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Édesapámról

Édesapám a példaképem volt. Mindig olyan akartam 
lenni, mint ő, már kicsi koromtól kezdve. Ő a szomorú 
zenét szerette, nekem is a „síró” vonósok a kedvenceim. 
Ő a mélyszántású regényeket élvezte, én is Dosztojevsz
kijen nőttem fel. De nemcsak én rajongtam érte, ő a tá- 
gabb családnak, munkatársi és baráti körének is közpon
ti, kedvelt alakja volt. 80 éves lenne az idén, ha 10 évvel 
ezelőtt nem ragadja el a halál.

Gyermekévei a korszak tipikus értelmiségi - kispol
gári jólétében teltek. Nagyapám gyógyszerész volt, a ba
jai főbíró fia. Gyönyörű szép nagyanyámba pesti egyete
mi évei alatt szeretett bele, halálosan. Apám mégsem 
lehetett boldog gyerek, mert szülei házassága maga volt 
a pokol. Állandóan egymást marták, mert nagymama na
gyon kacér volt, nagyapám pedig rettentően féltékeny. 
Emiatt költözködtek városról városra, nagyapám állan
dóan eladta a patikáját, és egy másik városban vett újat. 
így éltek néhány évet Bácsbokodon, Felsőgödön, Mező
kövesden és Baján. Apám 17 éves volt, amikor szülei vé
gül elváltak. Ő kollégiumba került, a húga pedig, a 13 
éves Zsuzsi nagymamámmal Egerben telepedett le. A két 
testvér ezután csak a nyarakat tölthette együtt Baján.

1943 nyarán az akkor 17 éves Zsuzsi tífuszban meg
betegedett és 3 nap alatt meghalt. Talán ez a tragédia is 
hozzájárult édesapám azon választásához, hogy Egerben 
végezze a patikai gyakorlatát. Ottléte némi vigaszt je
lenthetett nagymamámnak.

Egerben ismerte meg Editet, akinek voltaképpen ezt 
a Naplót írta. Ekkor 21 éves volt, Edit pedig 19. A Nap
lóból megismert fiatalember lendülete és tettrekészsége 
egész életén végigkísérte.

1946-ban Tiszafüreden vett egy patikát. Bár ezt 1949- 
ben államosították, továbbra is vezethette. Akkoriban 
a gyógyszer-technológiai újításait a szolnoki Gyógyszertá
ri Központ többször is díjazta. 1960-ban Budapestre köl
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töztünk, és akkor kezdte el klasszikus gyógyszerismertetői 
munkáját az EGYT-ben, a mai EGIS elődjében. 15 évet 
töltött el itt, ezt a korszakát is folytonos újítások és szerve
zések jellemezték. Mindig átalakította környezetét, mindig 
maradandó nyomokat hagyott maga után. Szakmai kitelje
sedését az Országos Gyógyszerészeti Intézetben érte el, 
ahol 1975-től nyugdíjba meneteléig dolgozott. Nevéhez 
fűződik többek között az országos szervezettségű gyógy
szerismertetői hálózat létrehozása, a rendszeres tovább
képzések elindítása, az első Vademecum (zöld könyv) ösz- 
szeállítása, a Gyógyszereink című folyóirat életre hívása.

Hihetetlen energiával nevelte ki a jobbnál jobb szak
embereket maga körül egész munkássága során. Szakmai 
és emberi biztatást, segítséget kínált, lelkesített, igyeke
zett másokat előbbre juttatni. Ez nem egyszerűen altruiz
mus volt tőle, hanem inkább az élete értelme. Rang, 
pénz, cím nem tudta inspirálni, csak a feladatok, ezért ha 
kifogytak, kreált újakat.

Édesanyám a naplóbéli Edit lett, aki két lánygyermek
kel és egy életen át tartó hűséges odaadással és szeretet
tel ajándékozta meg apámat. Szinte heroikus volt, aho
gyan éveken keresztül ápolta őt súlyos betegségében, és 
biztosította számára, hogy a halál is otthon, szeretett pár
ja karjaiban érhesse.

A Napló megjelenésével régi álma valósul meg Édes
anyámnak. Köszönöm mindazoknak, akik ezt lehetővé 
tették.

Kósa Edit
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Barátom Naplójáról

Egyetemi hallgatók néhány hónappal a tanulmányaik 
befejezése előtt nem szoktak naplóírásba kezdeni. Az ol
vasó elé táruló események, melyektől sem a Napló írója, 
de senki más sem tudta akkor magát függetleníteni, bizo
nyára magyarázatot adnak e nem is egyedi esetre.

Aki a leírtakat akár csak közelítőleg is érzékelni sze
retné, kénytelen lesz közel hatvan évet visszalépni az 
időben, és ez már egymagában sem könnyű. Hiszen akik 
felnőttként vagy még csak éppen felnőtté valóan azokat 
a hónapokat megélték, többnyire már nincsenek az élők 
között. Akik pedig később születtek - szinte valamennyi
en a mai aktív korosztályból -, különös módon még az 
idősebb generációk tagjaitól sem sokat tudtak meg a má
sodik világháborúról, főleg pedig annak végső szakaszá
ról. A józan ész számára érthetetlen módon ugyanis ez is 
a „tabu-témák” közé tartozott.

A Naplóban mintegy tízhónapnyi időt felölelő esemé
nyek 1944 utolsó hónapjában Budapestről indulnak el. 
A fővárosban élők akkor már csak ösztönösen az életüket 
menteni, úgy-ahogy fenntartani akaró lények. Cselekvé
seiket az életösztönön túl a szüntelenül lábrakapó rémhí
rek irányítják, s a napról napra gyakoribbá váló katonai 
járőrözés, a falragaszözönön közzétett újabb és újabb pa
rancsok korlátozzák. Az ellenszegülőknek azonnali ha
lál, illetőleg a nyilas hatalom szakkifejezésével, „felkon- 
colás” a büntetése. A szinte állandósult légiriadókat az 
emberek fásultságukban már nem is érzékelik.

Az iskolákban és az egyetemeken a már eleve késve 
indult őszi félévet november végén rendeletileg befeje
zettnek nyilvánították. Az egyetemek működését átme
netileg felfüggesztették. Az egyetemi hallgatók további 
sorsát pedig honvédelmi miniszteri rendeletek irányítot
ták. Ezeknek egyik következményeként csak a mérnök-, 
orvos-, gyógyszerész- és állatorvostan-hallgatók utolsó 
két évfolyama fejezhette be tanulmányait. A katonai be
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hívóparanccsal, az ún. Egyetemi Tanzászlóaljba kény- 
szerített hallgatókat három kitelepítő vonattal Németor
szágba szállították, hogy Bécs, Drezda, Breslau (most 
Wroclaw), Halle és Graz egyetemein folyó magyar nyel
vű képzésen vegyenek részt. A parancs elől csak a koráb
ban már hadműveleti területen rekedtek és a bujkálás 
kockázatát vállalók tudtak kitérni.

Budapest körül az ostromgyűrű Karácsony tájára be
zárult. Az egyetemisták kitelepítését jobbára a fejetlen 
kapkodás jellemezte. Jól példázza ezt a szintén kitelepí
tési célnak választott Breslau esete, amely nem is egy hó
nap után már közvetlen hadszíntérré vált, és ahonnan 
csak az utolsó pillanatban sikerült a hallgatóságnak gya
logmenetben eljönnie. A szervezetlenség iskolapéldája 
éppen a gyógyszerészhallgatók esete volt, akik Breslau- 
ból Hallen át jutottak el február elején Grazba, az erede
ti célállomásukra. Eltekintve a város állandó bombázásá
tól, ez némi előnyöket is jelentett: meglehetősen távol az 
egyetemistákat irányító „agyközpontétól, Haliétól, kö
zel a magyar határhoz és osztrák környezetben.

Utólag is csak hálával lehet gondolni a meglehetősen 
önállóvá vált gyógyszerészcsoport tanári karának becsü
letes helytállására és mindenkor józan irányítására.

A harci eseményektől rendszeresen zaklatott napi élet 
gondjaiban még állandó fenyegetettséget jelentett az 
egyetemi oktatást bármikor felcserélhető katonai szolgá
lat megkezdése. A Napló soraiban is gyakran jelenik meg 
az esetleges német katonai irányítás rémképe.

A mindennapi élet nagyon fontos részét jelentette vol
na a rendszeres élelmezés. A rendezett körülmények kö
zött élő ember számára az evés nem a mindennapok köz
ponti témája. A kitelepülésre kényszerítettek, hontalanná 
váltak napi életében szinte a legfontosabb. Különösen, 
ha az akkor közismerten rossz, íztelen, egyhangú német 
konyha erősen csökkentett ellátásához lehetett hozzájutni. 
Manapság már meglepő, szinte nevetséges, hogy a kitele
pítettek sorsáról író feljegyzések visszatérő témája az evés.

Napjaink embere érzelmi kapcsolatainak megnyil
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vánulásai is sokat változtak. Talán szokatlan az akkori 
22-23 éves fiatal férfiaknak szinte gyermekien kedves 
kötődése szüleikhez, családjukhoz. Pedig akkor ez volt 
az általánosan jellemző a magyar társadalom minden ré
tegére. Viszont sorsuk irányításában sokkal önállóbbak 
voltak.

A háború vége után sem szűntek meg a jövő aggasz
tó kérdéseitől a kitelepítésben élők gyötrődései. Mikor 
leszünk végre diplomások? Lesz-e hazánk, lehetünk-e 
magyarok, és főként mikor jutunk vissza otthonunkba? 
A Napló sorain is közel félév töprengése vonul végig. Ta
lán még soha annyira kilátástalan nem volt pályakezdés 
előtt álló fiatalok sorsa. Ennek ellenére nem a beteges 
céltalanság, az önpusztító szenvedélyek hajszolásáról 
szólnak az egyetemisták feljegyzései, hanem a tenni aka
rásról, a jövő alakításáról, főként a hazajutásról, de józa
non és nem mindenáron.

Ma már talán a kényszer-kitelepítés egykori résztve
vői is elfelejtették a sok mellőzést, hátrasorolást, mely
ben gyakran volt részük éppen itthon, a tulajdon ha
zánkban. Pedig azóta mindannyian bizonyítottuk, hogy 
hasznos tagjaivá váltunk a háború utáni magyar értel
miségnek. Szinte valamennyi kitelepített egyetemista 
visszatért hazájába, és nem szerte a világban kereste az 
egyéni érvényesülést.

Ezekkel a gondolatokkal kíséreltem meg néhai ked
ves Barátom és a kitelepítésben sorstársam feljegyzései
nek hátterét felvázolni, és a mai kor olvasóihoz közelebb 
hozni.

Köszönet a Családnak, hogy a Szerző sokszor kifeje
zetten személyes vonatkozású írásának változatlan meg
jelentetésével a hazai gyógyszerész-társadalom egyik 
eseményének közelebbi megismerését lehetővé tette.

Budapest, 2003. június

Laszlovszky József
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Napló
1944. december 10. - 1945. október 17.

Naplónak éppen nem lehet nevezni majd ezt a ma 
még üres füzetet, mert nem gondolataimat akarom papír
ra vetni, nem lelki problémák levezetésére fog szolgálni, 
hanem arra szánom, hogy az eseményeket örökítsem 
meg benne.

Hiszen olyan sok minden esett meg velem az utóbbi 
időben. Olyan sok minden, amikre legrosszabb álmom
ban sem gondolhattam volna. Nem gondoltam, hogy 
a már hatodik esztendejében dúlt világháború förgetege 
hozzánk is elér, s vad viharával tépjen bennünket, s zúz
zon össze mindent, ami kedves volt, tépjen szét családo
kat, tegyen földönfutóvá embertömegeket.

Naponta jöttek az új hírek, hallottuk az ellenség kö
zeledésének vészes beharangozását, de naponta ömlött 
a hit, a reménykedés, a bizakodás belénk.

Azután jöttek a menekültek. Megtépetten, elcsigáz
va, s hallgatagon bámultak a semmibe, ami a jövőjük- 
höz hasonló, s ezen á semmin át meredtek révetegen 
régi fészkük, volt otthonuk emlékébe. Sajnáltam őket, 
de nem gondoltam, hogy én is így állok egyszer: leve
gőbe bámulva, s kutatva keresem egy-egy bútorát a la
kásnak, egy-egy kedves tárgyat, amihez emlék fűz, 
vagy éppen egy legszükségesebb, de ottmaradt ruhada
rabot.

Hiszen élnek a tárgyak is gazdájuk kezében, hozzánk 
nő egy-egy bútor is, még ha olyan keveset is láttak en
gem. A képek a falon, melyek mosolyogtak, Zsuzsi port
réja, mely mindig szomorú szemét a messzibe irányítja, 
mintha kémlelni akarná, hogy mi vár itt azokra, akik kö
zül elszólított engem az Isten, mi vár Anyámra és bá
tyámra?

Anyám/?/ - Ugyan merre van? Hogy van? Mit csinál? 
Nem beteg-e? Óh! - él-e még?

Nem tudom!
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Apám!? - ugyanazok a kérdések. Rossz a menekülők 
országútján járni, s nincs vége az útnak, nincs reményke
dés, csak aggodalom, rettegés és félelem!

S Te? Te nem menekültél el? Ott maradtál? Éppen egy 
hónapja - no meg 3 napja -, hogy elbúcsúztunk. Akkor 
nem hittem, hogy ilyen hosszú időre búcsúzkodunk! Hi
szen úgy mondtam, hogy karácsonyra itthon leszek! De 
Te talán megérezted, mert szomorú voltál és sírtál! Én is, 
de nem mutattam, mert erősnek akartam látszani. Csak 
belülről. De az sokkal rosszabb! Azután, hogy eljöttem, 
írtam három levelet meg két lapot, de válasz semmi! Hírt 
se kaptam, se üzenetet! Csak a fantáziám dolgozik, s szü
li a rémségeket azokhoz a hírekhez, amelyeket itt is, ott 
is hallottam Egerről! Azt, hogy lövik a várost, pincében 
laktok, néhány ember lóg a piactéren, meg ehhez hason
lókat. Képzelheted, kicsi Editke, milyen jó volt ezeket 
hallanom!

S most? Az egyhetes SAS behívóm a zsebemben, 
a dögcédulák a nyakamban, egész vagyonom és ingósá
gom kettő bőröndben és egy hátizsákban útra készen ál
lanak!

Indulás holnapután. Az irány? Németország. Közeleb
bi nincs. Talán Halle, talán Bécs, de a legtöbbet Breslaut 
emlegetik!

Nekiindulunk egy bizonytalan útnak, amelyből a visz- 
szatérés időpontját senki sem tudja. Idegenbe megyünk - 
maroknyi magyar - fiatalon, huszonkétéves bizakodással 
és élni akarással, egy kicsi kalandvággyal, több remény
nyel, kevesebb biztatással, némelyek felől lenézéssel, 
másoktól közömbösséggel kísérve.

Vissza kell jönnötök - mondta a kollégiumi direktor, 
s csak úgy szabad elindulni, csak olyan akarással lehet 
nekivágni az útnak, hogy vissza kell jönni!

Igen! Vissza kell jönnöm! Akarni kell, mert egyszer 
béke lesz, s akkor fel kell építeni, amit lerombolt a hábo
rú, szükség lesz erős vállakra és jó koponyákra, mert fel 
kell építeni Magyarországot! Vissza kell jönnöm! Vissza, 
mert találkoznom kell szüleimmel, kiktől el sem búcsúz
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hattam, s meg kell keresni Édit - ez az új neved hogy 
többé ne kelljen szétválnunk!

Ilyen bevezető után indul útnak minden magáénak 
vallható vagyonával, mosolygós fájdalmával és erős aka
rattal - no meg e naplónak nem nevezett -, de máris az
zá lett könyvével

Budapestről, 1944. december hó 10-én

Kósa László
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1944. december 10.

Vasárnap, egy hetes előkészület után, miután a fél vá
rost végigkajtattam egyes tárgyak beszerzése végett, haj
nalban nekivágtunk az útnak. Egyelőre a Keletihez. Egy 
harmadosztályú kocsiban helyezkedtünk el - öt szentim- 
rés -, elég jó kocsi, ablaka, teteje is van. Nagy a nyüzs
gés a pályaudvaron, csomagok, zsákok, nekiöltözött uta
zótársaim, kísérők és a többi.

Lányok tolják azt a kis kocsit, amit azelőtt elegánsan 
tisztes távolból kísértek, vigyázva a hordárra és a csoma
gokra. Nem restellik most!

Sokan már elhelyezkedtek és nekilátnak az evésnek. 
Mások krétát kaparintottak, és a legötletesebb és legszel
lemesebb felírásokkal látják el kocsijukat. Rajzok kerül
nek rá, karikatúrák. Néhányat le is fényképeztem, kérdés, 
sikerül-e?

Aztán múlik az idő, s eljön az este. Indulunk, mara
dunk, mi lesz? Türelmetlenek. Korán sötétedik, s a csoma
gok elhelyezése már bajos. Ülünk, ismerkedünk a kocsi 
többi utasával. Készítem a névsort, mert kocsiparancsnok
nak jelöltek ki. 63 ember! 2 gyerek, 7 nő, a többi orvostan
hallgató. 2 házaspár van köztük, s egy jegyespár.

Várjuk az indulást, míg végre megszólal a megafon, 
hogy holnap 10-ig el lehet hagyni a szerelvényt, mert in
dulás csak holnap lesz. Nem tudott a teherpályaudvarról 
átjönni az élelemmel telt kocsi. Nekem itt kellett marad
nom. Őrséget szerveztem, hisz tele van csomaggal a ko
csi. Aránylag elég jól aludtam a pádon.

December 11-re

összegyűlt újból a társaság, s vártuk az indulást. Köz
ben elmentünk ebédelni vendéglőbe. Bakancsban, ove- 
rallban, derékszíjban, kissé furán festettünk. Viszont 
jóllaktunk, bár nemigen lehet kapni rendes falatot. Vé
gigettük az egész menüt.

A pesti kép - katonaautók és robogó szállítmányok,
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ideges emberek, a villamos ütközőjén jegy nélkül uta
zók, s közben lövik a várost. Dübörögnek az ágyúk Cse
pelen és Érden, fent Vácnál is, bár ez nem hallatszik ide, 
de süvít a gránát és a tüzérségi lövedék, süvít és lecsap. 
Az emberek behúzzák a fejüket, s megy tovább az élet. 
Eltakarítják a lesodort háztetőket és üvegcserepeket, 
mintha mi sem történt volna.

Ma se mentünk el, de még haza se küldtek. Egymás 
mellett ülve szorongva bóbiskoltunk, és aludni akartunk. 
De ez nem megy ilyen könnyen. Hál' Isten, hamar eljött 
a reggel, s felkelhettünk pihenni.

December 12-én

azt mondták a német katonai parancsnokságon, hogy 
ha ma 11-ig el tudunk menni, akkor sikerül ügyünk, ha 
nem, akkor 48 óráig várhatunk, mert foglalt a pálya. Ka
tonai szállítás folyik. Erős szállítás.

Elmúlt a terminus, s még mindig itt vagyunk. Fogy 
a koszt, s a konyha még nem adott semmit se. Türelmet
len mindenki. Szidják Csilléryt*. Szabotázzsal vádolják, 
Csitítom az embereket, de megértem vádjukat, hiszen ki
merültek, álmosak, fáradtak és törődöttek vagyunk. Én 
már 48 órája nem aludtam rendesen, hiszen pihenni nem 
lehet egy keskeny fapadon ülve. Ó, kicsi ágyikó! Vagy 
egy meleg fürdő, ahol el lehet nyúlni és gémberedett tag
jaink felfrissülnének!

A türelmetlenség kórusban szavaltatja a tömeget, egé
szen lázadásszerű!

Végre megszólal a megafon: haza lehet menni 14-e 
reggel 10-ig. Megszerveztem az őrséget, s készülődök 
haza. Végre le tudok feküdni. Közben sziréna. Sötétben 
nem tudok csomagolni, hiszen ennyi csomag közül ki ta
lálja meg a sajátját sötétben? Megvárom, míg meg lehet 
gyújtani a gyertyát, és megyek. Csakhogy elaludtam an

*Dr. Csilléry András debreceni orvosprofesszor, az egyetemi kitelepí
tés kormánybiztosa.
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nak a pokoli lövöldözésnek ellenére, ami hallható volt 
akkor. Úgy, ahogy aludtam.

December 13-án

délben már a kollégiumban voltam. Ebéd, s alvás. Va
csora vendéglőben, aztán alvás. Jó az ágyban! Milyen ki
csik az ember igényei szűkös időkben!? Egy ágy, egy 
vízszintes hely, kis élelem és kész.

December 14-én

korán elmentem gőzfürdőbe, hogy a pihenés és fel
frissülés teljes legyen. Utána ki a Keletibe. Éppen 100-ik 
órája tart ez a huzavona. Indulunk? Kaptunk kenyeret és 
kolbászt. Éppen, hogy éhen ne haljunk, hiszen a 2 napra 
hozott koszt régen elfogyott már a 4 nap alatt.

Megafon: 5 perc múlva indul az egyetemisták külön- 
vonata! Derültség, hiszen ilyet már sokat hallottunk. S 
a vonat elindul. Nem igaz. Lassan, szép lépésben megy. 
Végre. Persze az első bokornál megállt. Éjjel értünk 
Kelenföldre, pedig 15 óra 27 perckor indultunk a Keleti
ből, s most egy borzasztó fárasztó éjszaka után Biator- 
bágyon vagyunk.

December 15-én

délben. Tegnap este sajtot kaptunk, azóta semmit. 
Éhes mindenki. Reggel egy mozdonytöltő csapnál mosa
kodtunk. Jó hidegben. Hull a hó! Vizet vettem fel, lila 
szederjes a kezem, alig tudok fogni vele. Hideg van. Az 
éjjel is vacogtunk. Nem fűtik a kocsit. Lent feküdtem 
a padlón, de úgy húzott a hideg, hogy aludni alig lehetett. 
Hideg és éhség. Nehezen megy az ellátás, nincs megszer
vezve. Élelem még lenne, de a konyhán dolgozókon 
kívül nem lakik jól senki. Azok harácsolnak, s fűtött 
kocsikban laknak. Szemesnek áll a világ ugyan, de a töb
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biek szájából kihúzni a falatot kicsit sok! Este eljutot
tunk Bicskére, az éjszakát is ott töltöttük.

December 16-án

délben Komáromba érkezünk. Kártya, ének, vicc, víg 
beszélgetés, nevetés, így el is felejtjük, hogy hideg és bü
dös a kupé, azt, hogy éhesek vagyunk. Este 10-re Győr
be érkezünk. Szerettem volna kis meleget enni, de még 
üres teát sem lehetett kapni. Találkoztam vöröskeresztes 
vonattal, gondoltam, Anyuval és Apuval talán találkoz
hatott véletlenül, de pesti kórházvonat volt.

December 17-én

reggel értünk Hegyeshalomba. A határállomás. 
A parancsnoki kocsiban voltam éppen leadni a zsold- 
igénylést a kocsim részére, s a vonatparancsnokkal 
együtt mentem el a P.U.P.*-ra. Összes létszám: 1277 
fő. Vámolás nincs. Helyette elbődült a sziréna. Kihúz
ták a szerelvényt. Zúgnak a gépek. Sokan kirohantak 
a szántóföldekre. Kissé idegesek voltunk, hiszen 
a múlt héten bombázták össze a pályaudvart. Csúnyán 
néz ki. Egész szerelvények fordultak fel minden rako
mányával együtt. Kráterek, rombadőlt épületek, kidőlt 
villanypóznák. Hál’Isten, nem volt légitámadás. 1 720-kor 
érünk a határhoz. Német földön fut velünk a vonat. 
Elhagytuk az országot. Látjuk-e még egyszer Magyar- 
országot? Visszajöhetünk-e még? Találkozhatom-e 
anyámmal, apámmal, Kicsi Édivel?

Még este elértük az első német falut, Zurndorfot. 
Akartam márkát átváltani, de nem lehetett.

Éjjel Zurndorfban voltunk, ott éjszakáztunk, s hajnal
ban kis huzavona után elindultunk Bécs felé. Éppen légi
riadóra értünk oda.

‘Pályaudvar Parancsnokság rövidítése
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Ez már persze 

december 18-án

történt, amikor Bécs külvárosának nyomorúságos 
nyomortanyái között döcögtünk. Egy külső pályaudva
ron, mint nálunk Ferencváros, kapott el a légitámadás. 
Ültünk a vonatban, s behúztuk a nyakunkat. Déli idő, az 
angolok bécsi vizitideje. Zúgnak a gépek, bömbölnek az 
ágyúk és gépágyúk, s messziről morajlik a becsapódások 
sorozata. Aztán csend, és Stielfrieden állunk, amíg az ál
latorvosok leszállnak, 4 óra felé. Ekkor kapjuk meg 
a reggelit és az ebéd-vacsorát. Úgy kell kiveszekednem 
kocsim részére az utolsó morzsát is. Tegnap 1 kolbászda
rabkát és sajtot, ma kolbászt és füstölt húst kaptunk, úgy 
6-7 dkg-ot. Éppen arra jó, hogy ne ordítsunk az éhségtől. 
De sokat kibír ám az ember. Ez már az ötödik éjjel, amit 
pádon ülve töltünk, bár egyesek szereztek deszkákat és 
emeletes priccset építettek. 5 napja nem ettem meleget, 
nem került le rólam a ruha, kivéve reggel egy pár percre, 
amíg a vonat melletti kis patakban meg a hóban mosdot
tam, jól esett, bár lilára fagyott a kezem. Este értünk 
Lundenburgba. Gyönyörű fekvésű kis falu, a határállo
mása a Birodalom és a Protektorátusnak. Nézzük 
a térképet. Pompás iramban megyünk. Hiszen 4 napba 
telt, amíg Pestről a határig jutottunk - az is úgy 250 km -, 
s alig egy napot utazunk Németországban, s talán éjjel 
már Brünnben leszünk! Hiába, itt nincs front, nincs olyan 
veszélyes helyzet, mint nálunk, otthon. Itt aránylag béke 
van: nincs elsötétítés 4 órakor, mert még 8 felé is világos
ságot láttunk. Hát, ez az éjjel is rossz volt. Hideg már 
nem volt, de fölötte kényelmetlen már ilyen hosszú ideje 
ülni. Fáj a derekam, meg a gerincem. Jó volna elnyúlni, 
pihenni meg enni. Kis meleget. Legalább egy rántott le
vest, pedig azt ugyancsak utálom. Még jó, hogy reggel 
a mozdonynál kaptam melegvizet, és jól megmosakod
hattam. Persze, ezt kevesen csinálják, mert hideg van, 
másrészt meg rizikó elmenni, mert az indulásról csak ak



kor értesülünk, mikor meglódul a szerelvény. Én a 17-es 
kocsiban vagyok, s bizony, aki a 30 egynéhányadikban 
lakik, nehezen tud fölugrani, ha indításnál éppen a moz
dony közelében tartózkodik. így van ez az ivóvízzel is. 
Hol találunk, hol nem. Pedig erre a sós kolbászra, meg 
száraz komiszkenyérre* sok vizet kíván az ember.

December 19-én

hajnali 2-kor értünk, azaz mentünk keresztül Brünn 
városán. Úgy látszik, az egész szerelvényt elviszik Bres- 
lauba, s onnan megy az egyik rész Haliéba, a másik meg 
ott marad.

Hogy én hová kerülök, az kérdés! Úgy beszélik, hogy 
a gyógyszerészhallgatók Haliéba mennek a vidéki or
vosokkal, az ittlévő mérnökökkel, a pestiek Breslauba. 
Majd meglátjuk! Tegnap beszélgetésbe elegyedtem egy 
kocsimban lévő fiúval, s hogy Hódságról esett szó, meg
kérdeztem, ismeri-e Édit? Igen, s sokáig elbeszélgettünk 
róla és róluk. S, hogy elment, egyedül maradtam. Teve
led, és elmélkedhettem a régi szép időkről.

Régi? Dehogy, csak sok minden történt azóta, és ezért 
tűnik nagy időnek. Ugye, találkozunk még? Ugye? Kell, 
hogy visszajöjjek Érted!

December 20-án

egy újbóli kínos éjszaka után napsütéses reggelre éb
redtünk. Gyönyörű táj, az Elba szép völgyében kanyarog 
35 kocsiból álló szerelvényünk. Kolin-Polepp-Leitme- 
ritz-Aussig-Tetschen útvonalon érünk Dresdenbe. Pár 
perc után vöröskeresztes nővérek forró feketét osztanak 
ki. Később egy gusztusosán csomagolt zacskóban kenye
ret, felvágottat és vajat kapunk. Nagy az öröm, hiszen 
eddig jóformán semmit se kaptunk. Később forró levest

*Katonai kenyér.
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adnak. El se akartuk hinni. Talán propaganda? Hiszen 
rövid percek alatt 25 kg vajat metéltek szeletkékre, teli 
gyomorral alvás!

December 21-én

éjjeli 2-kor érünk Leipzigbe. Európa második legna
gyobb pályaudvarára, amelybe a Keleti 6-szor beleférne 
mindenestől. Kissé összebombázták! De csodás rend. 
Percenként jönnek a vonatok, pontosan. Rendben száll
nak fel az emberek, nincs tolakodás, mint nálunk, igaz, itt 
még viszonylagos béke van. Békebeli kivilágítás. Az ét
teremben hihetetlen olcsóság: 25 Pfennigért adtak tejes
kávét, 50-ért 1 literre való forró teát, 10-ért haza szóló la
pot ad az automata, 20-ért egy krigli sört. Mindent lehet 
kapni, de csak jegyre. Az emberek felette udvariasak, 
előzékenyek. Jól megmosdottam derékig, csak azt a ko
szos inget ne kellett volna felvennem! Tegnapelőtt is si
került ez, bár kissé körülményesebb módon. Akkor még 
egy cseh állomáson álltunk - az ördög tudja a nevét -, és 
a közelben egy vasúti szerelőműhely állt. Mellette étke
ző a munkások részére. 3 cigarettáért vettem egy szerelő
től utalványt az ebédre. Valami barnaszínű lötty volt, kö
ménymag ízű, s tészta volt benne. Kanál nélkül hajtottam 
fel, mint aki már egy hete nem evett meleget. Közben ri
adó volt, s el kellett hagyni a helységet. Mikorra lefújták, 
megkaptam az ebédet: krumplistészta körítéssel, valami 
vagdalt hús. Elég ízes volt, s ami a fő: meleg! Aztán el
indultam vizet keresni. S mit ad Isten? Egy munkásfür
dőhöz érek, s mivel a rajtam lévő overall éppen olyan 
munkásruha, mint az ittenieké, beengedtek. Jó Jézusom! 
Ragyogóan tiszta fürdőterem. Meleg van! S a víz is me
leg. Pompás érzés. Jó fél óráig pancsoltam, s éppen, hogy 
a mozgó vonatot elértem. A fiúk meg se ismertek, olyan 
tiszta voltam! No, ez tegnapelőtt volt, talán folytassam - 
te eseménynapló -, a most-nál.

Szóval, Leipzigben vagyunk, s reggel 6-ra érkezünk 
pompás iramban Haliéba. Kezdtünk összecsomagolni,
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de csak a vidéki orvosok szállnak ki, és a pesti mediku
sok közül az önként jelentkezők! Barátaim: Zoli, Öcsi, 
Elemér és Tibi hosszas tépelődés után kiszállnak. Elbú
csúztunk, s az itt maradt ifjú házaspárral rendbetettük 
a kupét, és előre élveztük, hogy milyen kényelmesen fo
gunk aludni az éjjel. Elindult a vonat, s a fiúk visszajöt
tek. Nem tetszett nekik, hogy kilátástalanul hosszú úton 
kell cipekedniük málhájukkal, és első útjuk a tetvetlení- 
tőbe vezetett. Mindjárt visszajöttek, hiszen a pestiek kö
zül alig néhányan szálltak le. Örültem, hogy visszajöt
tek, így nem leszek egyedül. Ki tudja, Dezsővel, Emillel 
találkozok-e Breslauban? Fene kényelembe helyeztük 
magunkat, és ez volt az első este, hogy vízszintesen 
aludtam. Kinyújthattam a derekamat, bár a lábam így is 
behajtva volt. Valami mennyei érzés volt feküdni, azon 
a kemény fapadon. Zörög a vonat, nagyon erős ütemben

1 ----- ------ < f
>00 km tW." u'l
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száguldunk, és mit sem törődve a jégvirágos ablakkal, 
a velőt fagyasztó hideggel, elcsigázva a sok üléstől, 
mákszemnyire bedagadt szemmel, borostás állal, ha va
cogva is, de alszunk. Alszunk, és nem érezzük a hideget, 
gyomrunk nem jelzi már az éhséget, keserű ízét se érez
zük szánknak. Alszunk!

December 22-én

hajnalban leolvadt a jégvirág, és kellemes meleget 
árasztott a fűtőtest. Fűtenek. Átmelegszik a pokrócom, 
utána érzem a bizsergető meleget bőrömön, aztán átme
legszik egész testem. Szinte sírni szeretnék az örömtől. 
Ilyenkor látja az ember, hogy szükség idején milyen 
kicsire redukálódik igényünk. Kis meleg, kis étel, egy 
derékalja hely, ahol el lehet nyúlni, és kész! Valamivel
10 óra után befutottunk Breslauba. Ropog a hó, csikorog 
a talpunk alatt, mert a kocsiparancsnokok felvetették 
a kocsik részére az élelmet. Szétosztották a maradékot. 
Kenyér, sajt, kolbász. Két hetes a komiszkenyér, de még 
elég puha. 1500 km után már nem vágyunk puha kenyér
re, csak hogy vághassunk valamit. Utána vizet iszik az 
ember, és kész! Alig, hogy megettük, parancs a kiszállás
ra! Gyors ütemben adjuk ki az ablakon keresztül a cso
magokat, és elbúcsúzunk a kocsitól, amely 12 napja volt 
szobánk, lakhelyünk és fedélnyújtó otthonunk. Azután 
egyszerre „auf”, indulunk. Karavánként halad a bátyus 
tömeg, mint azelőtt a zsidók cipelték cókmókjukat az ut
cán, meggörnyedve, nyögve és vánszorogva. így me
gyünk mi is, sőt. Egy nagy épület előtt állunk meg, és be
pakolunk. Iskola. Egész tömbépület, az első emeletre 
kerültünk. 15-en egy szobába. Jó meleg van bent, gőzfű
tés. Villany ég, így polgárias és kényelmes, bár egyetlen 
bútordarab sincs bent. Ágynak híre sincs, de luxus is len
ne ennyi kényelem egyszerre. Ledöglünk, előbb azonban 
adnak enni is. Valami meleg levesféle. Tészta van benne, 
krumpli, valami húsféle, apró szeletkékben. Kb. 1%-ban. 
íze nincs, de talán ez nem is fontos. Fő, hogy meleg. Ez
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után lefekszünk, helyesebben lerogyunk, mert reszket 
a kezünk is. Izomláz, kimerültség, fájdalom! Hiszen két
szer fordultunk az állomás meg az iskola között!

Egy gurtnival van a vállamon átvetve a két ménkű 
nagy hólánc. Nyomja a vállam, húzza a kezem. Talán 
normális állapotban könnyűszerrel vinném - tánclépés
ben -, de ilyen 12 napos tortúra után képtelen vagyok 
erre. így érthető, hogy alszunk. Úgy, mint eddig, ruhás
tól. Csak éppen a bakancsot vetem le.

December 23-án

kora reggel fölzavarják a népet, hogy másik épületbe 
kell átvinnünk a holminkat, mert ez csak ideiglenes. Le 
az emeletről a hátizsákkal, 2 oldalzsákkal meg egy ak
tatáskával, és megint Breslau utcáin. Egész néptelen, 
így kevesen bámulnak meg. Hosszú 20 perces vánszor- 
gás után érünk el a Minoriten-Schule elé, ahol a kopott 
falak, a jégvirágos ablakok mindjárt könnyen elképzel
hetővé teszik a belső helyiségek állapotát. A harmadik 
emeletre megyünk. Húszán egy szobába. Ágyak. Emele
tes priccsek, szalmazsákkal. Keleti kényelem! Fűtés 
ugyan nincs! Vissza a régi szállásunkra, a második for
dulóra! De ez elmarad. Helyette ebéd és a hideg vacsora 
kiosztása. Főzelék vagy leves? Nem tudni. Van ebben 
minden, csak éppen íz nincs. De meleg. A vacsora vi
szont finom. 5 dkg vaj, kenyér, felvágott (10 dkg).

Hosszas tanácskozás után úgy határoz a vezetőség 
meg a német orvos százados, hogy hozzuk vissza hol
minkat a Minoritáktól, mert az ünnepek alatt ez lesz az 
átmeneti szállásunk. Tehát vissza. Közben este lett. Hi
deg, havas este. Bent azonban meleg van. Barátságos 
meleg. Kicsomagolunk, és elkészítjük újból a fekhelyün
ket. A földön.

Holnap szenteste! A békés otthon levegőjét akarjuk 
idevarázsolni. A haza, az otthon, a család hangulatát. Kis 
melegséget, családias együttlétet akarunk, hogy itt kint - 
idegenben - jobban érezzük egymás szeretetét. Egymás

13



ra vagyunk utalva, kell, hogy összefogjunk, kell, hogy 
megfogjuk egymás kezét!

December 24-én

vasárnap. Ez a harmadik vasárnap, amit úton töltünk. 
Első vasárnap mentünk ki a Keletibe, a másodiknál még 
csak Hegyeshalomban vagyunk, és a harmadiknál 
Breslauban. Közel 3 hét, hiszen tegnap már megérkez
tünk. Misére persze nem engednek ki! Az épületet nem 
lehet elhagyni. Fürdeni akartunk, de a fürdőbe se enged
tek ki. Kénytelen voltam hideg vizes mosdással beérni, 
pedig ez nem viszi le a koszt. Aztán borotválkozás. Tisz
ta fehérnemű. Bakancs helyett félcipő. Hosszú nadrág. 
Valami príma érzés megszabadulni tíznapos alsónadrá
gomtól és ingemtől, mely harisnyámmal együtt hűsége
sen őrzött. Szinte ragadt már hozzám a hűségtől.

Zoli, Tibor, Öcsiék ugyanebben az épületben laknak 
a harmadik emeleten. Priccsek vannak a szobájukban, 
szól a rádió. Táncolnak. Lányok is vannak a szobájuk
ban. Hozzánk csak látogatóba jönnek a kolleginák, de 
külön szobában laknak. 24-en vannak. Szinte rossz látni 
őket, mert mindig Édi jut eszembe, és akkor a sóhajok 
áradata jelzi, hogy nem egészen ábrándozás, nem pusz
tán pillanatnyi fellángolás, hanem egy szeretetre vágyó 
szív vágyakozása az, ami a sóhajokat a felszínre hozza. 
Ebben a sóhajban benne van a szerelem, a szeretet, a fél
tés, az aggódás, egy kicsi remény, kevéske csüggedés, 
a pillanatnyi kilátástalanság, minden, minden. Különösen 
ma. Szenteste. Milyen jó lenne együtt lenni. Elmenni 
Hozzátok, belebámulni a karácsonyfa pislákoló gyertyá
jába, megcsodálni a csillagszóró szikrázó mesefényét, 
s belenézni a megilletődéstől nedves szemedbe. S meg
csókolni kezedet! Leülni egymás mellé, kéz a kézben, és 
hallgatni. Magunkba szívni a szenteste békés csendjét! 
Igen, így is lehetne! De Teneked talán rosszabb kará
csonyod volt, mint nekem. Talán jobban szenvedtél, mint 
én?! Talán fagyoskodtál valahol, és éhes voltál?! Vagy
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otthon vagy? Volt alkalmatok karácsonyfát állítani? S 
leülni az asztalhoz, fehér abrosszal terített asztalhoz? 
Mondd, hogy vagy Te most karácsony szentestéjén? Hol 
vagy? Hiszen fantáziám élénk, látod, el tudom képzelni 
többféleképpen. Inkább optimista vagyok, mert egy kép
ben nem akarlak látni! Az én helyemben. Csajkával a ke
zedben, a hidegben, sorban állva a havas udvarban. To
pogva és szipákolva, míg lassan halad a sor a kondérhoz. 
Belevágnak egy kanál barna levet, egy kanál burgonyát, 
s végül egy szelet marhahúst. Aztán nekitámaszkodik az 
ember a falnak, és se lát, se hall, hanem eszi ezt az ízte
len vacakot. Falja, mert éhes, és nem lehet felvinni a szo
bánkba, mert addig kihűl. Aztán oda a csap alá, kis hideg 
víz - már tiszta is -, aztán iszok belőle, kész az ebéd. Egy 
cigaretta, és ledöglök a pokrócomra, a földre és belete
metem arcomat a párnába, hogy ne juthasson eszembe 
a régi karácsony!

Elcipelnek Zoliék, s meglátogattuk Ivánt, Emileket, 
akik az első transzporttal jöttek el. Ők már egészen ké
nyelmesen berendezkedtek.

Eltelt a délután, 6 óra van, összegyűlünk a 13-as 
szobában, gyógyszerész karácsonyra. Kis karácsony
fa, angyalhaj, gyertya, ajándékok. A kolleginák kap
nak apróságokat. Háborús ajándékokat: szappan, köl
ni, saccharin. Én is adtam egy könyvet. Adni olyan jó. 
Szeretném Edit meglepni valamivel, de lehet? S adni 
kell, hogy levezessem ezzel a tettel fájó érzésemet. De 
kinek? Mindegy. Ráírom a könyvre a dátumot, és 
kész. Mást nem. S annak adom oda, aki legjobban 
hasonlít Édire. Nem fogja tudni, hogy Jézuskája hozta 
neki.

December 25-e

karácsony első napja. Nem volt ébresztő, aludtunk 10- 
ig, illetve ébren feküdtem. Anyámra gondoltam, hol, mer
re karácsonyozott? Nem nélkülözött? Talán nem sírt? Mit 
gondolhat rólam? Tudja-e, merre vagyok? És Apám? Hol
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lehet, megkapta-e levelemet? Gondolt-e rám? Nagy- 
mamáék? Ketten. Két beteg asszony. Ketten, mégis egye
dül. Se anyuról, se rólam nem tudnak semmit. Bár írtam 
nekik több lapot már. Kérdés, megkapták-e már, és egyál
talán megkapják-e?

Itt élünk, messze hazánktól, bezárva egy épület
tömbbe, az Elisabeth-Gymnasiumba. Kimenni nem lehet. 
Fekszünk a földön egyedül vagy csoportosan, némán, 
gondolkodva vagy beszélgetve. Pestről is csak gyéren 
kapunk híreket: harcok a városban, drótakadályok, ki
végzések, élelmiszerhiány, drágaság. Körül van zárva 
a város. Szegény pestiek. Ha rágondol az ember, össze- 
facsarodik a szíve. A misén gondoltam ilyenekre, mikor 
a német pap ugyanazt a latin misét mondta, mint nálunk, 
otthon. Az orgona is ugyanúgy szól, a kis csengettyű 
hangja is olyan. Itt is tenyerükbe hajtják fejüket az embe
rek, hogy pár percre elmeneküljenek a zajtól, a szürke 
hétköznapok zajától.

December 26-án

korai misével kezdődik a nap. Magyar mise. Magya
rul énekelünk. Jön a Mennyből az angyal csodaszép dal
lama, a Pásztorok, pásztorok ütemes hangja és a mise vé
gén a Himnusz szívből fakadó „balsors akit régen tép” 
zengő akkordja. A lányok közül délben már sokan sírnak, 
a mi torkunkat is szorongatja valami. Pedig együtt élünk 
valamennyien, egymás között vagyunk, pár napja csak, 
hogy eljöttünk, és máris ilyen hatással van ránk német 
földön, idegenben a himnusz. S meghatódva látjuk, ami
kor megyünk ki a templomból, hogy egy férfi és egy nő 
a pad szélén ül, fejüket a padra hajtják és zokognak. Fel
tűnő látvány, s csak akkor értettük meg, amikor el-el- 
csukló hangon mondják, hogy ők is magyarok, és már 
évek óta kint élnek. S ennél szebb karácsonyi meglepe
tést nem is kaphattak volna!

Délutánra kaptunk kimenőt. Moziban voltunk, és utá
na betértünk a Rathaus-Kellerbe. Enni akartunk valamit.
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Jegy nélkül persze csak Gemüset* lehet, meg levest. 
Eszünk azt. íztelen, gusztustalan, moslék kinézésű, de 
meleg és tömi a gyomrot. Krumpli, répa, cukorrépa, mar
harépa keverék. Utána tejeskávét iszunk és később sört. 
Heten voltunk, és az egész zech 5,70 Rm** volt. Fillé
rekbe kerül minden, de jegyre lehet csak kapni. A kiraka
tok tele vannak szebbnél szebb dolgokkal, de csak jegy
re lehet hozzájutni a kalaptól az ollóig, mindenhez.

December 21.

Telnek, múlnak a napok. Semmittevéssel. Alvás, evés
- ez a szomorú koszt.

December 28.-December 29.

És unatkozással. Pedig rossz unatkozni, mert az em
ber gondolatai olyan helyekre kóborolnak, ahonnan csak 
fájó szívvel lehet visszatérni. Pesti harcok, szülők.

December 30.

Nagymamáék, kicsi Ditke! Aztán jövőnk és jövőm 
bizonytalansága, a holnapokra tornyosuló nagy kérdője
lek. Az egész napban az a legjobb, amikor lehet csinálni 
valamit, rendgyakorlatot a ropogó havon az udvarban. 
Fagyos lábbal, hidegülő kézzel és szipogó orral csinál
juk a „jobbra át”-ot, meg a díszmenetet. Meg reggelen
te a parancshirdetés. Aztán sorbanállás az ebédért a tor
nateremben. Kalapban, kabátban, ülve vagy állva esszük 
csajkából a legkülönbözőbb étkeket, amiknek csak egy 
közös tulajdonságuk van, az íztelenség. Lassan már meg 
is szokjuk, és már egyesek dicsérik. Érthető: annyira 
éhesek vagyunk, hogy még azt a vacak vízbe zabot is 
megettem, ami olyan kinézésű, mint a tejberizs. Ha

* főzelék
**Reichsmark (birodalmi márka)
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Anyu látná, amikor karácsony ünnepi ebédje helyett egy 
tornateremben, koszos asztalnál ülve, kabátban egy csaj
ka mellett, amiben szörnyű kinézésű lötty van, s hámo
zom bele a főtt krumplit, amit melléje adnak. Krumplit 
sokat adnak, így kenyér helyett is esszük. Már nem is 
hámozzuk meg, mert akkor sok kárba vész. Csak úgy, 
mint az almát. Délben még meleg, este már kihűl. így is 
jó. Soknak még van hazaija, kolbász, szalonna, sonka, 
nekem már csak tartalékkonzerveim vannak, azokat 
a még rosszabb időre hagyom. Ha már annyit firkálok itt 
a kosztról, le kell szögeznem: ha íztelen és zsírtalan is, 
a kalóriaérték megvan. Ugyanezt a kosztot eszik a német 
katonák is, mégis erőteljesek, és nem fogynak csont
vázzá.

December 31.

Szilveszter és vasárnap. Az év utolsó napja. Vége az 
1944. évnek, ennek a furcsa évnek, amely olyan sok min
dent hozott magával. Ebben az évben jöttem rá arra, és 
éreztem meg, hogy a testvérét csak akkor tudja értékelni 
az ember, ha már nincs. Csak akkor tudom, érzem hiá
nyát, mikor már késő. Ez az év egy újabb gyászt is ho
zott, nagymama halt meg. Két nappal az oroszok bejöve
tele előtt. Épp, hogy el tudták temetni. S amit örömként, 
amit pluszként lehet elkönyvelni, az Ditke! Őt adta az 
1944. Napsugaras derűként, kicsi kezével, erős segítőtár
sul, meleg szívével vigaszul, és adott jóságot, bátorítást, 
szerelmet. Szerelmet, amely nem ívfényként lobban fel, 
hogy nyomban el is aludjon, hanem egyenletes tüzű, me
leg szerelmet! Az 1944. év adta, és úgy néz ki, hogy el is 
vette. Majd két hónapja semmit se tudok róla. Országha
tár választ el bennünket és sok száz kilométer. De hi
szem, hogy jól van, hogy él, hogy nem nélkülöz, hogy 
gondol rám! Már beletörődtem, hogy egy időre elválasz
tott bennünket a háború fergetege, a mindent szétzúzó vi
har, elvette tőlem az 1944-es év, de melyik adja vissza? 
Melyik? Mert, hogy vissza kell adnia, az biztos. Másként
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nem lehet. És az 1944-es év szórt szét bennünket még 
jobban, mint eddig voltunk. Csakhogy eddig volt kap
csolat levéllel, találkozások lehetőségeivel, de így nincs 
semmi, csak a hit, hogy Anyám, Apám él, hogy jól van
nak. A hit és a tudat él csak, mert bizonyosságom nincs. 
Hisz, hogy is lenne. December elején, 6-7. körül írtam 
utoljára nekik, írván, hogy idejövünk Németországba. 
Valószínűleg nem kapták meg, mert Anyunak már Sió
fokról való eljöveteléről hallottam hírt, amikor hosszas 
utánjárásra megtudtam, hogy a Balaton déli oldalán elhe
lyezett hadikórházakat sikerült útnak indítani. 9-én hív
tam fel Anyu útitársának, egy gyógyszerésznek a roko
nát, akitől értesültem, hogy 3-án hajnalban elindultak 
Siófokról. Hogy hova, azt nem is sejtem. Németország? 
Vagy csak nyugati része Magyarországnak? Jó volna 
tudnom. Tudni a címet és írni, hogy jól vagyok, hogy ne 
aggódjon értem, mert eltekintve az eltekintendőktől, elég 
jól érzem magam. Szétszórt az 1944. de, hogy melyik év 
fog összehozni bennünket, az kérdés. Melyik évben lát
hatjuk egymást újra? Egyáltalán találkozhatunk-e vala
mikor?
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1945

Furcsán, szokatlanul hangzol - te ezerkilencszáz- 
negyvenöt! Szám vagy a többiek között, de rejtély és 
talány vagy, mint évet jelző négy írásjel. Rejtély, mert 
ezekben a viharos időkben aggódva és féltve ejtem ki 
neved - újév napján - megilletődve és kutató szemmel, 
a távolba meredve, a semmibe bámulva akarom látni, 
hogy mit fedsz el négy betűddel? Mit tartogatsz szá
momra, számunkra? Az emberiségnek? Végét jelented- 
e a borzalmas időknek, vagy újabb fordulóponttal, új 
fellángolással lépsz elő? Mondd, mit akarsz? Békét, 
csendet, pihenést és utána építőmunkát? Vagy további 
sikolyt, vért, könnyet? Légy irgalmas hozzánk 1945!

Január 1-én

mise, korán reggel. Prímán aludtunk, mert első éjjel 
feküdtünk ágyban. Emeletes priccs, forgácszsák alattunk, 
meleg takaró. Mozogni nem ajánlatos benne, mert né
gyünk közül akárki is mozog - legyen az egy köhintés, 
nyikorog az egész szerelvény Hogy az ebéd milyen, ar
ról már nem is érdemes írni, íztelensége ünnepi volt, de 
már megszoktuk. A hangulat? Vegyes. Már olyan vegyes, 
hogy van, aki félnap lógatja szótlanul a fejét, és a másik 
félnap alszik, és van, aki egész nap búslakodik. Én pró
bálom elütni a napot valamivel, hogy ne legyen alkalma 
unatkozni az embernek. Mert az unatkozás azzal kezdő
dik, hogy megveti az ember önmagát, hogy ilyen lehetet
len, s nyomorultul él itt - bezárva - egy épülettömbben. 
Hagyjuk! Igyekszem tehát kilógni a városba, ott a néze
lődés, egy-egy pohár sör, egy mozi, egy generál Gemüse 
vendéglőben, s elszalad az idő.

Január 2.-Január 3.-Január 4.

Mennek a napok, vánszorognak a semmittevéssel. 
Bár már 6-kor felzavarnak, hogy 9-ig foglalkoztassanak
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kis rendgyakorlattal, tornával, de attól kezdve másnapig 
semmi se történik. Kényszerítik az embert, hogy keres
sen alkalmat a városba való kijutásra, mert ülni a szo
bánkban nap mint nap unalmas. 7-én megkezdődik az 
előadás, és akkor már lesz munka. Mi elmehettünk cso
magjainkért az Augusta-Platzra, a Kunstakademie épüle
tébe. Ebben vannak a tankönyvek. Legalább tanulni lehet 
majd. Tegnap volt a második eljegyzés ez évben évfolya
munkból. Szilveszterkor volt Lajosé Gizivel, tegnap meg 
Lenkéé és Tamásé! Irigylem őket, mert ahányszor látom 
őket, mindig Édi jut eszembe, és akkor egy nagy sóhaj 
jön, egy mély, amellyel szeretném felébreszteni maga
mat. Szeretném hinni, hogy ez egy buta álom csupán, és 
a valóság az, amit ma álomnak képzelek.

Január 5.-Január 6.-Január 7.

Újból írtam Apukának, de pontos cím hiányában 
a hadikórház számát írtam főcímül. Kértem, hogy anyuka 
tartózkodási helyét tudakolja meg, s írja meg nekem. 
6-án volt az egyetem megnyitása. Másfél órát gyalo
goltunk a városon keresztül azért, hogy egy órás beszéd
sorozatból csak három szót halljunk magyarul: „Kitartás- 
Éljen Szálasi!” - mind német beszéd volt, és lényege egy: 
el kellett jönnünk a szép Budapestről, hogy tanulmánya
inkat be tudjuk fejezni, és utána jó katonákká váljunk! 
Először a Magyar-Német Társaság titkára beszélt, utána 
Csilléry kormánybiztos. Azután a Technische Hoch
schule, s a breslaui orvoskar egy-egy professzora, s végül 
egy ifjúsági vezér. Ott voltak a professzoraink, a 2 egye
tem dékánja az aranyláncokkal, de egy szót se szóltak 
az egyetem megnyitásáról. Az történt, hogy a németek 
mondták beszédeik során, hogy megkezdjük a tanulást.

Most gondolok csak arra, hogy ezeknek a soroknak 
kissé zavaros a fogalmazása és a stílusa, de elég nehéz itt 
írni, ahol 17-en vagyunk egy szobában, s a fele kártyá
zik, a másik része beszélget, gramofonozik. Nehéz idefi
gyelni és írni, bár nincs mit panaszkodnom, mert végre
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már asztalnál ülve írok, hiszen eddig hason fekve, prics- 
csemen heverészve tudtam csak írni. Nincs is mit írnom 
mindennap, mert alig történik velünk említésre méltó 
dolog!

Szeretnék a városban is körülnézni, de eddig csak késő 
délután mentünk ki, s akkor már városnézésről szó sem 
lehet. Csak kocsma-nézésről, viszont ezeket már ismerjük 
alaposan. Alig van vendéglő, kávéház a környékünkön, 
ahol nem voltunk még. Kipróbáljuk, mit lehet enni, illet
ve hol lehet többet, jobbat. Inni egyformán csak sört lehet. 
Az ételek is egy húron pendülnek: Stammgericht, egy 
nagy tányér, ízetlen valami, átmenet a moslék és hánya
dék között. Ez 40 pfennig. Akkor a Tagesgericht, ami vál
tozó vendéglőként, és naponként: krumpli-, káposzta-, 
krumpli-, répa-, krumplifőzelék. Az íze egyforma mind
egyiknek. És van még leves is, ezek ugyanolyanok, csak 
hígabbak, mint a főzelék. Ezeket lehet jegy nélkül kapni. 
Jegyre persze jó ételeket lehet enni, gusztusos tálalásban 
és kevéske ízzel. Van 5 húsjegy egy hétre, és vaj, tej, cu
kor, kenyér és zsírjegyre egészen finom dolgokat lehet 
„lakmározni”. Csakhogy nincs jegyünk! Múltkoriban cse
réltem a pincérrel, cigarettáért mindent kapni. Hihetetlen 
varázsa van. 2-3 Rm-át adnak darabjáért. A Symphonia 
minden fajtát ver! Hasonló valutáris értéket képvisel a li
kőr, a pálinka is. 4-500 Rm-át adnak literjéért. Persze in
kább csere alapján, mert a feketepiac itt ismeretlen foga
lom. Az üzletekben minden van. Potom olcsóság van, de 
csak jegyre lehet hozzájutni. Viszont a rászorulók kapnak. 
Szobatársunk felesége vett, pl. babakocsit (engedélyre) 
38 Rm-ért. A villamoson 15 Rpf-ért lehet utazni két át
szállással. Jegyet nem kell váltani, a kalauz nem kéri, 
mert hozzá vannak szokva a becsületességhez, és a potyá- 
zás - mint Pesten - nem szokásos.

Örömmel figyeljük a rádiót, hogy Pest körül egyesül
tek a komáromiak az északi felmentő csapatokkal, s 
a tegnapi londoni hírek szerint számbeli fölény mutatko
zik az oroszokkal szemben. A pesti adót csak nagy ritkán 
tudjuk fogni, leginkább a Donausendert hallgatjuk.
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A hó csak hull, egyre hull. Szép csendesen, mint otthon 
szokott. Most az ablak előtt ülök - vasárnap délelőtt -, s 
olvad a jégvirág az ablakon. A szobában meleg és büdös 
van, és nyekereg a gramofon, és forog a fiúk kezében 
a kártya. A sarokban suttognak Béláék, Béla és Vali. Néha 
vadul megcsókolják egymást. Pár nap múlva esküsznek. 
Sajnálom a fiút. A vonatban ismerkedtek meg jóformán. 
Akkor még más volt a vőlegénye.

Megkaptuk ma a második injekciót. Tetrán oltás mell
be. Már kezd fájni, de remélem, nem fogok belázasodni, 
mint 8 nappal ezelőtt.

Séta közben Jóskával megnéztünk többek között egy 
templomot is. Be is mentünk. Imádkoztunk. Jóska oldal
ba bök, mondván: gyóntatnak! Bemenjünk? Gyónjunk? 
Németül!? Bemegy. Utána én is. Nehezen ment, de sike
rült megértetni magam. Latin segítséggel. Ma azután ál
doztam is!

Január 13.

Valamennyiünket - a 9-es szoba lakóit - átköltöz
tettek egy másik szobába, a 12-esbe. Itt is 17-en vagyunk 
egy szobában. Négy pesti, a többiek a kolozsvári és 
a szegedi egyetemről jöttek. Mokány, nyakas fiúk, néme
lyike több destrukcióval, mint produkciót termelő össze
fogással. Először, az első napokban igen kiéleződött 
a pestiek - vidékiek különválása, a vitatkozások késhe
gyig menő veszekedésbe fulladtak. Mi négyen azután 
megértettük velük, hogy semmiféle különbséget nem te
hetünk, hiszen összefogás kell, nem széthúzás. Vala
mennyien magyarok és gyógyszerészek vagyunk, ne pár- 
toskodjunk, ne csináljunk klikkeket. Azóta csak egy-két 
nézeteltérés volt, de már nem a „pestiek”-et kárhoztat
juk, hanem a személy szerinti hibásakat. Mert ilyen sok 
van. Egyéni, kicsinyes céljaik után futkosó emberek, 
akik minden közös munka alól ki akarják vonni magukat 
a köz rovására.

Megkezdődtek az előadások, megtörtént a beirat
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kozás. Egy ny.r., egy ny.r.k.* és egy mt.* előadónk van 
egyelőre. Kedvessy adja elő a legtöbb tárgyat. Előadóter
meket kaptunk a németektől, de laboratóriumokat nem, 
így kénytelenek demonstráció formájában bemutatni 
a laboranyagot. Öt helyen van előadótermünk a város kü
lönböző pontjain épült egyetemeken.

Megvolt az első zsoldfizetés. Jól kitoltak velünk. 
Egész hónapra, januárra 50 Rm-át kaptunk, pedig lé
nyegesen többről volt szó, nem beszélve a december 
10-től járó összegre. Cigarettajegyünket is megkaptuk 
20 napra. Napi két db. Kint vagyunk a vízből. Ami 
meglepett: Wehrmacht fehérneműt, hosszú jáger alsó
nadrágot és inget, zoknit adtak. Kis hamisak. Először 
fehérnemű, aztán jön az egyenruha. Mindenkinek fél
rehúzódott a szája erre a gondolatra, mert senki sem 
húzna fel szívesen német egyenruhát. Magyart, azt 
igen. Egyesek megcáfolták azt a német egyenruhásí- 
tást, mondván, hogy már útban is van a magyar ruha. 
Azt szívesen felvesszük!

Kapuőrségben álltam, és megszólít egy német őr
mester, nincs-e kedvem elmenni egy koncertre, melyet 
a német gyógyszerészhallgatók rendeznek. Mondtam, 
hogy én is Pharmazeut vagyok, és szívesen elmegyek, 
sőt kollégáimat is elviszem. Felhívtam a szobánkba. 
Igen meg volt hatva a szíveslátástól, s beszélgetés köz
ben elmondta magyarországi élményeit, s elragadtatás
sal beszélt a vendégszeretetről, a „stolze Budapestről”, 
a jó borokról. 50 jegyet vettem át tőle, melyet percek 
alatt szétkapkodtak. így másnap én kerestem fel őket 
az iskola területén lévő épületükben. Felette kedvesek 
voltak. Ketten laknak egy szobában, két gyógyszerész
hallgató. 936-ban kezdte el a stúdiumait. A kiképzés 
így megy náluk: 2 év gyakorlat, 2 év katonaság, 3 év 
egyetem. Őt közben is behívták katonának, bejárta 
Franciaországot, Oroszországot, a Balkánt. Sebesülése

*ny.r. = nyilvános rendes tanár, ny.r.k. = nyilvános rendkívüli tanár, 
mt. = magántanár
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is van. Most tart az utolsó szemeszternél. Másfél óráig 
voltam náluk, vért izzadva törtem a németet, de lé
nyeg, hogy gyakoroltam magam. Minden alkalmat 
megragadok a beszélgetésekre, hiszen így lehet a leg
jobban tanulni.

Újból írtam Apunak, gondolván, egyiket se kapta meg 
eddig. Olyat is hallottam, hogy az összes hadikórházat 
kihozták Németországba. Ezért írtam egy német tábori 
számon működő magyar haditudósító rádiós részlegé
nek, hogy közöljék Apu meg Anyu címét, vagy velük kö
zöljék - rádió útján - az én címemet.

Szép éjjel volt az a 12-re virradó éjjel. Jöttem az is
kolakaszárnyánk udvarán. Ropogó hó, hideg, fagyos 
idő. Szokásom szerint felnézek az épület ablakaira. S 
mit látok ott? Ditke* könyököl ki az ablakon! Vadul 
vert a szívem, s rohanok fel az emeletre. A folyosón 
száguldók - Béby* meg felém szalad - kitárt karokkal. 
Végre találkozhatunk, s ez is csak álom, szertefoszló 
álom, mosolygós ébredést hozott, pár perces elmeren
gést, ábrándozást - és zsupsz! - ki az emeletes priccs- 
ből, bele a bakancsba, pizsamára egy szvettert, s egy 
perc alatt lent vagyunk az udvarban. Reggel 7 óra, csak 
a hó világít. Reggeli torna, futás a térdig érő - na, ez 
túlzás - bokáig érő hóban. Felfrissít és üdít. Utána 
mosdás a folyosón. Kihallgatás, azután parancshirde
tés. Aztán délelőtt egyetlen nagy semmi. S délután 
ugyanez! 10-kor lefekvés, és álom újból jöhetsz. De 
nem jön. Hiába hívom, csalogatom, édesen vagy dühö
sen, imádkozva vagy cigarettafüsttel, nem jön. Némely 
nap nem tudok elaludni. Fetrengek gondolkodva, ke
resve Anyám képét, megpengetem hangját, lefut egy
két jelenet emlékeim filmorsójáról, aztán megy tovább 
a csapongó képzelet, szökve ide, ugorva oda, szedni, 
gyűjtögetni az emlékképeket gyors egymásutánban. 
Aztán, aztán végre elalszom.

*Edit becenevei
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Január 15.

Voltunk a gyógyszerészhallgatók koncertjén. A köz
ponti egyetem zenetermében volt. Szép freskók, ólom
üveg ablakok. 500 embert befogadó helyiség, beépített 
orgonával. A műsoron Bach, Liszt, Mozart művek szere
peltek két zongorára. Az előadó két fiatal német gyógy
szerészhallgató volt. Egyszerű uniformisban, de jó elő
adókészséggel és jó rutinnal. Liszttől a Les Preludes-öt 
adták elő, saját átírásukban, két zongorára. Ami a zenén 
kívül megfogott, az aula freskója volt: magyar címer, 
emlékeztetve Mátyás király 1474-es ittlétére, azután 
a tetszésnyilvánításnak olyan módon való kifejezése, 
hogy lábukkal toporzékolnak a parketten gyors ütemben. 
Azután az öltözködés. Végre csinos nőket is lehetett lát
ni - gyógyszerészhallgatókat -, de kevés kivétellel meg
lehetősen ízléstelen öltözékben. Vagy nem is ízléstelen, 
csak túl egyszerű vagy divatjamúlt?

Reggel 8-tól 24-ig kaptam kimenőt, mert részt vettem 
a folyosófelmosásban. Egyedül vágtam neki a délután
nak. Eddig mindig többen mentünk egyszerre, de így 
igen nehéz helyet kapni vendéglőben, s még akkor is ma
gyarul beszéltünk. Legalább a kimenők alkalmával be
szélhessünk németül, mert semmit se haladtam a tanulás
sal. Ivánékhoz mentünk el, éppen szigorlati tervükön 
dolgoztak, de elcsaltam őket. Sorra jártuk a vendéglőket, 
egytől-egyig tele volt. Végre a Rathaus-Kellerben talál
tunk helyet. Rövid idő múlva magyar tisztek jöttek be. 
Elég sokáig elbeszélgettünk a vacak sör mellett. Egy ez- 
rednyien vannak itt kiképzésen.

Ma délelőtt mosónő voltam. Egy hónapos szennyest 
cipeltem le a fürdőbe, és szereztem egy lavórt. Fura prob
lémáim voltak: mikor kell beszappanozni és kifőzni, for
rón vagy melegen kell-e ezeket a nemes műveleteket 
elintézni, melyiket lehet súrolni, s melyiket csak dörzsöl
ni? Öblítés már könnyen ment. De 3 óra hosszat csak pár 
darabig jutottam el, a többit beszappanozva áztattam, s 
a szép tiszta ruhákat felhúzva felteregettem egy spárgára,
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és zsupsz, leesik az egész az olajos padlóra! így jár a sze
gény ember! Vagy az ügyetlen? Egész belefáradtam eb
be a mosásba, s szörnyűket káromkodtam e sok vacak 
koszos ruha miatt! Később elgondolkoztam, hogy drága 
jó anyám zokszó nélkül végezte ezeket évek hosszú so
rán, évtizedeken át, és én egészen természetesnek vet
tem. Fárasztó munka, a körmöm leázott, beszakadozott, 
annyira kellett dörzsölni. Most még megy, de mi lesz, ha 
elfogy a szappan, szétszakad a ruha. így is lesz majd mit 
stoppolni, meg foltozni.

Pest lángokban és romokban! A szép Budapest! A fő
városunknak vége egy időre! S vele együtt az országnak!

Január 17.

Újból előadások. Szorgalmasan járkálunk az órákra. 
Ma volt Darányi óra. Pesten nem is láttuk. Ott az ad
junktus adta elő. A Hygienisches Institut termében 
ülünk. Elöl a lányok, fentebb mi, fiúk. Mindenki szeme 
megakad egy gyönyörű lányon. Fehér turbánszerű tüne
mény van a fején, ami, mintha egy törülköző lenne, le
lóg a vállára. Szőkesége, s ragyogóan fehér arcbőrből 
kimosolygó két nagy kék szeme csodás látvánnyá teszi. 
Ki lehet? - érdeklődünk egymástól? A napokban jött 
Szombathelyről a harmadik szerelvény, amellyel kolle- 
ginák és kollégák is jöttek. Talán szegedi vagy kolozs
vári kollegina? De hisz egyik fiú sem ismeri. Ki lehet? 
Mellette Marika ül. Hirtelen elhatározással írok, egy 
névjegyet firkantok: „Ki a Maga mellett ülő hölgy?” Jön 
a válasz: „Egy német barátnőm” -, s rajta: „Viele Grüße 
unbekanntlich - Magdalene”. - Az ördögbe is! írok egy 
másikat, köszönöm az üdvözletei, sajnos keveset tudok 
németül, bocsásson meg íráshibáimért! - Közben egyre 
forog hátra, és csodás technikával mozgatott szemeit 
bámulja az egész férfihallgatóság - nyálcsorogva! Per
sze, mindig engem néz, illetve bűvöl a szemével (miért 
írtam „persze”-t, azt nem tudom!). Óra végeztével oda
csábít a szemével. Bemutatkozom, s még néhányan oda
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vetődnek. Megbeszéljük, hogy elmegyünk valamennyi
en moziba. Jegyet nem kaptunk, így elválunk azzal, 
hogy negyed 7-kor az NSV* Leitstelleben találkozunk, s 
együtt vacsorázunk valahol. Ott is voltunk néhányan, 
két tanársegéd, Feri meg a zászlós, zászlóalj segédtiszt, 
parancsnokunk és kollégánk. No meg a két lány. Fölöt
tébb furcsa viselkedésű a Magdalene! Mint általában 
ezek a német lányok és nők. Nyíltak, közvetlenek és gát
lásnélküliek - ez rendben van, de van feltűnő viselkedé
sükben valami kirívó. Ennek a lánynak a szeme - csodá
sán használja - még jobban észreveteti és aláhúzza ezt. 
A társalgás közben (aminek témája a háború, Pest, Ma
gyarország, az egyetem, szerelem, házasság) végignézi 
a kezünket, keresve a karikagyűrűt. Egyikünknek volt. 
Lehúzza, felpróbálja. Aztán felpróbálja ujjara Feri gyű
rűjét is. Azután az enyémet! És megkérdezi - a világ 
legtréfásabb és huncutabb hangján, neki adnám-e? 
„Natürlich” - felelem szintén mókás hangon és szemet 
forgatva, melynek értelme éppen az ellenkező. „Oh, 
danke,, - mondja szintén ilyen hangnemben, s marad uj- 
ján a gyűrű. Jópofa kislány! - De mint később kitűnt, 
egészen komolyan gondolta, és a gyűrűt immár az övé
nek gondolta és tudta! De ez csak hazafelé menet tűnt ki.
- Itt közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy a rádió 
a pesti súlyos harcokról beszélt a vendéglőben, s kissé 
elkomorodtam, mígnem örökké velem foglalkozó bá
násmódja elfeledtette velem előbbi szomorúságom. In
dulás hazafelé. Talán 10 óra. Egy oldalról a zászlós kol
légánk, a másik oldalról az egyik tanársegéd karolnak 
belé, én meg vágódok a társaság másik feléhez. Egyszer 
csak hív engem, s a tanársegédet egyenesen eltolja 
magától, s engem von oldalához. Aztán így megyünk. 
A társaság másik fele hazamegy, s mi ketten kísérjük ha
za. Gyalog. Órák hosszat mászkálunk már a hidegben, 
a gyér világítású utcán, a ropogó hóban.

*Német nők által működtetett irányító és gondozóhely, étkezési lehe
tőséggel.
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Gyengéd célzásokat teszek a villamosra, a hidegre, 
lakásától való távolságra, s már alig várom, hogy lete- 
hessiik, s mehessek haza aludni! Végre fél 1-kor megér
kezünk a Frankfurter Str. 54. alá. Kezdődik a másnapi 
program megbeszélése. Mozi. Közben a zászlós vagy 
kettőt hátralép, s orrát fújja, kissé hátrafordulva, s azon 
veszem észre magam, hogy csókoljuk egymást. Ő vadul, 
bátran, éhesen és a csodálkozástól dermedten - no meg 
a hidegtől s kicsi Édire gondolva, magam utálatától 
megborzongok. Hát ez vagyok én? Igen! Ez! Egy idegen 
lányt csókolok Breslauban, kit pár órája, hogy először 
láttam, s otthon - sok száz km-re innen él, kell, hogy él
jen - az én kis menyasszonyjelöltem, akit szeretek, s ta
lán éppen most gondol rám. Hát hűség ez? Undok va
gyok és utálatos! Percek alatt futnak agyamon át ezek 
a meggondolások, s eredménye ez: a zászlós nélkülem 
ment haza, s én majd megfagyva 3A3-ig ácsorogtam a hi
deg kapualjban, csókoltam napszámban ezt a csodálatos 
nőstényt.

Január 18.

Hajnali 4 óra volt, amikor a kerítésen át bejutok az 
Arletius Str-i iskola laktanyába. Álmos és átfagyott va
gyok és fáj a szám. Reggel 6-kor felkeltenek, hogy ki
hallgatásra kell mennem, mert ügyeletes vagyok. Első 
gondolatom az, hogy a zászlós keze van benne. - S nem 
is csalódtam. A bosszú. A sértett férfiúi hiúság bosszúja. 
A zászlós bosszúja a karpaszományos honvéddel szem
ben. A parancsnok és a közvitéz. így aztán 2 órát alud
tam, s a kihallgatáson tudtam meg, hogy mától kezdve az 
ügyelet éjjelre is kiterjed. Tehát déli 1-től, másnap 1-ig 
voltam szolgálatban. 24 óra. És egész éjjel. Kivéve ezt 
a 2Vi órát, amit a tizedes vett át éjjel.

Január 19.

A lehetőséghez képest alvás. Aztán józan fővel még

29



jobban megvetettem magam. Kerültem a fiúkat, az órá
kon nem mertem kollegináim szemébe nézni. Különösen 
azéba nem, aki jól ismerte elbeszélésem után Bébyt! Fájt 
a lelkiismeret, de megértettem helyzetemet. Küzdelem 
volt a Béby iránti szerelmem és a férfi között. Bébyt sze
retem, s ami maga után húzott, az csak a test volt. A kül
sőség. A nőstény, a nő érdekelt, nem a lelke, nem a sze
relme. Hisz utáltam azért, mert megbomlasztotta lelki 
egyensúlyom. S féltem tőle. - S a gyűrű? Egye fene, so
hase lássam, ha vége van a játszmának. Inkább lemondok 
róla. Lemondani Apám ajándékáról? Ez se kis dolog, ha 
az anyagi értéket nem is nézzük.

Január 20.

Sokszor kapok a gyűrű helyére, mert szinte ég a he
lye, szinte kiabál. - Délután éppen uzsonnázom. Zsírt, 
kenyeret, hagymát. Belép Magdalene az ajtón. Megakadt 
a falat a torkomon. Felkelek az asztaltól, s szörnyűt ká
romkodva megyek feléje. Márt azt hittem, megszabadul
tam tőle, amikor - most - újból itt van. Feljön. S moso
lyogva mondja, hogy nem akarták a kapuőrök beengedni, 
mire megmutatta a gyűrűt, hogy Kósa gyógyszerészhall
gató a vőlegénye, s őt bizony vezessék fel hozzá! - 
„Ugye, nem haragszol ezért?” - kérdezi oly ártatlan ked
vességgel, hogy valóban nem tudtam haragudni, bár fe
lette kényelmetlen volt a helyzet. Azután múlnak az órák, 
szaporodnak a csókok, és fájnak a sebek, égnek, de gyen
ge vagyok megállni a talpamon, képtelen vagyok kirúgni 
ezt a gyönyörű nőt a szobából. Végre azután eszembe jut 
a gyűrű, és észbe kapok. Vissza fogom szerezni. Ha kell, 
brutálisan is. Aztán elmegy, a gyűrűvel. Vacsora, csoma
golás.

Igen, csomagolás! Megindult az oroszok nagy offen- 
zívája Keleten. Breslautól nincsenek messze. A város te
le van menekültekkel. Ugyanez a kép volt otthon a nyár 
végén. Jönnek a kocsik, jönnek a bátyus emberek. Lát
szik, hogy órák alatt, kapkodva csomagolták össze sze
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gényes holmijukat. És megjött a parancs, hogy a breslaui 
magyar egyetemisták hagyják el a várost! A város polgá
ri lakosságát már kiürítették. Valószínűleg kapunk vasúti 
szerelvényt. A férfihallgatóság csomagoljon össze, de 
csak annyi holmit, amennyit hosszabb gyalogúira magá
val tud vinni. A tervek szerint csak az út egy részét kell 
gyalog megtenni - 100-150 km-t, onnan kezdve kapunk 
vonatot. Néhány kocsit tudtak szerezni, amellyel a pro
fok és a nők mennek, meg a beteg vagy gyenge fizikumú 
férfihallgatóság. A nehezebb csomagokat a vonat elviszi, 
de felelősséget persze nem vállalhat senki.

Vad összevisszaság a szobában. Csomagolás. Az elv: 
a nélkülözhetetlen dolgokat magunkkal visszük, a többit 
hagyjuk a sorsára. Őrült csereberélések, hihetetlen üzle
tek, soha nem látott ajándékozások történtek. Pehelypap
lant adott az egyik 20 cigarettáért, viszont a másik ba
kancsért adott aranyórát. Nem az érték volt a fontos, 
hanem a célszerűség. Tele csomagoltuk a hátizsákot, ke
rült bele egy jó ruha, egy váltás fehérnemű, mosdófelsze
relés, a feltétlen szükséges kéziszerek és élelem. Pár ap
róság, de olyan nehéz volt, hogy az egyik sorbaállás - fél 
óra - alatt elfáradtam, és éreztem, hogy ilyen terhet nem 
tudok hosszabb időn át magammal cipelni. Ki kell dobál
nom a felét, de hát mit? Ez mind kell. Hosszas töprengés 
után csak egy ing, egy alsó, mosdófelszerelés, összes do
hányom, csajka, kulacs, élelem maradt benne. Igaz, hogy 
kenyérből volt csak 8 kg. Ugyanis az élelmet, konzervet, 
vajat 3 fő részére adták ki közösen, s mivel Jóska gyen
ge gyerek, az ő részét is én csomagoltam be.

Január 21.

Nem lehet elhagyni az épületet, bármely percben in
dulhatunk. Teljes készenlét! A városban kint lakó pro
fesszorok, nősök, sőt a lányok is beköltöznek az épület
be, hogy együtt legyünk. Esetleges orosz betörésnél is 
együtt van közel 2000 ember, s egységesebb az erő. 
Ilyen a hangulat, mikor ebédeléshez hozzákészülök, há
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romnegyed három. Sietnem kell, mert háromra jelezte 
Magdalene a látogatását.

Éppen kezdem hámozni a krumplit, amikor belép 
őnagysága. Látja a felfordult szobát, az ideges arcú embe
reket, az asztalnál szótlanul ülőket, s végül az összekészí
tett bőröndöket. Sírva fakad. - No, még ez hiányzott! De 
ekkor már kész volt a terv a gyűrű visszaszerzésére, és 
minden, amit ezután követtem el, erre irányult. Már előző 
nap kértem, hogy adja ide a pecsétgyűrűmet, szeretnék 
belevésetni valami emlékeztetőt, valami mementót. Le
húzta az ujjáról és ide akarta adni. Hogy növeljem bizal
mát, ezt mondtam: holnap, vasárnap ékszerész nincs nyit
va, majd máskor. Hisz az elutazás pontos dátumát akkor 
még nem lehetett tudni. így azután ma - amikor ágyamon 
üldögéltünk, elkértem tőle a gyűrűt és nagy akkurátusán 
bicskámmal elkezdtem nevemet belevésni. Időre ment 
a dolog, mert megbeszélésünk szerint egy időpontban 
Jóska szolgálati szíjban, sapkában megjelent az ajtóban, 
és többed magammal dörgedelmes hangon kiparancsolt 
a szobából. Szolgálattételre. Én vigyázba kaptam magam, 
s németül Jóskát szidtam - színészkedésből -, de máris 
ugrottam a bőröndökön át, mégpedig úgy, hogy a bicskát 
hirtelen letettem, a gyűrűt pedig magammal vittem. A fo
lyosón átadtam Jóskának. Kétszer végigfutottam a folyó
son, hogy jó lihegve érjek vissza, és sajnálattal jelentet
tem ki, hogy félóra múlva őrségre rendeltek. „No, addig 
megcsinálom a gravírozást” - mondom, „add ide a gyű
rűt”. Kétségbeesetten mondja, hogy elvittem magammal. 
Önmagamat felülmúlva játszottam meg az ártatlant hi
hetetlen színészi tehetséggel, mondván a végén „ha az 
enyém lett volna, üsse kő, de végeredményben a Te gyű
rűdet vesztettem el” - ami miatt most már kezdett vigasz
talódni és beletörődni. Fél óra múlva már el is felejtette, 
bár én szándékosan visszatértem a témára, hogy a gyanút 
oszlassam. Ekkor aztán Jóska újból bejött és ordított, 
hogy menjek. Én vigyázba álltam, és alázatos hangon 
mondtam, hogy még hangosabban ordítson, mert ez a dög 
nem megy el egykönnyen, „hiszen alig van 9 óra”. Jóska
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majdnem elröhögte magát, de aztán ordított mint a sakál. 
Mikor kiment, legfájdalmasabb sajnálkozásomat fejez
tem ki Magdalenenek elfoglaltságom miatt, s kabátjainkat 
vettük. Nehezen ment ám a kimenetel, mert először ve
lem akart őrködni (persze őrségem is csak légből kapott 
volt), végül is az udvarban akart le és fel sétálni, mond
ván sok mondanivalója van még. Lényegében a követke
ző: mint én azt láthattam, ő az első pillanattól kezdve be
lém szeretett, és észrevette, hogy én is hasonlóképpen 
vagyok (minek vitatkozzak?). Ez valami csodás dolog! 
Sohase hitt az első látásra való szerelemben, de most már 
tudja, hogy ilyen is létezik. (Hopp, a cipőm a suszternál 
van még!) Ő még senkit se szeretett (he-he), voltak ugyan 
barátai, de hát azok...(na jó, csak gyorsan). Édesanyjának 
meg is mondta, hogy szeretjük egymást, és holnap elme
gyek hozzájuk. Igen várnak, mert kíváncsiak rám. Édes
apja katona, ő szolgálatban lesz, de ő is beleegyezik a há
zasságba. Ekkor azt hittem, hogy rosszul hallottam! Még 
jó, hogy reggel elutazunk! Ezt eddig nem mondtam neki, 
nem akartam illúzióját rontani, csak annyit mondtam, 
hogy a napokban. Egyszer csak, mintha jó ötlete támadt 
volna, azt mondja nagy vidáman, hogy ő bizony velem 
jön most Breslauból, és hogyha majd egyszer hazakerü
lünk Magyarországra, akkor - hiszi - idővel jó magyar 
asszony válik belőle. Felvidultam erre a gondolatra és 
mondtam, hogy nagyszerű. S később aggodalmas képpel 
jelentettem ki, hogy mégse, hiszen mi katonák vagyunk, 
s azok nem vihetnek magukkal hozzátartozókat. Hál' Is
ten belenyugodott! - Azután, hogy, hogy nem, egyszer 
csak a kapu előtt álltunk. Végre! Éppen jön be Feri, s 
mondja, hogy reggel 7-kor indulás. Én magam is megle
pődtem, mert bár sejtettem, de még nem volt mindenem 
becsomagolva, és inkább ijedtség volt arcomon, amit per
sze Magdalene azonnal észrevett. Megmondtam. Keser
ves zokogásba tört ki. Megütközve és megdöbbenve néz
tünk egymásra Tivadarral. Én magam se hittem, hogy 
valóban szeret ez a lány. Szinte furdalt a lelkiismeret, 
hogy ilyen csúnyán kijátszottam. S ha nálam lett volna
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a gyűrű, biztos odaadtam volna. Fájdalomdíjul. Emlékül. 
Szegény kislány! Nagy nehezen elfogytak könnyei: Ak
kor megfogadtam, hogy írok, és, hogy visszajövök érte - 
ezt csak mondtam! -. Ezzel elment Magdalene!

Gyors csomagolás. Suszter. Vacsora. És éjfél. Az 
egyik oldalon alszanak a diákszállóból bejött kolléganők, 
a másik oldalon mi. Én maradtam a helyemen.

Január 22.

Éppen egy hónapja érkeztünk meg Breslauba. És már
is indulunk tovább! Bőröndök, ládák, kosarak, hátizsákok 
az udvaron. Majd 2000 ember ingósága. A szobákban el
hagyott tárgyak, feleslegesnek hitt holmik. Az ágyakból 
szánkókat ácsoltak, aki tehette, kézi kocsit szerzett. Szá
zadokba osztják az embereket. A mienk az V. Szigorló or
vosok és gyógyszerészek. A hadnagy kollégánk a vezető. 
Kiosztották az 5 napi élelmet. Hideget persze.

Konzerv, vaj, szardínia (olaj nélkül), kenyér és cu
kor. Elég soknak néz ki, szíjra még éppen elég. Kész 
a csomag. Hosszas várakozás után útra kész a menet. 
Elhangzik a vezényszó és indulunk. Délután fél 2. Janu
ári komoly hideg. Az utcán nem mi vagyunk az egyet
len hasonló menet. Kerékpáron, autón, kocsin, gyalog, 
babakocsiba pakolva megy az ijedt képű bátyus tömeg. 
Némi káröröm van bennem: no, most legalább ti is 
megtudjátok, mit jelent menekülni? Elhagyni otthont, 
elhagyni mindent, mi mienk volt! Az üzletek nagyobb
részt zárva, csak futkosó és ijedt emberek rohangálnak, 
látszólag összevissza. Mi zárt rendben megyünk. Elöl 
a hátizsákosok, középen a szánkósok, s végül újra 
a gyalogosok. Hó kevés van, s bizony izzadnak a fiúk, 
recsegnek, ropognak a szánkók, szakadnak a spárgák. 
Aztán jó 2 órai menet után kiérünk a házak közül. El
mentünk a Frankfurter Str.-en is, elmúlt napjaim dicste
len, de végül is befejezett eseménye színhelyén. Azután 
átmentünk az Odera hídján és az országút első kilomé
tereivel ismerkedünk. Jó az iram, elég erős a menet, de
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hiszen az első nap első óráinál tartunk, bírjuk, s vígan 
beszélgetünk, anekdotázunk. Néhol nóta is járja. Egye
sek cigarettáznak menetközben. Csípős a levegő. Erő
sen szipogunk. Sötétedés után érünk Breslau-Lissaba,
11 km-re lévő faluba. Egy kultúrházfélébe megyünk éj
szakára. Az előző század már befutott. Ok is ott vannak, 
és isszák a forró feketét. A csomagokat behozzuk az ud
varba és igyekszünk bejutni a terembe. Nehéz dolog en
nyi embernek elférni a kis helyen. Szék az van, de azért 
nem jut mindenkinek. Sokan kimentek a faluba szállást 
keresni. Találtak is. Én, miután a fiúk megunták az ülést 
és lefeküdtek a padlóra, összetoltam négy széket, és 
prímát aludtam. Persze ruhástól.

Január 23.

Hatkor már felkeltünk és reggeli után indultunk. Elha
tároztam, hogy a legtakarékosabb módon fogok étkezni, 
hátha nem 130 km-t kell gyalogolni, hanem többet. Vi
szont kémiai alapon eszem. A még időben beszerzett C 
vitamin pótolja a zöldségben lévőt. Van egy kis A+B+D 
vitaminom, + Ca, + Fe. Azután a szénhidrát napi 6 kocka
cukor alakjában. Zsír a vajban, tömegét meg a kenyér 
adja. Majd csak lesz valahogy. Szóval megy a cigányka
raván. Napi útmennyiség 31 km. Elég lesz ekkora csoma
gokkal! Érzi a vállam a hátizsákot, meg a pokrócokba 
csavart paplankoszorú súlyát. Jó megállni és előredőlni 
egy kicsit. Széllel szemben megyünk. Erős szél fúj. Me
redeken megy az út felfelé, gyönyörű fenyves tájon. Csak 
ne csúszna az a fagyos út. Most szekérkaravánt előzünk. 
Be kell menni a nagy hóba. Ronda mesterség. S amellett 
a szél. Előre kell dőlni, erős szögbe. Megáll a sor, öt perc 
fújtatás. Lihegnek a mellkasok - most már szabadon -, 
nem szorítanak a hevederek „Csomagot fel”, „Indulás”! 
Kis vizet iszom, azaz csak innék, mert befagyott a kula
csomba. Pedig itt zötykölődött az oldalamon. De úgy be
fagyott, hogy egy csepp se folyt ki belőle. Tovább, to
vább. Gépiesen szedegetjük lábainkat, de most már
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okosabb ütemben, mint tegnap. Beérünk egy kis faluba. 
Nevét már nem tudom. Ledobtuk a hátizsákot egy térre, s 
az előbbi század tagjai beirányítottak egy kocsmába, ahol 
Faule* százados megrendelése alapján meleg levest kap
tunk, meg vajas kenyeret. Utána fel akartunk kelni. Igen 
ám! De izmunk olyan kemény, mint a kő. Alig tudunk 
mozogni. Csak nyújtott lábbal. Kínunkban egymáson ne
vettünk. Jó sok kilométert kellett megtenni, míg ez a me
revedés felengedett. Innen kezdve azután nem a századdal 
mentünk tovább, hanem páran összeverődve különvál
tunk, azzal a szándékkal, hogy egy kocsira feltesszük 
csomagjainkat. Persze nem jön ez úgy, mindjárt. Néhány 
félóra múlva ágazott be egy mellékút, ahonnan egy mene
külő szekér jött. Megyünk mellette. Beszédbe elegyedek 
a kocsissal (német nő), s később megkérem, hogy hátizsá
kunkat feldobhassuk kocsijára. Megengedte. Nosza, auf 
a rucksackokkal meg a pokrócokkal. Mese könnyű így 
a gyaloglás. Mintha nem is lenne testünk! Elő a pipa, 
a breslaui AWAG 60 pfenniges áruja, és vígan pöfékelek. 
Azután jobb kézzel belekapaszkodok a kocsiba, és húza- 
tom magam. így aztán még könnyebb. Jó lépésben me
gyünk, gyakran futunk is, persze hamar elérjük napi 
célunkat. Egy téglagyárban töltjük az éjszakát. Vegyes ér
zelmekkel fogadom, sohase láttam még belülről téglagyá
rat. Különösen nem, hogy hálószobaként nézegettem vol
na. De hiszen ez csak egy pillanatig tart - ez a gondolatsor 

, mert olyan mindegy, hol fekszik az ember 31 km után. 
Csak ki lehessen nyújtani magunkat! Beérünk a tégla
gyárba - az úttól vagy két km -, sötét és hideg. Boltíves 
hosszú folyosók, egész labirintus. Ahová nyúl az ember, 
mindenünnen száll a téglapor. Hová fekszünk itt? Ebbe 
a vastag téglaporba? Hát persze! Valaki hoz egy nyaláb 
szalmát. Megrohanják: honnan hoztad? Mondja, hogy itt 
a kocsi kint. Kimegyünk. Addigra szétkapkodták. A ko
csist megkérdezem, hoz-e még? Igen, de menjünk vele

*Az egész gyalogmenet német parancsnoka. Józan, emberséges tarta
lékos tiszt.
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ketten. Fel a kocsira, s a két nagy muraközit úgy megug
ratta az a lengyel siheder, hogy majd szétestek csontjaink! 
A szalmakazalnál sikerült elveszteni fél pár kesztyűmet, s 
ráadásul úgy megrohanták a kocsit visszaérkezésünk 
után, hogy egy szál szalma se jutott nekem. Viszont kerí
tettünk egy nyúlketrec ajtót, ami puha is, rúgózik is, meg 
le se ér a téglaporba a pokróc. Végül egy kis szalmát is 
kaptam, így príma volt. Jó 15 méterre volt egy lámpa, egy 
kis fény. Találomra felbontottam egy konzervet, meg volt 
fagyva. A jeget elszopogattam víz helyett. A többit, úgy 
ahogy volt, megettem. Gulyás lehetett, úgy a félhomály
ban nézegetve. Az alvás persze nem okozott problémát.

Január 24.

Úri módon - kocsmában - reggeliztünk, s utána el
indultunk, hogy majd újra kerítsünk egy kocsit. Sikerült 
is egy katonakocsit fogni. 14 km-t megállás nélkül me
gyünk, majd a kocsi letér utunkról, és csomagostól me
gyünk. A kocsmában nincs kiszolgálás, a helyiség tele 
van hintve szalmával. A menekülőknek készítették 
menhelyül. Előveszek egy konzervet, még nagymama 
adta, és felnyitom. Persze jeges. Erős elhatározással fel
állók, de az nem olyan egyszerű. Előbb négykézláb áll 
az ember a szalmán, azután a kinyújtott két kezével 
igyekszik feltornázni magát két lábára. Mint egy het
venéves szélütött ember. Pedig csak a fáradtság okozza. 
Kicsoszogok a konyhába, és előadom a konzerv meg- 
melegítésére irányuló kérelmem. Közben elbeszéltetik 
velem, hogy honnan jövünk. Breslauban, a külvárosban 
már harcok vannak, mondja az a hájas és iszonyú fene
kű korcsmárosné, aki a tűzhely körül tevékenykedik. 
Közben úgy apropó megkérdi, merre megyünk most? 
Mondom Lüben felé, „Nach Lüben?” - kérdi kétségbe
esve. Hisz, onnan meg erre jönnek! Lübent már kiürí
tették. A Jó Istenért, oda ne menjenek! Biztosan félre
beszél ez a szegény asszony, gondolom magamban, s 
megnyugtatom. Ekkor aztán bőgve beront egy fiatal
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asszony, és zokogva meséli a korcsmárosnénak, hogy 
egy motoros futár hozta a hírt, hogy innen 15 km-re 
vannak az oroszok, s aki még nem ment el, azonnal te
gye meg. Erre fel megettem a konzervet meg 2 kocka
cukrot, és lefeküdtem a szalmára. Talán aludtam is. 
A hadnagy kollégánk és a „mintaszázad”-nak csúfolt 
társaság, amelyből mi meglógtunk, utolért bennünket, s 
kijelentette az út alatt használt őrmesteri hangján, hogy 
felette veszélyes a helyzet, bármelyik útszakasznál kap
hatunk egy páncélosok betörése által induló támadást; 
a volt lengyel határ észak-nyugati irányban húzódik, ez 
a jelenlegi front, és ezzel párhuzamosan fogunk mene
telni, illetve jövünk már Breslau óta. Eddig nem akarták 
tudtunkra adni, nehogy nagy legyen a fejetlenség. Pa
rancsom tehát: kint sorakozik a század, s menetben in
dulunk tovább! Ha egységben vagyunk, könnyebben 
tudok diszponálni az urak felett. Végeztem! 2-kor indul
tunk el, azaz kezdtük meg a vánszorgást, mert egy-két ki
lométeren át mindenki olyan óvatosan lépeget, mintha 
tojáson járna. Akkorra azután felengednek az izmok, új
ból bemelegszik az ember cipője, s gépiesen megy. Szót
lanul, hang nélkül, fejünket lecsüngetve, hiszen előre is 
dűlünk a hátizsák miatt, másrészt meg a pokrócok nyom
ják le a nyakunkat. 12 km a délutáni porció. Elég dimbes- 
dombos az út. Egy lélek nem sok, de annyit se látni raj
tunk kívül. Innen már elmentek az emberek. Csak néhány 
keletről megriasztott őzcsapat vágtat át az úton. No, még 
arra a dombra fel, s akkor már látni a várost! De a domb 
félóra múlva is éppen olyan messze van. Egyik társunk el 
akarja dobni a hátizsákját. Elveszik tőle. Én tegnap vet
tem fel két elhajított konzervet. Van, aki egy-egy pihenés 
alkalmával eldobálja fele holmiját. Egyszerűen nem bír
ja tovább vinni. A téglagyárban ottmaradt 8-10 fiú, aki 
nem tudott tovább menni. Az egyik vért köpött a meg
erőltetéstől, a többieknek izomgyulladása, erős feltörése 
és egyéb hasonló nyalánksága van. Őket mentőautóval 
vitték el. Sokan - komoly 40-50-es csoport - egyszerűen 
kijelentették, hogy nem hajlandók ezzel a „halálkara
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ván”-nal együtt menni az oroszok karmaiba, s felültek 
egy menekülő vonatra.

Még mindig messze a város, nem akarnak közeledni 
a tornyok. Nagy sokára meglátjuk a táblát a városszélén: 
Lüben. Egy kaszárnyába megyünk - üres már s ott is 
a harmadik emeletre. Toll kellene ahhoz, hogy hűen visz- 
sza tudja adni azt az irtózatos képet, amit ennek az eme
letnek a megmászása jelentett. Vánszorogva, két kézzel 
kapaszkodva a korlátba, szitkozódik, káromkodik és 
fohászkodik mindenki. Ahogy jön, vegyest. Végre fent 
vagyunk. Kijelölik szobánkat. 30 emeletes ágy, szalma
zsák, villany, asztal, szék és uram Isten - kályha a sarok
ban! Mint kisgyerekek a csillogó karácsonyfának, úgy 
örültünk mi ezeknek az álombéli tárgyaknak. S felfedez
tük, hogy van WC is, aztán találtunk fürdőszobát (csak 
éppen villanya nem volt). Ledőlnek persze a fiúk, sokan 
lerogynak az ágyra. Én tudtam, hogy ha egyszer leülök, 
nem igen tudok felkelni. Addig intézem el dolgaimat, 
amíg benne van a lábam a járásban. Lementem a föld
szintre vacsoráért. Jó meleg levest adtak. Hoztam fel Jós
kának is. Aztán levetettem a bakancsot. De milyen furcsa 
a jobb sarka a harisnyának. Megfogta a bakancs bőre. De 
miért kemény? S odaragadt a lábamhoz!? Akkor jöttem 
rá, hogy vér ez! Jó ötpengős nagyságban feltört a lábam, 
s az vérezte be a zoknit. Jól megmostam, bekötöttem, s 
zsupsz be az ágyba. Még 7 óra se volt. Reggelig jól kipi
henjük magunkat! Éppen szundikálunk már, amikor be
szólnak, hogy ne nagyon vetkőzzünk le, és a holminkat 
tartsuk készenlétben, mert olyan veszélyesen törnek elő
re az oroszok, hogy az éjjel folyamán valószínűleg el kell 
hagynunk a várost. S ekkor tudtuk meg, hogy a tégla
gyárnál már súlyos harcok folynak!

Január 25.

Mint a tuskók, úgy feküdtünk az éjjel. Csak a hajnali 
ágyúszó riasztott fel. S mit csinálunk? Befordulunk 
a másik oldalunkra és alszunk tovább. Reggel azután rá
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erőszakoltam lábamra a bakancsot, s irtokat nyögve in
dultam el. De csak az első félóra volt ilyen keserves. 
Megállás nélkül mentünk 14 km-t. Zárt menetben. Most 
már nyugatnak mentünk, és ismét volt az országúton elég 
menekülő szekérkaraván. Hadnagyunk megtiltotta, hogy 
bárki is hozzákösse szánkóját, vagy csomagját ráakassza! 
Ennek ellenére ketten könnyíteni akartak terhükön, s 
mint máskor is más századbeli normális emberek csinál
ják, hozzáakasztotta szánkóját. A hadnagy ordít, de ők 
nem akarják hallani. Még jobban ordít, s egyszer csak 
előkapja revolverét és ordít tovább: „Beléd lövök, ha 
nem jössz azonnal vissza!” - Talán meg is tette volna! - 
Szörnyen dühösek voltunk, de ezzel is csak fogy az ener
gia, s inkább csendben maradtunk. S néztük a km-köve- 
ket. Lassan fogynak ám, nagyon lassan. Breslau óta már 
a 80-dik km-t tapossuk. Még 40 van hátra. Elég korán 
érünk be, megtéve az aznapi 24 km-t Kotzenauba. Vezet
getnek ide, vezetgetnek oda, s végül is kijelentik, hogy 
nincs hely, tovább kell menni 5 km-t. Még örültem is ne
ki, legalább holnapra kevesebb lesz. Úgyis 40 km a hol
napi adag. Végül mégis volt hely egy nagy hangverseny- 
teremben. Vastagon felhintve szalmával. Persze hideg. 
Úgy érkeztünk meg, mint a hóemberek, mert sűrűn hava
zott. Az alvás nehezen ment, a terem másik felében azok 
a bizonyos LuftwafFenhelferinek* pajzánkodtak a német 
katonákkal. Ok autón mennek, nem fáradnak ki. Szidtuk 
is a germán fajtájukat, mert egész éjszaka ott sikongattak, 
meg vihogtak. No, nem egész éjjel, mert tán hajnali há
romkor nagy robajjal tovább indultak, miután fél óráig 
döngették a befagyott ajtót.

Január 26.

Anyám születésnapja. Január 26. Vajon hol lehet? 
Merre? Mit gondol rólam? Tudja-e, hogy élek? Mert én 
hiszem, hogy ő jó helyen van, s nem nélkülöz. Január

*Légierőnél alkalmanként segítő nő
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26. A borzalmak napja, az 1945. I. 26. dátum valameny- 
nyiünk emlékében megmarad! Talán lesz még ezerszer- 
te nehezebb és kínosabb, lesz még „nagyobb” napunk, 
de ez akkor is emléke marad vándorlásunk nehéz nap
jainak.

Nézzük csak elölről. Gyulussal indulunk kettesben. 
Gyönyörű út: behavazott, fehér országút, a két oldalán 
hatalmas fenyők. Békésen tartják ezernyi karjukat, ne
hogy lehulljon róluk a vastag hó-ruha. Mélységes csend, 
ünnepi hangulata a téli tájnak. Csak az országút népes. 
Ott is csak egy irányban közlekednek nagyobbrészt. Ap
ró szánkókon, kis ródlikon húzzák-vonják csomagjaikat 
útitársaink. Kettesével vagy kisebb csoportokban men- 
degélnek. Látszólag frissen mozognak, hisz még reggel 
van. Mi, úgy látszik jobb tempóban kezdtük a reggeli tú
rát, mert egyre csak előzzük a társaságot. Közben talál
tam egy kb. 4-5 m hosszú acélsodronyt, huzalt. Felvet
tem, jó lesz valamire. Hátha sikerül keríteni egy ródlit, 
mert így háton nem fogjuk bírni a mai napra előirányzott 
40-et. 6 km után beértünk egy kis falucska terére, ahol 
már ácsorogva várnak a fiúk, mondván nem tudják, mer
re kell menni. Addig megittunk egy feketét. Na és kár 
a helyért, a papírért, vettem 1 cigarettáért egy ródlit. 
Azonnal rátettem csomagjaimat, megcsináltam a hevede
reket, és Jóska meg Gyulus is rátette 1-1 csomagját. Ké
sőbb 2-2-t. Jól meg volt pakolva a kis ródli. De könnyen 
siklott, alig kellett húzni. így aztán lehet gyalogolni. 
Egyre romlik az út. Már csak libasorban tudunk menni az 
erdő csapásain tovább. Aztán letérünk az útról, s olyan 
helyen tapossuk a havat, ahol idén még nem lépett a hó
ba senki se. Jó mély. És a hó alatt erdei, agyagos kocsi
út. Göröngyös, süppedékes, hepehupás. Előttünk nem 
sokan mennek, tán 50-60-an, így még nincs kitaposva. 
Kezd beázni a bakancs. Hiszen minden lépésnél bokán 
felül ér a hó. A kis ródli is felborul. Ilyenkor káromkod
nak mögöttünk, mert meg kell állniuk. Ha előzni akar
nak, még nagyobb hóba kell menni! Egyikünk húzza, 
másikunk egy rúddal tolja, harmadikunk meg oldalt vi
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gyáz a felborulásra. Ha sima az altalaj, akkor nincs hiba, 
de ilyen göröngyösre fagyott buckákon felbillen azonnal. 
És a bokám is ingadozik. Belefekszünk előredőlve, és 
szótlanul megyünk! Majd csak kiérünk egyszer ebből az 
erdőből. Már egy órája megyünk. Sokat elhagytunk már. 
Akiknek széles szánkójuk volt, sehogy se boldogultak, 
hiszen egy kerékvágáson kell menni. Levették cókmók- 
jukat róla, s otthagyták a szánkót. Soknak meg szétesett 
a gyönge tákolmány ezen az istentelen úton. Már máso
dik órája. Lábunk, harisnyánk csupa víz! Csak úgy cup
pog. Ha megállnánk pihenni, percek alatt ráfagyna az 
egész, vastag jégpáncélként. Testünk is vizes. Izzadunk, 
pedig hideg van. Arcunk piros, orrunk nedves. S me
gyünk! Már harmadik órája. Harmadik órája emeljük 
a lábunkat, mintha dagasztani akarnánk a havat. A com
bunkat már alig érezzük. Csak gépiesen, automatikusan 
rakosgatjuk. Érzés nélkül. Gondolataink nincsenek. Sza
vunk még annyi sincs! Úgy megyünk el a lemaradt és 
a hóba roskadt társaink mellett, mintha nem is emberek 
lennének. S már negyedik órája tart ez a megállás nélkü
li hódagasztás. Itt is, ott is eldobott holmik. Könyv, ke
nyér, konzerv, s elmehet mellette 10 ember is, mire vala
kinek megéri a lehajlás. Széthúzódott már a karaván, se 
előttünk, se mögöttünk nem látszik ember. Végre. Mint
ha ritkulni kezdene az erdő. S egy ház is látszik! Na vég
re. Újabb erőt önt belénk, hogy végre kikerülünk ebből 
az irtózatos útszakaszból. Az erdő utolsó fáinál tartunk. 
Látszik az országút. Szinte beledobban a szívünk, hogy 
újra országúton mehetünk. Még jó 500 m. Csakhogy itt 
még rosszabb az út, mert vastagon befújta a hóval a hul
lámos terepet a szél. Néhol térdig süpped. A kis ródlink 
alig látszik ki. A vassodrony is nagyokat pattan. De azért 
megyünk. Lépésről, lépésre. S végre az országúton va
gyunk! Egész furcsa ott menni. Nem kell felemelni lá
bunkat. Csak simán gyalogolunk. Valami mennyeien 
könnyű. S a ródliba se kell beledőlni, ficánkolva, játszi 
könnyedséggel siklik utánunk. Itt találkoztunk magyar 
SS-ekkel. Német egyenruhában. Még 2 km Neuhammer
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- mondták. Beérünk a faluba. Picinyke kocsma, jó meleg 
az a hely, ahová beültünk. Meleg ételt adnak, és igen 
kedvesek. Csak azon csodálkoznak, hogy még reggel 
Kotzenauban voltunk. S mikor megmondjuk, hogy az er
dőn jöttünk át, a csodálkozástól szinte megdermednek, 
mondván: „Télen nem szoktak ott emberek járni!” Jól 
ottfelejtettük magunkat. Éppen a téli délután alkonya kö
zeleg, amikor az országúton hófúvásos és szeles időben, 
a koszttól és a melegtől újabb erőre kapva bandukolunk. 
S azután egész sötét lesz. Csak a hó világít, meg ott elől 
valami lámpa. Mintha alagút vagy híd lenne. A fényben 
mintha alakokat lehetne kivenni. Dolgoznak. Legalább 
megtudakoljuk tőlük, hogy merre kell menni. Megszólít
juk őket. A válasz: „Nix dajcs”. Ők bizony csak magya
rul tudnak! Magyar fiúk a Hunyadi SS páncélosok tagjai. 
Még vagy 5 km az Ostlager. Útközben igen sokan jön
nek, zárt rendben, mind magyarok. S aztán beérünk a tá
borba. Gondoltuk, hogy igen lemaradtunk, s a többiek 
már elindultak a Westlager felé, ami még újabb 12 km! S 
majd elámulunk, hogy még alig 100-120-an érkeztek be 
ide, a táborba. Hatalmas kiterjedésű kiképzőtábor. 30 km 
egy-egy oldala. Nagy kőépületek, egész kis faluszerűen, 
a gyönyörű fák közé épült barakkok. A tábornak saját 
vasútja van, így nem gyalog, hanem vonattal tesszük 
meg a hátralévő 12 km-t, ahol éjjeli szállást kapunk. Itt 
nincs hely! Finom vacsora, szivar, kedves vendéglátás 
a magyar fiúk részéről. Fiatalok, 16-18 évesek. Kaland
vágyók, idealista lelkületűek, s az ittlétük alatt használt 
ügyes propaganda lelkes harcosokat faragott belőlük. 
Bár fegyver még nem volt kezükben. Soknak az egyen
ruhája sincs meg. Eztán gyülekezünk csomagjainkkal, 
várjuk a kisvasutat. Fél 9-re mondták! 8-kor már kint 
ácsorgunk. Kezd hideg lenni! Topogunk, tapsolunk! Fá
zunk! A vonat nem jön. Fél 11-ig már egészen átfáztunk. 
Akkor aztán befutott. Teherkocsik. Tetejük persze nincs, 
még oldaluk is alig! Felpakolunk, egymás mellé bújunk. 
Tudtuk, hogy menetközben hideg lesz, de hogy ennyire 
fog fütyülni csontjaink között a szél, azt nem gondoltuk.
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S azt se hittük, hogy 3-4-szer megáll a vonat menetköz
ben. Állandóan toporogtunk egy helyben, de éreztük, 
hogy ezt nem fogjuk fagyás vagy csúz nélkül megúszni. 
Éjfél már elmúlt, amikor megálltunk a Westlagerben. Le
pakolunk, s egészen megdermedt tagjainkat próbáljuk 
bemelegíteni. Aztán várjuk, hogy mutassák meg, melyik 
épületbe menjünk. De csak állunk és várunk. Hull a hó. 
Az elcsigázott ember küzdelme hamarabb fogy el, s az 
idegesség úrrá lesz a kimerült szervezetben. A tömeghan
gulat elkapja az embert, különösen akkor, ha úgy múlnak 
a percek, hogy semmi látszata sincs annak, hogy intézke
dik valaki. Csak állunk, és vacogni is alig tudunk a der
medtségtől. Legjobb volna leülni: nem fázik akkor az 
ember, kellemes bágyadtság fogja el, és elalszik. Azután 
kővé dermedve meghal. Nem egy fiút úgy pofoztak fel 
társai az ülő helyzetből, s mozgásra kényszerítették. 
A testünkből jövő kevéske kis meleg átmenve a ruhán 
megolvasztja a kabátunkon levő hóréteget, hogy azután 
a külső réteg kemény jégpáncéllá fagyjon. Már órája to- 
porzékolunk ugyanazon helyben, mikor a tömeg legkü
lönbözőbb hangulat megnyilvánulásokon ment keresztül: 
csendben, magába roskadva áll egy csoport. Körülötte ál
lati hangon elkezd üvölteni valaki: „Csilléry, te gazem
ber, te...” S az a csendes csoport átveszi a hangot. Aztán 
elfárad és hallgat. Vagy más: a legnagyobb üvöltözésben 
valamelyik kis csoport egy nótára gyújt rá. Fél perc és 
énekel mindenki.

Végre hosszas várakozás után útnak indítanak. Meg
keresni ebben a barakkvárosban a helyünket. Fűtetlen 
barakkhelyiség 3 emeletes priccsekkel. Lámpa nincs. 
Betódul a kifáradt tömeg, persze hely már nincs. Más 
helyen próbálkoznak, de 3-kor még mindig vannak 
födél nélküliek. Gyurka, régi ismerősöm is ezek között 
van. Megosztom vele helyemet. Lerúgjuk magunkról 
a teljesen nedves bakancsot, s pokrócainkról lerázzuk 
a havat. Néhány fiú nekiesik a szánkóknak, egy-két 
széknek, s már ropog a tűz a kályhában. Alszunk is pár 
perc múlva.
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Január 21.

Majdnem délig heverésztünk. Átmelegedtek már 
pokrócaink, amelyek teljesen nedvesek voltak tegnap. 
Szily profeszor, aki velünk gyalogolt, bejelenti, hogy 
töltsük az egész napot ágyban, pihenjük ki magunkat, 
hozzuk rendbe lábainkat. Valószínűleg Görlitzig gyalog 
kell mennünk, mert nem kapunk vonatot Neuhammer- 
ben. Ez még 70-80 km. Cipőmet, harisnyámat szárít- 
gattam a kályha körül, s lábamban gyönyörködtem. 
A bokacsontom ki se tudom tapogatni. S jókora törés 
a sarkamon. Délután megkapjuk az ebédet. % óráig 
gyalogoltunk érte. Egy csajka korpaleves. Mint a felvi
zezett moslék. Pocsék! De meleg volt és éhes voltam, 
megettem. A táborban itt is vannak magyarok, de 
a szomszéd épületekben észtek laknak. Útközben mon
gol lovasokat láttam. Lengyel SS-ek is vonultak el előt
tem. Tiszta idegenlégió! Hamar eljön az este. Ágyban 
pihengettünk egész délután. Bejelentik, ne feküdjünk 
le, valószínűleg egy csoport indul 10-kor vonattal. El
múlt 10 óra, de mégse feküdjünk le, 12-kor is megy egy 
vonat. Elmúlt 12, de mégse feküdjünk le, mert 4-kor 
egész biztos indulunk! Ezt már nem hiszem el, s lefek
szem! Richtig felkeltenek, de ez már

Január 28-án

3/44-kor történt! Ki az állomásra. Rövid várakozás 
után befut a vonat. Éppen, hogy a peronra felférünk. Ál
lati hideg, fúj a szél. Aztán átszállunk. Illetve leszállunk, 
s észrevesszük, hogy mozog egy másik szerelvény. Hová 
megy? Nem tudják, talán Dresdenbe! Ez kell nekünk! 
Végig próbáljuk az egész szerelvényt, sehová se enged
nek be a teutonok! Végül is cigaretta segítségével felju
tunk egy lapos lőszerszállító vagonra. Persze pár perc 
alatt újra áthűlünk, s menetközben velőnkig hatolt a hi
deg! Néhány állomást mentünk, ezzel, azután kettesével 
feltolakodtunk a személykocsikba. Ezeket se fűtik, de
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nem fúj a szél. Itt tudjuk csak meg, hogy ez menekültsze
relvény, s még az útirányt az utasok se tudják. Kalauz, 
jegyváltás nincs. Ellenben veszekedés, kiabálás egy-egy 
megállónál. Délután bejutunk egy fülkébe, s leülhetünk. 
Közben állandóan topogunk lábunkkal, hiszen nagy a hi
deg, amellett a kimerültség, meg a meleg étel hiánya még 
jobban hozzájárul ehhez. Egész éjjel itt ültünk, míg

Január 29-én

hajnalban 3/43-kor Chemnitzbe érünk. A váróterembe 
azért nem engedtek be, mert katonák vagyunk, 
a Wehrmacht-Heimbe* azért nem, mert civilek va
gyunk. így azután jól elmászkáltuk az időt, s közben 
a vonat is bejött. Lassan észrevesszük, hogy fűtenek. 
Atmelegszünk. Egyre többen szállnak fel a vonatra, s 
már úgy szorongunk, hogy annál jobban alig lehetne. 
De, hogy mégis lehetett, azt mutatja annak a két lipcsei 
munkásnak az esete, aki bepréselte magát közénk. 
Egyikük látta - a gyér világításnál -, hogy ülünk a pá
don; ülünk, s nem vagyunk németek. Ki is fakadt, hogy 
gondoljuk mi ezt? Auslánderek vagyunk, és le merész
kedünk ülni? Aztán csendben megjegyeztük, hogy 
Breslauból jövünk. Ez hatott. Még jobban meghatódott, 
mikor megtudta, hogy gyalog jöttünk jó darabot. Azu
tán leszálltak, s mi is lekászálódtunk, mert Leipzigbe 
értünk. Kissé másként néz ki, mint decemberben láttuk. 
A hatalmas csarnoknak csak a vázai látszanak, mint 
a kehes ló bordája. Az épület jó része romokban. Egy 
kis fahíd vezetett az óriási kődarabokon keresztül az 
épület kis részben épségben maradt restaurantjába. Ká
vét kaptunk, jó forrót, s megreggeliztünk a tarisznyából. 
Reggel 8 óra felé jött be a vonat. Úgy rohanták meg, 
mint az utóbbi időben Pesten a Keletiben a betolt vona
tot. Mi se maradhattunk alul a nagy tömegben, s még 
idejekorán bepréseltük magunkat a még mozgó kocsiba.

‘Átmeneti tartózkodó helyiségek utazó katonák részére.
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Egy röpke óra alatt Hallebe érkeztünk! Összeverődünk 
és csoportba állva indultunk. Egészen véletlenül talál
koztunk össze két kollégával, akik elvezettek szállá
sunkra. Egy lányiskola, amit gyerekkórháznak hasz
nálnak. Itt vannak elhelyezve azok a lányok meg 
professzorok, akik vonattal jöttek el Breslauból. Mi 
a folyosón helyezkedünk el. Tiszta folyosó, jó meleg 
van. Letelepedünk. Persze jönnek haza az ebédről Kati 
meg Tamás, elbeszéljük dióhéjban az utat. Csodálkozva 
hallgatják, s elmondják, hogy jöttek a hírek: egy meg
fagyott az úton, ennyit és ennyit elfogtak az oroszok 
stb. És én is csak itt tudtam meg, hogy arról a bizonyos 
erdei útról még 24 óra múlva is hoztak ki fiúkat 
a Neuhammerből kiküldött SS járőrök. S ami a legjobb, 
a három járőrből egy visszatért, mondván: ők bizony ott 
nem tudnak menni, nem embernek való hely az! - Dél
után fürödtünk. Szinte örömkönny szökött a szemem
be! Hiszen 6 nap óta nem is mosdottunk! Nagy szakál
lamat azért még megtartottam. Szép vörös volt már, jó 
fél cm-es. Este azután - Istenem, de jól esett -, letettem 
a pokrócot a kőpadlóra ,és aludtam, mint a tej. Kinyújt
va, vízszintesen. Nagy szó!

Január 30.

Borbély: szappant, törülközőt nekem kellett vinni! 
Igen kedvesek itt az emberek. Nem néznek le, mint 
Auslándert a la Breslau! Igaz, a kedvesség inkább a me
nekültnek szól, mint a magyarnak. A város maga ki
sebb, mint Breslau, de kedvesebb. Szép régi épületei 
vannak, s egy 1500-ból való patikát is láttam. S a kira
katok is, valahogy több és csinosabb árut mutatnak, 
mint ott láttunk. A koszt meg egészen más. Van íze az 
ételnek. A Koburger Hofbrauban egyenesen finom éte
leket ettem. Igaz, most van élelmiszerjegyünk. Találtam 
cukrászdát. Négy süteményt ettem, 15 Rpfg darabja, 
íze persze nincs sok, de édeskés. Inkább kenyértészta 
az anyaga.
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Január 31.

Készülődünk a grazi útra. A gyógyszerészhallgatók oda 
mennek. A többi marad itt. Irigyelnek bennünket. Mi örü
lünk. Egyrészt közelebb van Magyarországhoz, másrészt 
az osztrákokat szimpatikusabbaknak tartjuk. Kezdenek hí
rek keringeni arról, hogy minden fakultásról csak az utol
só évfolyam tanul, a többi bevonul. Délután 4-kor egy jó 
ebéd (bécsi szelet!) és cukrászda után összecsomagolunk 
újból, és kimegyünk az állomásra. A profok, a lányok és 
a gyengébb szervezetű férfihallgatók személykocsikban, 
mi meg vagonokban. Kaptunk szalmát, kályhát, loptunk
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szenet. Szereztünk petróleumlámpát. Emeletes priccseket 
készítettünk. S szaladt a vonat, mi feküdtünk főúrian ké
nyelmes helyen. Jó meleg volt. Kosztunk igen jó. Sajt, vaj, 
parizer. S loptunk egy német kocsiról 12 kg mézet, az őrök 
beleegyezésével. Meleget is kaptunk az utazás napjai alatt.

Február 1-5.

Újra Lipcsében voltunk, s délben Zeitzban. Azután 
nap mint nap zakatol, zötyköl a vonat. Jól kipihenjük ma
gunkat. Egész nap heverészünk vagy a tájat nézegetjük. 
Kenyeret pirítunk a kályhán, és vajjal valami finom ele
delként esszük. Pár kocsi csak a szerelvényünk, s hol eh
hez, hol ahhoz a tehervonathoz kapcsolják, így elég las
san haladunk. Bischofshofenben, a vendéglőben pompás 
ebéd, gyönyörű vidék!

Február 6.

Megérkeztünk Grazba. Az éjjelt a vagonban töltjük. 
Másnap riadó. Oda se neki. Mit izgat egy riadó bennün
ket? Csak akkor hűl meg bennünk a vér, amikor a pálya
udvar maradványait nézzük meg. Egy kőtörmelék, egy 
romhalmaz az egész! A városban, akivel találkozunk, 
50%-ban biztos érzéssel szólíthatjuk meg magyarul. Az el
ső vendéglői 5 perc elég volt ahhoz, hogy azt az őrült kü
lönbséget vegyük észre, ami a breslaui és grazi koszt kö
zött van. Ég és föld, pedig a hazaitól még ez is igen távol 
áll. Beköltöztünk egy laktanyába, ahová elszállásoltak. Az 
Artillerie Kaserne* a város szélén van, de az állomástól 
nem messze. Ósdi nagy kétemeletes épület. A balszárnyát 
elvitte a bomba. Ha éjjel nem jobbra, hanem balra me
gyünk tévedésből az Abort felé, akkor a lépcsőház igény

*Grazban a Monarchia legöregebb, rozzant kaszárnyája. Akkori lakói 
a zömében gyógyult, de kissé rokkant őrző személyzet, 50 év körüli 
póttartalékosok, orosz, angolszász és olasz foglyok, valamint a ma
gyar gyógyszerészhallgatók.
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bevétele nélkül juthatunk le a földszintre, mert a folyosón
kon a szobánktól alig 8-10 méterre folytonossági hiány 
van. Egy kis bomba...! Szobánk kb. 10 m hosszú és 4-5 m 
széles, mint egy széles folyosó. Egy ablaka van. Fele desz- 
kázva, másik felén szúnyogháló van. 20 emeletes ágy van 
benne. Budapest óta itt látok először szekrényt. Uniformi
zált katonaszekrény! Ebédre finom „gulascht” kapunk. 
Repeta. Telezabáljuk magunkat.

Február 7.

Ismerkedek a várossal. Igen kedves, csak sok helyen 
elcsúfította a bombázás.

Február 8.

A riadó minden délben fél 12-kor kezdődik, és 4-5 
óráig szokott tartani. Engem éppen az utcán ért. Mentem 
a besózott tömeggel. A Schlossbergben van néhány tö- 
meg-óvóhely. Én viszont - néhány fiúval - felmentem 
a hegyre a siklóval. Másnap a kaszárnya óvóhelyén vol
tunk! Nem szabad a fürdőt sem kifelejtenem, ott vettem 
észre valami piros pontot a bokámon.

Február 9-16.

Ez a kis piros pont tette lehetővé, hogy olyan fájdalma
im legyenek, mint már régen voltak. Bedagadt a bokám, 
elgennyesedett. Feküdtem 7 napot. Az orvos a régi - lübe- 
ni - fertőzésre gyanakszik. 3 nap alatt megért a seb arra, 
hogy felnyissa és kivegye a gennyet, meg a gyökerét! 
Szörnyen fájt, de utána olyan megkönnyebbülést éreztem, 
mint szülés után érezhetnek az asszonyok. Fáj még, de 
egészen más, mint előtte. S közben a napi riadók. Igaz, 
hogy 9.,10.,11-én nem volt. Azután rendre mindegyik nap 
megszólalt. Délben, s 4-5-ig tartott. Az elsőnél éppen 
a WC-ben voltam. Á, minek menjek le? Úgyse bombáz
nak! S a fürdőben nyugodtan teszek-veszek, mikor elkez
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denek lőni az ágyúk a közelben. Csak nyugodtan, gon
doltam! Igen ám, de lecsapódik egy bomba. Kinézek 
az ablakon, vajon merre eshetett? Sziú! Bumm! Ez köze
lebb. Sziú! Bumm! S akkor elködösödik előttem minden, 
s Édire gondoltam. Isten Veled, Édikém! A következő ide 
fog bevágódni! Sziú! Kinyílik az ablak, kicsapódik a má
sik is, nem kapok levegőt. Na - gondolom -, ez a légnyo
más, s tartottam a fejemet, hogy várjam a bombát. Bumm! 
Becsapódott! S ekkor ébredtem csak fel ebből a rémü
letből! Kezdtem gondolkodni: becsapódott a bomba. Ha 
én hallottam, akkor még élek! Tehát nem belém csapott! 
Persze az egész csak pillanatokig tartott, de elég volt 
ahhoz, hogy megfogadjam, máskor lemegyek a pincébe. 
Elcsendesedett minden. Bemegyek a szobába és vissza
fekszem. S akkor jött a második hullám. Recseg az épület, 
mozog az ablakpárkány, és pokoli zaj van. És én fekszem. 
Reszelem a körmöm. Csak magamat akarom lefoglalni ez
zel, de úgy remeg a kezem, hogy alig tudom a körmömhöz 
érinteni a reszelőt. Hárman vagyunk, két szegedi kollégá
val. Pista piros arcú, és szaladgál le-fel, és közben minden 
további nélkül mondja az ő különleges hangsúlyával: „Ba
rátaim!” Olyan csodálkozón, olyan elismerően. Bandika 
sápadt, és az ablaknál próbál összébb húzódzkodni. Ezt is 
megúsztuk. Másnap már lementem a pincébe. Lebiceg
tem. Aznap háromszor volt riadó és bombázás. A pincében 
is elhűlt a vér bennünk! Süvített a bomba, a légzőnyíláson 
csapott be a légnyomás, és megemelte kabátjainkat! Oly
kor a falak is belenyögtek. Aztán csend. Bejött a pecsenye
szag, a füstszag a pincébe. A közelben éghet valami. 
Újabb hullám jön! Az őrnagy fegyveres őrt állít a vész
kijáró mellé. Elalszik a villany! S süvítenek a bombák, 
bömbölnek az ágyúk. És mégis élve maradtunk! Nem 
csapott belénk ma sem. Aztán másnap se. Időközben 
megkezdték az előadásokat, de én itthon maradtam. Ké
sőbb, persze riadó is volt, jöttek haza a fiúk. Pista még 
most is izgatott, 30 méterre csapott be mellette a bomba 
a Schlossbergen. Hozott egy jókora repeszdarabot haza. 
És földet a hajában meg a ruhájában, mert teleszórta a lég
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nyomás. így éldegélek: fekvés, írogatom a naplót (itt írtam 
az út alatt elmaradt, tintás részeket). Azután riadó. Újból 
fekvés.

Február 11-26 .

A kisgyerek örömével mentem hosszú szobafogsá
gom után az utcára. Vasárnap délelőtt van. Csendes az ut
ca. A villamosok is üresen szaladgálnak. Pihen a város. 
Hideg van, fagyos az út. Szép hófehér minden háztető. 
Csak az üszkös gerendák merednek kiáltóan az égre. 
A darabokban lévő házrészek a földön. A gyerekjáték
ként földre hajigáit emeletek. A magasra tornyosuló ro
mok. A XX. század kultúrcsodája. A nemzeti szocializ
mus építő munkája!

Az angol foglyok olyan szabadon járnak-kelnek a vá
rosban, mintha otthon lennének. Jól szabott ruhájuk van, 
tiszták és ápoltak. A nyugati ember kulturábrázatát hor
dozzák magukon. Intelligens kinézésűek, a megjelenésük 
kifogástalan. Persze dolgoztatják őket, de az érte járó jó 
ellátást sem sajnálják. Amellett kapják a Vöröskereszttől 
a jó angol cigarettát, a csokoládét úgy zabálják, mint én 
a kenyeret, ha nem kellene oly beosztással élnem. Van itt 
új-zélandi, londoni szabó, amerikai farmer, afrikai félvé- 
rü. S az oroszok? Az utcán elkerülik őket, mert messziről 
bűzlenek. Koszos rongyokba burkolódznak, s fejük 
olyan, mintha az ősembert látnám: kifejezéstelen bamba 
tekintet, nyakig lenőtt hajjal, az ápolatlanság és igényte
lenség állati fokán álló külső. Éppen olyanok, mint akik 
Európát akarják felszabadítani!

Az olaszok? Azok mindig énekelnek, jókedvűek, s 
nem igen mutatják, hogy törődnének valamit hazájuk jö
vőjével.

Érdekes volt múltkoriban. A kaszárnya óvóhelyén sü
vített a bomba, rezegett az óvóhely, a Sztálin-gyertya fé
nye bevilágított a szellőzőnyíláson. S a hatás? Az oro
szok behúzódtak egy sarokba, mint a riadt birkanyáj, az 
olaszok - talán az itáliai égre gondoltak -, oly elmerül
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ve ültek összekulcsolt kézzel, míg az angolok közül az 
egyik szájharmonikázott. A legnagyobb nyugalommal, 
mintha nem is saját véreik bombáitól kellene életüket 
félteni!

6-kor kelünk fel. 8-kor előadás kezdődik. Az egyetem 
elég messze van. Gyalog jó fél óra. Ha nem megy a vil
lamos - bombázás után -, van mit sétálni. 11-ig tart az 
előadás. Akkor vagy sziréna szól, vagy ebédelni szala
dok egy kocsmába. S, akkor ott ér a sziréna. Elsétálok az 
egyetem elé. Hajönnek a gépek, bemegyünk az óvóhely
re, aztán megvárjuk, míg elmennek. Ez a játék eltart 4-ig. 
Akkor 6-ig újra előadás. 7-kor megkapjuk a kaszárnyá
ban a vacsorát és a félretett ebédet. 10-ig tanulunk vagy 
elbabráljuk az időt, s a 11 óra már rendszerint az álmok 
birodalmában talál. Bár tegnap még % 1 -kor is fent vol
tunk. Előhívtuk a filmjeinket. Épp az enyémen dolgoz
tunk, mikor megszólalt a sziréna! Ezért lett fixirfoltos, s 
ezért lett előhívatlan a tekercs. Pedig jó felvételek van
nak rajta. A fene az angolokba!

Érthető, hogy komolyan vesszük a szirénát, hiszen 
olyan szőnyegeket kap Graz, hogy percekig dübörög 
a föld bele! S tegnap: hogy is volt? Öten álldogáltunk 
a Zoologisches Institut előtt: a két Gizi, Palóc, Api meg 
én. Néztük a gépeket. Szépen csillogtak a napsütésben. 
Apró pontok. Húztak felénk. „Gyerünk, mondom, a múlt
kor is azt mondtuk, hogy ó, ez már elhaladt a fejünk 
felett, mikor zuhogtak a bombák, gyerünk le!” Ebben 
a pillanatban halljuk a süvítést. Pillanat alatt beértünk 
a kapu alá. A két fiú elöl. Én hátranézek a lányokhoz, de 
már felértem a lépcsőn. Azon veszem egyszer csak észre 
magam, hogy belebotlom Apiékba. Levágódtam mellé
jük a földre. Akkor már becsapott! Megmozdult az épü
let. Ropog minden. Hull a vakolat, az ablakok recsegve 
hullanak le a földre. A lányok a lépcsőn fekszenek! Az
tán csend. Élünk. Épp, hogy konstatáljuk ezt, újabb bom
ba zuhog, becsapódás. Aztán még egyszer. Épp csak pár 
berepedt ablaktáblát hoz le, s pár lécet a plafonról. Hosz- 
szabb csönd, lerohanunk a pincébe. Halálsápadtan ülnek
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lent az emberek. S mi porosán, meszesen lemegyünk, s 
nevetünk! Olyan érdekesnek találtuk most, utána. Alig 
tisztítottuk meg ruhánkat, bejött egy Luftschutz Polizei, 
s bejelentette vészes hangon, hogy azonnal szaladjunk át 
a másik épület óvóhelyére, mert találatot kapott az épü
let, összedőlhet, s a pince beszakadhat! Ez hülye, mond
juk, ekkora háromemeletes épület, hogy dőlne össze, s 
a bomba legalább 100 méterre esett, hiszen alig éreztük 
a légnyomást. Bár Gizit odanyomta a falhoz! S kint meg
hűlt bennünk a vér. Alig lehet 15 m-re a becsapódás. Mi 
az épület közepén a bejáratnál hasaltunk, s a bomba pont 
a hátsó sarkot találta. Kiemelte az alsó két emeletet, s 
a fal jó 20-25 m szélességben megrepedt. Úgy combnyi 
szélességben. Úgy néz ki, hogy bármely pillanatban le
zuhanhat. Szemben is nagy romhalmaz - egy ház állt ott
4 perccel ezelőtt! Mos egy fala se látszik. Most láttuk, 
hogy mitől függött életünk. 15 métertől. Nem egy pilla
nattól, csupán egy gondolatvillanásnyi időtől, amivel ké
sőbb oldotta ki bombáját az a gyilkos! A kollegináinkat 
már kétszer bombázták ki. Csodás szerencséjük volt. 
Először csak a kapujukat zúzta össze, ablakot törte be, de 
a ház lakhatatlanná vált. Pár napig laktak új otthonukban 
az átköltözés után, mikor 3 m-re az ablakuktól fúródott 
a földbe egy másik. Nem robbant fel! Bedöglött! Vagy 
időzített volt. Pedig elsöpörte volna őket mindenestől. 
Most új helyre mentek.

Ajánlott levelem jött. Németországi magyar sebesült- 
szállító alakulatok parancsnokságától, Becsből. Dobog 
a szívem, itt ver a torkomban. Vajon mit válaszolnak? 
Nem tudnak semmit szüléimről? Vagy sajnálattal értesíte
nek, hogy f. h. ekkor és ekkor légitámadás alkalmával..., 
nem, nem lehet! Ezernyi gondolat villan át agyamon, 
amíg felbontom a levelet. Tisztelettel értesítenek, hogy az 
539-es hadikórház települési helye Plankstetten, az egrié 
pedig Dudenstadt. Hol lehet ez a két város? Vajon Anyu, 
Apu ott van-e? - Bizonytalan! S mégis öröm tölt el, ra
gyog az arcom, csillog a szemem, mint mondták utána; 
hát hogyne! Úgy érzem, megtaláltam szüléimét! Sok-sok
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keresgélés, irkálás, érdeklődésre vége két hónap után vá
laszt kaptam. Gyorsan két lapot! - fel is adtam. - Másnap 
meg két távirat. Most várom a választ! 0, csak jönne!

Február 21.

Eddig sokkal nyugodtabb voltam Anyuról, Apuról, 
mert hitem és meggyőződésem volt, hogy jól vannak, 
egészségesek. Hogy hol, azt nem is sejtettem. Nem sejt
hettem. Magyarország valamelyik dunántúli helységé
ben képzeltem el őket. Kis százaléknyi eshetőségként 
Németországra is gondoltam. De most, hogy tudom, 
hogy hol az alakulatuk, s hogy a választ már várom, sok
kal idegesebb vagyok, nagyobb az aggodalmam. Miért 
nem jön válasz? A távirat már biztosan odaért. Miért nem 
írnak? Vagy ők nincsenek ott, nem mentek az alakulat
tal? Hát Apunak el kellett menni, legfeljebb Anyunak állt 
módjában maradni. Maradt Magyarországon vagy eljött? 
Ha nem is lennének itt kint, sok a valószínűsége annak, 
hogy valaki válaszolna onnan. Aki átveszi a sürgönyt.

Március 1.

Újra kaptunk zsoldot. 30 Rm-t és napi két cigarettát. 
Igaz, hogy ez a cigaretta sose látott dohányt, valami 
30-40 fajta növény keveréke, nikotinoldatban áztatva, 
íze jó csípős, de olyan gyenge, mint a harmat. Ez 
a Sondermischung. Van még pár fajta cigaretta, de azo
kat nem igen lehet kapni. Csak feketén.

Erről érdemes külön írni. A feketepiacról. Itt pénzért 
nemigen lehet vásárolni, de csencselni lehet. Ittlétünk 
első napjaiban cserélgettünk már. Elelmiszerjegyet vet
tünk, szereztünk bokszot, szappant, bakancszsinórt. Per
sze mindent cigarettáért. 1 kg R-Brot* jegy 10-12 ciga
retta, fehérkenyér 20, zsír 5 g-ja 1 cigaretta. 50 g hús 2-3 
cigaretta. S a cigaretta? 1,50-3 Rm. Nagy ára van. Hihe

*R-Brot volt az egységes kenyér neve.
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tetlen valutáris értéke van! Cigarettáért mindent kapni! 
Van, aki bakancsot szerzett érte, vagy ruhát. Sokáig járo- 
gatott be egy süket német a szobánkba. Vad dohányos 
volt, néha már reszketett egy darabért. Lelke üdvösségét 
is odaadta volna érte, s amit el lehet képzelni, mindent ho
zott be eladásra. Öngyújtótól kezdve a térképen keresztül, 
élelmiszerjegyig mindent. A vén „Schwarz” - csak úgy 
hívtuk, amíg egyszer ki nem dobtuk, mert lehetetlen ára
kat akart kisrófolni belőlünk - azóta nem is jött be.

Van a városban a Mura partján egy tér - mi csak Te
leki térnek hívjuk -, ahol a grazi feketézőkből olyan gyü
lekezet szokott összejönni, ami megérdemli, hogy 
a régi pesti Teleki térhez hasonlítsam. Német nem sok 
van kint. Inkább olasz és szerb munkások. Szörnyű kiné- 
zésű alakok. Sapkájuk, kalapjuk a szemükbe húzva, ko
pott kabátjuk gallérja felhajtva, és zsebre dugott kézzel 
ácsorognak, s sűrű pillantásokat vetnek időnként 
a tér utcatorkolata felé, rendőröket kémlelve. Mint egy jó 
ócskapiacon, mindent lehet kapni. Jó borsos áron persze.

Sohase gondoltam volna, hogy itt, a fegyelmezettség 
államában ilyen nyíltan lehet feketepiacot, feketekeres
kedelmet űzni. A fegyelmezettség állama? Az volt - két
ségkívül -, de már sok jelét adja az idegek kimerült
ségének. Breslauban nem volt szembetűnő ennyire, ott 
kemény poroszok, a sziléziaiak szorosabban álltak Hitler 
mögött. Itt nem csupán a hangulaton lehet ezt észrevenni; 
hanem egyes alkalmakkor egészen fennhangon nyilat
koznak. Ezek az osztrákok persze. A nemzetiszocialisták
- a németek (idetelepedtek vagy átpártoltak) - ellenben 
másként viselkednek.

Gyöngül a koszt. Lenyirbálták az adagokat. Civilnek, 
katonának egyaránt. Még azt a nyavalyás Stammgerich- 
tet is jegyre mérik. 150 g Kartoffel-Karte kell hozzá! így 
végeredményben egyetlen ételfajta sincs, amit - no a ke
vesen kívül - jegy nélkül lehet kapni. Eddig vendéglő
ben nem kellett krumplijegyet leadni. Igen sokan pa
naszkodtak, mert a 4 hétre kiadott jegyből most 5 hétig 
kell kijönniük.
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Március 7.

Már jó három hete kijött a napiparancsban, hogy cso
magoljunk össze, mert egy-két napon belül várható 
a Leobenbe* való indulásunk. Már voltak a helyet meg
nézni, Magyarországon is voltak már ez ügyben, de még 
mindig itt vagyunk. S, hogy még mindig itt vagyunk, az 
a Jóisten végtelen csodája folytán lehetséges csupán. 
Nincs nap, amely ne hozna magával riadót. Nincs olyan 
riadó, amely bombázás nélkül múlna el. Átlag 4 órát töl
tünk pincében, legtöbbször az egyetemen ér, ritkábban 
a kaszárnyában. Legutóbb - hál’ Isten - nem voltam 
a kaszárnyában. Akkor 3 és fél óráig tartott a riadó, s nem 
volt negyedórás támadás szünet sem. 19 hullámban tá
madtak a gépek Grazra. Ebből három hullám szórt a ka
szárnyára. Jó pár halott, szétszállt barakkok, ablakbetöré
sek stb. volt nyomában. S a gondviselés? Az - úgy 
látszik - az ebédlőnkbe esett 500 kg-os bombát irányítot
ta. A tetőn átesve három emeleten át, egészen a pince 
boltozatáig esett, és nem robbant fel! Ha felrobban, az 
egész szárnyat levegőbe röpíti. Velünk együtt!

Nem csodálom, hogy páni félelem fog már rajtunk is, 
pedig azelőtt fel sem vettük a szirénázást. Most komo
lyan vesszük, s szedjük az irhánkat. Egyesek betegei 
már a riadóknak. Elhalványulnak, szinte reszketnek. Én 
még erősen bírom! Csak bombasüvítéskor melegszik 
belülről valami. A kaszárnyából meg egyenesen mene
kül mindenki, hiszen a vasúthoz is közel van, meg ma
ga az épülettömb nagy kiterjedésével jó célpontot nyújt. 
Légelhárítás? Mióta itt vagyunk, 4 gépet lőttek le össze
sen. Legutóbb 800 gép támadott, és egyet lőttek le! Per
sze a vadászoknak nyomuk sincs. Úgy grasszálnak fent 
az angolok, mintha iskolarepülés-kötelékben lenne a ve
zényszavuk.

*Leoben Grazhoz közel egy szűk völgyben épült egyetemi városka.
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Március 12.

No, Tamás, milyen nap van ma? Mi jön ma? - kérde
zem ébredés után, s a felelet: ma jön a levél! - S, a levél 
nem jön! 0 is vár, engem is kínoz már a hosszú hallga
tás. Anyukám, Apukám, miért nem írnak? Hiszen úgy fáj 
ez! Tudom, hogy a postán lehet a baj, vagy nincsenek 
Plankstettenben, nincsenek Dudenstadtban? Nincsenek 
Németországban? Hát akkor hol vannak? Miért nem je
lentkeznek? Látják, én keserves két hónapi irdogálás 
után kinyomoztam, hogy az alakulatuk hol van. Ha sze
mély szerint nincsenek ott, akkor a parancsnokságban 
biztosan van annyi jóindulat, hogy válaszolnak. Higgyék 
el, Anyukám, Apukám, eddig nem volt ilyen fájdalmas ez 
a bizonytalanság, de, hogy most már várhatok levelet: 
szörnyű! S így kínoz újabban Édiről való bizonytalan ér
zésem. Néha órákon át bámulok a semmibe: túl a hegye
ken, vagy éjjel a fekete semmibe, s idézlek magam elé. 
Úgy, ahogy utoljára láttalak. November negyedikén. Em
lékszel? Sírtál akkor én kicsim, s engem is fojtogatott 
a zokogás, de erős akartam lenni. Pedig, mintha mindket
ten éreztük volna fiatal szívünk dobbanásaiból, hogy 
hosszú időre el kell szakadnunk egymástól. De ugye, Te 
se gondoltál arra, hogy végleg kell elszakadnunk? Ugye, 
Te is visszavársz? Itt már süt néha a nap Bébykém, s lágy 
szellő simogat ekkor. Egyszer már elolvadt a hó, s a he
gyek is zöldesek lettek, de azután megint hullott. S, tu
dod, a lágyabb időnek, ennek a tavasz-szagú március ele
ji napoknak is olyan a hatása itt Grazban, mint az otthoni 
tavasznak. Megdobogtatja a szívet. De hát, mondd 
Édikém, mit csináljak? Csak elnyomom egy nagy sóhaj
jal!

Tegnap meg sírtam is! Annyira elérzékenyedtem. Tu
dod, segítettem Apinak a ruhát elhozni egy családtól, s 
a szomszédban szólt a rádió. Egy tiszta kis konyhában 
voltunk, jó meleg volt bent, s mint mondom, a szomszéd
ban szólt a rádió. A Parasztbecsület íntermezzóját ját
szotta a milánói Scala. Hiszen tudod, hogy mennyire
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szeretem ezt! S még mit szeretek? A Solvejg dalát. S 
képzeld: közvetlen utána arra zendített rá! Úgy örültem! 
Talán ez volt a legnagyobb öröm, ami ért Németország
ban. Zenét is most hallottam az óta, mióta Pestről eljöt
tem.

Március 14.

Ez már a negyedik 14-es dátum ebben a kis könyv
ben. Ma három hónapja indultunk el Budapestről. Tud
tuk, hogy nagy út áll előttünk, s tudtuk azt is, hogy nem 
lesz a legprímább, de hogy ennyi kín és megpróbáltatás 
jut osztályrészül majd, erre nem számíthattunk. Egyik 
napról élünk a másikra. Nem lehet programot csinálni, 
nem lehet tervezgetni, hiszen örülünk, hogy megkímélt 
eddig a jó Isten, s életben tartott bennünket idáig is. 
Hogy egy-egy bombázás mit jelent, rettegés a mezítelen 
életért, azt mi tudjuk csak igazán, akik Artillerié-Kaserne 
lakói vagyunk!

Március 15.

A szabadság ünnepe nálunk. Mi munkával ünnepel
tük meg, tovább folyt az előadás. Nem tartottunk szóvi
rágokkal teletűzdelt szónoklatokat, s nem szavaltunk. 
Tanultunk. Később pár nappal 15-e után a Magyar Egye
sület termében tartott az itteni magyarság összejövetelt. 
Az ünnepség rendezői mi voltunk. Énekszám, szavalat, 
ünnepi beszéd. Se Méhes, se Haranghy professzorok 
nem vállalkoztak a beszéd megtartására. Nem is csodál
kozom ezen.

Gyakran találkozunk magyar katonákkal. S mind ők, 
mind az újság olyan híreket mondanak, amelyek feljogo
sítanak némi reményre, szépen verik vissza az oroszokat. 
Állítólag a Balatontól kiindulóan délfelé nyomják le, sőt 
már el is érték Pécset és a Sión haladva a Duna vonalát. 
Egyesek közülünk azt mondják, hogy mi fogunk már vet
ni odahaza tavasszal. Én sajnos, nem tudok hinni benne.
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Március 19.

Kedvessy órájáról jöttünk éppen, mikor Jóska valami 
levélfélét lobogtat felém. Ó, Anyám vagy talán Apámtól 
jött valami! Sürgöny Beilngriesből. Ki lehet ott? A cím
zést olvasom: „Student Pharmazeaut Ladislaus Koesa 
Graz” stb. A szövegben előbb az aláírást keresem meg: 
„Lnt* Koesa”. Reszket a kezem az örömtől. Betűzöm 
a szöveget: „mit grösster Freunde nahm ich deine Karte 
von 22. Febr. heute vormittags. Bitté ich ein telegramm 
und zwei Karten. Kuesst dich vielmals.”** 12-én adta 
fel. 7 nap alatt ért ide! S ami meglep, csak lapomról tesz 
említést, a sürgönyt úgy látszik, nem kapta meg! Hát ma
darat lehetett volna velem fogatni! Végre életjel, végre 
tudom, hogy él, s tudom, hogy hol van. S anyám? Róla 
semmi! - Azonnal sürgönyválasz, s két lap.

Március 20.

Újból egy lap Apunak. Tőle hasonló sürgöny.

Március 21.

Hosszú levél ment Apunak. Különben zeng a föld 
Grazban - egyéb semmi! Csak bombázás, de az azután 
alapos, tonnaszám dobálják le ezeket a borzasztó hatású, 
kisebb vagy nagyobb bombákat.

Március 25.

Szebb időt kívánni se lehet. Vasárnap. Verőfényes reg
gelre ébredtünk. Gyors öltözködés, összecsomagolok: egy 
Széki tankönyv, 1 pokróc, a tegnap esti és ma reggeli hi

* Leutenant = hadnagy
**Legnagyobb örömmel vettem febr. 22-i lapodat ma délelőtt. Kérek 

egy táviratot és két lapot. Sokszor csókol...

60



deg élelem és fényképezőgép. Indulok ki a szabadba. 
A többiek is ezt csinálják. Ketten-hárman összebeszélnek, 
vagy grazi ismerősökkel, s kimennek Mariatrostra. Ott 
nyugodtak lehetnek a bombázás felől, s amellett Isten ara
nyos napsugara éri őket, nem az óvóhelyek pinceillata. 
Villamossal száguldók ki a Mariatrost elég magasan fekvő 
temploma tövéig, s onnan néhány kattintás után fel 
a hegyre. Minden cél nélkül. Lényeg: egyedül a szabad
ban. Fenyőerdők finom illatú árnyas útjain megyek, vagy 
vastagon zöldellő hegyoldalak puha legelőjén. S fütyülök. 
Később csak fújtatok, s a hegy tetején már csak izzadok és 
lihegek. Mint a fiatal csikó, amelyet először eresztenek 
szabadon, úgy ugrándoznék, viháncolnék a napon, de nem 
lehet, mert a jámbor graziak megütköznének rajtam. Ők is 
kijöttek szép számban. Levetkőzve sütkéreznek. A tetőn, 
ahol vagyok, magas kilátó áll. Alatta nagy területű zöld 
gyep, mint egy csonka kúp oldala, olyan meredek róla az 
út lefele. Balra lent Mariatrost piciny temploma, előre néz
ve pedig a nagykiterjedésű város látszik. Kissé párás és 
füstös-kormos a város, nem lehet élesen fényképezni. 
Csak a SchloBberg látszik tisztán. A nagy víztorony csu
pán gombostűfejnyi.

Közel a kilátóhoz van egy kocsma, illetve menedékház. 
Szép tömeg gyűlt össze. Váltják az ebédjegyet. Beállók én 
is a sorba. 15 g Fett, 1 Kartoffel + 100 g Fleisch-jegyet kell 
leadni, és 1,20 Rm-ot. Kaptam érte pompás levest és egy 
jókora bécsiszeletet krumplival és káposztával. Régen et
tem ilyen jót! Puding már nem jutott nekem. Utána messze 
el az emberektől egy hegyoldal zöldjébe. Lefeküdtem egy 
alsóra vetkezve és aludtam. Aztán elő a könyvet, és nap
nyugtáig tanultam, közben az én pompás rajztechnikám
mal megörökítettem a kilátást a könyv hátlapján. Pipázva 
és vígan dúdolgatva indultam haza - közben 48 db almát 
vettem 2 Levente cigarettáért - s, hogy a szép napnak ron
da befejezése legyen: a villamoson egy kellemetlen baj ért. 
Elszakították a kabátomat. A legjobb ruhámat!

Sötét lett, mire hazaértem. Távirati gyorsasággal be
kebeleztem a félretett ebédemet, és zsupsz az ágyba. Az
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tán éjfélig a pincében voltam, mert még el se aludtam, 
amikor a szirénák megszólaltak.

Március 28.

Távirat Apukától. Már a harmadik: „Seit deiner 26. 
Karte keine Nachricht von dir bekommen. Bitté Drahtant- 
wort. Herzliche Ostergruesse”* Apa. Azonnal feladtam 
egy sürgönyt, hogy írok szorgalmasan, hiszen 5-nél tartot
tam már a március 19-e óta feladott lapok sorszámozása
inál. Anyukának is feladtam egy új sürgönyt. Hiszen 
a válasznak - hosszú időt véve is számításba - már meg 
kellett volna érkeznie. Aggódom érte, s izgat hogyléte. 
Csak egyetlen táviratot kapnék már! Csak épp annyit, 
amennyiből tudom, hogy jól van, s hogy él!

Március 30.

Karfreitag (Nagypéntek). Mától kezdve nincs elő
adás. Csak ápr. 3-án lesz. Húsvét után még 15-ig lesznek 
órák, akkor kis időre tanulási szünet és jönnek a szigor
latok. Tanulunk erősen. Csak a riadók nem igen enged
nek. Jó egy hete már azt a programot vezettem be, hogy 
a délutáni előadásról nem megyek haza, hanem más fel
veszi a vacsorám, és beülök a Weitzer kávéházba. Ez 
olyan, mint Pesten a Múzeum kávéház volt, csak öreg 
urak tévednek be olykor-olykor. Csendes és így nyugodt 
hely a tanulásra. Ott vagyok ‘/28-ig, akkor átlépek vacso
rázni a Reifba, vagy a Steierer-Hofba, aszerint, hogy jót 
vagy sokat akarok-e enni. Általában ott ér a riadó, mely 
után tíz felé besétálok a kaszárnyába. Elfogyasztom 
a Wehrmacht vacsorát és lefekszem aludni.

Mintha elvágták volna, úgy megváltozott Graz képe 
egy 24 óra alatt! Tele menekültekkel, akik autón, szeké

*A 26-i lapod óta nem kaptam hírt tőled. Kérlek, táviratozz is. Szívé
lyes húsvéti üdvözlettel.
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ren, egyesek vonattal jönnek. Javarészt magyarok. Sze
gény emberek! Ti csak most váltatok hontalanná. Ti csak 
most kóstoltok bele ebbe a nyomorúságos életbe. Most 
tudjátok csak, mit jelent menekülni. Mi már ismerjük en
nek az ízét!

Állítólag két magyar és egy német hadosztály megad
ta magát a Balaton környékén. Komárom, Győr, Pápa el
esett. Ezután Szombathely. Mások Szombathelyet még 
magyarnak tudják. Rengeteg katona jön át. Parancsra 
vagy egyénenként és önszántából. Lefegyverzik őket! 
Szomorú látni törzstiszteket pisztolytáska nélkül. Lát
szik, hogy szenvednek és csalódtak a német bánásmód
ban. Árulóknak tartják őket. Mi is megyünk. A régi terv 
szerint Leobenba! Addig akarunk elmenni innen, amíg 
nem ürítik ki Grazot, nehogy úgy járjunk, mint Breslau- 
ban! Bár így is azt beszélik, hogy csupán 30 kg-ot vihe
tünk magunkkal, ill. annyit, amennyit gyalogszerrel ki-ki 
el tud magával vinni hosszabb távon.

Sebtiben aláírták az indexet és lezárták. Ezzel befe
jeztük az egyetemi pályafutásunkat, szigorló gyógysze
részek lettünk! Istenem, Pesten, de tudnék örülni ennek! 
De itt? Még ha ide adnák azt a diplomának nevezett pa
pírt, akkor se örülnék igazán! Hiszen mit tudok kezdeni 
vele? A diploma máskor ajánlólevél, belépőjegy volt az 
életbe, utat jelent a kész egzisztencia felé. S mintegy biz
tos záloga volt a sikernek! S most? Egy papír, melyet az 
ember zsebre vág, s mehet valami munka után nézni! S, 
ha egyszer vége lesz ennek a világégésnek, akkor újból 
beiratkozhatok az egyetemre, mert valószínűleg nem 
fogják elismerni a diplomát. Viszont az is lehet, hogy 
nem a papírt nézik, hanem a munkát, mert szükség lesz 
a dolgozó diplomásra, s, akkor jó.

Március 31.

Nagyszombat. Lázas csomagolás. Ugyanaz a kép, 
mint Breslauban volt! Kofferek, hátizsákok, csomagok 
egymás hegyén-hátán, huszonkét ember csomagol a pi
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cinyke szobában. Én közben 10 Levente árán kicseréltem 
a Verpflegungskammerben a régi bakancsomat egy újra. 
Jó erős, boka-bakancs.

Nincs villanyunk, kissé nehéz a sötétben holmink 
után kotorászni a szekrényekben. Készen kell lenni, 
mert bármely percben indulhatunk. Ismerjük ezt, mon
dogatjuk, s nem sietjük el a dolgot. Búg a sziréna, szo
kása szerint lA9 tájban, de mindjárt a riadót jelzi: orosz 
gépek lesznek megint, ezek szoktak ilyen hirtelen betop
panni; s az hogy szerda, csütörtök nem volt bombázás, 
sőt berepülés se, mutatja azt, hogy az angolok átadták az 
oroszoknak további megmunkálásra a területet. Az óvó
helyen azután volt megint mit hallani. Biztosra vettük, 
hogy telibe talál már, hiszen tegnap is érte a kaszárnyát 
találat. Ablakunk alatt fekszik még három időzített. Az 
udvarban már felrobbant egy, az utcai közül is kettő! 
Tegnap óta állandóan tartottunk, hogy már felrobban, de 
eszébe sincs!

Potyognak a bombák, hull a vakolat a pincében, kint 
süvít a halál félelmetes kaszája, s már-már azt érezzük, 
minket is elér. Belerezegünk, nyögnek a gerendák, de 
élünk! Újabb hullám. Tucatjával süvít, tucatjával robban 
a közelben. Egyszer csak, vad ordítás: ég az épület, min
denki az oltáshoz! A német katonák félelmükben behú
zódnak a fal mellé, meg a padok alá, s mi rohanunk ki 
testületileg. S mi van a szemünk előtt? Egy vörös az 
egész környék. Körös-körül, bárhová nézek, ég, lángol 
minden. Csak a középpont, a kaszárnya lakóépület áll 
szilárdan a vörösen rőt fényben, a sűrű porban és a hul
ló pernyében! Néró is kiélvezhette volna magát e lát
ványra, mert nappali világosságot áraszt ez a lángoló vá
ros! De mindez a szemlélődés csak pillanatokig tart, 
mert futólépésben sietünk a kaszárnya istállója felé. Ég, 
recseg-ropog a tető. Gyorsan eltoljuk a közelében levő 
kocsikat, elvisszük a felszerelést, s egyre várjuk, mikor 
kezdenek az oltáshoz. Igen ám, de nincs víz! Vödröket 
kerítünk és sietünk vízért a konyhára, de hiába minden 
jóindulatunk, a vödrök lyukasak! S amikor az emeleti
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ablakokban cigarettázva kikönyöklő német katonákat 
megláttuk, ökölbe szorult a kezünk, hogy mi itt önként 
izzadunk, iparkodunk, addig ők színházi páholyból 
szemlélik a nérói színjátékot! Felmentünk szobánkba, s 
most már jó világítás mellett folytattuk a csomagolást. 
Pár felvételt készítettem még az ablakból és lefeküd
tünk. Nyugodtan alhatunk, hiszen ebből a tűzgyűrűből 
úgysem tudunk kijutni. Futárt küldtek Méhes profesz- 
szorhoz parancsért, egy szaladt, hogy meghozza a teher
autót, egy pedig, hogy berendelje ezt. Ugyanúgy kettő 
a vagonok ügyében. Szóval teljes összhang. Éppen ezért 
lefeküdtünk nyugodtan!

Április 1.

Alig aludtunk el, mikor „itt az autó, 10 perc múlva in
dulás” kiáltásokra felébresztenek! Lehetetlennek tartot
tuk, de így is lett! Pillanatok alatt felöltöztünk, lehordtuk 
a málhát az autóra, az elment, mi pedig hátizsákkal kisi
ettünk a pályaudvarra. Még sok helyen égtek a házak, 
üszkös gerendák füstszagú romjain, kráterek tölcsérein át 
vezetett utunk. Mire kiértünk, már le is csomagoltak az 
autóról és a második fordulóra indultak. Az állomás rom
jain keresztül cipeltük be az őrült nehéz csomagokat 
a vagonba. S vártuk vissza az autót a professzorok cso
magjával. Múlik az idő, kezd a hajnal hűvös szele fújni, 
s izgulunk, befut-e az autó még idejében? 4,50-kor indul 
a vonat! S, már fél négy! Még be kell csomagolni a va
gonba! Végre befutott az autó, pillanatok alatt ledobáljuk 
a csomagokat, leemeljük a mázsás professzori csomago
kat! S az autó még egyszer fordul. A lányok csomagjai
ért. 27 perce van csak. Kizárt dolog, hogy beérjen! Alig 
végeztünk a másodszori becsomagolással, mikor megállt 
újból az autó! Ezt még gyorsabban kapkodjuk, hiszen két 
perce el kellett volna már indulni a vonatnak. Lecigaret- 
táztatták a mozdonyvezetőt, hogy várjon még! Reszkető 
inakkal, csuromvizesen cipekedtünk a romokon át, s 
közben futnak be a lányok is! Jön Enci a babakocsival,
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felesége, anyósa batyuval. Épp, hogy beérnek, jó késés
sel - hál’ Isten - elindul a vonat! De mégis lemaradtak jó 
páran! Béla meg ott áll Valival, batyujával, meg Edittel 
a másik peronon, nem találták meg a szerelvényt a romok 
között!

Döcög a vonat; sajnos, többet áll, mint megy! Há
rom vagonban szorulunk egymás mellé. A professzorok 
és az összes málha az elsőben. Középütt mi fiúk, s az 
utolsóban a lányok. Most már nem emlékszem, hány 
napig tartott, míg Bruckot elértük, de úgy sejtem még 
aznap mentünk át rajta. Leobenbe is még aznap men
tünk át. Gyönyörű fekvésű városka, körülvéve a he
gyekkel, középütt folyik a Mura. Több mint 48 órát 
időztünk itt, míg meg tudták végre állapítani, hogy ma
radunk-e vagy tovább megyünk. A társaság persze akart 
menni, hiszen Leoben csak rövid ideig nyújtana bizton
ságot! Inkább - ha már választani kell - angol megszál
lás alá akarunk kerülni, mint a bolsikhoz! Megkaptuk 
az irányítást. Dingolfing a helység neve, Bayernben. Az 
útirány Leoben-Salzburg, Landshut-Dingolfing. Vagy 
négy napig tart még biztosan!

Közben egy életen át el nem felejthető képpel gaz
dagították szomorú emlékekben már amúgy is bővelke
dő „képtárunkat”. Magyar Vöröskeresztes vonat fut be 
mellénk. Szép pullmankocsik, büszkén nézegetjük. 
Fehérbóbitás ápolónők, elegáns tisztek, gondozott se
besültek. A marosvásárhelyi hadikórház szerelvénye. 
Sokan - az erdélyi fiúk közül - találtak ismerőst is. 
Egyszer csak, honnan, honnan nem, SS-ek veszik 
közre a szerelvényt. Kiszállítanak mindenkit. Egy cso
portba a tisztek, külön a nők, s külön a sebesültek. Pár 
pillanat alatt leszedték az oldalfegyvert bakától, ezre
desig, mindenkitől. Rövid időt adtak, arra, hogy egyé
ni málhájukat, kézi kofferkát magukhoz vegyék. S 
nyomban indították őket a gyűjtőtábor felé! Szomorú 
dolog. S ami ezután történt, az nem is közönséges: 
megrohanták a szerelvényt, s ami ehető volt, azt mind 
széthurcolták. Zsákszám a liszt, cukor, kávé, rengeteg
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konyak, ezerszám a szivar. A konyhában éppen elké
szült finom borsófőzeléket kiosztották, a kenyeret 
szintén. Kapott ott boldog, boldogtalan, csak éppen 
magyar nem! A szivart három SS katona osztotta ki 
a vonatokon lévő katonák között. Három-három darab 
jutott mindegyiknek, de ezt a jutottat úgy kell értel
mezni, hogy akik szétosztották, azoknak négy bontat
lan 100-as ládikó jutott. A vasutasok szintén dagadt 
zsebekkel jártak! A legjobb volt egy sánta ember, aki 
a két kocsi között a hídon (összekötő átjáró) akart fel
mászni, de annyira ki volt tömve zsebe és keble alatt 
a kabát, hogy nem fért be. Ezt kórusban kiröhögtük! 
Pedig nehezünkre esett a nevetés, mert a szégyentől 
égett az arcunk!

Leoben szégyenteljes helyéről elkerülve egy kis falu 
mellett, a nyílt pályán töltöttünk két éjszakát! Mivel az 
amúgy is szűkös vagonba még két német asszony, meg 
három apró gyerek és egy csomó poggyász került, még 
ülve (földön) se lehetett csak hering módjára összezsúfo
lódni, a Leobenben tanult úton, elszajrézott autóüléssel 
felmásztam a vagon tetejére, és ott aludtam. Reggelre egy 
dér voltam, de nem fáztam meg! A faluban „rendőrileg ti
los a magyarok kiszolgálása” vendéglőben, hozták a hírt 
a fiúk. Önkéntelenül Breslau jutott eszembe: „Für Juden, 
Hunden und Polen kein Eintritt!” Ennek ellenére pompás 
forró krumplilevest és almáspitét ettem kocsmában, jegy 
nélkül! S, hogy hogy esett, azt nem kell magyarázni, csu
pán annyit, hogy öt napja nem ettem meleget, kivéve 
Leobenben egy Stammot. Délelőtt két éjszakai veszteglés 
után, végre jó idő lett! Felszállt a köd a völgyből és kisü
tött a nap. Mozdony is jött, kaptunk melegvizet és nagy 
tisztálkodás folyt a vonat mellett. Utána répa vagy sóska 
keresésére indultunk. Nem nagy eredménnyel, mert előző 
nap már felettük a tavalyról a földben maradt pár darabot! 
Furcsa látvány volt, amint Kedvessy is szedegeti a répát, 
földestől zsebrevágja, s boldog mosollyal nyugtázza az
napi ebédjét, ezzel a pár marharépával!

Végre továbbmentünk! Másik faluban töltöttünk
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újabb 24 órát! Itt egy parasztházba kikunyeráltam 
a Bauertól kis tejet meg kenyeret. Egy Symphoniámba 
került! S még aznap este bevágtam két kocsmában két 
vacsorát és egy harmadikban két krigli sört! Hogy miként 
bírja el a gyomrom azt, hogy 2-3 napig abszolút minimá
lis hideg étel után üres gyomorra, így telezabáljam ma
gam, azt nem tudom.

Salzburgba este érkeztünk. Bementünk a városba 
a Marschverpflegungért*. Pokrócokban hoztuk jó mesz- 
szire a két nappal ezelőttre szóló kenyér, kolbász és vaj 
adagot. Ezt is annak köszönhetjük, hogy a velünk egy 
szerelvényen utazó SS hadnaggyal ismeretségbe kevere
dett a professzor, s az ő közbenjárására kaptuk ki ezt.

Kihagytam Bischofshofent. Már február első napjaiban 
írtam róla. Ez volt az a gyönyörű hely, amelyről akkoriban 
áradoztam. Most ködös az idő, eső esik, eltűntek a hava
sok, s csúnyán összebombázták a pályaudvart! Akkor csak 
a mi szerelvényünk állt ott a pályatesten, most tele mene
kültekkel. Akkor finoman kosztoltunk a Restaurantban, 
most oda se jutottunk! Helyette az NSV hozott ki kondé- 
rokban valami levest! Lényeg: meleg volt, és jólesett!

Nagy ámulatunkra itt találkoztunk össze azokkal, akik 
Grazban maradtak. Együtt volt az egész társaság. Ször
nyű kalandos utazás után jutottak el idáig, bujkálva a ka
tonák elől, nehogy Volkssturmost csináljanak belőlük! 
Egyedül a zászlós kollégát fogták el, és internálták, mert 
nem hallgatott a jótanácsra és nem bújt civilbe. Mi is 
csak úgy jutottunk el idáig, hogy egy jótékony riadó jött 
közbe. Ez még Bruckban történt! Be kellett mutatni 
a menetlevelet a pályaudvari parancsnokságon. „A férfi
aknak le kell szállni, a hölgyek tovább utazhatnak!” volt 
a német parancs. Annyit ezután sikerült kimagyarázni, 
hogy itt egy kiképző kerettel ellátott újonc társaság uta
zik, s így csak azt követelték, hogy a katonaviseltek 
szálljanak ki. Ekkor szólalt meg a megváltó sziréna. Ha

*úti ellátmányért
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mar átöltöztek az egyenruhások, s éppen, hogy lefújták 
a riadót, kiindult a vonat, üthették a nyomunkat! Persze 
a további állomásokon már nem mutatkoztunk. Pláne 
nem az egyenruhások!

A Grazból utánunk jövők még mesélték, hogy 1-én 
szörnyű 2x'A órás bombázást kapott a város, s a kaszár
nyának az a része, amelyikben laktunk, levegőbe röpült! 
Utolsó órákban jöttünk el! Véd minket, úgy látszik a Jó
isten! Együtt vagyunk mindnyájan, csupán a zászlóst 
kapta el a gépszíj. De talán ő is kivágja magát a kátyúk
ból, bár SS táborból nehéz kijönni! Az ott maradt csoma
gokat is elhozták a fiúk, csupán az előbbi állomáson ad
ták fel személyi poggyászként. Ennek kiváltása végett 
néhányan még ott maradtak.

Salzburgban eltértünk az eredeti iránytól, nem Lands
hut felé mentünk, hanem Linzen át Passaunak. Passauban 
töltöttünk egy fél napot. Igen patinás régi város. Fölötte

/// • oáf ,
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tetszett. S a Duna az a Duna, melynek habjain és habjaiban 
oly szép órákat töltöttem. Boldog vakáció, evezés, sport, 
fürdés, szórakozás. Szerelem. Muti! Vajh merre lehet? 
Most már csak a kellemes emlékek élnek, az utolsó év fáj
dalmas és önkínzó sebmarcangolásaira nem emlékszem. 
Rengeteg a magyar katona itt! Autószám jönnek, s tele van 
velük a város. Itt a HM egy része, meg a vezérkar, sok kór
ház. Hajmássy színészt láttam, hadnagyi egyenruhában. 
Három óra helyett 'All kor ment el a vonatunk, s így le
maradtunk! Kb. 30-an. Visszasétáltunk a gyönyörű dóm
hoz, s miután újból vettem sárgarépát, megebédeltem! 
Vendéglőkben nem adnak, csak húsos ételt, húsjegyem 
meg nincs! 4,16-kor indult volna el az a személyvonat, 
amellyel szerelvényünk után akartunk menni, ha riadó 
nem jön közbe. Azaz, előbb jött a Tiefflieger és a géppus
kázás a szerelvényünkre, s utána a sziréna! Senki sem se
besült meg! Sőt, találtam egy édes kis pipát!

Éjfélkor értünk - átszállás után Dingolfingbe, ahol 
a főnök úr azzal fogad, hogy a következő vonattal men
jünk vissza 4 állomást, mert Landauban van a szerelvény, 
és ide nem is fog jönni, mert nincs hely a letelepedésre! 
Átfagyoskodtunk a hideg bajor éjszakából két órát, mire 
visszaértünk Landauba, és felszálltunk a félretolt vagon
lakosztályunkba. Immár 10 napja lakásunk ez!

Április 10.

Reggel besétáltam a faluba. Kenyeret akartam vásá
rolni, mert majd kifordul a gyomrom. Kétnapos élelem
mel vagyunk elmaradva. És egy napra is csak annyit ka
punk, hogy ha nem dekáznánk fel, egyszerre is, csak 
tízórainak felelne meg. A pék megszánt két szelettel! S 
egy katonával majdnem kötöttem üzletet: 4 cigarettáért 
1 kg-ot, s már állt az alku, mikor kijelentette, hogy ad
jam hozzá a cigarettatárcámat is ráadásul. Felvilágosí
tottam, hogy ez ezüst, értékes tárca, mire kiröhögött és 
elment! Kicsit megütköztem, de ahogy a hídon átmen
ten, s lekanyarodtam a vízhez, amelynek tükrében meg
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pillantottam magam, nem csodálkoztam. Hogy is hihet
te volna az a jámbor ember, hogy ez a szakállas és nya
kig kormos, kék overallban járó toprongyos alak zsebé
ben ezüst tárgy is lehet?

Az állomás mellett tejcsarnok, ill. tejüzem. Liter
szám vehettük a Magermilchet*. Én csak 1,5 litert it
tam meg reggeliként, kis kenyérkével! Ez lehetett úgy 
10-kor. 11 -kor az NSV hozott meleg levest! így meg
melegedett a hideg tej. Ezután meleg vízben mosdás, 
borotválkozás. Tiszta ing! S, hogy, hogy nem, délután 
elindult a vonat, immár végleges helyünkre. (Emberi, 
ill. hadászati számítás szerint: két hét).

Aufhausen-nek hívják ezt a jámbor falut, ahová kerül
tünk. 450 lakója a legbékésebb bajorok közé tartozik. 
Egy nagy teremben helyeztek el bennünket. A lányokat 
tovább vitte professzorostól a vonat egy másik faluba. 
Alig csomagoltunk ki, jött a szalma. Pompás priccseket 
készítettünk! Perceken belül szólt a rádió. S, uram fia! 
Vacsorát kapunk! S, méghozzá milyet! A faluban szedték 
össze! Fejenként 1 tojás (négy hónapja nem is láttam), 
füstölt nyelv, finom kenyér, tej, almás tészta. Kétfelé állt 
dülledő hasunk!

Április 11.

A faluban egyelőre nem tudják megszervezni a közös 
ellátást, mert nincs ilyen nagy edény, amelyben 53 ember 
részére tudnak főzni, addig házaknál leszünk elhelyezve, 
kosztra. E faluban 27, kettő szomszédosban 6-6, egyben 
pedig 12 fő. Én az innen jó 30 percre levő PaBhausenbe 
kerültem Tamás, Jóska, Pista, Buksi, Lajival. Dunántúli 
dombokhoz hasonlít a környék, lankás, erdős terület. 
A község vagy falucska igen helyes. Akihez irányítottak 
bennünket, a falucska megbízott gazdája arra a kérdé
semre, hogy mennyi a falu lakossága, imigyen számol:

’lefölözött tej
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fünf und drei, daß macht acht, acht und vier, daß macht 
zwölf és így tovább, kihoz 45-öt. Gondolom, 45 család. 
Á, dehogy, 8 család csupán! - mondja! Én az első házba 
kerültem. Emeletes. Az ablakban muskátli virágzik 
(ápr.!!!). Mosolygós asszony fogad, három gyereke van, 
Férje nyolc éve meghalt. Egyedül dolgozik 50 hold föld
jén. A legnagyobb fiú: Otto 15 éves, Ernst 13, és a kis 
Christi 10 éves. Mosolygós képű, zsíros szájú gyerekek 
(ebéd után vannak már). Szabadkozik az asszony, hogy 
csak 10-kor tudott jövetelünkről, s szerény ebédet főzhe
tett csak, de a tűzhelyre pillantva látom, hogy palacsintát 
süt, s így mindjárt a mennyországban éreztem magam! 
Valami finom levest kaptam, tojással készülhetett és lek
város palacsintát. De ezek háromszor olyan nagyok vol
tak, mint Anyuka csinálta volt. S csak úgy csöpögött 
a zsírtól. Uram bocsa’, öt darabot tett elém, s még külön 
tányérkában lekvárt! Egyet se hagytam. lA éve nem ettem 
ilyen jót és ennyit! Délután segítettem a ház körül. Vizet 
húztam, vágtam egy csomó fát (szétment a tenyerem), 
szalmát hordtam. Arra gondoltam, hogy jó lesz bevágód
ni, mert ha ez az aranyélet abbamarad, időnként, 
a közös ellátás mellett jól fog esni egy kis finom dolog. 
S a közelben elhelyezett mérnökök is így élnek. Paraszt
házakba vannak kihelyezve. Rendesen dolgoznak, hisz 
hiány van az épkézláb emberekben. Sokan még vándor 
rádiójavítással, szereléssel foglalkoznak kis kosztért.

Uzsonna: alma és fehér kenyér!
Vacsora az külön szám. Gyönyörű sonka szeletek 

egy tálban, körülötte tojás. Külön tálban krumplisaláta, 
snidlinggel díszítve. Várom, hogy leüljenek az asztal
hoz, de kiszól, hogy az csak nekem van szánva! Ok ké
sőbb fognak. Megeszem két szelet sonkát és egy tojást, 
kenyérrel és salátával! S fújtatok egyet, no, wasz iz? 
Nem szereti a sonkát, kérdi. Hogy alig eszik belőle? 
Nem hagyhatom magam, még két szeletet + egy tojást 
bevágok! Alig szuszogok! Egy szeletet két kenyér közé 
meg reggelre csomagolt be, mikor megtudta, hogy reg
gelit sem kapunk.
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Április 12.

Érzem a gyomrom, de nem rókáztam, mint sokan a fi
úk közül. Korán elindultunk, hogy megérdemeljük az 
ebédet, dolgozni fogunk! Felvettem az overallt, és a sze
merkélő esőben nekiálltam krumplit ültetni. Finom ujja- 
im, amellyel V* éve csak enni szoktam meg cigarettázni, 
furcsán festettek így trágyásan, de „macht nichts” - vagy 
egy órát hajolgattam! Ennek végeztével ástam a kis kert
ben és gereblyéztem. Jókora darabot. Az épségben lévő 
rész is oda lett a tenyeremen. Aztán hagymát ültettem. Itt 
csak a derekam húzódott meg.

Ebéd, uramfia: finom leves, disznókaraj, zsírban sült 
krumplival, káposztával, gombóccal. De olyan zsíros min
den, hogy csak úgy ragyog. Félve eszem, hiszen négy hó
nap alatt elszokik az ember gyomra, s félve gondolok 11 
év előtti sárgaságomra. Most tartok ott, hogy telítődök, s 
azután normális adagot fogok enni. Kíváncsi vagyok arra, 
mikor lesz az. Amikor először fogok otthagyni maradékot!

A mama azt mondja, tudja, mi kell az ilyen uraknak, 
hiszen az ő bátyja is ügyvéd, emlékszik mit szeretett az 
student korában!

Három napja még marharépát húzogattam a földből, 
és a péknél elfogadtam két szelet kolduskenyeret: ma dé
delgetnek és tömnek egy parasztházban, s félteni kell 
a gyomromat!

Április 15.

Paraszt lettem! Kora reggel kelek Aufhausenben Wie- 
land kocsmáros „összes nagytermeiben” és átsétálok 
PaBhausenbe, szép erdei utakon, fenyves erdők hűvösé
ből a zöldelő határ dombos lankáira érve, úgy bukkan fel 
a kicsi falu, tornyával, fehér házaival, mintha nem is 
a háború hatodik évében lennénk, hanem béke lenne, ál
dott csendes béke. Olyan nyugalommal megy Ottó az 
ökör után, mint ahogy azt anyjától, Schmidtbauernétól 
látta, tanulta. Az asszony hajolgat, ahogy messziről lá
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tóm, krumplit ültet. Mint a gép dolgozik. Hajol, lép, ke
ze beledob a föld felhasogatott testébe egy krumplit, 
megint hajol, újból lép, és ütemesen megy a munka. 
A föld, az áldott termőföld türelemmel viseli, hogy fel
nyissák ágyékát, s belehelyezzék a magvat, majd, hogy 
újra betemessék. Életet ad a kicsi krumplinak, táplálja. 
Ezt csinálta a gazdasszony is. Tűrte és elszenvedte 
a gyermekpalántázás ügyes-bajos - és finnyás nők, váro
si dámák által lenézett - életadását. Életet adott, nevelt és 
dolgozott. S, hogy nyolcévi házasság után meghalt az 
ura, helyette is dolgozott. Mint férfi ragadta meg konok 
elszántsággal az eke szarvát, s büszke asszonyi mosoly
gással szenvedte el a fiatal özvegyeknek kijáró rosszin
dulatú, s legtöbbször alaptalan intrikát. S, akkor is mo
solygott, bölcsen, messze tekintő éleslátással, amikor 
feleségül akarták venni - mint mondta - földjét! S ma
radt özvegyen továbbra is. Dolgozott a földön, főzött, 
mosott és maradt arra is ideje, hogy a gyermekekkel tö
rődjön! Hogy nevelje őket, s tisztán, rendben tartsa a ru
háikat! Meg a lakást. Olyan a konyha köve, hogy enni is 
lehetne rajta. S a gyerekek jól neveltek, nem vadócok, 
mint a mi parasztgyerekeink, modort tudnak, illedelme
sek. Mosolyogva dolgoznak, készséggel segítenek. 
Olyan szépen beszélnek egymással, hogy sok úri família 
hangja oktávokkal elüt tőle!

Itt lettem paraszt, itt dolgozom. Mint ők. Próbálok mo
solyogni közben, s vidám lenni! S könnyebben megy! 
Nem sajog a tenyerem, hajoláskor nem húz a derekam!

És este, mikor hazasétálok a kora tavaszi naplemente 
után, jólesik a séta, üdítő a levegő. Nincs grazi pocakom, 
de érzem, hogy keményedik a karom, s arcom jó barna - 
nem szobaszínű! És az alvás sem probléma!

Április 20.

Hitlers Geburtstag*. Erre azután vártunk valami ese

*Hitler születésnapja
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ményt! A még hinni tudók új fegyverben reménykedtek, 
a többiek csupán beszédet vártak. Egyik se jött - csak 
Goebbels beszélt. Olyan volt, amikor a cirkuszigazgató 
kiáll az igen tisztelt publikum elé, és azt mondja, hogy:

Itt látható a világ legnagyobb embere, aki már most 
világhírű. Ez az ember, akinek nevét milliók fogják 
imába foglalni, mert ebben az emberben még senki 
sem csalatkozott, ez az ember beváltja - sőt felülmúlja 
a hozzáfűzött reményeket stb. És ezen a napon szüle
tett egy borjú is PaBhausenben. Frau Schmidtbauer - 
mikor ajánlom a „kicsinek” a Dolfi* nevet -, jót kacag, 
s eképpen szól: „Ugye, belőled nem lesz azért akkora 
nagy ökör, mint abból?” És ezen a napon már füstölt és 
égett sok-sok város és község a közelben. Hullott 
a bomba, s zengett a még pár nappal azelőtt csendes 
határ. A jámbor bajorok már azt hitték, hogy itt a világ 
vége.

Április 22.

Szegény magyarok! Hazátlanul kóborolnak az or
szágúton, egyesével vagy tömegesen. Fegyveresen vagy 
anélkül. Gyalog, kerékpáron, esetleg kocsival. Autó is 
akad néhol! De mind éhesen, elcsigázva, a bajorok ala
mizsnáján élnek. Be-betérnek egy-egy parasztházba, s 
legtöbb esetben jóllakottan térnek további útjukra. Ha 
nem más, egy kis kolduskenyér jut mindegyiknek. 
Eichendorfban sokan letelepedtek. Főleg, sőt kizárólag 
tisztek. A tábornokok, törzstisztek és családjaik. A ke
gyelmes asszony, Jány Gusztáv vezérezredes felesége 
pucolja a krumplit az udvarban, kondérban, s nem dero
gálja, hogy ura, kinek Oroszországból történt hazatérése
kor ünnepeltek Pesten, büszkén, de mégis megtörten, 
szótlanul sétálgat a város utcáin, miután bakancsát kisu- 
vickolta. Elszorul az ember szíve, bizony!

* Az Adolf beceneve
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Tetanusz szérumért voltam a patikában Eichendorf- 
ban - marharépát szeleteltem, s Dolfira pillantottam az 
istállóban, s a gép bekapta két ujjamat -, s miután meg
kaptam az injekciót, távoli rokonommal, Pista bá’-val 
akadtam össze. Igen megörültünk egymásnak. Elég jól 
néz ki, bár szakálla kissé megváltoztatta arckifejezését. 
Családja ott maradt Kaposvárt! Sokat mesélgettünk, új
ságot is tudtam meg. Két szomorút: egyik rokonom, Pali 
bá’ meghalt, másiknak a házát meg még az oroszok be
vonulása előtt találat érte.

Április 23.

Ma lettem oki. gyógyszerész. Oklevél nélkül. Az utol
só hetek erős tanulása után letettem az utolsó szigorlato
kat. Közegészségtan volt az első, kitűnőre sikerült. Ez 
19-én volt. 20-án Kedvessynél volt „Gyógyszerészet”. 
Kitűnőre a gyakorlati, és jó az elmélet! 21-én Méhesnél 
voltam gyógyszerismeretből! Két kitűnő. 23-án pedig új
ra Kedvessy elé ültem le „Gyógyszerismeret kémiából” 
jó-jó. így az összesítés három jó, négy kitűnő. Diplomát 
nem lehet kiadni idegen területen, így hát csak egy írást 
kaptunk, hogy a szigorlatokat letettük, s a diploma az es
kü kiadása után kiadható! Ezek szerint diplomás vagyok! 
Tudnék neki örülni otthon.

Április 27.

Ma pedig betöltöttem a 22. évemet! Mit írjak ehhez 
kommentárt? Remélem, a Jóisten a következő években 
jobb helyzetben hagyja megélni e napot! Anyám vagy 
Apám mellett, vagy Melletted? Édi?! Sokat gondoltam 
ma Rátok. Elővettem szüleim fényképét, Zsuzsiét, néze
gettem, beszélgettem velük. Neked, Édikém, tudod 
ugye, nincs fényképed nálam, de itt a piciny rózsafüzér 
és a kereszt, meg ebben a naplóban van néhány levél - 
összes leveled -, azt nézegettem, dugdosgattam. Majd
nem kívülről tudom! A betűkön át előtűnik alakod, ar
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cod, hallom a hangod, s ragyog a szemed. Megsimogat
ja szívemet, azt a rakoncátlan, de mégis szomorú húsda
rabot ott a bordáim alatt! Kicsi Ditkém! Úgy aggódom 
Érted!

Április 28.

Dörögnek az ágyúk, lobognak éjjel a tüzek a távol
ban. Egyelőre a távolban, mert az amerikaiak még 
csak ott vannak! De nem váratnak magukra sokáig! 
Berlinben már dübörögnek az orosz tankok. Apám 
már angol megszállás alatt van, s a még német kézen 
lévő terület Ausztria nyugati részén kívül, Bajoror
szágra szorítkozik csupán. Pár nap, vagy tán még ma? 
S, itt vannak az angolok! Vegyes érzelmekkel fogad
juk őket, kérdés, mi lesz további sorsunk. Hogy köny
velnek el bennünket? Csak nem küldenek haza? Bár
hogy szeretnék is, oroszok alá nem szívesen mennék 
Magyarországra!

Április 30.

Kiárusítás van Eichendorfban. Begyaloglunk. Mi az 
nekünk, 8 km? Mikor dohányt osztanak állítólag. Fejen
ként 1 kg bolgár dohányt! Hiába mentem be, sajnos nem 
volt. De mégse hiába, mert drága Anyámról hallottam 
hírt! Otthoni ismerősömmel találkoztam, meg férjével, 
akik nagycsütörtökön látták egy szekéren ülve, Duna- 
szerdahelyen! Úgy megörültem a hírnek, hiszen hosszú 
időn át semmit se tudtam róla. Most legalább tudom, 
hogy húsvét előtt még élt, egészséges volt! Vajon hová 
szekerezhetett? S rengeteget csodálkoztam, hogy annak 
idején azt írták Becsből, hogy Dudenstadtban van az eg
ri kórház. A kollegina pedig állítja, hogy ott maradtak, 
hacsak az utolsó napokban nem vitték ki őket. Nemigen 
akartak. Anyám pláne nem, hisz tudom! Ő még évekkel 
ezelőtt megmondta, hogy Hitler nem győzhet! Miért? Ér
zem - volt a felelet!
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Vissza PaBhausenbe! Ebédelni! Három német katona 
tömi a fejét az asztalnál. Lógósok! Szidják Hitlert, s hall
gatják az amerikai híreket. Ebéd után olyan erős ágyúdör
gésre lettünk figyelmesek, helyesebben olyan hirtelen jött 
a sok bum-bum, hogy kiszaladtunk a házból. A szomszéd 
falu, Prunn kapott több találatot! De, miért lövik 
a kis falucskát? így nemigen tanácsos kockáztatni életün
ket egy bizonytalan dohányosztásért. Azért mégis nekivá
gunk Lajival az útnak. Elég izgalmas volt! Félpercenként 
süvített a gránát, és hallottuk az egész közeli becsapódá
sokat. 100-200 m, néha közelebb. Az országutat lőtték, il
letve ott, Prunnban gyanítottuk a tüzérséget! Majd elfelej
tem a legjobbat, az Ortsleiter,* Jákob azt mondja, amikor 
elindulunk, hogy ha látjuk a fehér zászlót Prunnban, jöj
jünk vissza, ők is kitűzik!! Hát dohányt megint nem kap
tunk, de jól megáztunk, mert bitang nagy kerülővel vol
tunk kénytelenek visszajönni, mivel a lövések egyre 
erősödtek. PaBhausenbe visszaérve megvacsoráztam, s 
folytattuk Lajival az utat nyomortanyánk: Aufhausen fe
lé! Itt is süvített eléggé a gránát, de idegeink eléggé elkop
tak már, nyugodtan bandukoltunk. De - hogy az ördögbe 
is - amikor a vasútállomást elérjük, egy igen erős bumm- 
ot hallunk, majd a szokásos szíúú süvítésnél jóval erősebb 
hangot hallunk, egy pillanat alatt lent hasaltunk egy mé
lyedésben - a nedves csalánban. S, mivel nem volt már az 
ajaj, de világos, mint egy üstököst, úgy láttuk a fénycsó
vát - éppen a fejünk felett -, de a becsapódás utáni lég
nyomást is alig éreztük, olyan jó helyen voltunk meghú
zódva. Persze tudtuk, hogy az első után jön a többi, még 
hármat reszkettünk végig, de egy nem robbant fel! A lö
vésszünet alatt hazarohantunk, a társaság felöltözve áll az 
udvarban, a falhoz simulva. Sokan a szomszédos falu pin
céibe bújtak (akiknek a grazi mindennapos bombázás ki
készítette az idegeit), sokan meg a faluban szóródtak szét. 
Lakóhelyünk az állomástól és a mellette fekvő országút-

*kis település vezetője
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tói nincsen 150 m-nél meszszebb. Az éjszakát nem is tölt
hettük ott, mert nem volt tanácsos. Lehúzódtunk a kocs
mahelyiségbe. Ott is aludtunk. Lövés ritkán volt, de a hi
dak felrobbanását erősen hallottuk.

Május 1.

Kora reggel kerékpárra kaptam, s bekarikáztam 
Eichendorfba, s szerencsém volt, mert kaptam dohányt! 1 
kg-ot. Odafelé tele volt a közbeeső három falu katonával. 
SS-ek, gránátosok, talpig, akarom mondani állig felfegy
verkezve. Az egyik utánam kiált! Megállók, s arra gondol
tam, hogy a kerékpárt fogják elvenni tőlem. De nem! Azt 
kérdezte, honnan jövők. „Aufhausenből” - mondom. „Az 
német kézen van még?” - Natürlich. Felette csodálkozott! 
No, Lacikám, jól nézünk ki! S ugyancsak beletapostam 
a pedálba. Visszafelé jövet hallottam a hírt, hogy Hitler - 
a rádió szerint meghalt. Egy útkereszteződésnél leállítanak 
a SS-ek. Igazoltatnak, s kérdezik, Eichendorfban bent van
nak már az angolok? Kérdezték, hallottam-e a híreket? Mi 
újság van? Mondom a Hitlerről hallottakat erősen bizony
talan beállításban. Erre felragyog az arca, feltolja sisakját 
a homlokáról, hátrafordul - két keze a magasban s or
dítja röhögő arccal barátainak a hírt! Azok is örültek! 
Utolsó mosolyukat én okoztam életükben, pedig 
a hír egyik fele nem is volt igaz, mert alig egy óra múlva 
némán feküdtek, és üveges szemmel bámult valamennyi
ük az égre. Puskájuk a fejük mellett a földbe szúrva, rajta 
a páncélsisak. Egy óra múlva - mondom - meghaltak, 
mert egy óra múlva már ott voltak az ameriakiak. Eichen- 
dorfot, Adldorfot nem védték, de Rengersdorf, a mellet
tünk lévő falu védte magát, helyesebben az ott levő SS-ek 
fejtettek ki ellenállást. Persze felőrölték őket, de közben 
a falut szétlőtték és a fél falu odaégett!

Hozzánk 13,20-kor lépett be az első amerikai járőr. 
Fiatal, jó kinézésű emberek. Automata puska, távcsöves 
puska, s igen sok rohamkés, géppisztoly. Ruházatuk ha
sonlít az SS-ekéhez.
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Kora délelőtt lőttek még hármat a falu mellé, ez volt 
a jel. Ha erre kitűzik a fehér zászlót, és a polgármester 
az amerikaiak elé megy, akkor abbamarad a lövetés, s 
egyetlen puskalövés nélkül fognak besétálni. Ha nem, 
akkor... úgy jár a falu, mint a szomszéd Rengersdorf. 
A kocsmaablakból néztük. Vajon lesz-e fehér zászló 
a templomtornyon? Izgalmas pillanatok. A falu - azt tud
tuk már - természetesen fel akarja adni magát, s csak 
három SS katona - köztük egy tiszt megtiltotta a Bürger- 
meisternek! Ennek ellenére kitűzték! De el sem simult 
még a boldogság mosolya, a megkönnyebbülés jele ar
cunkon, amikor levették. Az SS hadnagy levetette. De 
aztán kitoltak velük. Bevezették őket megebédelni egy 
házba, s a torony ellenkező oldalára tűzték ki, úgy, hogy 
amikor arra szállt az amerikai felderítőgép, az szépen lát
hatta már a lebegő lepedőt. Utána megint bevették, és 
egy francia fogoly tűzte ki. A házakon is sorban megje
lentek a frissen vasalt, különböző eredetű fehérségek. 
Nemsokára hozták a fiúk a hírt, hogy egy járőrnyi ameri
kai a patak túlsó oldalán áll, s szemmel láthatólag azon 
tanácskoztak, hogy hogyan jöjjenek át, mert a híd felrob
bant! Térdig ér legfeljebb a víz, de mivel ők restelltek be
lemenni, kerestek egy hidat! - Ráérnek!

Szóval 1 320-kor jöttek be hozzánk először. Meglepőd
tek, hogy egy rakáson ennyi civilt találnak, fiatalt, egész
ségest méghozzá! Nem is igen hitték el, hogy nem kato
nák voltunk, s csak akkor nyugodtak meg, amikor 
észrevették a szerteszét lógó civil ruhákat. Az egyik 
egyetemista volt. A beszéd hol francia, hol német, hol an
golul folyt, már amennyire beszélgetés volt az a pár perc! 
Aztán elmentek!

Nem sokkal később falfehéren, még mindig szívdo
bogva érkeznek meg azok, akik szintén dohányért mentek 
be Eichendorfba, de gyalog, akikkel útközben találkoz
tam is. Palóc, Pók, Zacskó stb, mesélik, hogy Eichen- 
dorfban érte őket a megszállás, s közvetlen a csapatok 
után sétáltak a falukon keresztül. Prunnban és Rengers- 
dorfban már gyűjtötték a foglyokat. Egyik oldalra néme
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tek, másik oldalon a magyarok. Tisztek javarészt, főleg 
törzstisztek. Jány vezérezredes is ott volt. Könnyezett! 
Őket - a fiúkat - szivarral kínálták, s továbbengedték. 
Röhögve mennek tovább, amikor egy újabb amerikai tár
sasággal találkoznak: azok is igazoltatják őket, s szintén 
továbbengedik őket, de órát, gyűrűt, ékszert elvették tő
lük. S éppen azt mondogatják, mi lesz a harmadik cso
portnál a fogadtatás, ha kettőnél ilyen változó volt? Azok 
meg tüzeltek rájuk. Alig győzték kapkodni a fejüket, de 
szerencsére egy lövés sem talált! Ma nem is jött több 
amerikai hozzánk. A faluba se nagyon merészkedtünk, in
kább értéktárgyaink eldugásával foglakoztunk! Nem sok
kal később jött a polgármester, hogy adjuk le a fegyvere
ket, ha van, és a fényképezőgépeket. Hát a fegyvereket, 
néhány revolver volt mindössze, már eldobták vagy el
dugták, de a gépektől senki se akart megválni. Gyűrűmet, 
a két cigarettatárcámat és öngyújtót (arany) eldugtam ab
ba az autóülésbe, amely a matracot pótolta nálam.

Május 2.

Nem tudtam felkelni. Este már kiütéses voltam, lá
zam volt, s az ízületeim fájtak. Bárányhimlőre gondol
tam, mert páran himlősek voltak közülünk. Reggelre 
a kiütés elmúlt, a láz maradt, és az ízület- és izomfájás 
olyan erős volt, hogy magamtól felállni se tudtam. Ame
rikaiak autótábora a közelünkben van. Saját áramfejlesz
tőjük van, nálunk meg nem ég a villany

Május 3.

Szintén fekszem. Láz nincs, de mozogni nem tudok. 
Biztosan ízületi csúz! Ette volna meg a fene!

A fiúk lassan-lassan kimerészkednek. Útjuk igen 
eredményes. Csokoládés keksz, csokoládé, konzerv, né
met és angol felszerelési holmik, cukorka, limonádé tab
letták, fertőtlenítő porok, vízsterilizálók és a többi cse
megének vagy praktikus holmiknak számító tárgyak.
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Nem beszélve a cigarettákról. Amerikai csikkeket szed
nek fel. Akkorát szívnak el, mint amennyit mi csikként 
eldobunk. Szinte pazarlás.

Úgy látszik, nem tekintenek hadifogolynak, mint aho
gyan hittem is. Mert hát nem is lehetne ránk fogni, hogy 
katonák voltunk vagy vagyunk. Sokan elővigyázatosság
ból összecsomagolták legszükségesebb holmijukat, hogy 
azt vigyék magukkal.

Folyik, ül. befejeződött a megsemmisítési láz, amely 
néhány nappal ezelőtt megkezdődött. Egy-két katona
anyagon kívül, a revolverek után a fényképezőgépekre 
került sor. Én magam eldugtam már, így e téren nincs mit 
csinálnom.

Hallgatjuk a híreket. Persze ezek angolok, amerikaiak 
meg oroszok. Büszkén, örömmel hirdeti győzelmét vala
mennyi, de míg az első kettőnek számításában Japán is 
szerepel, Sztálin befejezettnek mondhatja háborúját. 
Legfeljebb egymással háborúznak majd a szövetségesek
- a zöld asztal mellett, hisz a lengyelkérdés meg egyéb 
területi és politikai probléma nem a legegyszerűbb.

Május 4.

Már mozgok. Egyedül is fel tudok már kelni. A járás 
még nehézkes. Majd elmúlik. S, ha nem? - Akkor velem 
együtt!

Május 7.

Ma nekivágtam PaBhausennak. Lassú tempóban, sé
tálva mentem, de így is elfáradtam. Térdem még mindig 
fáj. Gazdasszonyom konstatálta, hogy rosszul nézek ki. 
Sápadt vagyok és lefogytam. Hát, a közös konyhán ét
keztem, az igaz! S levegőn se voltam! Beszámoltunk 
egymásnak a megszállás körülményeiről. Ők is féltek, de 
rajtuk is éreztem azt a megkönnyebbülést, ami nálunk 
uralkodott. Azt a megkönnyebbülést, amit a háború befe
jeződése jelent! Vége a háborúnak.
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Május 9.

Ma van hivatalosan a béke első napja. Hitler, Musso
lini, Goebbels, Roosevelt halott. Ők és a névtelen mil
liók. A volt orosz, lengyel, szerb, francia hadifoglyok 
öröme határtalan. Még mielőtt itt lettek volna az ameri
kaiak, figyeltem változásukat. Csillogó szemmel várták 
a jövendő perceket, s elmerengve bámultak az elmúlt 
4-5 évre, amely fogságukat jelentette. Sorsuk itt Bajoror
szágban, az utolsó időkben legalábbis jó volt! Távol 
a családtól, levél, hír nélkül élnek. Ünneplőbe, legtöbben 
megőrzött egyenruhájukba bújtak, s nemzeti színekkel 
aggatták tele magukat.

Eichendorfban folyik a szabad rablás, 10 ezer cipőt 
hordtak szét egy raktárból. A fiúk is kaptak még belő
le, amikor még rendben folyt a dolog. Akkor még fizet
tek is. Príma cipők, bakancsok. Később megrohanták 
a lengyelek meg a szerbek, és szétkapkodták, kifosz
tották az egészet! Azután egy kis áruházfélét, végszám 
a vásznat, szövetet, kész ruhákat. A lakáson át rontot
tak be a leredőnyözött üzletbe, s a sötétben zúztak-tör- 
tek mindent. Én is bésodródtam, de csak a földön ke
resgélhettem, a csülökig érő papírdobozokban. Két 
ballábas női cipőt találtam, egy köszörűkövet. S egy fi
ókban pamutot. Persze a sötétben nem láttam, hogy 
milyen színűek voltak. Volt ott kék, piros, sárga, mi az 
ördögnek ez nekem! Gazdasszonyom örült neki, meg 
a cipőnek is, hiszen a talpát lehetett használni! Éppen 
menni akartam már, amikor egy gyufa fényénél egy el
rejtett helyen 1 vég anyagot láttam. 100 m kék lenvá
szon. Magamhoz emeltem, hogy egy kissé világosabb 
helyen levágjak belőle pár métert. S, akkor jön egy 
szerb. El akarja venni. S mondom neki, hogy szívesen 
odaadom, én csak 6-7 m-t vágok le belőle, s a többi 90 
egynéhányat nekiadom! Örömmel jött utánam, s kezd
jük kibontani. S mint szokásos, a többiek körülállnak. 
Tapogatják az anyagot, aztán jönnek a megjegyzések 
„minek kettőnek 100 m?” No, ez meg nem is szerb, s
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mégis itt van! Adja ide, s már veszik is el tőlem. Én 
ösztönösen nyúlok utána, erre hátulról elkapják a tor
kom. Erre elengedtem. Mit kezdhetek ennyi vad srác
cal? Vigyék! S, azt már a véletlen okozta, hogy éppen 
összetalálkoztam azzal az alakkal, akinek a 90 m-t 
ígértem, s adott anyagából 2-3 m-t.

Rövidnadrágot, meg ingkabátot csinálok, hajói megy, 
csináltatok belőle. Spórolni kell a ruháimmal. A feketén
- ami még kifogástalan - kívül csak egy van, az is csupa 
folt és szakadás. A nadrág meg olyan, hogy egy koldus, 
egy jobb koldus se venné fel!

Május 10.

Lábam rendes már. Semmi bajom.

Május 12.

Fát szállítottam Aufhausenbe. Két hatalmas fenyő
szálfát. Ökörrel. A hídépítéshez. Elvállaltuk a németek 
által felrobbantott híd felépítését, ellátásért. Egy magyar 
utász hadnagy vezeti. Délután felrobbant néhány gyerek 
kezében egy páncélököl. Este hazafelé menet egy ukrán
litván lányt találunk az erdőben, combtöréssel, agyrázkó
dással. Létrára tettük, így vittük be Pafihausenbe. Ott ko
csival bevitettük Eichendorfba.

Hazaérünk. Azzal a hírrel fogadnak, hogy egyik kol- 
leginánk belefulladt a patakba, a grófi parkban, fürdés 
közben.

Májusi 5.

Ma volt a temetés, mert csak tegnap találták meg 
a holttestet. Szívszélhűdés okozta a halálát. Délelőtt me
zei virágból csináltam egy kis koszorú-utánzatot. Én ta
lán 10 percet se beszéltem vele összesen, de borzasztóan 
megrendített az eset! Szegény kislány, aki végigszenved
te velünk eddigi kálváriánkat, a grazi mindennapos bom-
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házastól kezdve a tiefliegerig sok, sok életveszélyes 
helyzetet átéltünk, s most, a béke első napjaiban, fürdés 
közben, egy bajor gróf gyönyörű parkjában kell meghal
nia egy silány patakban. Lajit igen mellbevágta az ese
mény, hiszen szerette! De a többiek is, valamennyien 
megtörten álltuk körül sírját Eichendorfban. Magyar ka
tonapap temette. Méhes professzor el-elcsukló hangon 
mondott igen melegszavú Istenhozzádot, s lei - leghűbb 
barátnéja - küzdött néhány melegszívű mondata alatt 
a zokogással!

Kicsi Zsuzsira gondoltam, s érzésem duplán fájt. Fájt 
az 1943, és fájt az emlékezés. Vagy talán nem is az, hanem 
maga a szomorú tény, hogy nincs testvérem már! Nincs! 
Meghalt! Súlyos szavak, s értelmét felfogom ugyan, de 
a miértekre nem találok választ! Vagy talán jobb most így? 
Szenvedéstől mentette meg a Jóisten? - Ő tudja!

Május 16.

Paraszti munkámat végzem tovább is! Most már nem 
fáradok oly hamar, tenyerem is kérges már, és ami az el
lenszolgáltatást illeti, á koszt, a nehéz bajor parasztétkek 
(6-7 fajta) megtelítettek, úgy, hogy már sok mindent ott
hagyok!

PaBhausenben lakó magyar ezredes családja, meg két 
alezredesné többször szívesen látott már reggelin, uzson
nán. Madártej és finom csabai volt a főszám és a likőr! 
Még terített asztalnál esznek, s restelkedett, hogy hiá
nyos az ezüst, mert az amerikaiak elvitték. Férjével 
együtt! Lánya - az Éva nagyságos - igen szép asszony
ka. Mamája se kutya!

Május 17.

Kell, hogy írjak Éváról. Érdekes természet. Tudja, hogy 
szép, hiszi, hogy okos és biztos benne, hogy minden férfi
nek tetszik. Talán vegyük sorra ezeket. Tudja, hogy szép. 
Igen, ezt kétségkívül jól tudja! Szabályos fej, finom bőr,
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kozmetika azért hiányzik!! Jó alakja van. De hát a külső 
nem is annyira fontos, vegyük a második kitételemet: hiszi, 
hogy okos! Mint nő felette áll nemének jó átlagán. (Nem 
intelligenciájáról akarok beszélni - dehogy -, abból az is
kola, a társaság, a könyv kialakította az átlagon felülit.) 
Csak a természetes észről, az okosság szó szerinti értelme
zéséről szeretnék írni, s azért írtam először, hogy hiszi, 
hogy okos, mert valójában nem az! Mint ember igen, de 
mint nő nem! Ahhoz túl ravasz! Ez bántó, erős kifejezés ta
lán, hogy számító, az megfelelőbb! Számít arra, hogy lesz 
valaki, aki szórakoztatja, aki lefoglalja idejét, aki feledteti 
vele, hogy távol él megszokott környezetétől. Szórakozni 
akar. Számít arra, hogy szerelmes leszek belé. Ez is szóra
koztatná őt, s amellett őneki nem kellene sok, hogy szerel
mes legyen. Hiányzik a férje is erősen. S, amellett tavasz 
van. Gyönyörű tavasz. Virágzó fákkal, zöldellő rétekkel, 
virágba borult fákkal. Lágy, holdvilágos éjszakákkal. És ő 
egyedül van. És számít! Mindezt, ha nem is ilyen kereken, 
de kinyilatkoztatta. Inkább olyan formában, hogy legyünk 
jó barátok, pajtások. Ne legyen ő előttem nő! Ezen aztán jót 
nevettem, mert könnyen mondja azt, hogy bennem se nézi 
a férfit. Könnyű azt mondani, kedves Éva nagyságos! De 
ugye, ezt maga se hitte el már a kimondás pillanatában 
sem! S, nem lehetünk mi pajtások se, se barátok! Nem ám! 
Megmarad maga nőnek, én férfinak. Külön-külön és együtt 
is! S, minthogy ezt tudom, szánt szándékkal kerülöm! Ne
héz, mert egy világos, derűs pontja az elmúlt félévnek, egy 
tarka virágja a szürke hónapoknak. Jólesik vele beszélget
ni, felette jó társalgó - hegyes nyelvvel -, s amellett - le 
nem tagadhatom - vonz! Vonz, de nem csak úgy, mint 
Magdalena, annál veszélyesebben! Mert nem csak a teste 
érdekel! És ezért kerülöm! Féltem Edit! De eddig Édikém, 
nyugodtan nézek a szemedbe!

Május 21.

Pünkösd hétfője. Pista bá’-nál jártam bent Eichen- 
dorfban, mint már annyiszor találkozásunk óta. Jólesik
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elbeszélgetnünk. Otthonról és jövőről, a családról, a je
lenről, politikáról és hírekről. Mindenről.

Lehet még tenni Uraim! Lehet! Elég! - Forog a korong, 
forog, Uraim! Ki tudja hol áll meg - mondja a bankár, s 
húsz árgus szempár figyeli a korongot -, mert hát - ugye, 
roulette-ről van szó! S a szerencse kedvez. Nyerek. Van
nak, akik komplikált szisztémákat állítanak fel, s veszte
nek, én a józan és ésszerű valószínűség számítással „dolgo
zom”, s minden este nyerek! Három este 120 Rm-ot!

Május 22.

Ma teherpróbát csináltattak velem, úgy látszik, a gaz- 
dámék, mert alig bírom tartani a tollat is. Kezdődött 
a nap azzal, hogy egy kocsi gallyat dobáltam fel, ill. le - 
villával -, aztán hat zsák zabot cipeltem a pincéből 
a padlásra (ez összesen három emelet). Eztán megnyúz
tam Ernsttel egy borjút, a kis Dolfit öltük le. Azután vi
zet pumpáltam és három kocsi szalmát fel a szekérre, le 
a szekérről, s villánként adogatni a gépbe.

Éva, Éva! - Akarom mondani, Laci, Laci! Vigyázz! 
Jobban kerülni, mert elkap a gépszíj!

Próbálom ruháimat rendbe rakatni! Már jó néhány he
te üdül a szabónál a grazi szakadású ruhám. Az ingkabát 
is készül már. Három napja kész kellene lenni.

Hóó-rukk - hóó-rukk! Épül a híd. 8-10 pár izmos kar 
emelkedik és húzza le a csigán átvetett kötelet, ill. 200 
kg-os kalapácsot, s verik a cölöpöket. Kis fogpiszkálók. 
Olyan 6-7 m hosszúak. A SS által felrobbantott híd 
felépítését vállaltuk el a faluban élelmezés ellenében. 
Hazamenetelről annyit hallani, de közös jellemvonása 
a különböző híreknek csak annyi, hogy légből kapott va
lamennyi! A legújabb dátum szerint jún. 17-ig az oroszok 
elhagyják Magyarországot, s megindul a hazaszállítás! 
Örömmel megyek - repülnék legszívesebben -, de amíg 
a szovjet ott van, addig nem!

Ágy! Hat hét földönfekvészet után emeletes ágyakat 
szereztünk a fatelepről Pollingertől. S szalmát cipeltem
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PatShausenből, s így keleti kényelemben aludtam. Ez 
a berendezkedés ugyanazt szokta általában jelenteni, 
hogy továbbmegyünk. Az eddigi praxis szerint.

Május 25.

Még tart a borjúhús Schmidtbaueréknál, így egészen 
rendbejött a májam! Attól a fene sok zsíros ételtől és az 
örökké tartó disznóhús, azaz sült szalonnától megcsö- 
mörlöttem, azaz epém nem birkózott már meg vele. Új
ból étvággyal eszem. Este éppen a rántottat fejeztem be 
és rátértem a második fogásra, a lekváros kenyérre, ami
kor lélekszakadva jön Laji, meg Örs, hogy siessek, mert 
az amerikaiak kipakoltak szállásunkról. Egy lengyel 
hadifogoly újságolta! Rohanás PaBhausenből. És valóban 
így is volt! A fiúk - a többiek - már kaptak helyet pa
rasztházaknál, csinos kis szobákat, a mi holmink az utcán 
volt egy kupacban! A volt közös konyhánk melletti ven
déglőben kaptunk három szobát azok részére, akiknek 
nem jutott hely. Az egyik pici, a másik nagyobb, de 
mindkettő rendes. Tiszta, festett, világos, száraz, persze 
foglalt. 4 ill. 10 személy lakja. A harmadik üres. Jó lesz 
nekünk, Paflhausenieknek! Igaz, hogy sötét, s nincs kör
te, de eszi fene! De, nini! Egész penészes a fal. Nedves. 
S micsoda bűz! S ni! Kikorhadt a padló. És patkánypi
szok! Hogy a fene egye meg. WC van a szoba mellett és 
ennek a bajor szabadalmazású Abort-nak egészen magas 
a „víz”-szintje. Magas „víz”-állású! Amilyen káromko
dást én csaptam ott! Be sem állt a szám! Kívántam az 
amerikaiaknak, hogy soha az életben ne............ !

Kibírtuk az éjszakát, de megfogadtuk mind a négyen, 
hogy itt nem maradunk! Laji és Jóska átment PaBhau- 
senbe, mi meg Örssel lakást keresni itt maradtunk.

Május 26.

Hosszas keresgélés után kaptunk két 2 ágyast! De 
ezért a lelkem is ki kellett beszélni! A mi helyünkön



a Biermayernénál egyetlen aggály az volt, hogy ha elme
gyünk, ne vigyük magunkkal a matracot! Jól nézünk ki! 
Mire Lajiék megjöttek, hobelevancuk a szobájukban állt! 
Persze előbb belógattuk őket. Mikor megtudták a valót, 
hogy az ő szobájuk az, s meglátták a két ágyat, a fehér 
dunnát, nyakamba borultak.

Örssel mi is megilletődve léptünk be, s nem mertünk 
egész talppal lépni. Pedig pirinkó a szoba, s semmi külö
nös nincs benne. Mint otthon egy cselédszoba. Egészen 
tiszta, újszagú, hiszen a ház még be sincs kívülről vakol
va. A szobácskában két ágy, hófehér párna, dunyha, asz
tal, szék, szekrény. Viasszal beeresztett padló, szőnyeg
nek nevezett pokróc. De minden új. A „fürdőszoba” egy 
kamra, csappal és nagy teknőfélével! A WC is igen tisz
ta, hogy enni lehetne belőle! Alig tudtunk a boldogságtól 
lefeküdni! Csomagolgattunk, tetőtől talpig megfüröd- 
tünk és tiszta hálóingben bebújtunk az ágyba. Olyan pu
ha, alattunk is dunna és tiszta volt minden! Eloltottuk 
a villanyt. A hold besütött, a fehér ágyneműk világítottak
- és a Levente-cigaretta parázslóit, amelyet megkockáz
tattam erre az ünnepélyes estére. És csak az ágyban gon
doltam arra, hogy ma 19 éve született Zsuzsi! S már más
fél évnél több, hogy meghalt!

Május 27.

Ágyban aludtam! Ezt is már régen követtem el. Pon
tosan dec. 13-án. Tehát eléggé érthető, hogy ünnepnappá 
varázsolta az ágy tegnapi esténket. Reggel még ki se nyi
tottuk szemünket, nyúltunk a tejesüveg után. Ágyban 
reggeliztünk, utána egy cigaretta és aztán felkeltünk. 
Paßhausenban, amikor elmondtam, hogy hol lakunk, 
a gazdasszony hat große Augen gemacht, összecsapta ke
zeit és „Bei Frau Biermayer?” - kérdezte kétségbeesve. 
„Warum?” - „Nein, ich will gar nichts sagen! Das ist viel 
besser, wenn Sie wissen nichts von ihnen!” No fene! Öt 
perc se telt bele, megkérdezem, nem tudja-e véletlenül, 
hogy lakik ott orosz hadifogoly, mert ma láttam egyet be
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menni. Szinte felcsillant a szeme, hogy mégis megmond
hatja, amit az előbb nem akart, mondván, hogy oda na
gyon sok férfi jár. Az egy olyan ház! „So - So” - mond
ta meggyőződéssel.

Na, Örsikém, jó helyen lakunk!
Délután besétáltam Eichendorfba Pista bá'-t meglá

togatni. Útközben ismerősömmel, egy fiatal hadnagy 
úrral találkoztam. Kis anyámasszony katonája. Később 
egy ismerős magyar asszonnyal találkoztam, talán 
amerikai katonákra vadászott, mert különben nem sé
táltak volna a poros országúton a legnagyobb délutáni 
forróságban.

Lovagolnak - magyar lovakon - Texas és Chicago 
bajnokai és úgy száguldanak autóikkal az országúton, 
hogy percekig porfelhőbe burkolnak mindent. Nagyobb
részt néger sofőrök. Szájukban cigaretta vagy az elma
radhatatlan rágógumi. S olyan nyugodtan rágják, s olyan 
megszokottan dőlnek egy-egy kanyar után ismét a gáz
pedálba, mintha otthon lennének egy kis gyakorlaton! 
A volt hadifoglyok tartoznak még az országút új képé
hez. Elég sok motort, autót harácsoltak össze, s így van 
mivel szórakozniuk. Sokan tótágast csinálnak, s ha kidől 
alattuk az autó, vagy elfogy a benzin, otthagyják az árok 
mellett, s mennek egy másikért - van a magyaroknak 
elég autójuk Eichendorfban!

Egyes foglyokat - franciákat - már teljes egészében 
hazaszállították, az oroszok és lengyelek egy részét gyűj
tőtáborban helyezték el, a többit pedig egyelőre itt hagy
ták. Állítólag a táborból hazairányítják őket, de nem hi
szek ebből sokat. Azt hiszem, ameddig nem tisztázódik 
az angol-orosz viszony, addig ott sínylődnek a táborban.

Május 31.

Úrnapja. Délig aludtunk, s ebéd után újra lefeküd
tünk. Esett egész nap az eső, nem mentünk ki Pafihau- 
senba. Jólesett pihenni, mert az utóbbi napok kiké
szítettek. Szénahordás volt, s irtóztató hőség. Nem is
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emlékeznek az emberek, hogy ilyen forróság lett volna 
az utóbbi években ilyen tájban. Fárasztó az a munka 
a napon. Cigánybarnára sültünk le, hiszen egy klottnad- 
rág az egész öltözetünk munka közben. S ma esik az 
eső. Jólesik a hűvös, no meg hát az alvás, tagjaim pi
hentetése.

Június 2.

Jó pár napja dolgoznak a fiúk az amerikaiknál, a Pol- 
linger fatelepen. Volt mikor éjfélig, de rendszeresen dél
után ötig. Ki a gépeknél, ki egyéb munkahelyen. A fizet
ség: konzerv. Napi hat darab. Szívesen dolgoznak, mert 
a konzervek felében édesség van, amit rég nem látott 
csemegeként falnak fel, a többit, a melegítendőt pedig 
szűkebb napokra raktározzák. A munka viszont fárasztó, 
így szívesen átadják helyüket az állandó „munkások”. 
Mára én is átvettem egy helyet. Jó kidolgoztam magam, 
mi az nekem, ilyen ipari munkát végezni, nekem a PaB- 
hauseni parasztnak? S amilyen szerencse nélküli csak én 
lehetek, ma nem volt konzerv, mert az alakulat elment! - 
Veszett fejsze nyele: Pollingertől kaptunk szivart. Nyolc 
Virginia jutott fejenként.

Június 3.

Ennek ellenére, jelentkeztem a mai vasárnapi külön
munkára, amikor négy jelentkezőt kértek. Gondoltam, 
csak csurran-cseppen valami. Reggel 7-kor kezdtük és 
47 szálfa volt kijelölve felvágásra. A gépkezelő szak
munkáson kívül négyen voltunk. Hát bizony izzadtunk, 
mert ezt a 47 darab 10-12 m hosszú fogpiszkálót egész
ben, majd felfűrészelés után deszkánként megemelni ép
pen elég.

Délben örömmel konstatáljuk, hogy már csak négy 
darab van hátra, hamar készen leszünk, amikor elszakad 
a gépházban a szíj. Fél óra állás. Korog a gyomrunk! S 
közben befut az a nagy amerikai utászautó, ami a fát hoz
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za az erdőből. 10-15 szálfát, amiből egy darabot is két 
ökör szokott leizzadni az erdőből. Ezeket dobáltuk addig 
le az autóról. 6-7 mázsa lehet egy. Aztán megindult ismét 
a gép, de pár perc múlva újból megállt. Leesett a szíj. így 
ment egész ‘/23-ig. Éppen az utolsó fogpiszkálót tettük 
a gép elé, mikor megáll ugyanaz az autó, de nem szálfák
kal, hanem feldolgozott deszkával megpakolva. Össze
néztünk! Jézus, ezt még le kell szednünk?! Hát mikor 
ebédelünk már?! Tévedtünk sajnos! Nem leszedni kel
lett, hanem azokat a deszkákat kellett még feltennünk, 
erre az amúgy is megrakott mamut autóra, amit ma fel
dolgoztunk. Kb. 200-szor kellett lábujjhegyre állva ki
nyújtott kézzel kinyomnunk ezeket a „pehelykönnyű” 
deszkákat az autó tetejére. Hogy úgy mondjam: dögök 
voltunk! Rohantunk ebédelni, behabzsoltuk a már hideg 
krumplit, s szétosztottuk az amerikaiaktól kapott konzer- 
vet. Hat, és egy stanecli külön! Három hideg, ebben 
édesség van, a másik három különböző meleg étel. Hát 
nézzük az édességet? Az egyikben 4 keksz, három sava
nyú cukor, és egy liter vízhez szükséges kakaópor-tejpor
ral keverve. A másikban szintén keksz, narancsszörphöz 
szükséges por, négy kockacukor és egy 2 cm vastag ne
héz korong. Tejpor, kakaó, mogyoró, cukorkeverék vala
mi zsíros masszában. Vízben feloldva, de szárazon is jó. 
Hát szárazon próbáltam. Valami fenséges volt! S úgy tö- 
mít, hogy szinte jóllaktam vele. S kb. 5 dkg dragée volt 
még benne. Mindenre rá van írva az összetétel. A limo
nádékban 60 mg C-vitamin meg trikalcium-foszfát is 
van. De nem csak az ilyen szintetikus dolgokra van ráír
va az összetétel, hanem a melegre is. Pl. disznóhús, só, 
paprika, bab, saláta, víz, zsír, krumpli.

Június 4.

Mától kezdve csak 10 ember kell a telepnek, ill. az 
amerikaiknak. Bejutottam az első 10 közé, igaz, hogy 
Pollinger jóvoltából, akit talán meglepett, hogy nem la
zsáltam és komolyan dolgoztam, mint ahogyan azt
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PaBhausenben megszoktam. Úgy gondoltam, hogy a négy 
paöhauseni fogjuk betölteni ezt a helyet, oly módon, hogy 
felváltva jövünk. így a gazdáknál sem jelent nagy kiesést 
a naponkénti hiányzás, amellett a konzerv jólesik, és fél
re lehet tenni! De Csurin kívül a többi nem vállalta - ne
héz a munka s, így Bozó ugrott be harmadiknak. Ma én 
voltam először, de a tegnap kapott plusz (2/> db)-on kívül 
nem kaptunk semmit se.

Június 5.

Ma nem én dolgoztam: tehát volt konzerv, méghozzá 
kilenc darab! Nem azért mondom, de disznó pechem van!

Június 8.

Újra dolgoztam, konzerv nem volt! Elment az alaku
lat, várjuk meg a másikat. Fa kell, mert Landauban épí
tik majd a hidat, de eddig hozzá se kezdtek még!

Június 10.

Újra vasárnap. Borús az ég, tegnap esett, s éppen el 
kell a ruha. Jó friss levegő volt, az ázott fenyő üdítő illa
ta, amikor átsétáltunk Paflhausenbe Évával. Éppen elkés
tem az ebédről. Hát Éva! Jó néhány napja azt hittem, 
hogy már közömbös, s boldogan gondoltam Édire. Aztán 
mégse! Csak pár napig tartott ez a nyugodtság, azóta új
ból - ha nem is felzaklatott -, de kevésbé nyugodt a lel
kem. Más is bosszant. Több apróság. S fájnak a komoly 
dolgok. A problémák. A dilemmák. Mert hiszen ilyenek 
is vannak! S van honvágy! Eddig csak névről ismertem, 
most már közelebbről.

Hát nézzük a problémákat! Anyu, Apu. Meg kellene 
újból keresni. Most már nyugodtabbak a viszonyok, hogy 
keresni lehessen. Hátha itt 40-50 km-es körzetben vannak 
valahol? De hol kezdjem a keresgélést? Jó, rendben van, 
megyek faluról-falura, de lehetséges, hogy „átfésülök”
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10-et és pont a 11 -dikben lesz. Vagy táborban van Apu. 
Valahol Regensburg környékén? Menjek el keresgélni, s 
közben a kollegáimat vigyék arrébb, mint, ahogy erről szó 
is esett már, s mint ahogyan múlt vasárnap elvitték az ösz- 
szes még ittlévő magyar katonát? Táborba. Állítólagos 
hazaszállítás miatt! Rengeteg dátumot hallottam már, 
hogy ekkor és ekkor kimennek az oroszok Magyarország
ról. de hát találgatás volt minden eddigi. A San-Francisco- 
i konferenciától vártunk újat, de itt se tudtunk meg sem
mit, bennünket érintőt. Menjek haza a többiekkel, 
esetleges hazaszállításkor? Az oroszok keze alá? S mit 
kezdjek otthon? Hol dolgozhatok, hol telepedhetek meg? 
Nézzem az elpusztult országot? S, várjam a G. P. U.-t? 
S rettegjek!

Vagy menjek Franciaországba? Hisz itt mindennap 
rosszabb lesz a helyzet! Franciaország viszont már tavaly 
rendezettebb viszonyok között élt, s az élet szintje emel
kedik. Küszködjek a nyelvvel, dolgozzak anélkül, hogy 
közelében legyek azoknak, akikhez szívem húz? Leg
alább meglenne papíron is a diplomám! Ne csak elmélet
ben! A munkától sehol se félek, de amíg Magyarországon 
sanyarú körülmények között, örök rettegés között élnék, 
addig külföldön, hamarabb boldogulnék talán! De sze
gény Anyám már így is fél éve nem tud semmit se rólam. 
Valahogy csak lesz!

Érdekes, hogy pont ma írtam erről, jóllehet már né
hány napja rágódom a kérdésen. Pont ma írok róla, s még 
tán be se itta a papír a tintasorokat, amikor újságolja a bé
csi asszony, hogy minden idegennek el kell hagynia Ba
jorországot, s híre szerint a magyarokat, cseheket, szerbe
ket hazaszállítják. Ez úgy három óra után volt. Fél 
négykor felmegyek PaBhausenbe, ahol két amerikai kato
na szórakoztatja Évát, helyesebben, az az egy jött elbú
csúzni, aki már többször volt látogatóban náluk. A másik 
egy igen kedves fiú, magyar származású tolmács. Ő 
mondta, hogy a San-Franciscó-i tárgyalások folytatásában 
Románia, Magyarország, Csehszlovákia és a Tito-ügyről 
lesz szó, s a hazaszállítás rövidesen megjön! Ez úgy fél

94



négy tájban. Megjött a tábori pap (négykor litánia), az 
meg azt mondta, hogy tudomása szerint rövidesen minket
- még ittlévő magyarokat is elvisznek, mint ahogyan két 
transzportban elvitték a katonákat is. Gyűjtőtáborba, ösz- 
szeírás és egyéb célból, hogy onnan hazavigyenek. 
Eichendorfban már össze is írták őket. Vacsora után jövök 
haza, azzal fogadnak a fiúk, hogy Méhes professzor is be
adta névsorunkat, s várhatjuk az indulást. Dingolfingben 
lévő egyetemistáknak holnap délig kell menetkésznek 
lenniük. Hát így! Mi tévő legyek most? Hagyjam magam 
az árral vitetni? Itt maradni ezek szerint nem lehet, mert 
nevem már szerepel a listán. S hová tudnék most fordul
ni, melyik konzulátus adna útlevelet? Még annyira nin
csenek rendezve a viszonyok! S itt maradni különben sem 
cikk. Tehát haza! Boldogan mennék, csak tudnám, hogy 
az orosz már elhagyta az országot! Óh, hányszor hallot
tuk már, hogy eddig és eddig el kell hagynia ezt és ezt 
a területet az oroszoknak. Óh, de hányszor.

Örömmel sietnék, s megcsókolnám a földet, hol eddig 
éltem, amely táplált engem. Azt a földet, ahol egész éle
tem leéltem, amely szülőföldem és hazám. Hazám és ott
hont adó nemzetem, amely tanúja volt minden moso
lyomnak, és amely felitatta minden könnyemet. A föld, 
a hazai föld, amely takarja hantjával Zsuzsit, s amelyből 
életre kell fakadnia az elpusztult országnak.

És Édi! Látod, Ditkém, egész délután Évával voltam, 
s mégis elsőnek Rád gondolok a hazamenetellel kapcso
latban.

Szeretlek! Először írom le ezt ide, ebbe a könyvecs
kébe, de nem először mondom ki így halkan suttogva. 
Álmatlan éjszakákon vagy töprengéssel telt órák csend
jében Veled vigasztaltam magam. Te voltál és Te vagy, 
aki segítesz, és képzeletemben fel-feltűnsz, hogy báto
ríts, hogy buzdíts néha.

Mert szükségét érzem, hogy meneküljek valakihez, 
aki kérges tenyerem sajgását megszünteti és el-elszontyo- 
lodott lelkemnek vigaszt ad. S ilyenkor Te messziről, sok 
száz és száz km-es távolból kinyújtod kis kezed, és meg
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szorítod eres kezemet, s kis tenyered homlokomra teszed.
Most is itt vagy, itt Aufhausenben, Biermayerné kis 

szobájában, ahol rajtunk kívül senki sincs. Ketten va
gyunk csak, és beszélgetünk. Szavak nélkül, mint aho
gyan szavak nélkül beszélgettünk az elmúlt félév alatt is.

Hallod, ugye, hogy szólítlak, érzed, ugye? Nem füllel - 
fül nem veszi fel a szívhangokat, hanem ott bent -, ugye ér
zed? Kicsi Édi!? Büszke vagyok Rád, mert a „küzdelmet”, 
amit vívott ellened Éva, megnyerted! Anélkül, hogy itt let
tél volna! S nem volt ez könnyű ellenfél, mert szép, s gyil- 
kolóan kacér, tud kedves és gyengéd lenni, tud hódítani! És 
ezt is csinálta. Tudatosan, sőt talán azt se bánta, ha én is 
észreveszem. Sőt! És nem tudta arcodat elhomályosítani, 
pedig Te csupán lelkemben vagy, a valóságban messzi, 
messzi innen, s ő itt ragyog nap mint nap, páváskodik kö
rülöttem, helyesebben közelemben, érzem kölnijét, hallom 
hangját, s itt ficánkol ez a kis pajzán hajtincs pár méterre tő
lem, mintha ingerkedne velem. Kis szőke tincsecske, 
amely fehér nyakán, fiatalasszonyosan fölfésült hajából ki
lógva táncol. Táncolhat felőlem! Ugye Ditkém!?

Június 14.

Fél éve döcögve megindult egy harminchat kocsiból 
álló szerelvény Budapestről. 1200 fiatalember és lány, 
mind megannyi reménysége a jövőnek. Tele huszon- 
kétéves bizakodással és élni akarással, egy kicsi kaland
vággyal, több reménnyel, kevesebb biztatással - írtam 
ezt hat hónapja. És írhatom-e ugyanezeket most? Nem! 
Sajnos! Először is öregebbek lettünk, öregebbek és pedig 
nem az elmúlt fél esztendővel, hanem évekkel lettünk 
idősebbek. Önállóvá szilárdítottak a sanyarú körülmé
nyek, keményebbé öklöztek az eseménydús napok, s 
mint ahogy megkérgesedett a tenyerem, éppen úgy vala
mi kemény réteg körülvette szívemet is. Nem durvított 
el, de sok minden félével szemben érzéketlenné tett! És 
szorosabbra zárta, jobban elrejtette a békés élet otthoni 
ízét, emlékét a múltnak, szülőt, kedveseimet és Téged is,
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Bébykém! Jobban szívemhez szorítja ezeket a drágasá
gokat, amely - úgy érzem néha - soha se fog visszatér
ni! Nem lesz az az életem, mint volt azelőtt, gondtalan
ság, piciny problémákkal - nem lesz a szülői szeretetben 
érezhető részem, sem nagymamai dédelgetés - nem le
szek Kósa László, aki apjától és nagyapjától kapta a ne
vét és a névvel járó megbecsülést. Hanem vagyok egy 
szürke ember - milliók között és magam gondja lesz ki
vívnom magamnak megélhetést, megbecsülést és szere- 
tetet!

Az élet harca, vagy harc az életért. Fél éve kezdődött 
akkoriban kis támogatással. Élelmeztek és vezettek. 
Egyik városból a másikba. Sziléziából Thüringiába, 
Thüringiából Stájerországba, onnan meg Bayernbe. Ad
tak enni, és födelet is adtak. Kaptam pénzt és füstölniva
lót is. Gondom az egyéni pici problémákon kívül nem 
volt. És egyszer csak elmaradt az egyik, utána a másik, 
aztán szaladtam lakás után, jöttek a kenyérgondok. Ha 
jól akarok lakni, előbb ki kell érdemelni azt a pár falatot! 
Elszakadtak a ruhák, hol pótoljam, hogy foltozzam? 
Lyukas a cipő, hol szerzek anyagot?

Magában véve mind apró, de otthon, a béke 22 éves 
fiai, a mi osztályunkban nem tud ezekről!

S bizakodásról írtam. Huszonkétéves hitünk bizako
dásáról! Hát miben bízzak, miben bizakodjak? Elvesztet
tem a hazámat, szüléimét, és mindent, mit enyémnek, 
mienknek tudhattam. Bízzak Apám segítségében, Anyám 
tanácsában, bízzak a szeretetben, mely annyi oldalról kö
rülvett? Óh, de messze vannak!

Bízhatom - Jó Istenen kívül - két karomban, mely 
most is megszerzi a mindennapi kenyeret, bízhatok ma
gamban, magam akaratában, izmomban, agyvelőmben, 
idegeimben. S ez mind anyag, mely ma dolgozik, holnap 
cserbenhagy, s lehet akaratom vaserős, nélkülük meg
semmisülök. Pedig egyetlen az élni akarás, az élet építő, 
dolgos, gyűjtögető értelmében. Élni akarok, vinni aka
rom valameddig. Látni akarom magamat, hogy a kezdet 
nehézségein áttornázom magam. Szenvedek és izzadok
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szívesen, csak legyen lehetőségem. Hiszen aki tud is, 
akar is dolgozni, sohase lehet igazán szerencsétlen. Ha 
szívvel, lélekkel belefekszem, akármi legyen az 
a munka, a ráfordított fáradtságot üdítő pihenés követi, 
ami meghozza az újabb erőt, új életre ösztönöz. S, ha van 
ára a munkának, ha van elismerés és honorárium, akkor 
újbóli impulzus is van.

Kerüljek bárhová, legyen az Magyarország vagy kül
föld, elölről kell kezdenem. Ott, ahol valamelyik ősöm 
elkezdhette, mert a többiek, a következők csak gyarapí
tották vagy elvettek belőle, de nagyapán is, apám is csak 
átvette, kamatoztatta, tett hozzá egy keveset, azután, mi
kor már majdnem ott voltam, hogy ebből a körből kilép
ve megtegyem az első lépést az önállóság felé, akkor el
veszik minden, de minden. Elveszik a láthatárból a szülő, 
az anyagi háttér is, elvesznek az ismerős arcok, nincs se
gítő kéz, nincs tanácsadó, vigasztaló!

Egészen egyedül vagyok!
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II. füzet

Már több mint fél éve, 1944. december hó 10-én az 
indulás napjának előestéjén ugyanilyen szorongó érzés
sel ültem le kollégiumi szobám csendjében, az elárvult 
íróasztalhoz, hogy néhány bevezető szót írjak a naplónak 
éppen nem nevezett, de később, sőt még az este azzá vált 
könyvecskébe. Szorongó érzéssel és izgalommal írtam, 
mert nem tudtam elképzelni, milyen események fogják 
követni a bevezető sorokat?! Lesz-e időm írni, lesz-e al
kalmam tele írni? Szenvedő, nélkülöző, könnyes sorokat 
fogok-e majd beleróni, fényes kartonpapírtestébe, vagy 
esetleg szép élmények jókedvű sorait vetem-e papírra - 
mosolygós arccal és könnyű szívvel?

Nem tudtam, mert előttem állt még az út, dühöngött 
a háború. Magyarországon voltam, Budapesten, tudtam 
szüléimről, kapcsolatban voltam rokonaimmal, barátaim 
is ott voltak. S ha reményem már nem is volt sok, de sze
rettem volna magunkat a győzelem, a háború győztes be
fejezésekor látni. Mondom, nem tudtam, nem is tudhat
tam, mi lesz a könyvecskével. S ma már megtelt! Tele 
van. Tele van szomorú dolgok láncos sorozatával, szen
vedés, kevéske kis öröm, merengés a múlton, a jövőt ta
karó fekete - sötét és fekete - fátyol, s néha egy kicsi kis 
remény pislákoló lángjával.

S mivel, hogy megtelt, követi őt, őt, az első kötetet 
a második. Szerényebb, mondhatnám hasonlíthatatlanul 
silányabb kivitelben. Nem Szénásynál vettem 18 arany
pengőért, hanem Grazban árusították 35 pfennigért. 
Nincs szép fényezett lapja, hanem egyszerű, kockás fü
zet. Táblája sem vászon, hanem egészen hétköznapi. De 
a színe zöld! És a zöld a remény színe. Erre pedig szük
ségem van, hogy legalább lássak valamit, aminek valami 
kis köze is van a reményhez.

Nem pillanatnyi lehangoltságomat akarom ezzel el
nyomni, hanem egy kis üde színt belevinni abba a nagy
darab fekete tömegbe, ami a holnapjaimat jelenti. Vala
micske világos kis foltot! Csak egy tenyérnyit! Mert
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egészen egyedül vagyok. Ahogy még sohase voltam. Ha
za és otthon, szülő és barát, egy megértő szív, egy szere
tő lélek nélkül! Egyedül!

A kollégák? Barátom - a szó igazi értelmében nincs 
köztük. Minddel jóban vagyok, néhánynak bizalmasa va
gyok, s néhánnyal szemben én is hasonlóan viselkedem, 
hiszen eléggé összekovácsolt bennünket az elmúlt félév, 
de barátom, az nincs köztük.

Barátom időnként egy jó könyv, ami egészen nyíltan 
kitárja magát előttem önzetlenül, hogy olvassak belőle. 
Ad gondolatokat, szórakoztat és feledtet. Kissé narkoti
kum is! Narkotikum! Csak most döbbenek rá, hogy mit 
írtam le. Szabad-e erre még csak gondolnom is? Narko
tikum! Lehet-e olyan helyzetben egy magam korabeli 
egészséges férfi, hogy narkotikumhoz kell, nyúljon!? 
Nem gyávaság lenne az? Nem menekülés? Még, ha nem 
is fiolában van, hanem könyv alakban?! De az! Menekü
lés és gyávaság!

S most, csak most válik tudatossá bennem, hogy 
hányszor éltem én ilyen narkotikummal! Csak míg akkor 
ösztönöm vitt rá, s csupán tudat alatt élt a cselekvés, most 
értem már! Értem már, hogy miért esett jól csuromvizes
re izzadni magam szénahordáskor, világos most már, 
hogy miért kínoztam testemet akkora szénaköteggel, 
hogy a villa hosszú nyele csak úgy hajlott alatta?! S ab
ban a nagy viharban, amikor mindenki fedél alá mene
kült, én kint voltam a határban, s mikor mások ablakon át 
nézték, hogy ömlik a víz, s szakad az ég, én kaszáltam 
tovább! Kéjelegtem - igen - kéjelegtem, hogy tépi, ver
desi mellemet az eső, hogy átázott nadrágom hideg szö
vete lábszáramhoz tapad, s, hogy hajam csapzott. Kéje
legtem, hogy görcsös erővel kell fogni a kasza nyelét, 
mert különben kicsúszik kezemből, kéjelegtem a szenve
désben. Örültem, hogy amíg szenved a testem, addig 
nem érzem legalább a lélek sebeit! Mert testet a lélekkel, 
lelket a testtel gyógyítsd! Most már tudatos bennem az az 
önkínzó cselekedet! Most már értem! Ez is narkotikum 
volt! Mert amíg leköti figyelmemet, amíg elvonja gondo
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lataimat a szénaköteg felemelése, karom feszülése vagy 
a fehér papír fekete betűsora, nem fájnak a lélek sebei. 
Nincs rá idő és alkalom, hogy piszkáljam, hogy újból fel
vérezzem. S elveszi az elalvás előtti ágyban fetrengésnek 
is a fájó félóráit! A könyv is és a munka után járó fáradt
ság! Elnyom az álom, a jótékony tündér rózsaszín leple 
borul fölém, és nincs idő morfondírozni és töprengeni! 
Sem a múlton, sem a jövőn!

Mert fáj a múlt! Az fáj benne éppen, hogy elmúlt! 
Hogy ilyen messze estem, estünk tőle.

S a jövő? Egy nagy kérdőjel. Kilátástalan és nincs 
egyetlen olyan reménykeltő picurka fénypontja se ennek 
az éjfekete jövőnek, amiben meg lehetne kapaszkodni! 
Ami lehetővé tenné, valamiféle terv kiagyalását!

Terv? - Hisz holnapra sem lehet számítani. Csak 
a mának élünk. Eszünk, hogy legyünk a kérdéses holnap
nak. Vegetálunk! Várunk egy csodát, várjuk, hogy tör
ténjék valami! Hogy legyen újból otthont adó hazánk, 
hogy széthullott családok újból együtt legyenek. S dol
gozni lehessen, és mindenki a maga posztján dolgozzék. 
És csend legyen, meg békesség. S mai életünk, az elmúlt 
félév csak rossz álom legyen. Egy buta lázálom!

Aufhausen, 1945. június 24.
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Június 29.

Péter és Pál. Aranyló búzatáblák felett dalol a pacsir
ta „Valahol Magyarországon” - itt pacsirta sincs, s a bú
za sem sárgállik még. Otthon érik a ropogós cseresznye 
és a sötét meggy, itt apróka és kimondhatatlanul sava- 
nyú-fanyar, amit Kirschenek neveznek. Olyan, mint ná
lunk a magja. Minden más itt, mint otthon volt! Egészen 
más.

Mikor mehetek haza? Meddig tart még ez a számki
vetés, ez a boldogtalan élet?

Otthon se lehet most jó! Otthon is fáj manapság élni. 
Ott is szenvedni kell minden betevő falatért, meg kell 
dolgozni minden korty vízért, amelytől üdítést remélünk! 
S amellett a pusztítás, a füstös, kormos falak, a rommá 
lett épületek, a megsokszorozódott sírkeresztek a teme
tőkben, az apa nélküli családok, a fiukat sirató anyák és 
a vőlegényt váró arák sápadt arcát látni mindenütt. Az 
asztalra is ritkán kerülhet valami a régi ételekből, s sza
kadoznak a ruhák is. A gond nagyúr lett arrafelé is. S eh
hez jön még talán, sőt biztosan: a félelem és rettegés is. 
Új éra, új világnézet. Idegen úr kormányoz, a vörös pa
rancsol. A G. P. U. - elhurcolások és kényszermunkák - 
kínos kínzások és mély börtön sötétje - leblombált vago
nok és állati sors. Vagy csak náci propaganda lett volna 
az egész?

Alighogy befejeztük a szénahordást - komoly munka 
volt, és fáradt napokat hozott magával másnap este 
a gazdasszonyom megkérdezi, hogy megvan-e még a kö
zös konyhánk? S ott vannak-e a jegyeim? Mert nehéz az 
élelmezés. Kis gazda ő - nem nagy Bauer, - szűkösen áll 
élelem dolgában! Ez nem jelenthet mást, gondolom, mint, 
hogy maradjak el a háztól. Meg is kérdeztem! Felemeli, 
lassan a fejét - fejes közben zajlott le a társalgás -, csak 
kifordított szemének fehérje látszik és erőnek erejével ki
préselt kis könnycsepp, és a műmeghatottságtól el-el- 
csukló hangon rebegi: Igen - ezt akarja mondani ezzel -, 
ha lehet, ne jöjjek már holnap! Na jó, gondolom. Persze,
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nem tudná nézni, hogy most, mikor nem lesz már számot
tevő munka az aratásig, nem tudná nézni, hogy egyek az 
asztalánál! El nem viselné, hogy három hétig, tán még 
annyi idő sincs aratásig, veríték nélküli munka után kell
jen enni adnia! A parasztja!

így aztán megköszöntem szépen az eddigi szívessé
gét, s mosolygósán jöttem el. Harag nélkül, de nem fáj
dalom nélkül, mert tagadhatatlanul fáj, hogy így tett ve
lem. S az fáj a legjobban, hogy éppen most, éppen a nagy 
munka befejezése után! (Van esze!)

Időmilliomos lettem és pihenek nagyokat! De nem 
unatkozom. Nem is unatkozhatom, mert egyedül vagyok. 
Egyedül a gondolataimmal, vagy egy könyvvel, vagy ép
pen egy lyukas nadrággal, amelyet foltozgatok. Unatkoz
ni legfeljebb egy-két unalmas ember mellett lehet. Egye
dül nem! Az már szomorú lenne!

Fizikailag könnyebb, de lelkileg nehezebb így az élet! 
A pihenés jólesik, de hiányozni kezd már a munka. Már 
nem érzem karom feszülését, s nem fáradtsággal bújok 
esténként ágyamba.

A közös konyha kosztja elég ízletes, de kevés. Egy 
fogás. Főleg gulyás! Jóska adagját is felveszem, viszont 
a konyhai naposságot végzem helyette. így is kevés!

Végre történik már valami a magyarok, az ittlévő ma
gyarok ügyében. Megkezdték a nyilvántartást. A külön
böző székhelyeken lévő úgynevezett családgondozó hi
vatalok katalógusba vesznek, és így lehetővé válik majd 
egymás megkeresése. Mindjárt felveszik azok adatait is, 
akiket keresünk. Én Anyut, Aput kerestetem.

„Ki tud róluk?” című zöld plakátot hoztak át Eichen- 
dorfból. Vagy 300 név szerepel rajta. Gyorsan és kíván
csian olvasom. Egészen a H-betűig nincs ismerős. Hámo
ri Károly lgv.tü.o Baja - olvasom. Hát bizony ez Karcsi! 
Ki keresheti vajon? Valaki, aki elfelejti, hogy már dr. 
Hámori!? Később Pusztai Bandi, Károly bácsi és Pali ne
ve egymás alatt. Ki keresheti őket? Ugyanaz, aki Karcsit? 
Az ő rokonságuk talán? Gyorsan megkerestem a mi kere
ső ívünket, és felvéstem Karcsit is Anyu és Apu mellé!
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Holnap viszik be a landaui lelkészi Hivatalnak. Talán 
néhány hét alatt meg lesz a katalógus!

Július 1.

Vasárnap. Málnázni voltam fent Pafihausenben, s ép
pen hazafelé tartunk, amikor találkozunk Lajival. A „no 
mi újság?” egész megszokottságával és jelentéktelen kér
dezni valójával - csak éppen, hogy mondjon az ember va
lamit - szólítottam meg Lajit, de ekkor már leolvashat
tam arcáról, hogy nem mindennapi újságot fog mondani. 
El is kezdte: Karsay édesanyja, mint vöröskeresztes ápo
lónő másik két hölggyel Pestről most érkezett meg hoz
zánk. Sok levelet, üzenetet hoztak, s rengeteg érdekes 
dolgot mesélnek. Az ostrom többhetes borzalmáról, 
a megélhetés nehézségeiről, a drágaságról, a kifosztott 
országról, az oroszokról, az egyetemről, úgy összevissza, 
ahogy eszébe jut.

Otthon azután én magam is beszéltem vele. S az a fe
kete kép, amely az akkori újságok és náci propaganda 
festett Pestről, amely képzeletemben egy nagy kietlen 
rom borította pusztaság, üszkös gerendákkal és füstszag
gal - ez a képzeletemben élő kép eltűnt, s helyébe lépett 
Budapest mai arca. Villamossal, kezdődő üzleti élettel, 
működő egyetemekkel, hangos operával, játszó színház
zal - de ütött-kopottan és rengeteg bombasújtott épület
tel - éhezéssel és pincelakással. Orosszal, de alig látni 
már belőlük egy-két példányt. Van olyan vidék, ahol nem 
is láttak orosz katonát, ezzel szemben Baja például hem
zseg tőlük, mert üdülőtáboruk van ott. Bajáról érdeklőd
tem, s mint mondta Karsayné, gyakran járt le Vaskútra 
bevásárolni: Baja épségben van, s az élet a rendes kerék
vágásban megy tovább. A sok orosz nyugodtan jár-kel 
a városban, de a nők is régi szokásukhoz híven korzóz
nak a főutcán és a Sugovica partján.

írtak a fiúk az egyetemről. Éppen Mozsonyi óráján. 
Laci, Pista, akik nem jöttek ki, küldik üdvözletüket. 
A profok is élnek mind, s dolgoznak. Az egyetem apró
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sérüléseit már javítgatják. A profok és a kultusz rajta van, 
hogy mihamarább mehessünk haza. Mihelyt alkalmas 
lesz rá az idő. Az alkalmas szót több levélben meg lehet 
találni; mit jelentsen ez? Mikor lesz alkalmas az idő? Ha 
kimentek az oroszok? Hát van erre remény, számítanak 
erre? Vagy, ha abbahagyják azokat az összefogdosásokat, 
amit minden rendszer nélkül csinálnak: nem fontos ki az 
illető, nyilas volt-e vagy véletlenül a legvadabb balolda
li? Nem fontos, csak szám szerint viszik. Táborba vagy 
másfelé, de onnan még senkiről sem tudtak meg semmit.

Szidta ő is a németeket, embertelen bánásmódjukat 
a harcok alatt és fosztogató rablásukat előtte. Elvittek 
mindent, ami mozgatható volt, az aranyfedezettől kezd
ve az utolsó disznóig. Se mozdony, se autó, se állatállo
mány nincs. A vonatforgalom igen bajos, mert nincs se 
mozdony, se kocsi. Nincs igásállat, szántás helyett kapál
ták földjüket az asszonyok.

Apró kocsikkal és babakocsival mennek messze vi
dékre a pestiek, hogy szerezzenek egy kis ennivalót. Vi
déken még jobban van. Őrült kevés értéke van a pénz
nek. Négy pengő egy villamosjegy, 42 pengő egy kg 
kenyér. Ezzel szemben egy kistisztviselő havi jövedelme 
2-3000 pengő. Egy kőműves 10-14 ezret keres.

A demokrata magyar hadsereg eléggé autonóm: szava 
és fegyvere is van. Önként jelentkező tiszteket régi rend
fokozattal vesznek át. Az újságok (Kis Újság, Kossuth 
Népe stb.) elég szabadszájúak. Minket is jól lepocskon
diáztak. Jó három hétig foglalkoztatta a sajtót a mi 
ügyünk. Egyetemistáké! „Gyáva vagy nem gyáva” cím
mel húzták ránk a vizes lepedőt. Nyilasoknak és német
bérencnek neveztek és követelik, ill. tanácsolták, hogy 
diplomát ne nyerhessünk. Csak a Kis Újság kelt védel
münkre. Úgy látszik az egyetlen, ahol valaki ismerte 
helyzetünket.

Sok levelet írtam. Egyet Mamikának és Erzsi néni
nek, egyet Bubonyiéknak és egyet Kicsi Ditkének. Azon 
kívül Bubonyiéknak egy részleteset, amit személyesen 
fognak levinni, és arra az esetre, ha elveszne a levél, egy
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füzetbe is írtunk valamennyien pár sort, hogy ezt boríté
kozza majd a Vöröskereszt. Talán eljut valamelyik a cél
ba?!

Július 6.

Rossz a közérzetem. Nehéz a lelkem, mázsás szívvel 
nehezedik testemre. Fáradt vagyok és unott. Nincs ked
ves semmihez sem. Se aludni, se dolgozni, se írni, se ol
vasni. Se egyedül lenni, se beszélgetni. Még enni se.

Július 13.

Tizenharmadika és péntek. Nem vagyok babonás, de 
akkor miért pont ma veszett el a töltőtollam? Nyilván 
azért, mert éppen ma vittem hanyagul a karomon a kabá
tomat, ahonnan nem esett nehezére a hűtlen tolinak ön
gyilkos kiugrása!

Eichendorfba mentem be Pista Bá’-hoz, vagy ha 
őszintén akarom leírni a történetet, akkor.., akkor... Évá
val volt randevúm, s Pista bá'-hoz csak másodsorban 
akartam felmenni. S úgy alakult a helyzet, hogy Éva is 
feljött hozzá, mivel éppen a napokban beszéltek a portré 
ügyében, de egyedül nem akart felmenni. így velem már 
volt bátorsága. Megnéztük a régebbi festményeiről ittlé- 
vő kevésszámú fényképet és az új alkotásai közül egy pár 
darabot. Apró szénrajzok, vagy diópáccal készült toll- 
rajzok. Az „ezeréves magyar fájdalom” neki is tetszett, 
amit olyan sokat tudok nézni. Az ősmagyar fej csontos, 
kemény arca. A lecsúszott szemek rengeteg fájdalomról 
beszélnek. Az arc vonásaiban benne van a szenvedés, 
a tűrés, a szótlan fájdalom, szinte megszokottságig elvi
selt kínja. A száj erősen összecsukva. Hallgat az a száj, 
de ha kinyílna, akkor se panaszkodna. Akaratos száj - 
rengeteg erő sugároz belőle és elszántság -, de csak fá
jón, némán, összeszorítva szenved.

Aztán kopognak. Belép a házigazda, Pista bá’ Hans 
barátja. Harmincöt körüli jelentéktelen kinézésű, sőt
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egyenesen buta kinézésű német. Félszegen buta minden 
mozdulata. S nyerít, amikor nevetni akar. Ez a külső, 
amelyik mint olyan sokszor, most is csal. A külső egy 
szánalmat keltő, silány alak, de belső értéke ritka. Tizen
egy nyelvet beszél és tizenegy nyelv szépirodalmát isme
ri. Könyvtárában éppen úgy megvan Tolsztoj regénye, 
mint Dante, Shakeaspeare és Zola. S nemcsak megvan, 
hanem olvassa is. Olvassa Adyt, Madáchot, Szabó De
zsőt is, mert magyarul is tud. Én is az ő könyvtárából 
élek pár hete. S tudtam, hogy zseniálisan zongorázik. Le 
is ült játszani. Az elhivatottak ihlete sugárzik az arcáról 
és hosszú, zongorához alakult szép kezével olyan lehe
letnyi finoman játszik, hogy szinte kiálmodja a hangokat 
a billentyűkből. Saját szerzeményeit játszotta. Pár napja 
komponálta őket. Fejből csak ezeket tudja - de három 
nap múlva ezt is elfelejti -, komponál helyette mást. 
Amit most játszott, az valami nagyon finom, halk és szo
morúan fájó gondolat volt. Olyan Chopin-szerű.

Igen elszaladt az idő. Indultunk. PaBhausenbe kísér
tem Évát. Útközben fogócskáztunk. S ahogy egyszer el
kaptam, megcsókoltam. Az arcát.

Július 15.

Ma beteg vagyok. Utolért engem is a cukrászbeteg
ség. Úgy szaladok, mintha kergetnének. S koplalok. 
Annyira legyengültem, hogy fekszem egész nap. Pedig 
tervem szerint holnap indultam volna el Beilngriesbe, 
Apuhoz. A napokban ugyanis Karcsi hozott néhány sort 
Landshutból rokonomtól, Karcsitól és Nellytől. Jól van
nak és várnak, s egyben közlik, hogy Apu Beilngriesben 
van. Már régebben akartam ide elmenni, hiszen még 
Grazból is ide sürgönyöztem Apunak, s elképzelésem 
szerint, ha nem vitték táborba, még ott kell legyen. S, 
hogy eddig nem mentem el, annak több oka van. Először 
is féltem, hogy nem találom meg, másodszor kerékpár 
sincs, aztán nehéz az élelmezés, és nem utolsósorban az, 
hogy az innen való elmenetelünket már olyan gyakran
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emlegették már úgy is, hogy „napokon belül”, hogy nem 
mertem nekivágni. De most - mihelyst felgyógyulok eb
ből a nyavalyából - szerzek kerékpárt és engedélyt az 
amerikaiaktól, hogy mehessek!

A napokban futott be Gyurka és Feri, akik a meg
szállás előtt még elmentek, hogy édesanyjukat elhozzák 
ide. Kitzbühelben voltak sokáig, és élvezték az amerika
iak vendégszeretetét. Egy szállóban laktak Benedek pro
fesszorral - ki öngyilkos lett, Reményi v. miniszterrel, 
Jurcsek - az meghalt, s több nagyfejűvel, akiket elvittek 
a megszállók.

Most már csak Káli hiányzik a társaságból. Ő még 
Grazból ment haza annak idején, hogy elhozza magával 
Ilijét. S mielőtt vissza tudott volna jönni, eljöttünk Graz
ból. Hallottuk, hogy a nagyhéten megnősült, s kijöttek 
Bécs felé. Később meg, hogy Halléban látták. A napok
ban pedig levelet küldött egyik orvossal Kastlból, hogy 
érdemes-e idejönnie, válaszoljunk. Hat oldalban vála
szoltam, hogy ész nélkül jöjjön.

Újbóli hőhullám kapta el a társaságot. Haza, haza! Az 
egyik már a jövő hétre teszi az indulás napját, a másik 
már tudja, hogy a Szent László gőzős vár Passauban 
ránk, az x-ik nem tudom hány ezer magyarról tud, akiket 
már hazavittek. Ezzel szemben én meg azt hallottam, 
hogy a határt még nem lépte át senki, mert az áthatolha- 
tatlanabb, mint a kínai fal. Se ki, se be. Sőt azt is hallot
tam, hogy az amerikaiak nem is engednek minket „ki
szolgáltatni” az oroszoknak. És, hogy nem is fognak 
elengedni addig senkit, míg ők meg nem szálljak Ma
gyarországot. Állítólag a Tiszáig ők szállnak meg az or
szágot. Más verzió szerint csak gazdaságilag óhajtanak 
részt venni az ország vezetésében, mégpedig olyképpen, 
hogy a vasutat, postát, közlekedést és az olajat tartanák 
kezükben. Viszont hallottam megint olyat is, hogy x és y 
beszélt amerikai tiszttel, ki ekkor és ekkor utazik csapa
tával együtt Pestre és egyéb városba.

Szegény Magyarország! De mindenkié tud lenni, csak 
a miénk nem! Hol német érdeket kénytelen szolgálni, hol
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oroszt, hol meg mást! Hogy Árpád Apánk miért nem lo
vagolt egy kicsit beljebb? Nem kellett volna annyira ke
leten maradnia ütközőpontul, és örök csatatérül szolgál
nia! Mindig idegent kellett szolgálnunk. Tán Szent 
István óta csináljuk már ezt! Szolgáljuk valamelyik nagy 
szomszédot, aztán háborúzunk, hogy elpusztuljon min
den, és aztán építünk, hogy újból szolgálhassunk, és új
ból háborúzzunk.

Fáj és sajog, ha rágondolok, ha éjjeleken álmatlan per
cekben rádöbbenek, hogy milyen szerencsétlen faj va
gyunk. Olyan egyedül állunk és olyan mostohák vagyunk 
„Európa tépett és rongyos, kilökött Hamupipőkéje” - 
mondja Szabó Dezső. „Olyan sajátos szépségű arc, ős kin- 
csű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van 
rejtve a világ leikétől. És minden kincse ügyes-másoknak 
lakodalom, s neki örök nagypéntekje van. És minden jósá
ga ravasz-másoknak jövő, neki átok és koldusbot.”

Igaza van. Örök nagypéntek, de csak várjuk a feltá
madást! S átok és koldusbot jut nekünk. Szenvedés és 
halál. S ravasz-másoknak jövő.

De a kutya istállóját, ravasz-másoknak - ravasz né
metnek nem jövő jutott most! Megverte az Isten! De 
a nyomorultja most is ugrál még, pedig nyakig van a ga- 
najban. Ugrál még, s azt hiszi, hogy most is Nagy Német 
Birodalomban él, s hogy van egy fantazmagóriákkal teli, 
megszállott Hitlerje!

Ugrál még és például az itteni polgármester úr - civil
ben varga lenne - ki akart zsuppoltatni bennünket a falu
ból! Hogy nem dolgozunk már! És csak eszünk! Ez 
ugyan igaz, de azért nem dolgozunk, mert eleinte önként 
segítettünk, sőt komolyan dolgoztunk, de ez a marha né
met azt hiszi, hogy most is hadifoglyokkal van dolga, 
akiket állatként hajszolhat, és ha nem paríroznak, akkor 
az SS-ekkel félholtra ütheti őket. Azért az ócska knöd- 
liért nem voltunk hajlandók virradattól szürkületig kuliz
ni, hanem fizettünk a lakásért inkább - fejedelmien -, és 
ettünk a közös konyhánkon! Amit éppen főzni tudtunk!
S éppen kapóra jött egy amerikai megbízásban, és egyen
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ruhában megjelenő francia női őrnagy, aki bennünket jött 
meglátogatni. Panaszt tettünk, és úgy lekapta a polgár- 
mester urat a lábáról, hogy még hebegni se tudott! S ki
látásba helyezte neki az amerikai „üdülőtábort”! Azóta 
csendes!

Hiszen így is elég a beszerzés körüli gond. Múltkor, 
pl. tizennégy házban voltam, míg végre adtak el krump
lit. Pedig a disznókkal etetik! így van a tejjel is. A mala
cokkal itatják fel, de el nem adnának! Pedig pénzéhesek, 
mint Harpagon, és zsugoriak, s amellett megvan a pénz
nek az értéke! Jól áll a márka. Hiszen még 10 pfg egy to
jás, 4 Rm egy kg vaj. S ha veszünk 400 Rm-ért egy hí
zott ökröt, akkor az igen feketeár!

Július 16.

Feltápászkodom az ágyból - az éjjel már csak kétszer 
szaladtam -, s indulok mosakodni, de a szám még tele 
van szénnel, amit éppen bevettem. S kit látok az ajtóban 
mást, mint Kálit! Szólni sem tudtam, mert tele a szám ez
zel a fekete porral, s csak röhögtem örömömben és meg
lepetésemben. Kerékpárral jött körülnézni, és szekérrel 
megy vissza feleségért és csomagjaiért! Rengeteget be
széltünk! Kalandos és hosszú utat tett meg, mióta nem 
láttuk!

Üzentek az építész egyetemisták a párizsi rádión ke
resztül Dániából! Még a megszállás előtt mentek ki. ívet 
hoztak ma - francia nyelvűt, hogy aláírjuk a hazamene
teli kérvényt! Én e rendszer mellett nem akarok menni, 
de aláírtam azért! Ha nem írom alá, elvágom a hazame
netel lehetőségét, ha esetleg meggondolnák a dolgot 
vagy változna a helyzet. Ettől az aláírástól meg, ha adó
dik valami alkalom, nyugodtam szedhetem a sátorfámat 
melegebb tájak felé. De azért habozott a szívem, ezt 
ugyan úgy szokták mondani, hogy kalimpált a szívem, 
hiszen minden nagyzolás nélkül mondhatom, hogy egész 
életem függ attól, hogy hogyan határozok most. Haza 
vagy másfelé! Orosz vagy egyéb? Melyiket a két bizony
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talan közül? Az utóbbit!! Az is bizonytalan ugyan, de ta
lán a szabadságom nem lesz megnyirbálva, és nem te
szem ki magam annak, hogy a vonat esetleg „elfelejt” 
megállni Magyarországon! Vagy, ha évekig békében élek 
is otthon, egyszer csak kopognak az ablakon, és azt ve
szem észre, hogy elhurcoltak.

Lehetnek beteges képzelődések ezek, vagy a régi ná
ci propaganda maradványai, de irtózik szívem is, lelkem 
is az olyan élettől, amely képzeletemben él az orosz szó 
hallatára. S, ha nem igaz az egész, ha tévedek, akkor még 
mindig lesz időm és alkalmam hazamenni!

Július 18.

Ma átjött Adldorfból Méhes professzor és tájékoztatót 
adott a helyzetről, a hazamenetel ügyében eljárt eredmé
nyeiről és a tervekről. Sokfelé járt és tárgyalt, s minde
nütt a legnagyobb jóindulatról biztosították, és ígéretet 
tettek, de pozitívum nem sok van. Az amerikai hatóságok 
nem tartják illetékesnek magukat ebben az ügyben, 
a franciák pedig csak az összeírással foglalkoznak, vég
rehajtó hatalmuk sincs, csupán az előkészítés. Legtöbb 
helyen elismerik, hogy deportáltak vagyunk, de írás még 
ez ideig nincs róla. Se írás, se a deportáltaknak járó moz
gási szabadság, se a plusz élelmiszer!

A környéken lévő egyetemi csoportokat is felkereste, 
s örömmel állapította meg, hogy a mi helyzetünk, életkö
rülményeink sokkal jobbak, s különb a nálunk uralkodó 
hangnem. Másutt a közösségi szellemet, az összefogást 
se találta meg. Hétfőn, 23-án fog ismét bemenni Lan- 
dauba, ahol az amerikaiak közelebbi és pozitívabb vá
laszt tudnak adni a hazautazásról. Várjunk türelemmel, s 
akkor talán már pontos vagy legalábbis körülbelüli dátu
mot is fognak adni. Szeretné, ha sikerülne kikerülni a ha
zautazást megelőző tábort, s ha a deportáltságunkat 
igazolják, akkor ez sikerül is. Különben július 28-át em
legetik, úgy, hogy ezen a napon az eichendorfi körzet 
magyarjait táborba viszik. Lehetőleg senki se hagyja el
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a környéket, nehogy egy hirtelen intézkedés folytán bár
ki is lemaradjon!

Ez rém kellemetlenül hatott, hiszen az a régi tervem, 
hogy Apu felkeresésére induljak, most amikor már ke
rékpár is kilátásban van, ez a tény gátol elmenetelemben.

A közös konyha erődjét sikerült Örssel megmenteni. 
Átvette az irányítást, én pedig elfogadtattam a társaság
gal, hogy hetenként és fejenként két tojást és két hagymát 
szerez mindenki a konyha részére. Eddig ugyanis ezt 
mind a naposok voltak kénytelenek beszerezni az aznapi 
szükségletnek megfelelően, de legtöbb esetben lehetet
lennek bizonyult. Vagy nem kaptak, vagy ha kaptak, az 
annyi időt vett igénybe, hogy kárt szenvedett a konyhai 
munka.

Örömmel hozza be mindenki a tojást, mert látják, 
hogy a konyha színvonala, a koszt minőségi és mennyi
ségi részén is összehasonlíthatatlanul javult. Érthető is, 
mert Zsóka, aki eddig főzött, nem tartotta fontosnak, 
hogy nagyobb gondot és fáradságot fordítson a főzésre, 
hiszen nekik megvan az a kis kacsa- és malacpecsenye, 
amit a beszerzők a saját részükre szereznek be. S, ha már 
főzni kell, akkor olyat főz, ami a leghamarabb készül el 
a legkisebb munkával. így történt aztán, hogy egy egész 
marhát ettünk meg, mint gulyást és pörköltet, és 70 kg 
hús megromlott!

Örs azután megmutatta, hogy lehet főzni és sütni mást 
is, csak akarni kell. Csinált fasírozottat, sültet, s bevezet
te a levest is, mivel eddig csak egy fogás volt! Csinált 
gombócot lekvárral, én is gyúrtam, s vasárnap, épp mikor 
diétáztam, békebelien finom ebéd volt: húsleves, arany- 
lóan sárga, sült hús, dinsztelt zöldborsóval és sárgarépá
val meg krumplipürével. Hozzá még saláta.

Ezeknél a marha bajoroknál nincs semmiféle zöldség. 
Petrezselymet alig látni, sárgarépát is csak egy helyen 
termesztenek. Karalábét nem is láttam. S ami otthon 
nyár elején hétköznapi: a zöldborsó, nem is eszik, s így 
megengedik, hogy a zab közé ültetettet kiszedjük, mond
ván, hogy ők csak a szalmáját használják fel!
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Gyümölcs! Alma és körte. Az is félig vadon. Egy 
szem cseresznyét, szilvát, barackot nem láttam. A Nagy 
Német Birodalom elmehet a kultúrájával és mezőgazda
ságával. Hétszám a sült húst eszik krumplival és knödliv- 
el. Több mint két hónapig kosztoltam a parasztnál, de 
egyetlen egyszer nem ettem főzeléket vagy olyan levest, 
amiben rántás lett volna! Nem is tudnak rántást csinálni. 
A leves az ő fogalmaik szerint meleg víz, amit megsóz
nak, és lisztet kavarnak el benne, s néha - kenyeret áztat
nak bele - ünnepnap pedig tojást! De nem főznek min
dennap levest! Se kolbászt, se hurkát, se szalonnát nem 
csinálnak. A disznót leölés után két részre osztják, az 
egyik részt megfüstölik - a sonka és oldalas részt -, 
a többit pedig besózzák és eszik. Mindennap egyfélekép
pen készítik el a zsíros húst, hisz a szalonnás rész is ben
ne van, megsütik. Hagyma nélkül, paprika, bors nélkül, 
egészben. Szegények!

Van két helyem, ahol hetenként kapok 5-5 tojást. Az 
ára ugyan 12 pfg, de 40-50-et fizetek érte. így szíveseb
ben adnak. A tejet még kapom, naponként fél litert.

Egyre rosszabb szemmel néznek bennünket, pláne 
most aratás idején. Legtöbb helyen ugyanis elküldték 
a fiúkat, úgy, mint engem. Hogy aratásig nincs munka, 
vagy pedig agyonhajszolták őket, úgy hogy önként mond
tak le és jöttek el. Most persze kellene nekik az ember, s 
hívnak is, de nem őrültünk meg egy hétig kulizni kosztért, 
hogy utána újból ajtót mutassanak!

Schmidtbaueréknál szegény Ernstet - 13 éves - be
fogták kaszálni, most kellenek, azt elhiszem! Büdös né
metje!

Az egyik parasztnál, pl. legalább harmincan voltak 
április óta dolgozni, mi közülünk is vagy hat-hét, magyar 
katonák, lengyelek, oroszok, s a legutóbb a Vlaszov had
seregbeli fehéroroszok - de egytől-egyig megszökött 
mind - úgy hajszolták őket! Tegnap szólított meg a gaz
da, s szinte könyörgött, hogy szóljak Stephannak, hogy
2-3 kameraddal jöjjön dolgozni. Persze nem ment!

Remek eset volt, mikor múltkor a marhát öltük meg.
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Kint vagyunk - böllérek - PaGhausenben Jacob gazdá
nál, és Béla fejbe vágja a marhát a fejszével, mi kihúzzuk 
az állat már összekötözött lábait alóla, és Béla még egyet 
odavág. Aztán jön a késsel, és jó párszor beleszúr és át is 
vágja a nyakán az ütőeret. Folyik a vér, tele van vele egy 
nagy fazék, jut a szalmára, földre is belőle. Eloldjuk 
a mozdulatlan lábairól a kötést, s Örs kezdi „pumpálni” 
a lábával, hogy jobban jöjjön ki a vér. Palóc pedig föláll 
a hasára, s ugrál rajta, hogy ne maradjon vér a jószágban. 
Egyszer csak Palóc meginog - gondoltuk -, na most rúg
ja a tinó az utolsót, de mégse! Palóc két karjával balan
szíroz már, mert kalimpál a négy lábával a már dögnek 
hitt állat, egyszer csak nagyot szökken Palóc, mi meg 
szintén szétugrunk, mert pillanatok alatt, pompás fürge
séggel négy lábra áll a marha. Szeméről leesik a kötés, 
mozognak kidülledt szemei, mi meg a meglepetéstől kő
vé meredve állunk és várjuk, hogy mi fog történni. Pali, 
az ott dolgozó magyar kap először vért a szívébe, és fog
ja a fejszét, és óvatosan megközelíti az állatot. Bitang 
erővel vágja homlokon. Az állat meg se moccan. Végre 
a második ütésre esik össze, most már valóban az utolsó
kat rúgva.

Egy bennünket „üzleti” üggyel felkereső mérnökhall
gatóval jó cserét csináltam. Feleslegessé vált villanybo
rotvámat cserélem el, bár nehezemre esik minden hol
mimtól megválni, pláne ettől, hiszen első fizetésemből 
vettem, s hűségesen szolgált két és fél éven át. De hát, el
cseréltem, mert hátizsákra volt szükségem. Kaptam érte 
egy kitűnő állapotban lévő erős és nagy hátizsákot, egy 
német pilótakabátot. Kívül vízhatlan vászon, cipzárral, 
a legprímább valódi selyembéléssel, vatelin és valami 
acélkékszínű prémmel, még az ujjában is. Hermetice zár, 
a gallér a fejem búbjáig felhajtható. Ja! És villannyal fűt
hető! Szóval ultrapatent! S ráadásul kb. 15 dkg kakaóport 
kaptam!

Vettem cigarettapapírt, azaz Csuli hozta. Egy csomag
10 márka (eredetileg 14 pfennig), amilyen feketeárat 
csak egy magyar tud csinálni, méghozzá egyetemista, s
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annak is a mérnök társadalma. Mindennel kereskednek, 
ami elképzelhető. A német afrikai hadsereg necc-ingei- 
től, a hozzátartozó rövidnadrágtól, a legkülönbözőbb 
Wehrmacht felszerelési tárgyakon keresztül szappannal, 
dohánnyal, arannyal, cukorral egészen a kakaóig, min
dennel!

Július 24.

Elmúlt a Méhes professzor által jelzett nap, s az ered
mény semmi. Azaz hogy! Jó mederben folytak a tárgya
lások, amikor Buchner vendéglősnek, kinek konyháján 
főzünk, s vagy 10 fiú lakik a szállodai részben, feljelen
tése befutott a Landrathoz, ill. az amerikaiakhoz. A két 
magyar nő miatt, akik szintén abban az épületben laknak, 
s akiknek szánalomból kosztot adunk. Két közönséges 
nőszemély, az igaz, de a kosztadáson kívül semmi kö
zünk hozzájuk, s a feljelentés miattuk volt, különböző 
alaptalan marhaság miatt. Méhesnek ugyancsak az orrá
ra koppintottak, s szörnyű dühös volt, hiszen a jó meder
ben folyó tárgyalásokat annyira elakasztotta ez a közbe
jött feljelentés, hogy az egész társaság részére valami 
árokásást helyeztek kilátásba.

Erre a nőket kihajítottuk, s melegen ajánlottuk nekik, 
hogy táguljanak lehetőleg Aufhausen környékéről is ar
rébb, mielőtt elvinnék őket innen!

Viszont ugyanakkor Haranghy professzor pedig vala
mi orosz, ill. magyarországi oroszok magyar megbízott
jaival tárgyalt a hazaszállítás ügyében. Szerintük el is in
dult már hét uszály Pestről, Passaunak. A moszkvai 
tárgyaláson 200 000 magyar sürgős hazaszállítása ügyé
ben tárgyalnak, akik között orvos, mérnök és szakmun
kás a legfontosabb, s az egyetemistákat is közé tudja so
rolni. Haranghyt pedig soron kívül invitálják haza, 
mondván, hogy rá mint kórboncnokra igen nagy szükség 
van. Ő menne is, ha biztosítani tudják, hogy ide vissza
jöhet, hogy azután bennünket informálva, velünk együtt 
menjen haza.
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Méhes professzornak autót biztosítottak és megbíza
tást, hogy az egyetemisták hazaszállítása, ill. összegyűj
tése ügyében járjon el. Kérdés, hogy ezek az urak való
ban otthonról jöttek-e, s ha igen, illetékesek-e ebben az 
ügyben, vagy talán valami szélhámosság az egész?

Éva kapott az urától a Vöröskereszt útján 25 szavas 
értesítést Pestről.' Csodálkozott rajta mindenki, hiszen ők 
itt szakadtak el egymástól Németországban. Úgy látszik, 
orosz megszállás alá került, s így jutott haza. A szöveg 
gépelt, még az aláírás is, mely szerint jól van, a csoma
gok érintetlenek, s a választ a Törvényszékre címezteti, 
mely szerint állásában megmaradt, mint bíró.

Rengeteg hírt hallottunk már otthonról. A legutóbb 
egy négy oldalas gépelt szöveget olvashattunk, ami egy 
állítólagos Magyarországról kijött egyénnek a vallomása, 
ill. jegyzőkönyvezése az elbeszélésének. Nagyjából 
megegyezik a Karsaynétól hallottakkal, csak feketébb 
színben tüntet fel mindent, s a hazamenetelt nem ajánlja. 
Számszerű adatokat közöl az elhurcoltakról, százalékos 
arányt a nők megbecstelenítéséről. ír a politikai életről, 
a lehetetlen közbiztonságról, a drágaságról és a nagy fe
ketepiacról.

Hallottam olyat is, hogy a külföldi út nem valósítható 
meg, mert két választása lehet csupán az embernek, vagy 
haza megy, vagy pedig vállalja az ittmaradást, s a néme
tekkel a közös sorsot és bánásmódot! Ezek szerint én in
kább haza tendálok, hiszen érzésem szerint Anyuka már 
hazajutott, s ha annyi tízezer ember élhet otthon bántó- 
dásmentesen, miért pont engem vigyenek el, hiszen rová
somon tudtommal nincs semmi. Se zsidóbántalmazás, se 
németekkel való összejátszás!

Most folyik a potsdami értekezlet, Churchill, Sztálin 
és Truman között! Várjuk, mit határoznak rólunk? Mi 
lesz Magyarországgal?

A tegnapi angol rádió beleszólást kér az oroszok által 
megszállt területek életébe, s mindenütt háromhatalmi el
lenőrzésről beszélt. Ezek szerint, ha ez így lesz, nem le
szünk orosz tagállam.

116



Az amerikai rádió pedig ismertette a helyettes kül
ügyminiszter levelét, mely furcsának találja, hogy míg az 
oroszok előtt teljesen nyíltan áll az angolszászoktól meg
szállt területek élete, addig az oroszok által megszállt ál
lamokba még újságírókat sem engednek be. Itt valami 
bűzlik - mondaná Móricka!

Merjek elindulni Apuhoz? Kerékpár lenne, de kérdés, 
nem történik-e visszaérkezésemig valami itt? Igaz, hogy 
engedélyt se kapok. Egyik társunkat a jó Isten tudja, há
nyadszor rúgták ki már Landauban az amerikaiak az el
távozási engedély hiánya miatt! Bezzeg, ha megkapnánk 
a derportáltság kéréséről szóló igazolványt, szabadon 
járnék-kelnék! Talán megvárom.

A napokban angol és német szövegű igazolványt kap
tunk. A lakossággal együtt minket is nyilvántartásba vet
tek ujjlenyomatos igazolvány kiállítása kíséretében.

Július 28.

Pafihausenbe sétáltam fel Tibivel Éváékhoz, s nem 
voltak otthon. Helyette - hogy hiába ne jöjjünk - men
jünk 6 km-t, a másik tiszti családhoz mentünk fel. Két ra
vasz, álnok hölgy. Irigy és kapzsi. Alezredesné. Tele 
kincstári holmival. Dohány, pálinka, liszt, s minden, ami 
jó és drága. Legénységi konyháé, ill. G.H-é volt. No de 
hagyjuk ezt, az a lényeg, hogy egyszer csak diadalmas 
arccal előkapja a töltőtollamat, mondván, hogy az or
szágúton találta! Persze irtó örültem a dolognak, és nem 
győztem hálálkodni.

Egyszer csak betoppannak: három hölgy látogatóba. 
Exingből. Javítok: két hölgy és egy gyerek, mert Pötyi 
még gyerek. 16 éves sincs még, de gondolkodása, beszé
de és viselkedése után nyugodtan nézhetné felnőttnek 
valaki. A külső megjelenése még csak erősíti ezt. Bámu
latos eredetisége, pompás, nem mindig humor vagy ép
pen epe nélküli megjegyzései nagyszerű jelenséggé te
szik. Angyali kis pofa. Mint valami ragyogó napsugár, 
úgy tört be a sötét és öreglevegőjű és öreg gondolkodású
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társaságba, s pillanatok alatt derűssé tette, bearanyozott 
minden arcot a mosoly fényével.

Régebbről ismerem már, jó 2-3 hónapja találkoztam 
velük az országúton. Négy lány, egy szekéren jött velem 
szemben, s Pötyi szekszárdias kiejtése, s egészséges gon
dolkodása, és nem utolsósorban: ami a szívemen az 
a számon elve, no meg bájos pofija, rögtön megtetszett. 
S, hogy látogatásom csak ígéret maradt, az a lustaságon 
kívül, talán Évával is magyarázható.

De kissé elkalandoztam. Szóval PaBhasusenből visz- 
szaindulva, édesanyja, ki különben igen kedves, szép és 
fiatal jelenség, s mindössze 33 éves, panaszkodik és szid
ja a bajorokat, hogy még krumplit se adnak, s alig tudnak 
főzni valamit. Megígértem, hogy veszek részükre pár 
kg-ot és átsétálok vele. Másnap sárgarépa, zöldborsó kí
séretével valóban átvittem 6-7 kg újkrumplit.

Beszélgetés során szóba kerül édesapám felkeresésé
re induló szándékom, s a kerékpár hiánya, mint egyik 
akadály. Szívesen felajánlották gépüket. Irtó öröm töltött 
el, s azt se tudtam, hogy háláljam meg.

Pötyi a világ legtermészetesebb hangján megkérdezi, 
hogy eddig miért nem hívtuk meg őt is, az Aufhausenbe, 
vasárnaponként rendezett összejöveteleinkre? Nem is tu
dom, mit habogtam-hebegtem, de minden eddigi mulasz
tás pótlására holnapra meghívtam. Csakhogy holnapra 
más meghívott még nem volt, be kellett rohannom 
Adldorfba a lányokhoz, hogy holnap jöjjenek át táncolni, 
a fiúkat is riadóztattam, így azután

július 29-én

egy jópár órai együttlét után pompás hangulatban osz
lott a társaság, s a fiúk majdnem veszekedtek, hogy ki kí
sérje haza Pötyiéket, pedig 3 km-re van Exing, ha egy 
mezei úton vágjuk át a kerülő országutat.

Este csomagoltam, s a napokkal azelőtti, az utazásra 
vonatkozó elutasító tervemet újból megváltoztattam. 
Úgy terveztem, hogy hétfőn, holnap indulok, s Landau-
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bán engedélyt kérek Méhes professzor közbenjárására, 
és este már Nellyéknél leszek Landshutban. Másnap 
folytatom az utat, és este Apunál leszek. Kb. 130-140 
km-re számítottam maximálisan. Pár napot időzök Apu
nál, úgy, hogy szombat estére újból itt legyek. így is kö
szöntem el a fiúktól és reggel,

július 30-án

útnak indultam. 9 óra helyett 10 után futott be Méhes 
professzor még két orvosprofesszorral, s rövid tanácsko
zás után felmentek a Military Governmentbe. Elvárakoz- 
tuk az egész délelőttöt, nem lett semmi a dologból, már 
ami az egyik társamat meg engem illetett, de a professzo
rok kaptak Münchenbe engedélyt. Délután kettőkor szin
tén valamennyien ott szorongtunk a parancsnokságon, s 
végre négy órakor jönnek a professzorok hosszú orral, 
mondván nemcsak nekünk nem adtak utazási engedélyt, 
de a már meglévőt, az övékét is összetépték!

Pamm! Pofára estünk, mondja a kolléga, és indult 
vissza Aufhausenbe. Én ezzel szemben, elindultam. 
Egyelőre Dingolfing végcéllal. Úgyis késő délután van 
már. Minden amerikai Military Policeban (tábor-rendőr) 
azt az embert láttam, aki igazoltat és dutyiba visz, így 
hát eléggé reszkettem az úton. Az Isar-hídon igazoltatás 
nélkül engedtek át, de a műúton lekaptak. Hiányolta 
a kis MP-s az engedélyt, de gyér francia tudással mond
tam neki valamit. Mivel ő nem értett franciául, én meg 
nem tudok angolul, egy egye fene legyintéssel elküldött 
a fenébe.

Röhögő pofával - (pardon) mosolygó arccal tapos
tam a pedálba, s alig vettem észre, máris túl voltam 
a 33 km-en és Dingolfingbe értem. Elég hamar az ut
cán bukkantam rá egy műegyetemista kollégára, Frici- 
re, kinek meleg vendégszeretetét élveztem. Jó 600 mű- 
egyetemista van részben itt, részben a környéken. 
Eléggé silány elhelyezésük van, s maguk gazdálkod
nak jegyükkel, igaz, hogy a vendéglők elég jól főznek,
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és olcsók. Sokat beszéltünk Fricivel, hiszen Pesten ta
lálkoztunk utoljára. Emlegettük a jó öreg Szent Imre 
Kollégiumot, s a régi világot.

Július 31.

Délelőtt a dingolfingi parancsnokságon akartam meg
szerezni az utazási engedélyt, de nem kaptam! Viszont 
úgy okoskodtam, ha eljutottam idáig, miért ne merjek 
Landshutba is lemenni Nellyékhez! Délután 6-kor már 
ott is voltam. 38 km-t kellett letaposnom jó betonúton, 
emelkedők nélkül, csupán az ellenszél volt határozottan 
kellemetlen és bosszantó. Nelly kitörő örömmel köszön
tött, és első mondatát szokott darálásával így mondja: 
„Hát az ördög vigyen el, most kell jönnöd? Kari éppen 
elment, s talán hozzád is elmegy!”

Jól néz ki, én 1939-ben láttam utoljára, azóta megasz- 
szonyosodott és egészen anyjához hasonlít. A három ap
róság, a gügyögő és örökké nyűgös Csaba éppen ma 
tartotta első születésnapját. Levente - Lajos bácsi kicsi
nyített mása - az elmaradhatatlan bölcs mosollyal arcán, 
a kicsattanó egészségtől pirosán most is evésen törte fe
jét. Rengeteget eszik ez a kis malac, de olyan kemény kis 
karja, combja van, hogy csoda! Emese jólnevelt kislány. 
Csendes és komoly, jelenleg kopasz!

Ahol Nellyék laknak, ez egy Oberreal-schule volt, s je
lenleg a magyarok lakják. Nellyék a II. emeleten egy tan
teremben vannak, közös szoba, vagy 15-en laknak benne. 
Két család, a többi eléggé gyanús lánytársaság. Se a ház, 
se maga a szoba nem az ajaj, de ideális! Kosztjuk elég jó 
és bőséges! Itt aludtam Kari ágyában és másnap, immár

augusztus 1-én

3/4ll-kor értem ki Landshut városból az országútra. 
Sikerült előzőleg egy részletes térképet szereznem, s így 
jó előre megállapíthattam a pontos útirányt, és a távolság 
kb. 90 km lesz mára.
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Igazoltatás sehol nem volt, bár jó pár helyen állt őr
ség, nem beszélve a sok M.P autóról, aminek porát nyel
tem. 3 óra körül már Neustadtban voltam. Olyan jó volt 
leszaladni a Duna mély völgyébe, és pompás volt a hűs 
Duna maga. Borzasztóan izgultam, mert a hídon igazol
tatás lesz. S most fogjanak le, amikor már 124 km-t lete
kertem, féltem, de azután elővettem a biztos fellépést és 
a mosolygós arcot. Megállít az őrség. Leszállók a gépről. 
Haj du jú du!? - mondom előszedve az összes angol tu
dományomat. S közben ő beszél angolul, s mivel nincs 
benne kezdő hangsúly, úgy vélem, bölcs lesz, ha egy-két 
Yes-t megeresztek és közben barátságosan mosolygok! 
Persze eközben szedegetem elő az írást. A Méhes által írt 
angol nyelvű, de végtére is magyar minden pecsétnélkü
li írást, miszerint magyar egyetemi hallgató vagyok, s je
lenleg Aufhausenben vagyok. Igaz, hogy ez úgy van írva, 
hogy xy a Bp-i egyetem kitelepítésével Németországba 
deportált egyén! Hát előveszem, és az orra alá dugom. 
A barátom olvassa, közben rám-rám néz, azután moso
lyog. „Oké” - mondja és megveregeti a vállam. Azt hi
szem, azon az amerikai pontonhídon nem ment még na
gyobb boldogsággal ember át, mint én.

Most láttam meg az első táblát, amely már a Nürn- 
berg felé vezető országúton már Beilngries-t is jelzi. 
Még 40 km! Négy óra körül, mivel úgy fogadtam út köz
ben, hogy csak akkor fogok enni, ha túl leszek a Dunán, 
jót falatoztam. Jó kis terepet tett a biciklisták elé a Jóis
ten, mert ahogy az egyik hegyről legurulok, már szállha
tok le, s tolhatom vagy negyedórát! Általában ez volt 
a rossz, hogy 15-20 percig kellett tolni felfelé, s azután 
5 perc alatt lesüvítettem a helyről, de amint leértem, új
ból tolhattam. Egész végig így volt!

Aztán végre beérek Beilngries-i körzetbe. Jó magas 
fekvésű vidék! Szép kilátás nyílik mindenfelé. Az út nem 
betonos már, hanem jól karbantartott sóderes és döngölt 
köves út. Csak úgy spriccel szét a kavics, amikor úgy zú
gok le egy-egy völgybe! Paulushofenbe vagy félóráig 
toltam a gépet. A kis falucska teljesen szétlőtt állapotban
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kiáltja üszkös falaival a háború borzasztó napjait a világ 
süket fülének.

Innen azután 4 km-es pályán röpültem, egészen 
a beilngriesi hídig. Igazoltatás „oké” -s, taposom tovább. 
Egyre nagyobb izgalommal, hiszen annyi alakban, olyan 
sok állapotban tudom elképzelni Apámat, hát vajon, 
hogy fogom találni? Soványon, gondozatlanul, szakadt 
ruhában, betegen, vagy óh! ilyen is jut eszembe, egy te
metőbe vezetnek ki, ha Apám után érdeklődöm. S már 
bent vagyok a városkában. Fut végig a szemem a házak 
és üzletek feliratain, keresem a Hotel Post Bayern-t. Pár 
perc, s megvan. De ajtaja zárva, angol felírású szöveg ra
gasztva az ajtaján. Az ablakok tárva-nyitva és üres min
den. Megyek tovább növekvő izgalommal, és egy vörös
keresztes házhoz érek, de sajnos német kórház volt! Más 
esetben már régen megkérdeztem volna valakit, de most 
féltem ettől. Féltem, hogy azt fogják mondani, hogy tá
borba vitték a kórházat, vagy, hogy feloszlott, vagy már 
régen nincs itt! Féltem ettől, és inkább a bizonytalanság
ban maradtam. Milyen rossz, milyen fájó lenne most 
megtudnom, most a 160-ik km-nél, hogy hiábavaló volt 
minden igyekezetem. Apu nincs itt!

No, de végül is odabátorodott ajkamra a kérdőszó és 
a válaszra érzem még most azt a szívet markoló szorítást! 
A válasz: „Oh, das Lazarett ist schon weggegangen!” és 
a félve kérdezett „Wohin”-re a felelet „Nach Planks- 
tetten”. Fogalmam sincs, merre, milyen távolságra van ez 
ide, de amikor megtudom, hogy mindössze 4 km az út, 
olyan örömmel kapok fel a gépre, mintha nem is 
85 km nyomná a fenekemet! Mert azt éreztem legjobban!

Megjelenik Plankstetten. Egy hegy tövében fekszik 
a falucska. Az egész környéket egy nagy két emeletes 
épület uralja. Látszólag kolostor, mert mellette templom 
tornya csúcsosodik. S, ahogy közelebb érek, vöröskeresz
tes zászlót fedezek fel az épületen. Talán csak nem ebben 
a szép épületben van a kórház? Á, ez biztos amerikai kór
ház! Fenyőerdős hegy alján, illetve inkább a hegy lábán, 
biztos az amerikaiak tetszését is megnyerte!
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S, ahogy így morfondírozok, már bent is vagyok a fa
luban. Le kell szállnom, mert meredeken ível felfelé az 
út, s amellett rossz a kövezet. Izzadva és szívem az izga
lomtól nagyokat kalimpálva tolom a gépet, amikor meg
látom az első útbaigazító táblát:

M. KIR. 539-es HADIKÓRHÁZ 

UNG. KÖN. KRIEGSLAZARETT No 539.

alatta az amerikai tábla

433. HOSPITAL

Azután magyar egyenruhás sebesültekkel találkozom, 
s perceken belül szembe találom magam a nagy boltíves 
bejárattal. Egy nagyon ismerős férfit látok kijönni 
a templomból, egész biztos bajai, de ő se ismer meg. S 
éppen a kapu alatt tolom a kerékpárt, mikor az udvarban 
lévő társaságból valaki rám néz, én is nézem erősen, egy
szer csak leesik az álla, a szeme kitágul, azután mosoly
ra húzódik a szája, felemeli a karját, s miközben rohan 
felém egy irtó „Laci”-t kiált! Dezső bá’ volt. S eddigre 
már az előbbi nagybajuszos úr is, akit nem ismertem 
meg, siet felém, s hangja rögtön elárulja gazdáját, Mis
kát! Ropogtatjuk egymás csontjait, s Dezső bá’ elrohan, 
mondván: „Szaladok Lacikám, hogy előkészítsem kímé
letesen apádat”.

Éppen a kerékpárt tolom be a lépcsőházba, s közben 
Apu alakját képzelem, el, hogy véznán, soványan, be
esett arccal fog lejönni a lépcsőn, mikor irtózatos dübör
géssel ront lefelé a falépcsőn sugárzó arccal, könnytől 
csillogó szemmel és tárt karokkal az én alig 90-kg-os jó 
apám.

Átöleljük egymást, és alig találunk szavakat örömünk
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kifejezésére, s Apu csak tapogat, szorongat, mintha nem 
hinne épségemnek!

S, hogy mi alapja volt erre, azt csak később mondta 
el. Dezső bá' a következő kíméletes bejelentést tette. Be
nyit a szobába és lihegve, de magát türtőztetve eképp 
szól: „Imrus, kérlek, szenzációs dolog történt! Kérlek, 
légy erős, légy férfi!” s egészen ellágyuló, halk hangon 
folytatta: „itt van a fiad”! Ezek után Apu azt képzelte, 
hogy mint beteget hoztak, tán haldokolva!

S miután meggyőződött róla, hogy teljesen egészsé
gesen és épségben, méghozzá kerékpáron jöttem, indu
lunk fel a lakásba.

Első pillanatra a kórházi halk hang, a ragyogó tiszta
ság ütött meg, de ezt éppen, hogy észrevehettem, mert e 
perctől kezdve meg nem szűntem egy percig sem beszél
ni, mesélni. Persze én is kérdeztem. S mire felértünk 
a második emeletre, már tudta Apu, hogy egyetlen leve
lét, lapját nem kaptam meg, pedig 15-ig jutott el a sorszá
mozott írásaival. Az én kb. 10-12 írásom közül ellenben 
három vagy négy eljutott, viszont távirat egy sem.

Felérve Viki és Mariska néni* fogadott, szemmel lát
hatólag nagy örömmel. Mosakodás, új fehérnemű, pom
pás vacsora, s közben mese. Kérdések özöne innen is, 
onnan is, tőlem is.

Örömmel bontom ki hátizsákomból az Apunak hozott 
cigarettákat, pár Levente, Sport, Memphis, amit úgy spó- 
rolgattam és tettem félre, s Apu Symphoniával kínál. Ké
sőbb előveszem a Virginiát, s Apu Camel-lel kínál. Ki
bontom a kenyeret, ők házikenyeret tesznek elém. Az 
útközben vett pár tojást már szinte szégyelltem, is, hisz 
szakajtóban állt a sarokban. Vittem egy necc inget és al
sót, Apu a még Baján számomra veiteket adta ide. Sem
mivel sem tudtam tehát meglepetést okozni!

Nagyszerűen élnek. A közös koszt is pompás, de

*Viki Kósa Imre második felesége, Mariska néni pedig 
Viki Édesanyja.
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rendszerint külön főznek. Teljesen békebeli módon. Még 
a terítés is a régi: habfehér abrosz, asztalközép. És még 
ezüsttel terítenek. S az ételek: a palacsinta, a mákos tész
ta, csirke, a borjúsült, a csokoládétorta, a valódi fekete, s 
minden, ami szem-szájnak ingere. Még piros paradicsom 
is, amit itt alig ismernek. S zöldpaprika. (Az spéciéi az 
ablakban, cserépben nőtt!)

Szobájuk szép, tágas helyiség. Két ágy, sezlon, asztal, 
szekrény. Szőnyeg és kép a falon.

Szerencséjük volt, hogy mindent meg tudtak tartani, 
amit kihoztak. (Már pedig sokat hoztak ki.) Nemcsak az 
egyéni holmijuk van meg, hanem a kórház minden fel
szerelése. Kezdve a röntgentől, a kvarc és diatermiáig, az 
utolsó gyógyszerig minden, és 1000 ágy részére minden 
ágynemű, ruhák, törülközők és minden, ami szükséges.

Az A. T. I. az anyagraktár - hol a volt tornatanárom 
a nagyfőnök - úgy néz ki, mint egy nagykereskedő rak
tára. Plafonig érő polcokon a bontatlan vég vásznak, a le
pedők, a fehérneműk, mázsaszám a kötszer. Külön fió
kokban a varrófelszerelések, a spárgák stb. Agytálak, 
kádak, mérlegek, külön oldalon a bakancsok, cipők, pa
pucsok. Külön a harisnyák, kapcák és hasonlók. Hát azt 
fel sem lehet sorolni, mi van ott!

A katonák mind sebesült vagy már lábadozók, sütké
reznek a napon. Rendes egyenruhában valamennyi. Gon
dozottak, jól tápláltak. S, mivel szeretettel gondoskodnak 
róluk, tisztességtudással, megbecsüléssel hálálják meg!

Apuék dec. elején jöttek ki, hozták ki, s azóta itt is él
nek. Légitámadást se kaptak, és a megszálláson is sze
rencsésen estek túl. A német lakossággal elég jó viszony
ban vannak, s mivel a közeli környékben nincs magyar, 
nem volt ki megrohanja őket, élelmezés dolgában is jó 
a helyzet. Az amerikaiak ugyan hadifogolykórháznak te
kintik, de gyógyszer, szappan és cigaretta kiutalásokat 
kapnak tőlük. Éppen ott tartózkodásom alatt érkezett 
meg Apu gyógyszerigénylése (10 naponként eszközli). 
Kapott 2000 Prontalbint, 1800 g chloroformot, egy tucat 
hőmérőt, 50 májinjekciót, pár kg szódabikarbónát, vita
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min-készítményeket, és még pár hasonló értékes dolgot, 
egy jó ládára valót. Javarészt német eredetű, de volt an
gol készítmény is, sőt U. S. A.-beli is.

Hetenként jönnek az amerikaiak a gyógyultakért, s 
azokat táborba viszik. Amikor annyira leapad a beteglét
szám, hogy azokért nem érdemes az egész kórházat fenn
tartani, akkor az e.ü. személyzet is hadifogolytáborba ke
rül. Valószínűleg igazoltatásra. Olyan jó volt észrevenni 
egy-két apróságot, amitől már annyira elszoktam: fehér- 
bóbitás ápolónő eteti az amputált beteget, és közben me
sél neki.

Vagy: az ott lévő gyerekeknek egy sebesült tanító ve
zetésével iskolai oktatást adnak. Járnak iskolába, s fog
lalkoznak velük, vagy: kézilabda és futball-mérkőzés, 
vagy: a folyóson olvasható „Plankstetteni Magyar Hang” 
című plakátújság. Hírek, aktuális dolgok, egy-két elbe
szélés, cikkek stb., vagy: könyvtár párszáz kötettel.

Nagyon sok az ismerős, hiszen számtalan bajai van 
itt. Főleg orvosok, három gyógyszerész, egy bajai pap, 
a volt tornatanárom, és még sokan mások, persze ezeket 
mind végigviziteltük Apuval. Rengeteget kellett mesél
nem. Éjfélig szólt a beszámolóm, ami utunkat, a német- 
országi életünket, terveinket ölelte fel.

A kórház parancsnoka fiatal, amorózó kinézésű. In
kább nyalka tiszt, mint orvos!

Előszedtem fényképezőgépemet, s rengeteget fotog- 
rafáltam. Apunak nincs gépe, de filmje van. S az egész 
kórházban senkinek se volt gépe. Az ismerősök jórészét 
megörökítettük, s magunkról is sok felvételt csináltunk. 
Elő is hívtuk az első tekercset a röntgen laboratóriumban. 
Jól sikerültek.

Apuka persze hallani se akart az én pénteki indulá
somról - szerdán érkeztem s szombatra toltam ki. 
Szombatról pedig hétfőre. Szívesen maradtam volna 
akármeddig is, ha nem kellene attól tartanom, hogy visz- 
szaérkezésemkor hűlt helyét találom a fiúknak, hiszen az 
elutazás már akkor is esedékes volt! Sok percemet kese
ríti meg ez a rettegés!
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A helybeli plakátújságot szerkesztő zászlós kérésére 
kis beszámolót kellett írnom életünkről, s utunkról. Két 
számban jelent meg folytatólagosan.

Fejedelmi dolgom van, s szédülök egy-egy ebéd után.
Apám fiatalos, rugalmas mozgású. Jól néz ki, s mint

ha azok a ráncok is eltűntek volna szeme körül! Fiatalo
dott, mióta nem láttam. Másfél éve már! Láttam, érez
tem, hogy megnyugodott Apuka, hogy önálló vagyok, s 
egyedül is el tudom látni magamat, s tudok magamról 
gondoskodni. Örült és büszke volt, és nyugodtabban né
zett a holnapok elébe is! Beszélgettünk a jövőről is. A ha- 
zamenetelről. Ha előbb jutok haza, nézzek a drogériája 
után, a föld után. De az egyetemről ne feledkezzek meg. 
Okvetlen doktorálni kell. „Tudom - feleltem -, én is aka
rok”. De előbb megélhetés után kell néznem. Hiszem, 
hogy Anyám él, s gondoskodnom kell róla. El kell tarta
nom. És nekem is élnem kell valamiből. Ez fontosabb, 
mint a doktorálás. Apu viszont fél, hogy elodázom majd, 
s közben elszalad az idő, megnősülhetek, s feledésbe 
megy a terv! Mint nála is volt ez!

Apu első nap még úgy hitte, hogy végleg ott mara
dok. De amikor előadtam álláspontomat, mondván, hogy 
biztosabbnak érzem és látom magam egy egyetemi ke
retben, mint egy bármilyen vöröskeresztes alakulatnál, 
mert sajnos, a kórház katonai jellege le nem tagadható. 
Mind az itteni elbírálásunk, mind pedig a hazamenetelnél 
jobb, ha megmaradok az egyetemnél. Politikamentes és 
távol áll a katonaságtól, amellett internacionális, és szük
ség is van ránk mindenütt. S talán Apu se vélte ezt nagy 
önzőségnek tőlem, hogy nem maradtam ott!? Legalábbis 
azt mondta, megért és helyesli szándékom. Ha ott is ma
radtam volna, csak létszám felettinek vehettek volna fel, 
ami pedig azt jelenti; amely pillanatban keveslik az ame
rikaiak azoknak a betegeknek, azaz gyógyultaknak a szá
mát, akikért hetenként jönnek táborba vitel céljából, 
vagy a már lecsappant beteglétszámhoz soknak találják 
a kezelőszemélyzetet, elsősorban a létszámon felüliekre 
kerülne sor a menesztés, leépítés során!
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S most már jól állnak a tárgyalások az amerikaiakkal! 
Elismerték deportáltságunk, s komoly ígéreteket tettek 
a hazamenetelt illetően. Mire visszaérek, tán ott se talá
lom őket?

Augusztus 5.

Vasárnap. Magyar szentmise a kolostor gyönyörű 
XIII. századbeli templomában. Női és férfikar énekel. Ze
nés mise. Elől a tisztek feleségeikkel, azután a katonák, 
ápolónők. Szép, napsütéses idő, pár csoportképet is csiná
lok. Azután elköszönök a századostól, holnap indulok. 
Meginvitál egy vakbéloperációra. Halkan besurranok 
a kis műtőbe. Chloroformszag és csend. Lélegzetvissza
fojtva áll mindenki. Vág, nyirbál, csipeszekkel dolgozik, 
ölt, varr, újra vág, és közben magyaráz a medikusoknak.

Itt is van vagy hat-nyolc medikus, akiket annak idején 
Csilléry hadikórházakhoz osztott be. Halle-ból küldte őket 
szanaszét. Ezek a szegény fiúk teljesen szétszóródtak. Sok 
kórház nem fogadta őket, sok helyen elküldték őket tábor
ba, mint létszámfelettieket. Itt szépen dolgozgatnak, de ők 
is tendálnak Cham felé, ahol a többiek, kb. 200 orvos van. 
Hoztam is levelet tőlük Berde professzornak.

Az operáció után finom ebéd. Húsleves! Álombélién 
finom. Rizses kacsa. Az embernek szétmállik a szájában. 
Valami mennyei! Aztán sült borjúhús, valami körítéssel. 
Ennek már alig maradt hely. Pedig sajt volt utána és cso
koládétorta. Ahogy mondom: csokoládétorta. S befejezé
sül? Fekete. A javából! S mindez egy ún. hadifogoly kór
házban. Hát persze ez nincs minden vasárnap így, ez 
a tiszteletemre készült búcsúebéd volt! Délután tánc volt 
az ifjúság részére. Nagyszerű jazz zenekaruk van, persze 
medikusok. S aztán az utolsó plankstetteni éjszaka!

Augusztus 6.

Hétfő és indulás. Bőszen csomagolok. Amit csak kí
vántam, kértem, mindent kaptam. De persze szerény vol
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tam, s csak a szükséges dolgokra korlátozódott kérésem. 
Szappan, fésű, fogkefe és krém, aztán kaptam sok egyéb 
piperecikket. Élelem közül még príma magyar szalonnát, 
kolbászt, finom lesz az útra, s Apuka adott szeszt, jó lesz 
elcserélni az amerikaiakkal, sok filmet, egy príma nadrá
got, harisnyát. S útra élelmet! Dagadt a hátizsák!

9 óra után indultam el. Apuka el akart kísérni, sehogy 
se tudtam lebeszélni. Egy alkalmi kocsival ment Beiln- 
griesig, ahol miután kerékpáron utolérve, gyalog folytat
tuk az utat, azon a négy km-es meredek kapaszkodón, 
ami Paulushofenbe vezet. Másfél óráig mentünk fel raj
ta, kutya hőség volt. Szegény Apu ugyancsak izzadt. Se
gített tolni a gépet. Csináltunk egymásról pár búcsúfelvé
telt és elindultam!

Sokat nézegettem hátra. Állt, és integetett Apuka. 
Egyenruhában, vöröskeresztes karszalaggal. Egyre job
ban távolodtam, kisebbedett a kép és végül eltűnt. Meny
nyivel jobb érzéssel tapostam a pedálba most, mint jövet! 
Akkor tele voltam aggodalommal, tele felessel és reszke- 
téssel, jaj, vajon él-e? Egészséges-e? S mind megannyi 
fontos kérdése az aggodalomnak. Most pedig boldog ér
zéssel karikáztam, mért láttam, hogy jól néz ki, tudom, 
hogy jól van. Bár szegény jó Anyámról is elmondhatnám 
ugyanezeket. Hogy jól van! Bár tudnám, hogy nem nél
külöz, hogy nem beteg és hogy él!

így morfondírozok, mikor kezd olyan érzésem lenni, 
hogy nem ezen az úton jöttem! Mintha más út lett volna 
itt, amikor errefele jöttem. De aztán megnyugtattam ma
gam, hogy bizonyára rosszul emlékszem! De sajnos jól 
emlékeztem. Rossz úton jártam, mert egyszer csak egy 
kanyargós lejtő után a Reichsautobahnra futottam ki. 
A Birodalmi Autóútra. Hű a kutyafáját! S visszafordulni 
már késő volt, mert az úttorkolatnál álló Military Police 
előbb vett észre, mint én őt! Ugyan, mit nekem egy ame
rikai igazoltatás? És elképedve, megrökönyödve veszem 
tudomásul, hogy írásom nem elég! Jól tudtam én azt, de 
próbáltam elhitetni velük, hogy írásom egy elsőrendű 
utazási engedély. De sajnos nem dőltek be. Ezzel szem
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ben helyet mutatnak, hogy üljek le, majd jön az autó! Ve
gyes angol, német és francia keverékkel adta tudtomra. 
Miféle autó, csak nem akarnak megkímélni a további ke
rékpározástól? Múlnak a várakozás percei, közben az 
egyik yenki erős érdeklődést mutat órám után, mondván, 
ad érte cigarettát, majd elment az eszem!? - gondolom. 
Megleszel te óra nélkül is! Azután eltereli figyelmünket 
egy pár érkező teherautó. Igazoltatják a rajta utazó 
„stopp-autosókat”. Le is szednek róla négy nőt. Három 
öreg, egy szemrevaló. Irtó be van ijedve szegényke. 
Mindjárt körülveszik az amerikaiak, és írásait nézik. Kü
lönös előszeretettel érdeklődve kora, családi állapota és 
foglalkozása iránt. 21 éves, hajadon és nincs foglalkozá
sa. Zavara kezd engedni, mikor cigarettával kínálják. Ez
tán leültetik a sátor elé. Keksszel és naranccsal pótolják 
a társalgást, ami különben a német nyelv hatszori nyak- 
kitekerésével menne. Az egyik katona ezalatt a nő háti
zsákját kezdi tapogatni. Egyelőre kívülről. „Snapsz?” - 
kérdi, int a lány, hogy nincs benne. Hát akkor mi van 
benne? - ez az értelme kb. a gesztusának. És el kezd ben
ne turkálni: egy női nadrág, az első, amit kihúz belőle. 
Végiggusztálja, aztán visszateszi. A következő egy púde
res szelence. Egyszerű, sima, de aranykinézésű. „Gold?”
- kérdi, a lány nem szól semmit, úgy csinál, mintha nem 
értené! Az amerikai hozzám fordul megismételvén a kér
dést: „Gold?” - kézbe veszem. Vékonyka, könnyű kis 
doboz, de arany. A jelzése legalább is benne van. Ha azt 
mondom, hogy arany, akkor zsebre teszi és ad a lánynak 
két doboz cigarettát, és elintézettnek hiszi a dolgot! Ha 
letagadom, tán visszaadja. Ránézek a lányra, könyörgő 
szemmel várja tagadó szavamat. Még egyszer megné
zem, s kimondom az ítéletet: „Pléh”, ahogy leírtam úgy 
is mondtam ki. Nem tudom, jelent-e ez valamit angolul, 
de igen furcsán nézett rám az amerikai: Erre ujjammal 
megpiszkáltam a dobozt, természetesen kellemetlen, zör- 
gő hangja volt, s utána a kerékpárom sárhányóját is. Az 
is éppen úgy szólt. S legyintettem hozzá. Az amerikai 
visszaadta, s a lány hálásan pislogott felém!
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A másik három mamának ezalatt a retiküljét vizsgál- 
gatták. Csak úgy kíváncsiságból vagy tán unalomból! 
Féltem, hogy azután a hátizsákom kerül sorra. S a legel
ső mozdulatnál a fényképezőgép kerülne kezükbe. Aztán 
a szesz! Brr! Kirázott a hideg is a gondolatra!

De felberreg egy teherautó és mellénk áll. A sátor elé! 
A sofőr ránk mutatva kérdez valamit tőlük. Yes! És int 
ránk mutatva, és félreérthetetlen mozdulatot tesz ránk és 
az autóra mutatva. Auf! - mondja németül is! „Én is?” - 
kérdezem. Yes! Felpakolok a biciklivel, s indul is már az 
autó. A kis nő lent maradt a sátor előtt. Éppen egy banánt 
hámozott!

Őrült iramban száguld az autó, s ahogy figyelem, út
irányomtól éppen ellenkező irányban. A három nő be
szélget, s mint hallom, itt a környéken az illegálisan uta
zókat egyheti közmunka és 100 Rm-ra büntetik! No, már 
láttam magamat, amint javában kulizok, s közben háti
zsákomból megisszák a szeszt, a gépemet meg elveszik, 
ráadásul meg is büntethetnek! S mire kiengednek, a kol
légáim már rég elmentek Aufhausenből!

31 km-t robogtunk és egy Tittling nevű helységben 
a Military Gonvernment előtt lestoppol az autó. Az épü
let előtt álló katonák körülállják az autót, s leszedik a há
rom nőt és beviszik. Én a bicikli miatt kénytelen voltam 
utoljára maradni. Addigra a sofőr is leszállt, és jött segí
teni. Leemeljük a kerékpárt, s közben kérdezem, miért 
hozott engem ide, hiszen - veszem elő az írást - van iga
zolványom, nézze meg, rajta van, hogy deportált! Depor
tált személyeknek meg nem kell utazási igazolvány! 
Mindezt németül, mert ő volt előzőleg a német tolmács 
a felszállásnál. „Von mir aus” - mondta, intvén a kezé
vel, hogy mehetek! „Thank you” és „danke schön” - s 
már indulok is! De leint! Ne a parancsnokság előtt, ha
nem ott fent, abba a kis utcába menjek - adja a tanácsot!

mert angolul beszél, de mutatja, és egymásra teszi 
a két csuklóját, rám és önmagára is mutatva! Fene bol
dogsággal tapostam a pedálba, pedig azt se tudtam, mer
re vagyok pontosan?!
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Ekkor már úgy 1 óra lehetett. S, ha a rendes úton ha
ladok, akkor is 85 km van előttem Landshutig. így még 
rengeteget kell kerülnöm! Mikor érek Nellyékhez? Fa- 
luról-falura érve haladok, de, hogy jó irányban-e, azt 
nem tudom. Hol fogok vajon visszaérni a rendes útra? S 
hopp! Hiszen még egyszer keresztül kell majd jönnöm 
a Reichsautobahnon! S el kell kerülnöm az igazoltatást! 
Nem szabad reszkíroznom! Sajnos térképemen nincs 
rajta egyik kis út sem, amelyiken haladok! Csak úgy vak
tában megyek. Irány dél, és időnként egy-egy keletre 
vezető utat választok. Végre látni már a birodalmi utat. 
Párhuzamosan haladok vele. Aztán látok egy táblát: In
golstadt - 7 km! Hű fene, akkor még elég messze vagyok 
Neustadt-tól. Azonban mégis jobban esett ezt a táblát lát
ni, mint egy órával ezelőtt az „Eichstätt - 5 km”-es fel
írást. Akkor tudtam csak meg, hogy merre vagyok! No, 
de most Ingolstadt-nál vagyok. Nem megyek be 
a városba, félek az igazoltatástól, hanem egy keletre el
ágazó úton haladok. Később egy viadukton áthaladok 
a Reichsautobahn felett. Azután jócskán karikáztam még, 
amíg egy kis falucska határában kompon átmentem a Du
nán. Nemsokára feltűnt a „Neustadt 15 km”-t jelző tábla, 
ami a Dunával párhuzamosan felezte az utat. Nem ezen 
mentem, hanem délkelet irányban kisebb úton. Torony
iránt. Körülbelül 5 óra lehetett, amikor Siegenburgnál el
értem az eredeti utamat. Sajna, idáig már vagy 2-3 eset
ben meg kellett állnom, mert a hátsó kerék egyre 
eresztett. Igaz, hogy bitang súlyos a hátizsák, ami még 
rajtam kívül terheli, de már három hete nem volt pumpál
va. Idáig én se nyomtam bele egyszer se.

Kezd sötétedni! S még jó 35-40 km Landshut! Estig 
nem érek be. S fáradt is vagyok már. Meg ez a nyamvadt 
gumi is izgat. 3-4 km-enként kell pumpálni. így nem lehet 
haladni. Ördög tudja, mi van a faluban, egy pohár sört it
tam, s egy hasonszőrű német vándorbiciklistől kapott tér
képen láttam meg, hogy micsoda istentelen kerülőt tettem 
idáig. A nyavalyás amerikai kontroll miatt. Jó 90-100 km 
volt, amit idáig kellett tennem, s hol van még Landshut?
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7 óra előtt értem egy másik kis faluba, ahol az éjsza
kát is töltöttem. Egy pajtában, mivel a Wirt-gazda nem 
adott szobát. Enni se kaptam. Elnéztem a kovácshoz, ki 
egyben szerelő is, s hosszas kérés után, némi dohány ki
látásba helyezése után, hajlandó volt megragasztani a gu
mimat. Szétszedjük a gépet, s kiszól, hogy kutya baja 
sincs a belsőnek, hanem a szelep volt rossz! Új szelep 
kerül bele, akárhogy is kínlódott és kínlódtam, nem zárt 
jól a szelepház, s egyre csak engedett! Jól ráhúzza, végül 
is a vízpróbánál sem enged. Megkapja a dohányt - irtó 
hálás -, s úgy nem fogadhatja el, fizet érte. Azt meg én 
nem fogadom el, felesége főzött három tojást érte, így 
azután kvittek lettünk.

A pajta nyitott oldalú volt, de teteje fedett. Jó sok 
szalmát tettem magam alá, felvettem a pilótakabátot, ma
gamra tettem a pokrócomat, s arra még jó köteg szalmát 
helyeztem. S aludtam, mint a tej. Előbb persze jót lakmá- 
roztam.

Augusztus 7.

Reggel 6-kor már útra készen álltam. Első utam a ko
vácshoz vezetett, mert éjjel leengedett a gumi. Felpum
páltam és indultam. Csak kitart Landshutig. Hát ki is 
tartott párszori pumpálással, 11-kor már Nellyéknél is 
voltam. Kari is otthon volt. Sokat meséltem Apuékről, 
életmódjukról. Átadtam a hozott D-vitamint, fésűt, 
szappant, meg pénzt és levelet. Örültek neki. Jót ebédel
tünk, de nem engedtek indulni, mondván, vonattal men
jek. 6-kor indul, s 'A8 felé van Landauban. Hát, bele
mentem. Úgyis féltem a gumitól, meg fáradt is voltam. 
Jól elbeszélgettünk Karival. Ok is szeretnének már men
ni. Felkereste marosvásárhelyi társát, kinek szintén ez 
a véleménye. Szeretne egy esetleges román-szállításba 
bekerülni. Úgyis Marosvásárhelyre akar menni.

5-kor vettük csak észre, mennyire elszaladt az idő. 
Még uzsonna, meg csomagolás, s alig 20 perc volt az in
dulásig. Kari elkísért jó darabig, onnan gépen vágtattam
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az állomás helyére, mert az egész épülettömböt egy desz- 
kavityilló jelképezi, ahol a jegyet mérik. S, mivelhogy 
a romok közül csak egy sínpár van használható állapot
ban, nem vitás, hol fog befutni a vonat. Azonban pofára 
estem, mert ma már nem megy vonat Landau felé. Csak 
reggel. No, visszamegyek Nellyékhez, ott alszom, s reg
gel indulok. De keréken! Lassan, de biztosan! Ahogy így 
gondolkodom, magyar hangok ütik meg fülemet. Nyil
ván mérnökök, s a beszédbe elegyedés során ki is sült, 
hogy pilstingi vegyészek és gépészek. Ők is vonattal 
akartak menni, de ennek hiányában autóval szándékoz
nak. Én is velük tartok, s rövid félórai várakozás után jön 
megfelelő autó, amire felférünk, s ami Landau felé megy. 
Nagy, pótkocsis teherautó. Fel a biciklit is, s már me
gyünk is. Landau előtt leszálltam, s minden igazoltatás 
nélkül, szerencsés körülmények között, alig párszor 
pumpálva, 9 óra felé beérkeztem Aufhausenbe. Nagyon 
kalimpált a szívem, vajon itt találok-e még valakit, s 
örömmel látom az úton Szépít, aki a szokásos rengers- 
dorfi délutáni vizitjéből jött haza. Elmondta röviden, 
hogy távollétem alatt nem történt semmi különös! A kis 
szoba sem változott, csupán friss ágyneműt húzott a há
ziasszony! (Épp ideje volt!) Rengeteget mesélek társaim
nak, aztán ők is beszélnek. S aztán egy jó mosdás után: 
zsupsz! Be az ágyba!

Augusztus 8.

Átvittem a Haranghy professzornak hozott sok levelet 
Adldorfba. Nagyon örültek. A méltóságos asszony éppen 
mosott. Itt is el kellett mesélnem a kórház életét, az uta
mat, Apuról érdeklődtek. Pompás csokoládés palacsintát 
(amerikai) kaptam uzsonnára és finom feketét.

Egy bajai hölgy, aki 16 évet töltött Amerikában, az 
adldorfi amerikai konyhán sürgölődik, s persze honorári
umként természetben kap egyet és mást. Haranghyék 
meg tőle, ill. a révén. Én is ismerem, már nagyon régen 
beszéltem is vele. Bajáról beszéltünk. Én ugyan nem ta
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láltam ismerősnek arcát, de ő ismeri Aput. A pénzügynél 
volt tisztviselő. Hálából a pompás uzsonnáért, megígér
tem, hogy viszek egy darab szappant, mert a méltóságos 
asszony éppen panaszkodott, hogy nincs, mivel mosson.

Augusztus 9.

A Jóisten éltessen, kicsi Édim! Ma van születésed 
napja. Ugye? Kívánom, hogy légy boldog, áldjon meg 
egészséggel a Mindenható. Adjon meg mindent, hogy 
megelégedett és boldog lehess! Sok-sok születésnapot, 
amit jókedvvel tudsz megünnepelni, növekvő gyertyák
kal a tortádon és egyre gazdagabb emlékekkel, és az élet- 
tapasztalatot és minden értékeset gyűjtő... be se tudom 
fejezni, látod a mondatot. Olyan sok mindent, olyan sok 
jót kívánok Neked, s olyan szépen el tudna mondani 
mindent egy meleg kézfogás és egy őszinte szempár! S 
egy szál virág! Mondd! Megkaptad már a levelek közül 
valamelyiket? Olvastad már, tudod, hogy élek még? (Óh, 
bár én tudnám már Rólad!) Vagy úgy halkan gondolom 
magamban: elfelejtettél már? Én még nem! S úgy érzem, 
nem is tudlak sohasem! Mert szeretlek! Hogy miért? Azt 
nem tudom! De nem is fontos! S egyszer talán feleségem 
leszel. S gyermekeim anyja! S akkor sem fogom tudni, 
hogy miért szeretlek! Ez nem az ész dolga.

Óh, Jóisten! Agyamra ment a nyomor! Itt ülök Auf- 
hausenben, egy nyomorúságos bajor faluban, és a jövő
ről álmodozom! Azt sem tudom, mit eszek holnap, s fe
leségről meg gyerekről álmodom! S szerelemről!

Délután bevittem a szappant. Nagyon örültek, s cigit 
akartak adni érte. Nem fogadtam el. Örülök, hogy jót te
hetek valakivel, s minek csináljunk üzletet ott, ahol nem 
muszáj. ígérték, hogy ha lehet, szereznek számomra is 
mézet.

Elkapott az eső, nem tudok hazamenni. Ott kellett 
aludnom a kolléganők szállásán. Egész furcsa volt. 
Majdnem olyan, mint tavaly decemberben, első alkalom
mal. Akkor még feszélyezett volt a hangulat. Amikor
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először sötétedett ránk a vonatban. Azt se tudtuk, mit csi
náljunk, hogy ne legyen kellemetlen a lányoknak. Hisz 
nincs garde, nincs szülő, csak a mi becsületünk vigyázhat 
rájuk! (Hisz ők úgy se tudnak magukra vigyázni)! S - ré
szemre legalábbis - feszélyezett volt a helyzet. Egy födél 
alatt éjszaka lányokkal! És egymás mellett ülünk a vonat
ban. S fejét is rám hajtja néha az az asszonyka! Óh, ké
sőbb már azt is megszoktuk, hogy jóformán éjjel-nappal 
együtt legyünk. S későbbi vagonozásoknál, ha éjjel ke
resztben feküdt rajtam egy láb, nyugodtan megfogtam, s 
letettem a hasamról. S legfeljebb reggel jöttem rá, hogy 
egy lányé volt! S, ha fáztak, akkor közös takaró alatt 
aludtunk! S nem történt semmi! De mondom, hosszú hó
napok óta elszoktunk már ettől, s furcsa volt egy csomó 
lány közt aludni.

Francia tisztek és női tisztek járnak ki Méhesekkel 
tárgyalni, s sok minden szép ígéretet tettek már, részint 
a hazautazás, részint élelmezési segély ügyében. Most is 
éppen ott voltak. Listát kértek, újbóli névsort, s kijövete
lünk leírását, mert pár napon belül lehetséges - indulha
tunk!

Örömben úszik a társaság, s a lengyelek, szerbek ese
tében is így volt, amikor ők kértek listát, pár napon 
belül indultak is. Meghívták a társaságot szerdára 
Landauba, egy előadásra. Kértek néhány szereplőt is, és 
muzsikust.

Augusztus 10.

Haranghyék révén kaptam mézet. Jenőkének és Zacs
kónak is kell adnom. Háromfelé kell osztani a 2 kg-ot, 
á 34 Rm (a lányok csak 10 dkg-t kaptak).

Exingbe rohantam, mert nagyon restelltem, hogy 
a hétre kért gép már kilenc napja van nálam. Nagy hálá
val köszöntem meg, s viszonoztam, úgy, ahogy tudtam. 
Saccharin, amerikai cigaretta, cigarettapapír, netz ing, 
kölni. Ez apróság, de egy 100-as saccharin 20 márka, 
1 papír (50 cs.) 8 márka, és a cigit is két márkáért vet

136



tem darabonként. Viszont ennyit megért, hogy láttam 
Apukát!

Tegnap volt az első hír a japán kapitulációról. Vajon 
elfogadja-e Japán? Hát, az atombombának biztosan 
nagy hatása lesz erre is. Nagy öröm volt az amerikai ka
tonák között is, hiszen nem kell Japánba menniük! 
Rögtön ünnepelni, inni akartak. Egy bajai hölgy - hon
nan, honnan nem, de hallotta, hogy van szeszem, kis 
dzsippel átjött hozzám, de nem voltam otthon, hanem 
Adldorfban káromkodtam, hogy egy pompás alkalmat 
szalasztottam el!

Augusztus 15.

Nem csak a mérnökök közül, de páran már tőlünk is 
elmentek. Unják már ezt a tespedést, s nem bíznak a ha
zaszállításban, egyenként, kettesével vágnak neki gya
logszerrel, hogy rábízva magukat a szerencsére, hazaér
jenek. Sokról hallottunk már, hogy elindultak, de persze 
megérkezésükről nem tudhatunk. Közülünk elsőnek - 
Robi és az ismét Csehszlovákiához tartozók után - Pali 
ment el az unokabátyjával, de Pali vissza akar jönni: ok
tóber elsejére szándékozik újból itt lenni.

Augusztus 17.

Szét tudnék robbanni, olyan dühös vagyok! De nem 
csak én, hanem az egész társaság. Az amerikaiak és 
a franciák bejelentették, hogy a szerdai landaui ünnepet 
(ami különben igen jól sikerült) csak főpróbának nézik, 
s most fogják az egész egyetemi ifjúság részére is meg
rendezni az összejövetelt. Nagy lázban égtünk, hiszen 
tudjuk, mire ment a dolog. Fehér asztalnál és társalogva 
jobb eredményt tud Méhes professzor elérni, mint rideg 
hivatali szobában. Tudtuk, hogy sok múlik ettől, s érez
tük, hogy komoly dologról van szó. Éppen ezért vala
mennyien kivettük részünket a rendezés előkészületeiből. 
A Buchner-vendéglő nagy termét kértem el, kisöpörtük,
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kivittük azt a töméntelen sok bútort (kész bútorraktár 
volt), és a színpadot is rendbehoztuk. A padlásról lehoz
tunk egy csomó fotelt, bőrgarnitúrát, szőnyeget terítettünk 
le, villanyt szereltünk, feldíszítettük a termet. Ez a rideg 
és piszkos terem átváltozott. Bőrszerű berendezéssel, ill. 
bútorelhelyezéssel, kedvező megvilágítással igen hangu
latos és meleget árasztó helyiség lett.

Valamennyien tisztába tettük magunkat, a rövidnad
rág és mezítláb-cipős önmagunkat meg se ismertük, ko
moly fekete ruhában, fehér ingben, nyakkendővel. Egész 
furcsa volt. Hosszú hónapok óta nem volt rajtam nyak
kendő. Kész minden, s várjuk a kolléganőket Adldorfból.
6-7 órára jelezték magukat. A franciák és angolok is ak
kor jönnek.

Múlik az idő, semmi nesz. Végre 6 óra után befut két 
szekér: a professzor és családja, pár tanársegéd. A lányok 
majd a tisztekkel jönnek autón, mondják. Felvezetjük őket 
a terembe. Ott voltak már a környékbeli lányok: Pötyiék, 
Kati meg ördög tudja, hogy hívják őket. Csinosan, elegán
san, felajzva. Idegesen nézi mindenki az óráját. S a percek 
múlnak. Elmúlik a 7 óra, s senki sem jön Adldorfból. V28 
felé éppen a kis Pötyi ajánlatára elkezdünk táncolni, mert 
kínos volt már a várakozás. 8 felé, akkor már mindenki le 
volt hangolva és Méhes is ölni tudott volna a dühtől, befut 
egy kis autó: Róbert, a francia hadnagy az egyik kollegi- 
nával, s perceken belül terjed el a hír, hogy nem jönnek át, 
hanem ott szórakoznak Adldorfban.

Szörnyű káromkodás, Méhes, mint egy fenevad rója 
lent az utat, s Káli elkezdi a műsort. Hát, hogy éppen le
gyen valami. Aztán tánc. A profok leforrázva elmennek, 
mi még teljesítjük házigazdái kötelességünket, s bána
tunkban elfogyasztjuk a limonádét, amit délelőtt az ame
rikaiak ez alkalomra hoztak. A sós stanglikat meg a feke
tét holnapra hagyjuk.

Nagy kijelentések és nagy szidások repülnek Adldorf 
felé, s olyan hírek járják, hogy mivel finom vacsorát hoz
tak az amerikaiak, a lányok inkább ott maradtak! Szidja 
őket mindenki!
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Augusztus 19.

1943. aug. 19-re emlékeztem. A legszomorúbb nap
ra, a legfájóbb percekre és a legnehezebb órákra, amit 
valaha is átéltem. Hajnali 4-kor halt meg e napon Zsu
zsi. Az én kis húgom. Emlékezetem filmorsójáról lepe
regtek a fájóbbnál fájóbb képek, s hallottam a hango
kat, felelevenedett minden mozdulat. A 18-i kezdődő 
agónia, amit mi az orvosokkal együtt a krízis mély
pontjának tekintettünk, s a másnapi nádkoporsó, ami
ben a hűtőházba vitték. S az ápolónő kihozta a nyak
láncát és fülbevalóját. Érzem a formalinszagot is, mert 
akkor hozta a fertőtlenítőből. És az az érzés, amikor át- 
éreztem annak a feladatnak a nagyságát, hogy nekem 
kell megmondani Anyukának, hogy egyetlen lánya 
meghalt! S az anyáknak ilyet nehéz megmondani, de 
nem kellett, mert az anyai szív megérezte. Csak inteni 
kellett, arra a kérdésre, hogy: „Ugye hajnalban? Ugye 
4-kor?”

S a ravatal. A kettős koporsó. Egy bádog és egy tölgy. 
És kis ablak a fejnél. Benéztem. S a kép minden vonását 
mélyen őrzöm agyamban, de leírni e gyönge toliammal 
nem tudom! Rátették a fedelet. Ráborult a sötétség, s az
óta is tart ez a nagy fekete sötétség. Temetés 20-án. Szent 
Istvánkor. Rekkenő hőség és Anyámat kell élesztgetnem. 
Karomban tartom egész idő alatt, csak vele vagyok el
foglalva, s nem is tudok egy gondolatot se szentelni az én 
kis Húgomnak. Csak egy percre, amíg Sanyi bácsi elve
szi tőlem. Leülteti egy padra. Addig én szabad vagyok! 
Szabadon erezhetek saját fájdalmam felett, s nem kell 
pillanatnyilag elvonni gondolataimat a Halottról, egy élő 
kedvéért! S egy pillanat alatt kitör a sírás. Zokogok. Zo
li vállára borultam. De csak pillanatokig tarthat, míg 
könnyeimmel könnyíthettem fájdalmam mázsás súlyán, 
mert Anyám felkelt a pádról, s jött a sír felé „Zsuzsikám”
- kiált fel belőle az anyai fádalom „én is megyek”, és ez
zel bukdácsol a kripta szája felé. Meg kellett fognom, s 
csillapítgattam. Én vigasztaltam, pedig én is gyenge vol
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tam. S amikor újból meg-megcsuklott a lába, felkaptam 
két karommal, s a maradék erőmmel kivittem a temető
ből. Egész a lépcsőig cipeltem. Aztán kocsira tettem. Mi
re visszaértem, már az utolsó téglákat tette a kőmíves. S 
ott állt később a tábla is „Kósa Zsuzsa - élt 17 évet.” És 
ennek már két esztendeje!

Augusztus 23.

Elfogyott a pénzünk. A konyhának ezért egyénen
ként fizetjük be. Egyszer 10, másszor 15 márkát. 
A koszt elég jó. Én vagyok Jóskával a zöldségbeszer
ző. Járjuk a vidéket, a kis kézikocsival: káposzta, 
krumpli, karalábé, uborka, cékla. Ebben aztán minden 
megvan, amit a bajor nyár ad zöld csemegéül. És ezért 
is rimánkodni kell!

Augusztus 25.

A múltkori ünnepség elmaradása miatt a napokban itt 
járt Róbert hadnagy, bocsánatot kért, mondván: közbe
jött a Japán kapituláció, s ünnepi vacsorájuk volt a tisz
teknek, ezért csak ő tudott ellógni múltkor, hogy kiment
se magukat. Jóvátétel és pótlás majd 25-én lesz, mondta. 
S kisült, hogy a lányok nem voltak hibásak a dologban, 
csupán a rossz beállítás miatt szidtuk őket! Azonban 
most senkinek se volt kedve rendezkedni! Nem bíztunk 
a dologban, s elég volt az egyszeri pofára esés! S mit ad 
Isten? A franciák is, és az amerikai tisztek is szép szám
mal voltak képviselve, s az est pompásan sikerült! Kitű
nő hangulat volt! A vendégek szórakoztatásában Méhes 
professzor járt elől a legjobb példával. Elgondolkoztam, 
hogy tavaly még egy megközelíthetetlen méltóságos 
prof. úr volt - magasan a katedrán, s most nem retten 
vissza, hogy magából bohócot csinálva ugráljon velünk 
együtt - csak azért, hogy kedvében járjon azoknak, akik 
tehetnek értünk valamit. Jól mulatott mindenki, a fran
ciák is sokáig voltak itt, s mikor elmentek, beautóztak
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Landauba, hogy meghosszabbítást kérjenek reggelig, 
így történt, hogy lump lettem, s négy óra felé kevered
tem ágyba.

Szeptember 1.

S még mindig itt vagyunk! Hát meddig kell még vár
ni? Mikor lehetek már otthon?

Landauban voltam a fogorvosnál. Kihúzta egy foga
mat, mert nem hagyott már békén. Bitangul fájt napo
kon keresztül. Jövök haza, mikor Pista, a hadnagy kol
légánk csak úgy kaszálás közben megemlíti, hogy 
megjött Karsayné, hozott levelet! Istenem! Add, hogy 
én is kapjak levelet! Legalább annyit tudjak meg, hogy 
él valaki, akinek írtam. Baján megkapták levelemet, azt 
tudom, mert Pista bá’ kapott választ, s levelében rólam 
is említés van, ill. levelemről. Ilyen gondolatokkal tar
tok a konyha elé. Itt már újságolják, hogy írt az egri kis
lány! Rohanok a közös szállásra. Örs elvitte a leveledet
- futás egyből haza. Lihegve esek be az ajtón: „Add 
ide”.

Jézusom! Anyu írása! Nem igaz! Ki a leveleket a bo
rítékból. Anyuka levele. Nagymamáé, Erzsi nénié és ki
csi Édié! Bolondul ver a szívem, és reszkető kézzel ve
szem az elsőt „Édes Lacikám! Szebb és gazdagabb 
névnapi ajándék senkinek sem jutott, mint nekem, írja 
Anyuka, és nem tudom tovább olvasni, könnyes a sze
mem és nem látok. S reszket a kezem. Hát él az én drá
ga Anyukám? S otthon van? Hát mégis szeret az Isten? S 
aztán sorba a többi levél. Mind jó hírekkel. Hívnak haza. 
Élnek,jól vannak!

Aztán azonnal írni kell a választ, mert megy vissza 
Karsayné. Rovom a betűket. Azt se tudom, mit írjak 
a nagy örömtől! Siettetnek. Befejezem. S csak most tu
dom még egyszer figyelmesen elolvasni. És azután még 
egyszer és még sokszor! Boldog vagyok! Kimondhatat
lanul örülök! Élnek és jól vannak. És várnak haza. Kö
szönöm, Istenem!

141



Szeptember 4.

Estére csomagolj össze, reggel jönnek az autók,
10 órára Landauban kell lenni, utazunk, megyünk ha
za! Vonattal. Lázas sietség, futkározás, készülődés. 
Örs csomagol, a másik suszterhoz, szabóhoz, pékhez 
rohan. Intézkedik, idegeskedik mindenki. Én egy tűt 
se tettem arrébb! Éreztem, hogy nem lesz belőle sem
mi! S, ha lesz is, ilyen ripsz-ropsz módra semmi eset
re se!

Szeptember 9.

Még mindig itt vagyunk. Azóta csendes a társaság. 
Ulmból hozott egyik társunk hírt néhány kollégista 
társamról. Sajnos fogolytáborban vannak, de remény 
van, hogy csatlakozhatnak a Chamban levő társaik
hoz.

Szeptember 10.

A czingiek kérésére kísérőjük és útikalauzuk lettem 
Arbingba vezető útjukhoz. Az erődítési parancsnokság 
van ott, ahova ők is tartoztak. Ismerősök felkeresésére 
mentek. 30 km volt az út, s ha a patkók körüli zűrökről 
hallgatok, akkor kellemesnek lehet nevezni az utazást. 
Arbingban nagy táborban, barakkokban élnek. De pom
pásan. Ellátás, lakás kitűnő. Már az ittenihez viszonyítva, 
ill. a körülményekhez. Mert otthon a Mária-Valéria tele
pen laktak így.

Szeptember 11.

Tegnap jöttünk volna vissza a program szerint, de ki
futottunk az időből. De estére befutottunk! Pötyiben fel
ébredt a szerelem Gyurka iránt, akinek szüleinél voltak. 
Egész úton róla beszélt, én meg Édiről. így aztán kvittek 
voltunk.
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Szeptember 12.

Éjjelizenét adtunk Marikának, a konyhánkat irányító 
kolléganőnknek névnapja alkalmából. Loptam a pap 
kertjéből virágot. Egy szép csokorra valót! Irtó megható
dott. Pötyinek is vittem egy csokrot!

Szeptember 16.

Neked és vinnék, Édikém. Ma van Edit! A Jóisten él
tessen! Mióta itt van leveled, majd mindennap elolva
som! Már tudom kívülről.

Szeptember 18.

Valahogy nagyon csodálatosan indult ez a nap. Furcsa 
dolgok történnek. Egészen szokatlanok. Először is már 
reggel ‘/29-kor felkeltem. Máskor is ilyenkor ébredek, de 
el szoktam heverészni; olvasgatok, ágyban reggelizem 
stb., ma pedig felkeltem, s frissen mosakodtam. Cipőt pu
coltam és borotválkoztam (mind ritka dolog). Elvittem 
a szabóhoz két nadrágot, amit már egy hónapja halogatok. 
Elhoztam a susztertől a cipőt, amire már szintén hetek óta 
készültem. Rendet raktam a szobában, ez is régen esedé
kes volt már. S magam is csodálkoztam, hogy milyen 
rendkívülinek ígérkezik ez a nap, igen furcsán kezdem, s 
Bandikának mondtam is. Figyeld meg, valami váratlan, 
valami meglepetés, valami furcsa fog még történni!

S alig pár órára kezemben volt Apuka lapja, hogy 
a hónap utolsó hetében meglátogat! Nagy volt az örö
möm, igen boldog voltam! Jön Apu! Visszaadja a látoga
tásomat! A fiúk pedig azt mondják, hogy szerencsés fló- 
tás vagyok: elsőként találtam meg annak idején Aput, 
levelet kapok Anyámtól, s a meginduló postaforgalom az 
első lapot nekem hozza.

Egész este tervezgettem, hogy mint is lesz, ha Apu 
megérkezik. Mit adok enni? Hová megyünk, mi lesz 
a program stb. S most már készen áll a terv!
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Közülünk igen sokan tesznek és tettek már kirándu
lást, mióta szabadon lehet utazni. Münchenbe és Gar- 
misch-Partenkirchenbe főleg. Nagyon sokat mesélnek, 
mert felejthetetlenül gyönyörű a Zugspitzen 2966 m-es 
magasban, s olyan élményeket jelent a kirándulás, ami 
egyedülálló. A szállodák békebeliek, az éttermek prímák, 
s jegyeket is lehet szerezni! A világhírű kirándulóhely és 
luxus nyaralóhely megtartotta békebeli varázsát és nívó
ját is. Persze az árak is a régiek.

Szeretnék Apuval lemenni! Válaszomban, amit küld
tem Apukának, jeleztem is, hogy 3-4 nappal tovább fog 
maradni, mint ahogy tervezte. Most kezdem már röstell- 
ni, hogy annyi mindent lódítottam és nagyítottam Apuká
nak életmódomról, amikor nála jártam. Mert meglátja, 
hogy fele annyira se élünk olyan jól. Viszont én azért 
mondtam csak, hogy legyen nyugodt felőlem, hogy ne 
sajnáljanak.

A napokban hallottuk először a pesti rádiót. A londo
ni rádió hívta fel a figyelmünket rá, mondván a laki he
gyi adó már 20 kilowattal dolgozik, s a rendszeres mű
sort tegnap kezdték meg, ünnepélyes megnyitó adással. 
Rögtön bekapcsoltuk. Éppen híreket mondott. Jól lehe
tett hallani. Örültünk, mert hangja rendes volt és tárgyi
lagos, a műsora változatos és jól összeállított. Nemcsak 
az itteni hírek, de a londoni rádió szerint is Bajorország
ból is megkezdődik a magyarok hazaszállítása.

A pockingi táborból, amit ezentúl indító tábornak fog
nak felhasználni, másnaponként 1500 főt fognak a vonat
ra tenni. Amerikai kísérettel történik a hazaszállítás, s 
a határon átadják a transzportot a magyar hatóságoknak. 
A vonattal párhuzamosan a szekérkaravánokat is útnak 
indítják, szintén kísérettel. Csomagok közül csupán kézi- 
poggyászt lehet vinni (kettő kézben, egy háton), de ne
kem, ill. nekünk nincs is több. Ez csak a fenti körzetre 
vonatkozik. Állítólag a pockingiek után a mi körzetünk 
következik. A számítás szerint ez legalább 2-3 hét.

Azt a szeszt, amit annak idején Apukától kaptam, el
cseréltem a bajai hölgyismerős révén az amerikaiakkal.
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750 ccm volt a szesz összesen, amit részint nyers állapot
ban, részint pedig rumként feldolgozva adtam el. Az alig 
3/4 literért összesen a következőt kaptam: 5'A kg kakaó, 
2,5 kg cukor, \Zi kávé, 20 dkg tea! Azt hiszem jó üzlet 
volt! Sok kakaót ittam azóta. Cseréltem is belőle. 20 dkg
ért kaptam 'A kg tejport! Valami finom dolog ez. Néha na
gyon finom, egészen egyéni nyalánkságokat állítok össze: 
tejpor, vaj, tojás, cukor, saccharin, kakaó, vanillin és víz. 
Néha egész sűrű, masszaszerűt, néha krémet. Persze ilyen 
lucullusi lakomára való nyersanyag ritkán gyűlik össze.

Szeptember 20.

Örömmel és kíváncsian hallgatjuk a pesti rádiót. Egy
előre csak este, mert a nappali vétel gyenge és nem jön 
be. Folynak odahaza a választások!

A mérnökhallgatók közül 500-nak sikerült csatlakoz
nia a pockingiekhez. S mehetnek haza! Remélem, ránk is 
sor kerül rövidesen. Karácsonyra otthon leszek? Úgy ér
zem! De nem sokkal előbb! Kíváncsi vagyok, hogy meg
kapták-e már otthon a vöröskeresztes nővérek által vitt 
levelet. S azokat, amit annak idején Pali, később meg 
Lukács vitt haza?

Szeptember 21.

Lapot kaptam újra Aputól. Újra jelzi jövetelét, de Vi
ki néni is jön! S amellett úgy néz ki, hogy velem együtt 
fognak visszamenni, s nekem elő kell készíteni mindent. 
Csak látogatóba várnak, ill. gondolnak, s az előkészítés, 
pl. a részükre való szállásra vonatkozik, vagy valóban 
összecsomagolásra és az utazás végleges ott maradásra 
értendő? Nem készítek semmit se elő, mert nem akarok 
elmenni! Ha csak valami fontos és komoly érvet nem 
hallok! Majd meglátjuk.

Hogy Viki néni jön, az sokat leront abból az örömből, 
ami Apu érkezésének hírére elfogott! Se helyet nem tu
dok megfelelőt, se kosztot biztosítani részére. Ami Aput
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illeti - férfi az más! Olyan örömmel terveztem és ké
szítettem elő mindent, és most, hogy nem egyedül jön, 
úgy elkedvetlenedtem! Minek jön? Tudja, hogy nem szí
velem még most se! Csak Apu kedvéért vágok mosoly
gós képet! Tapintatlanság, óh, de hagyjuk, majd csak lesz 
valahogy! Este így füstölgők éppen aztán, mivel hűvös 
volt és fáradt is voltam, szokatlanul korán lefeküdtem. 
Örs is. Egyszer csak arra ébredek, hogy szokatlan moz
gás, beszéd hallatszik a folyosóról. Biztos vendéget ka
pott a háziasszony, vagy az új lakók, a borbélyok. S meg
fordulok és elalszom. Persze csak másodpercekig 
alhattam tovább, mert kicsapódik azt ajtó, és egy bitang 
erős reflektor lámpa fénye világít az arcomba. És ordítás 
hallatszik. „Hinaus, hinaus, schnell!” - Na, mi történt? 
Ég a ház? Ki ez a világítós, kiabáló pofa? Felülök az ágy
ban, „Papier - Papier” - ordít tovább. „Csavard fel a vil
lanyt!” - szólok Örsnek, s csak a világosban látom, hogy 
amerikai katona van a szobában. Szedem elő az igazo
lást, a katona meg felforgat az asztalon mindent, kutat, 
keres, matat. Kifordítja a fiókot is. Azután lobogtatjuk fe
léje az igazolást, de nem veszi el. Közben még kettő jön 
be, s azok is megnéznek mindent. Rámutat arra 
a benzintartályra, mit Olivér talált és nálunk hagyta: 
„Mi ez?” Felelem: benzin! „Amerikai benzin?” - kérdi. 
„Igen! Leesett egy autóról - mondom - és behoztuk!” 
Felemeli és kilöki az ajtón át, a folyosóra! Irtó izgulok, 
éppen annál a ládánál topog, amelyikben kakaóm, kávém 
van! Emeli, nézi, de hál’ Isten nem nyittatja fel, le van la- 
katolva! Az egyiknél észreveszem a tőrömet. Elvitte! 
Kimennek a szobából, s beterelik hozzánk az ijedtképű 
borbélyt. Csuli megszólal: „Te, elvitték az órád!” „Nem 
igaz!” - mondom, és keresem a felforgatott asztalon. 
Tényleg elvitték! Az Isten fáját a parasztjának! Te, menj 
utána, kérd vissza tőle! S indulok ki az ajtón. A borbélyék 
lakásában forgatja éppen a koffereket, mikor kérem tőle 
az órámat, mire fejbe akar vágni azzal a ménkű lámpával, 
s belök a szobába! Fentről, a háziasszonytól kiabálás hal
latszik! Aztán csend! Elmentek. Mi ülünk - hülyén - az
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ágy szélén! Elmélkedem a Doxám felett! Jön be 
a háziasszony: három gyűrűt, két órát, láncot, brosstűt 
vittek el tőle, meg egy tőrt.

Szeptember 22.

Nemcsak nálunk jártak a faluban, Berci gazdájáéknál 
is voltak. Szintén ékszert vittek el. A közösön is jártak. 
Oda revolverrel mentek be, és a karjukat nézték, nem 
voltak-e SS-ek? De nem vittek el semmit se, mert irtó 
rendetlenség volt a szobában. Előző este készülődtek 
a székelyek haza, de félbemaradtak a csomagolással.

Kezdődött a nagy ügy tárgyalása. Megegyeztünk ab
ban, hogy nem M. P-ek voltak, hanem páncélosok. Tud
juk azt is, hogy egészen biztos magánakció volt! Gyanús 
volt, hogy sehol se beszéltek angolul egymással. Amikor 
Berci megszólította az egyiket angolul, nem felelt, a má
sik se, csak az a hosszú barna, három aranyzsinóros. Hát
ha nem is amerikaiak voltak? De akkor honnan szereztek 
katonai autót? Biztosan lengyelek, akik kaptak amerikai 
ruhát, mert a konyhán dolgoznak a katonáknak! Ebben 
állapítottuk meg a dolgot, s a fiúk vaddisznónak nevez
tek, ha abbahagyom, s nem teszek feljelentést. Nehezen 
álltam kötélnek, mert éreztem, hogy sohase fogom már 
látni az órát ebben a büdös életben!

Végre is átmentem Adldorfba. Méhes professzor saj
nálkozott az eseten, de mivel éppen most jött a kapi
tánynál tett tisztelgő látogatásáról, nem mehet panaszt 
tenni!

Katókánál, a bajai hölgynél próbálkozom! Megkér
deztem tőle, van-e ott olyan egyenruhában járkáló kato
na, aki nem tud angolul? Talán lengyel? Nincs, csak négy 
magyar válaszolja. Az egyik éppen itt áll az ajtóban. 
Odafordulok, megnézem. Nem állítom, hogy felismer
tem benne a zseblámpás alacsony szőkét, de akkor en
gem meglátva, miért fordult hirtelen sarkon? Mielőtt el
mondtam volna Katókának a dolgot, elbeszéli, hogy 
négy magyar van itt, kik éppen ma készültek elmenni

147



a román állampolgárokkal haza, s tegnap délután kérdez
ték tőle, hol vannak a környéken magyarok, mert isme
rőst szeretnének találni. S mivel jóban vannak a szakács
csal, késő délután el is indultak autóval és egy óra múlva 
már meg is jöttek.

Tisztán láttam az esetet. A szakács: hosszú, fekete fiú, 
három aranystráffal a mandzsettáján. Németül is beszél. 
A négy magyar közül pedig három a tegnap éjjeli kirándu
lás résztvevői. Az is stimmel, hogy előzőleg terepszemlét 
tartottak, mert 8 felé érdeklődtek a faluban magyar láger 
után. Megvannak a tettesek! Elmondom Katókának az 
esetet. Meg se lepődik; fel tudja tételezni ezekről. Megkér
tem, jöjjön, tolmácsoljon a kapitány és köztem, de sajnos 
nem volt otthon a kapitány, legalábbis ezt mondta Katóka. 
Onnan sejtem, hogy meg sem nézte, mert csak látszólag 
vállalta el a tolmács szerepét, hogy ne kelljen nemet mon
dania. Amit később úgyis ki kellett mondania, amikor meg 
akartam várni a kapitányt. Kellemetlen, hogy a kapitányt 
zavarjam ilyen, részére is kínos üggyel! De majd az őr
mester...! Le van ejtve az őrmester, nem lehet kis fórumok
kal kezdeni itt semmit se! Vagy talán az Oszkárhoz men
jek el? 0 a bizalmasa a kapitánynak, zászlósi rangban van, 
mondja Katóka, egy lengyel fiú. Hát, felkerestem az Osz
kárt! Egy bárhelyiségben feküdt egy igen kellemes hangu- 
latvilágítású rekamién. Olvasott. Köszönésemre éppen, 
hogy kipislant az újságból. Elmondom, ki küldött és jöve
telem okát. Honnan tudom, hogy pont Adldorfból voltak?
- kérdezi. „Láttam a jelvényt a karján.” - felelem. „Na, ez 
nem biztos!” „De igen.” „Hivatalos ellenőrzés volt.” 
„Nem volt.” „Ezt nem lehet tudni.” - s kifordítja a tenye
rét és széthúzza a száját!

És, ha hivatalos kontroll volt, mondom, ezért még 
nem kell órát, ékszert ellopni, elrabolni!? Próbálom sa
rokba szorítani. A pofa azonban nem jön izgalomba, 
hanem egész természetes hangon folytatja: „ezt nem úgy 
kell értenem, hogy raboltak, hanem revolvert, fegyvert 
kerestek, s közben meglátták az órát, az óra megtetszett, 
és eltették mint emlék - s közben félszemmel végigsimít

148



ja a csuklóján az aranyórát. Az is biztos ilyen „emlék” 
volt! „Hát ez nagyon szép” - mondom. Kíváncsi vagyok, 
hogy a kapitány úrnak is ilyen véleménye van-e 
a dologról? A kapitány nincs itthon - jön a felelet -, s kü
lönben se tehet semmit ez ügyben! „Nézze - mondom - 
úgy gondolom, ez egy presztízskérdés a csapatnak, s ép
pen ezért nem akarom a Military Police elé vinni az 
ügyet! Vagy mit szól, ha jelentem a dolgot?

„Na,-na,-na” - mondja egyre emelkedő hangsúllyal, 
mintha azt mondaná: „na, s érsz vele valamit?” - Ezzel 
aztán elköszöntem az Oszkártól.

Szeptember 23.

Letettem az óra ügy további folytatásáról, de az egyik 
tanársegéd addig dugdosta a fülembe a darazsat, míg el
indultam Landauba vele. Este értük csak el a C. I. C. pa
rancsnokot, Mr. Adlert, aki igen sajnálkozott és szégyen
kezett, de nem tartozik hozzá a dolog.

Szeptember 24.

Tamás esküvője Lenkével! Elkéstünk a szertartásról. 
Úgy intézték, hogy Adldorfban lesz 11-kor. Mi ott is vol
tunk Jóskával pont 11 -kor. Az esküvő is pont 11 -kor volt, 
csak nem Adldorfban, hanem Eichendorfban, ami továb
bi egy kilométer. Pont jöttek ki a templomból, mire oda
értünk! Három kéményseprővel is találkoztunk, fene jó 
házasság lesz!

Négy-öt év múlva szándékozom nősülni, rendeltem 
egy slepphordozó kislányt és fiút az esküvőre tőlük.

Szeptember 25.

Lázam van. Jól megfáztam valahol. De nem fekhetek, 
be kell vásárolnom egy-mást, mert holnap vagy holnap
után itt lesz Apu!

Méhes professzor szerint október 1-én elindulunk
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a pockingi táborba. La Fleure őrnagy megígérte, hogy 
autóval elszállít odáig, és vonatra tesz. Pockingből már 
hat-hétezer embert elszállítottak haza! S vajon Apu miért 
akar magával vinni? Az ő kórházuk később kerül sorra! 
Előbb a Duna-menti magyarokat viszik!

Szeptember 26.

Apu nem jött! Pedig nagyon vártam, s amikor Feri bá
csi jött a borbélyhoz, abbahagytam a cigitöltést, s felug
rottam. „Itt van Apu” - mondtam Örsnek! A hangja egész 
olyan volt!

Kitakarítottam a szobát, a háziasszony elhanyagolja 
a takarítást mostanában. Pedig ezért a pénzért igazán tö
rődhetne velünk. Hivatalosan nem is kellene fizetni, s 
a maximális szobabér havonta 10 Rm, kétágyas szobáért 
pedig 15. S mi 50-et fizetünk neki. S a mosásért külön. 
10-15 Rm-át, mikor mennyi van. Szappant is kap hozzá. 
Nyomorult hadiözvegy, semmi jövedelme nincs, s amit 
tőlünk kapott már, az egy egész évi jövedelmét túlhalad
ja. Napszámba járt néha dolgozni parasztokhoz.

Beállt az őszi esős idő. Egész nap esik, s a latyakos 
sár majd bokáig ér az utcán. Hűvös van, és a szobába va
gyunk kénytelenek húzódni. Idáig még tűrhető volt a kis 
lyuk, hiszen csak az éjszakát töltöttük itt, de most bizony 
barátságtalan, kényelmetlen és kicsi. Meg hideg is van. 
Az ablakot nyitva kell tartani, mert hamar elhasználódik 
a levegő, kintről viszont ez a nehéz nyirkos levegő be
nyomja a pöcegödör bűzét!

Borzasztó lenne itt télen! Szimpla az ablak és kályha
lyuk nincs! Egész nap ágyban lennénk, ahogy elképze
lem, csak enni kellene a konyhára bejárni. S vajon mit 
ennénk? Hisz nyáron is nehéz volt szerezni a konyhának, 
most még hagyján, krumplit meg káposztát még lehet kis 
utánjárással. Sőt végre karalábét is tudtam szerezni, meg 
mutatóba karfiolt.

A külügyminiszterek tárgyalása félbeszakadt Lon
donban. Délkelet-Európán vesztek össze. A rádió sze
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rint az új háborút csak az a tény tette elkerülhetővé, 
hogy az emberekben élénken él még a háborúnak min
den borzalma, s félnek, rettegnek a pusztítástól. Jól ki
nézünk, mondhatom. Jóformán be sem fejeződött ez 
a borzasztó emberölés és kultúrarombolás, már előre
veti árnyékát egy másik, egy következő háború! Hát 
nem volt még elég? Tönkre akarják tenni az egész vi
lágot?

Tegnap vittem kis teát a borbélynének és kértem, főz
ze meg, mert beteg vagyok. Készséggel megtette, s az 
ura felajánlotta segítségét, hogyha éjjel rosszul lennék, 
mert nagyon rosszul nézek ki. Köszöntem persze szíves
ségét, de egy vacak nátha csak nem fog ki rajtam! Reg
gel azután bekopog a borbély, s érdeklődik hogylétem 
után, s hoz egy kanna forró teát. Olyan jólesik az ilyen 
kedvesség. Hiszen annyira elszoktam én már az ilyen fi
gyelmességtől, kiszolgálástól és udvariasságtól.

Már hónapokkal ezelőtt október 18-ra mondta Méhes 
professzor, hogy hazamegyünk. Egyéni érzése volt. Még 
otthon - tavaly - azt mondta búcsúzáskor, hogy viszont
látásra október 18-án. Rossz érzése volt a profnak, hi
szen pár nap múlva október elseje lesz. Bár elsején vár
ják a pockingi táborba szállításunkat - én nem sok 
reményt fűzök hozzá -, s akkor is még mikor kerülünk 
haza. Előbb pár hét a táborban (ó én pesszimista!), s utá
na haza.

Szeptember 20-án arról írtam, hogy a mérnökök el
mentek Pockingba. Nem mentek! Rémhír volt! Nem ez 
volt az első, s nem is utolsó. Mint eső után a gomba, úgy 
nőnek a rémhírek. Egyes emberek napszámban gyártják. 
A legvadabbakat és legkülönbözőbbeket!

Szeptember 21.

Na, egészen biztos, ma fog jönni Apuka! Tiszta a szo
ba, érkezésekor új ágyneműt húz a háziasszony, szerez
tem tojást, van kis vaj is. Öt darab tojást kaptam tegnap
előtt, de bőrig áztam érte. S mivel, amúgy is náthás
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voltam és még tartott a lázam, szentül meg voltam győ
ződve, hogy ez aztán végleg betesz. S mintha még javult 
volna az állapotom. Úgy látszik, jót tett a megázás. Teg
nap meg Landauba karikáztam, hogy a cukrászdából sü
teményt szerezzek a már előzőleg bevitt kakaóért. Hogy 
Aput is meg tudjam kínálni. Alig hagytam el Aufhausent, 
el kezdett esni, mire a nyolc kilométer végére értem, csu
rom víz voltam, s ráadásul a cuki is be volt zárva. Hátul 
mentem, de az is be volt csukva, mert utolsó darabig, el
fogyott mindenük. Hát, ezért aztán érdemes volt megáz
ni! Végül is olyan mézescsók félét kaptam 60 darabot, 
ami ugyan nem látott mézet, de a csókhoz sem hasonlí
tott, de azért hagyta magát enni. És egyúttal a fogorvost 
is elintéztem, ha már bent vagyok. Befejezte az utolsó tö
mést is. Fizettem. Egy húzás (injekcióval), két idegölés, 
öt tömésért 32 Rm-át kért, ami igazán igen olcsó. Hiszen 
odahaza a 944-es ár szerint 8-10 pengőt kértek egy tömé
sért. Most pedig, ha a gyógyszerárak 40-szeresére men
tek fel a 944-es áraknak, akkor hasonló kulcs szerint egy- 
egy tömés egész vagyon. Milyen furcsa lesz otthon, amíg 
megszokja az ember ezeket a magas összegeket! Hogy 
nem 40 fillért adok a kalauznak a villamoson egy jegyért, 
hanem négy pengőt. És egy újságért nem egy lyukas 20- 
ast, hanem 1,60-at! És, ha a patikában fogok dolgozni! 
Nem 30 fillér lesz két Aspirin, hanem 12 pengő.

Kissé eltértem a landaui útról! Szóval, fogorvosnál 
voltam. Amíg bent ültem, addig nem esett az eső, s már 
örültem, hogy szárazon mehetek haza. Mondanom se 
kell, hogy amint kiléptem a rendelő ajtaján, olyan kedve
sen kezdett rá az előbbi zuhéra, hogy no! Egész hazáig 
esett! Tiszta víz lettem, s a náthám elmúlt! Még jó, hogy 
estére megettem az utolsó darabig a süteményt, mert Apu 
nem jött!

Szeptember 28.

Három lap Aputól: nem jöhet, mert engedélyt nem ka
pott, de várnak engem, okvetlen menjek. Ott is beszélnek
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a hazautazásról, de igen távolinak látszik az eset! Vigyek 
dohányt és saccharint! És üres hátizsákot, hogy megtöm
ve jöhessek vissza! Csak ne vártam volna az elmúlt hé
ten Apura. Már régen elutaztam volna hozzá! De most? 
Amikor itt van október 1-e, és valószínűleg megyünk 
Pockingba!? La Fleure csak egy írást kér, hogy van hely 
ott, s már mehetünk is. Kedvessy ezért az írásért sietett 
Pockingba most. Azt mondják, egy-két napot kellene ott 
töltenünk, s mehetnénk, mert minden szerelvény 30% 
deportáltat visz, s a magyar kormány szerint a leventék 
meg az egyetemisták a deportáltak, zsidókon kívül. Meg 
kell tehát várnom Kedvessyt. Milyen újsággal jön visz- 
sza? Megyünk, vagy van négy-öt napom, amíg elmehe
tek Apuhoz.

Dohány és saccharin! Egyik sincs olyan mennyiség
ben, hogy szemmel látható mennyiségre lehetne felezni! 
Venni nem tudok, mert annyi pénzem nincs. Kg-ja 
25-300 Rm, a saccharin 100 darabja pedig 20 Rm. Előbb 
pénzt kell szereznem. Lenne egy alkalom: bakancsot köz
vetíteni, azon maradna talán 50-60 Rm. Dohányt, meg 
esetleg más cseretárgyért tudnék szerezni. Csak idő le
gyen elutazni! Nem szeretném, hogy mire visszaérek, ne 
találjam itt a srácokat. S, hogy jutnék el csomagostól 
Pockingba? Viszont az is dühítő lenne, ha nem mernék el
utazni, s egy hét múlva is itt lennénk! Hiszen így volt ez 
július végén is, amikor első ízben készülődtem Apuhoz!

Szeptember 30.

Vasárnap. Mint már egy hete legalább, megszoktuk, 
esik az eső. Egész nap. A fatelep előtt majd belefulladok 
a sárba! Palacsintát sütöttem ebéd után. Egészen egyedül 
kevertem ki a tésztáját is, a hozzávaló finom krémet is, s 
a sütést is önállóan végeztem. Csak az evéshez jött egy
két tag segítkezni, s kritizálni akaró szándékkal, de egy
öntetű volt a vélemény: finom, csak kevés. Én is így vol
tam. Azt hittem, hogy az a csajkára való massza 15-20 
darabot fog jelenteni, de csak 6 darab lett belőle. Igaz,
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hogy nagy és elég vastag tésztája volt! Persze, csokolá
dékrémmel volt kenve!

Amerika elismerte Oroszországgal együtt a magyar 
kormányt, s Anglia is szándékozik, de függővé teszi a vá
lasztásoktól, utána pedig felveszik az Egyesült Nemzetek 
sorába. Csatlós államok közül velünk foglalkoznak leg
először, s a béketárgyalásokat is velünk kezdik a kis álla
mok közül.

A fiúk mind menni akarnak Pockingba, én is benne 
volnék örömmel, ha nem szeretnék úgy Apuhoz menni. 
Csak egy négy-öt napról biztosítana valaki! Úgy határoz
tunk, hogy holnap bemegy valaki a professzorokhoz, s 
számon kérik, hogy Kedvessy mit végzett, s ha pár napos 
várakozás lenne az indulás előtt, többen útnak indulná
nak velem együtt hasonló kirándulásra.

Október

Már a 10-ik hónapnév, amivel indulásunk óta va
gyunk! Tíz hosszú hónap! És ahogy nőttek a hónapszám
ok, úgy nőttek az esélyek, a tervek a hazamenetelre. S 
mintha a 10-es szám a végsőt, a maximumot jelentené, 
olyan komolyan, és olyan mértékben van most szó az 
utazásról. Ideje is volna már! Elég volt ebből a kéjutazás
ból és kényszernyaralásból!

Október l.

Reggel. Agyban vagyok, mert felkelni nem érdemes. 
Hideg van, s esik az eső. Pedig be kell néznem Eichen- 
dorfba. A dohány és saccharin ügyben. Hogy, ha mégis le
het elmennem Apukához, ne üres kézzel állítsak be!

Mintha alábbhagyna az eső. Micsoda nyamvadt 
egy hely ez a Bajorország. Örökké esik. Magyarorszá
gon szép idő van. A tegnapi rádióközvetítésben (elver
ték a román focistákat 7:2-re) napsütéses időről beszélt 
a szpíker!

Felkelek, s bemegyek. Délutánra már itt lesznek a fi
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úk is, akik Kedvessyhez mentek. Akkor eldől, mehetek- 
e Apuhoz! Óh, bár lehetne!

Már vissza is jöttem. Méhes professzor azt mondta, 
hogy pénteken vagy szombaton megyünk minden való
színűség szerint Pockingba, s a jövő héten indul vonat, 
azzal tudunk talán elmenni. Kért, hogy ne induljak el 
Apuhoz, mert nem érek vissza, vagy esetleg más valami 
jön közbe, s előbb mennek el. Szóval ne menjek!

Hát akkor ne menjek? Úgy döntöttem, hogy nem! 
Hátha elmennek valóban, s én nehezen tudnék csak cso
magokkal utánuk menni. írtam egy lapot Apunak, hogy 
nem mehetek.

Alig negyedóra múlva beszéltem Icával, megy 
Passauba az édesapjához. Bozóval! Péntek estére jön vis
sza! Hát, csapok egy nagyot tenyeremmel a combomra, 
ha maga lány létére neki mer vágni, akkor én is megyek! 
Mi az, hogy megyek? Mint a szél!

Október 2.

Este - tegnap - majd éjfélig csomagoltam. Összeké
szítek mindent, hogyha elindulnának a fiúk, elvihessék 
magukkal a csomagokat. Reggel 3/4 4-kor keltem, s be
gyalogoltunk Landauba. Jegyváltás. Adnak jegyet végig? 
Vagy csak a megengedett 50 km-es vonalig? Kérték 
a Passierscheint, s én pléhpofával felmutatom a tetra- 
oltásról szóló angol és magyar nyelvű igazolást. Szegény 
német pénztárnok kiadta egészen Neumarktig. Plattling- 
ben átszállás. Csak a vonat oldalán kaptam helyet. Egy 
lépcsőfok és a korlát minden kapaszkodófelület. A háti
zsákom felkötöttem egy kampóra. Irtó hideg volt útköz
ben. Pedig úgy hittem, hogy a pilótadzseki meleg.

Regensburgban már 12-kor ott voltunk. Mivel úgy tud
tam meg egy vasutastól, hogy Neumarktban elkési a vonat 
a csatlakozást, leszálltam, és egy autóval mentem tovább! 
Az országúton, a város szélén állunk. Vagyunk vagy 
20-25-en az útkereszteződés két oldalán. Az egyik irány 
az enyém: Nürnberg, a másik, ahol két kollégám várja sze
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rencséjét, az Amberg felé megy. A közepén amerikai kato
na irányítja a nagy forgalmat. Rengeteg autó. Főleg ameri
kai, őrült sebességgel száguldoznak. Német autók is. Per
sze, majd kivétel nélkül teherkocsik. Ezeknek meg kellene 
állniuk minden ilyen helyen, hogy az ott várakozókat fel
vegyék. Ez rendelet. De nemigen akarnak megállni.

Volt egy jellemző eset. Az amerikai megállítja, és 
a sofőrnek ad egy cigarettát, hogy vegye fel az utasokat. 
Az elfogadja a cigarettát és int, hogy szálljanak fel. 
A már tán órák hosszat ott ülők örömmel fogják csomag
jaikat és ugrálnak fel az autóra. Az amerikai dol- 
gavégezetten megy vissza helyére. Alig ballag el, a sofőr 
minden jelzés, előzetes figyelmeztetés nélkül elindul. Az 
autósok lent, részben fent, de olyan is volt, hogy a cso
mag fent, a pasi lent és fordítva. Sírás, ordítás a hiábava
ló „halló” és „stop” és hasonlók után. A sofőr pedig kiha
jol, és fauni pofával vigyorog. Az amerikai katona pedig 
legyint egyet, lemondóan.

'M-kor sikerült felülnöm autóra. Pótkocsis teherautó. 
Nagy ládákkal és zsákokkal megrakva. Ponyvával van az 
egész letakarva, s mi erre ülünk. Jó sokan.

Nagy partok, őrült emelkedők egész úton. Nyög, zö
rög a fagázgenerátoros kultúrcsoda. De megyünk. A par
tok tetején megáll fújtatni. Hűtik és fűtik, tisztítják, pum
pálják, aztán megint tovább. Éppen besötétedett, mikor 
jó '/i órát veszteglünk. Izgat, mi lehet a ponyva alatt 
a zsákban? Irtó óvatosan, mintha lábamat vakarnám, 
felhajtom a ponyvát. Ragad a zsák külső része. Mi ez? 
Megszagolom. Megnyalom, édes! Hiszen, ez cukor, fut 
végig rajtam a meleg! Mibe tegyem? - mert csak ez volt 
kérdés. Hogy lopok belőle, ez nem volt probléma egy pil
lanatig sem. Némettől lopni nem bűn. Tudatos vissza
szerzés. Nagyon óvatosan kellett „dolgoznom”, egész 
szakszerű vagyok, míg észrevétlen a hátizsákomba tud
tam tenni a tartalék ingembe annyit, hogy be tudjam cso
magolni. Furcsa cukor lehet, gondolom a sötétben, úgy 
ragad, s nagy, téglanagyságú darabokban is kiragadtam 
egy-két darabot. Persze sokat is ettem.
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'/29-kor a kiégett Neumarktban. Hátha kapok alkalmi 
autót Apuhoz. Innen már csak 27 km. Autóval V2-V4 óra! 
10-ig vártam, de semmi nesz! Vili-kor záróra, vagyis ti
los az utcán lenni. Hol fogok aludni? Kocsma, vendéglő, 
mind tömeg és kényszerlakás, mert az egész város rom
halmaz! Az állomáson egy üres vagonban találtam 
a legjobb helyet, amit a körülményektől várni lehetett. 
Persze se pokrócom, se kabátom. Ellenben hideg októbe
ri bajor éjszaka és egy szellős kocsiban nem a legkelle
mesebb. Leültem, s kis táplálkozás után elaludtam. Nem 
alhattam sokáig, amikor irtó vacogásra ébredek. Úgy 
fáztam, hogy reszkettem. Le-föl járkáltam, egy pár mély 
guggolás, s hasonló bemelegítő mozgás után újból szun
dítottam. Aztán megint csak ilyen vacogásra ébredek. 
Persze ismét az előbbi recept, de nem tudtam annyira fel
melegedni, hogy el is aludhattam volta. Sétáltam le-föl 
a kocsiban. Vajon hány óra lehet? Éjfél elmúlt már, vagy 
már hajnalodik? Fogalmam sincs. Úgy gondoltam, hogy 
nem várok addig, amíg a forgalmasabb délelőtti időben 
lesz autó-alkalmam Apuig menni, hanem nekivágok gya
log. Legalább nem fogok fázni, s múlik az idő. Úgyse 
maradhatok sokáig, mert péntekre otthon akarok lenni, 
így kora reggel ott leszek már!

Október 3.

'Á4 volt ekkor, mint később megtudtam, s nemsokára 
el is indultam. Persze még sötét volt, az úton nem mer
tem menni, mert reggel 5-ig tilos az utcán járni.

Kiértem az országútra. Beilngries 27 km, jelzi a táb
la, Planksetten 4 km-el közelebb, tehát 23 km, most 4 óra 
lehet, 1 óra alatt 5 km, tehát 8-ra, 9-re Apunál is leszek 
már, még abban az esetben is, ha az egész utat gyalog 
kell megtennem. Jólesik a séta. Friss a levegő, még kis
sé szürke a táj, kezdek átmelegedni. Egyetlen lelket sem 
látni még a falvakban, se az országúton. Aztán dereng 
lassan, földugja egy hegyoldalban álmos fejét a Nap - 
hosszú árnyékom lesz -, s gyalogolok. Útközben meg
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mosakszom egy vízesésnél, aztán tovább. Jöhetne már 
egy autó vagy kocsi, de egy lélek se látszik sehol.

Elhaladok egy amerikai páncélos tábor előtt. Mély 
csend. Alszanak a yenkik. Csak az őr piszkálja a parazsat 
nagy álmosan és unottan. Múlik az idő, de az országút 
egyetlen vándora én vagyok. Autó se előz, s szembe se 
jön senki sem. Csak úgy 7 óra tájban döcög el a vonat. 
Valószínűleg ezzel fogok holnap reggel visszajönni.

Autódübörgés hátulról. Kezdem csillagomat feljönni 
látni. Intek. Ő is: csak idemegy, mutat karjával jobbra, 
ahol egy fatelep van, s már kanyarodik is. Reménytelen. 
Már csak 8 km van hátra, s ez az egyetlen autó jött. Ez is 
már egy órája. Végre megint autózörgés. Intek. Megáll. 
Mondom, hogy hová szeretnék menni. Indul is már, hi
szen egy pillanat alatt felkapaszkodtam. 6 km az egész, 
amit autóval teszek meg. Időnyereség ez is, meg érzem, 
hogy feltörte a pantalló a lábam.

3/48-at mutat a kolostor toronyórája, amikor felkapta
tok a kórházba. Csend, úgy látszik, alszik még mindenki. 
Felsurranok a II. emeletre, s mint régi ismerős sietek 
a folyosón. Bekopogtatok az ajtón. Halkan, hátha alsza
nak! Mariska néni nyit ajtót, felkiált, ni a Laci - gyere
kek!

A „gyerekek” még ágyban voltak. De ettől eltekintve 
nagy az öröm, csak arra komolyodnak el, hogy már hol
nap szándékozom visszamenni. Hát igen, megyünk haza. 
Hajói megy 8-10-én, már Magyarországon is leszek! - 
mondom.

Hamar felöltöztek, én meg levetettem a bakancsot. 
Két szép csíkalakú hólyag a talpamon, a pantalló he
lyén. Meleg vízben áztatom, s közben reggelizem. Oda
húzták az asztalt hozzám, így a lavór az asztal alá ke
rült. Ez kényelem és kiszolgálás. Gyors mosdás, s mese, 
mese. Apu elmondja, hogy azok a nővérek, akikről első 
ittlétem alatt meséltem, s akikkel a levelet küldtem ha
za, kémnők voltak. Én már akkor is gondoltam rá - 
mondja Apu. Én majd lenyeltem a nyelvemet, de még
se nevettem el magam, hanem ártatlan arccal kérdez
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tem. „Tényleg?” „Igen” - feleli apuka, valaki látta is 
őket agyonlőve. Táblát tettek a nyakukra, melyen „így 
járnak a kémek” felírás volt.

Elérkezettnek láttam lélektanilag a pillanatot arra, 
hogy az eddig zsebemben lévő leveleket előhúzzam, 
mondván: „Akkor bizonyára csoda történt, mert a nővé
rek feltámadtak. Szeptember elsején ezeket a leveleket 
hozták! Tessék! Átadom!” Apu szeme tágra mered: 
„Anyád írása!” S felolvastam a levelet. Végigkönnyezte 
a meghatódottságtól.

Pár óra múlva már az egész kórház tudta, hogy leve
let kaptam Magyarországról. S a kíváncsiság olyan nagy 
volt, hogy kénytelen voltam az ebédlőben összegyűltek- 
nek némi felvilágosítást adni, és citálni egyes részletet, 
amiből az általános helyzetre lehet következtetni. Persze, 
hogy készülök haza, az sem maradt titokban, s jó pár tu
cat levelet adtak át. És 3,60-at bélyegre, levelenként. 
Délután aludtam egyet. Lábamon sajgott a törés, s lehe
tetlen volt ráállnom! Hogy fogok holnap cipőt húzni, s 
egész nap állni a vonatban, esetleg vonaton!? Apuka ez
alatt előhívta filmjeimet. Elég jól sikerültek! Este csoma
golás. Apuka, meglátva lábamat, lehetetlennek tartja, 
hogy reggel cipőt tudjak húzni rá. Viszont mennem kell, 
mert hátha addigra elindulnak a fiúk!

Október 4.

Hajnalban kelés. A bakancsot fölerőszakolom. Bi
zony beleizzadtam. Szörnyen fáj. Föl a hátizsákot, s in
dulunk az állomásra. Csípős hideg van, s fúj a szél a he
gyek között. Aztán befut a vonat. Elbúcsúztam Apukától, 
a magyarországi viszontlátás reményében. Felugrok 
a vagonba, s megyünk is már. Integetek, Apu alakja egy
re kisebbedik, míg azután végleg el nem tűnik szemem 
elől.

Neumarktban nem akarják kiadni jegyemet végig, 
így csak Regensburgig váltom meg. A vagon tömve 
van. Ember, ember mellett. Én a fal mellett állok, így
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támaszkodhatom. Közeledik Regensburg. Le kell majd 
szállnom, hogy a további útszakaszra is meg tudjam 
váltani a jegyet! De lesz-e ennyi idő? Vagy felférek-e 
majd a kocsiba? Éppen erről tanakodok magyar útitár
sammal - aki Pockingbe igyekezett -, amikor a mellet
tem álló férfi nyújtja a jegyét, s mondja magyarul, hogy 
ő Passauig váltotta meg jegyét, de csak Regensburgig 
utazik, szívesen átadja! Nagyon örültem persze. S 
ahogy vele beszélgetek, elmondja, hogy Ausztriából 
jött át, belekapcsolódik egy hölgy is a társalgásba. Ő is 
magyar volt. Később még két férfi, egy házaspár, s egy 
Dániából jövő fiú kerül bele a beszélgetésbe, akik mind 
ott álltak körülöttünk, de nem is tudtuk egymásról, hogy 
magyarok vagyunk! Javarészt Pockingbe mennek, hogy 
haza tudjanak utazni.

A legremekebb figura ezek közül egy dunántúli pa
rasztfiú volt. Olyan 20 éves forma. Zsíros, piros képe 
volt, majd kicsattant az egészségtől. Civil ruha, magyar 
katonanadrág, cúgos cipő, báránybőr bekecs és Edén ka
lap. 0 is beleelegyedik a beszélgetésbe. Jó ízes magyar 
kiejtéssel, lassan, megfontoltan beszél. Megkérdezem tő
le, honnan jön. Szív egyet cigarettájából, s miközben 
ereszti ki a füstöt a szájából, felemeli kezét úgy vállma
gasságba, s hüvelykujjával bök hátra felé „Innen, Dániá
ból”.

Délben érkezek Plattlingba. 1720-kor lesz csatlakozá
som. Addig a váróteremnek használt barakkban ülök. Itt 
is két magyarral találkozom. Esik az eső, és sár van. Na, 
gondolom, jó kis sétám lesz még ilyen lábbal Aufhau- 
senig.

Landauba este 7-re futott be a vonat. Már kezdett sö
tétedni. Másfél km a város, s onnan 8 km hazáig. Az eső 
is szépen esik. Ez még hagyján, de legalább a lábamra 
tudnék rendesen ráállni. Úgy kell járni, mintha tojáso
kon lépdelnék. S néha fel-felszisszenek, ha egy kő éri 
sarkamat. Itt-ott néha világít egy autó, de csak szembe 
jön. Jól telefröcsköl sárral. Egy-két biciklis még, külön
ben csendes az országút. Egyedül baktatok rajta, s ke
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rülgetném a tócsákat, ha látni lehetne ebben a ronda 
esőben. Szörnyen fáj a lábam, s vállam is érzi már a há
tizsák súlyát, hiába, nem pehellyel van megtömve. Las
san haladok, és gyorsan fáradok. Hiányzik egy pár éj
szakai alvás is. S a lábam! Jaj! Mikor rogyhatok le az 
ágyamra! S mi lesz, ha a fiúk elmentek már?

Végre Wildthurnba érek. Innen a töltés melletti ös
vényen haladok tovább. Persze csak sejtem az utat. Ir
tó óvatosan kell lépni, mert kéttenyérnyi lehet az ös
vény, s jobban csúszik, mint a jég, kétoldalt pedig még 
ennél a locspocsnál is nagyobb víz. Még jó, hogy az 
egész út csak % órás lehet ezen a kellemes szakaszon. 
A vasúti híd után jobb az út, csak éppen könnyen letér 
róla az ember. El is vétettem. Úgy kellett a Vilsen átve
zető pallót megkeresni - gyufával. Innen már látni 
a kivilágított metropolist: Aufhausent. Felkaptatok 
a csupa sár hídfeljárójára. A „mi hidunk”-ra, s most 
már azt sem bánva, ha nyakig sáros leszek, lépek boká
ig a sárba. Keresztülveszem magam a Pollinger-féle 
óceánon is, s már otthon is vagyok. Festői rendetlenség 
a szobában, amiből konstatálom, hogy még nem men
tek el a fiúk. Ledobom a hátizsákot, s a csuromvíz ru
hát magamról, a térdig sáros nadrágot és ó, a bakancsot 
is. Olyan érzékeny a lábam, hogy ha kisujjamat a leg- 
óvatosabban érintem is hozzá, jajgatnom kell! Mi lesz 
ezzel, ha holnap, holnapután indulunk? Hogy állok én 
talpra holnap?

Október 5.

Délfelé ébredtem fel. Óvatosan megérintem a sarka
mat. Nem fáj. Kissé megnyomom! Ez se fáj! A másik se! 
Majd akkor, ha rá kell állnom! Felkelek. Óvatosan ráne
hezedek. Nem fáj! Érdekes. Ráugrok! Még nem is érzé
keny! Egy éjszaka, hogy múlhatott el nyomtalanul, ezt 
nem értem!

Hol áll az indulás? - óh, hát azt nem tudni! A köze
li hetekben! Hát az ördög rúgja meg, ezért törtem én
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magam, ezért siettem vissza, hogy itt rostokoljunk 
még. Miért is nem maradtam Apunál még legalább egy 
napot?!

Október 6.

Azok a fiúk, akikkel együtt indultam el pár napja, 
szintén befutottak. Ki előbb, ki utóbb nálam. Pista és Fe
ri bácsi elmentek Eggenfeldenbe. Állítólag onnan is in
dulnak vonatok, nem csak Pockingből. Erről jut eszem
be, hogy Pockingban pofára estünk. Nem mehetünk oda, 
hanem meg kell várnunk, míg saját körzetünkbe kerül az 
indulási sorrend. Pocking tele van. A parancsnoka, egy 
tábornok, akivel Méhes összeveszett.

Október 7.

Vajon sikerül-e az Eggenfeldenbe való jutás? Mehe
tünk-e haza?

Október 8.

Az Aputól kapott szeszt vittem be - rumot csináltam 
belőle - Adldorfba elcserélni az amerikaiakkal. Egy 
üveggel vittem be, öt doboz cigarettát kaptam érte.

Pista bá’-nál is voltam. Megpróbálom őt is magunk
kal vinni, bár Méhes professzor már nem tudja a névsor
ba bevenni. Azért van reményem, hogy sikerül valami 
úton benyomni egy vagonba. Késő este jártam nála, s tel
jes sötétben botorkálok haza. Mi ez a 7-8 km nekem? Kis 
séta!

Este megjött Feri bácsi. Sikerült a dolog, Eggenfelden 
felvesz bennünket - suttyomban. Gizinek volt udvarlója
- egy százados intézi a titkári teendőket a tábornok mel
lett -, akit viszont Pista ismer. Vagy még e héten, 13-án 
vagy a 15-én induló vonattal mehetünk! Persze, az oda- 
jutásról nekünk kell gondoskodni, 31 km a távolság. Sze
kerek után nézünk, s Béla pedig egy autó után jár.
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Október 9.

Újra átgyalogoltam Adldorfba. A lányoknál nagy 
a felfordulás. Csomagolnak. Az uradalmi traktorokat 
próbálják kölcsönkérni. A maradék rumot elcseréltem
8 csomag cigiért. Pall-mall-t és Raleigh-t kaptam. Persze 
Pista bá’-hoz is átrohantam. Csütörtökre jeleztem az 
aufhauseni indulást. Hogy hogy jön át, ez már az ő gond
ja legyen! Örül, hogy most már biztosra mondhatom az 
Eggenfeldenből 13-án történő indulást! Apukának persze 
írtam már az indulásról.

Október 10.

Kezdek csomagolni, illetve szedelőzködni. Festői 
rendetlenség a szobában. Átmentem Exingbe is elkö
szönni. Pötyi és mamája pompás almahabos uzsonnával 
várt. El voltak szontyolodva, hogy nélkülünk maradnak, 
akik egyetlen jóakarójuk és segítőjük voltunk. Leveleket 
adnak át kézbesítésre.

Október 11.

Ma délután 3-kor fogunk indulni. Délelőtt csoma
golok, elviszem a paphoz a filmet, és elbúcsúzom tő
lük. A pafihauseni volt gazdasszonyomnak is írtam pár 
sort.

Általános búcsúzkodás és rohangálás az egész vona
lon. A falu számottevőitől küldöttségileg köszönünk el. 
Délelőttre kész a fehérneművasalás. Egyetlen stoppolat- 
lan harisnyám sincs. Úgy viszek Anyukának mindent 
vissza, mint elhoztam. (Egész rendes gyerek vagyok!) 
A konyhán nagyban megy a főzés. A búcsú-ebédre az 
összes maradékot felhasználjuk. 4 kg cukor kerül a tejbe- 
grízbe. Délben autóján befut Pista bá'! Éppen ebéd előtt. 
Örs kiosztja az útra félretett élelmet. Fejenként 4 kg ke
nyér, lA kg kolbász, ‘/2 kg vaj, 'A kg zsír.

Rohanok a csomagolás utolsó aktusait elintézni:
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/43-ra készen vagyok. 1 bőrönd, 1 láda, 1 hátizsák. Jó
val többel indulok el, mint amennyivel eljöttem hazul
ról. A kávét, kakaót ügyesen álcázom, az arany és ezüst 
tárgyakat jól eldugom. Gyűrűmet bevarrom a nadrág
ba. Állítólag az idegen katonai holmik keresését ügye
sen használják fel arra, hogy egyéb tárgyakat is elve
gyenek. A Messerschmitt kabáttól kezdek búcsúzni, de 
a hátizsákot is féltem.

Kedvesen búcsúzik a háziasszony (elég sok pénzt ott
hagytam nála), azután talicskára rakom a betyárbútort és 
indulok a Buchner-vendéglő elé. Ott már az egész társa
ság és egy nagy rakás csomag. Mindenkinek kettő-kettő, 
mert az előírás szerint két kézi és egy háti csomagot vi
hetünk magunkkal.

3Á3, Pista bá’-val sétálunk egyet. Persze igen tetszik 
neki munkásöltözetem, a szokásos úti ruhám. Pontban
3-kor befut a teherautó. A pótkocsira kerülnek a csoma
gok - az elsőre pedig mi ülünk -, a csomag persze itt is 
van.

Vi4, indulunk! Isten veled Aufhausen! Sohase lássalak 
többé! Bár egészen jól éltünk itt. Munkával, szórakozás
sal és elég jó evészettel. De, hát azért, mégis csak jobb 
otthon! A falu népe integet, kendőt lobogtatnak, amint 
végig megyünk a falun. Mosolyognak, mosolygunk. Mi 
örömünkben, alighanem ők is! Elég sok borsot törtünk az 
orruk alá!

Fél évig éltünk itt, s szinte már idetartozónak éreztük 
magunkat. S most fent ülünk az autón, csomagok tetején 
és megyünk..., megyünk haza!

Öröm és szorongás, kíváncsiság és számtalan érzés 
keveréke forrong bennem. Van valami bizonytalanság, 
valami nyomasztó érzés, ami természetes is, hiszen fo
galmunk sincs, milyen lesz maga az utazás, mit vesznek 
el, hol rabolnak ki, s azt sem tudjuk, hogy fognak otthon 
fogadni bennünket? Nem a rokonság, hanem a sajtó, 
a közvélemény? Hiszen hallottuk, hogy éppen eleget cik
keztek rólunk, hol mellettünk, hol ellenünk foglalva ál
lást. Majd meglátjuk!
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Délután már Eggenfeldenben is voltunk. Lepakolunk, 
de a vagonokba még nem csomagolhatunk, mert a szá
mát még nem tudjuk, amelyikbe kerülni fogunk!

A Lágerben aludtunk, egy barakk üres termében. Én 
egy szekrény felfordított tetején. Éjfélig viccelődtünk és 
beszélgettünk. Általános jókedv és öröm jellemzi a társa
ságot. Hiszen megyünk haza! Haza!? Óh, hogy egyszer 
ezt is megérhetjük. Megcsókolhatom Anyámat és Édi- 
kém - Téged is láthatlak újból.

Tudod, hogy most egész nap Te forogsz a fejemben. 
Rólad gondolkodom, vajon, hogy foglak először meglát
ni? Milyen lesz orcád, mit fogsz szólni, ha meglátsz? 
Olyan sok képben tudlak elképzelni, s látlak, amint kitárt 
karral rohansz felém!

Október 12.

Megkaptuk a három vagont. A 10, 11, 12-esben le
szünk. Én a 11-esben. Délelőtt befutnak a lányok is. 
Előbb Méhes és Haranghy professzorok meg Katóka, s 
később egy nagy autóba „csomagolva” a lányok. Azon
nal kezdünk berámolni a vagonba. Mi vagyunk az elsők, 
alig látszik mozgolódás, kíváncsi vagyok, hogy lesz eb
ből holnap délben indulás?

Október 13.

Nem is lett, bár délre már mindegyik vagon be volt 
csomagolva, mert pár órával előtte olyan forgalom lett, 
tucatjával érkeztek a kocsik, s perceken belül benépesült 
a pályaudvar. Hozzák az amerikaiak a kaját is. Ki is oszt
ják a vagonparancsnokoknak. 3 kg-os húskonzerv, ke
nyér, vaj, kolbász, keksz.

Megtörténik a fertőtlenítés (a ruházatunkba és a cso
magokba DDT port fújtak) is, s unottan sétál mindenki 
le-föl, és türelmetlenül várjuk az indítást.

Ilyen sétálgatás közben látom meg egyik iskolatársa
mat zászlósi egyenruhájában. Érettségi óta nem találkoz-
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tünk. Kissé lenyúzódott, megviselődött. Mellette felesé
ge. Hm! - szalad az idő!

Egyszerre csak zenét hallunk, magyar indulót játsza
nak. A Folyamerők zenekara. Könny szökött a szemem
be, hiszen nem is tudom, mikor hallottam utoljára ma
gyar indulót! Kopottas, szedett-vedett ruhában vannak, 
de lelkesen játszanak. Jó órai játszás után elmennek. 
Megunták a várakozást. Hát még mi! Kisül, hogy azért 
kell várnunk, mert egy műegyetemistákat hozó amerikai 
autó eltévedt, s a fiúk vagonja még üres!

Végre, órák múlva megérkeznek, s valóban - beszáll
ni, beszállni, indulás - hallatszik. Elfoglalom helyemet. 
A sarokban. Persze éppen annyi hely van, hogy leüljön az 
ember, de a lábunkat már nem lehet mozgatni. Pedig 
ügyesen van felhasználva minden kis hely. 4 óra felé in
dultunk el nagy sóhajjal, amely örömet, szorongást, félel
met, kíváncsiságot rejt magában.

Döcög a vagon, mozog, zörög, himbálódzik minden. 
A hátizsákom alatt leszakad a szög, bumm, s a fejemen is 
van már! Felteszem, aztán leesik újból, de később aztán 
megtalálja minden a maga aránylag stabil helyét.

Éjjel nincs hideg, csak fölötte kellemetlen és fárasztó 
teljes mozdulatlanságban ülni. Mereven.

Október 14.

A hangulat jó. Mint mindig. Beszélgetünk. Énekelge
tünk és eszünk. Egész nap!

Október 15.

Ütemesen kattog a kerék a síneken, s ütemesen mond
ja a nevedet: É-di, É-di, É-di, Bé-by, Bé-by, Sze-ret-lek! 
Sze-ret-lek! Sze-ret-lek!

Ezt mondom magamban, ütemre, minden kerékzök
kenőn, s így dobog a szívem is: a nevedet dobogja! Va
jon, hallod-e?

Késő délután lépjük át a határt. Ágfalva! Fúj a szél,
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hideg van. Amikor elénekeljük a Himnuszt, meghatódva, 
a szél a szomszéd vagonokból is a nemzeti imádság fosz
lányait hozza magával. Megáll a vonat. Leugrálunk a ko
csikból. Vadul fúj a szél, de belül melegünk van: itthon 
vagyunk. Elérkeztünk ehhez az időhöz is, amit oly na
gyon vártunk már!

Valami igazolás lesz itt, csak éjfélkor megy tovább 
a vonat Sopronig. Onnan menetrendszerű szerelvénnyel 
megyünk tovább, mert ennek az amerikai szerelvénynek 
vissza kell mennie. Kár! Elkapok egy vasutast. Érdek
lődve kérdezgetem, mi a helyzet, a hangulat, milyen az 
élet, a megélhetés idehaza? Hát, bizony nehéz, de most 
már jobb, mint volt - mondja panaszos, halk hangon. Fi
zetésem? Hát, pontosan nem is tudom, hisz minden hó
napban több - beszél tovább - legutóbb 35 ezret kaptam. 
Harmincötezret? Csodálkozom, hiszen abból jól megél
het, nem? - kérdezem. Hát, egy hónapra éppen elég, 
zöldségre!

Szidja az oroszokat. Hogy mindent elvittek. Most már 
csak kicsiben megy a fosztogatás. Vonatot már nemigen 
állítanak meg nyílt pályán, de bizony egy-egy bőröndöt, 
zsákot le-leemelnek. Úgy végigborsódzik a hátunk ezek
re a szavakra, hogy hová lett a közbiztonság a mi szép 
országunkból? Aztán megkeresem az állomásépületet. 
Épségben van, tele plakátokkal persze, most lesznek 
a választások. Kommunista, s szocdem. plakátok java
részt. Keresem a zászlót az épületen. Vajon melyik lesz 
fent, a piros-fehér-zöld vagy a piros? A háromszínű van 
az épületen. Megnyugodtam. A hivatalban bent kereszt, 
ill. feszület van.

Éjfél után hívnak bennünket, gyógyszerészeket iga
zolásra. Együtt megyünk valamennyien az állomás mö
gé, ill. a váróterembe. Egy zordképű, jól megtermett ka
tona lép be, s vad, szúrós szemekkel végignéz rajtunk. 
Rangjelzés nincs rajta. Olyan jó vad őrmesternek nézem, 
de főhadnagynak szólítják. Tisztnek aztán nem néztem. 
Ahogy végignézett rajtunk, jó bölömbika - tiszta őrmes
teri - hangon megszólalt, mondhatnám ránk üvöltött:
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„Tudják-e, ki hozta haza magukat?” Néma csend. „Nem 
tudják. Hát, majd megmondom. A Magyar Kommunista 
Párt!” Még nagyobb csend. Ezt valóban nem tudtuk, mert 
eddig úgy gondoltuk, hogy mi magunk jártuk ezt ki, és 
mi fáradoztunk, izgultunk, reménykedtünk és csügged
tünk el attól függően, hogy milyen stádiumban állt 
ügyünk. De hát tudomásul vettük ezt, s egyetlen arcizom- 
rándulással hallgattuk végig az ezt követő beszédet, 
amely egészen nyugodtan beillett egy rosszul sikerült vá
lasztási programbeszédnek.

Ezután felkért, hogy egyenként vonuljunk el előtte, 
mert ő már az arcokból is sok mindent ki tud olvasni! Ke
zébe vette a névsort, és egyenként szólított bennünket. 
Egy-két embernél tett megjegyzést, s szegény Örsnél, aki 
mikor nevét hallotta, feltartotta a kezét, jelezvén, hogy 
ott van, megkérdezte, mióta tagja a nyilas pártnak. Örs 
persze mondta, hogy sohase volt! „Hát akkor miért tar
totta fel a kezét? - kérdezte - no, különben Pesten majd 
megvakarják magát! Mehet!” Jót röhögtünk rajta!

Október 16.

Hát ezen túl vagyunk, s dideregve bújtunk be a va
gonba. Sopronig rövid volt az út, s így még tök sötét volt, 
amikor befutottunk. Itt bizony át kellett szállni, sőt előbb 
le kellett a csomagokat tenni egy erre kijelölt helyre, 
mert még nem tudtuk, sikerül-e egy külön kocsit kapni, 
vagy a közösbe kell-e felszállni, hogy Szombathelyig 
menjünk. Itt láttam először orosz katonát. Szörnyű pisz
kosak voltak. És a ruhájuk? Azokról nem is lehet beszél
ni. Két egyforma egyenruhát nem is látni. Szedett-vedett, 
és fölötte koszos rongyokban járnak. Szememben még az 
amerikaiak jól vasaltsága van, akik valóban úgy néztek 
ki, mint a kirakati babák. Mindegyiket tisztnek néztem 
először - itt meg feltűnt egy éppen olyan koszos és ócs
ka ruhás orosz -, de sok arany volt a vállán s, kisült, hogy 
kapitány. Körme vastagon feketeszegélyű, keze is pisz
kos. Majd megszokom őket!
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Délelőtt bejött a vonatunk. Gyorsan felpakoljuk két 
vagonba tengernyi hóbelevancunkat, s már indulunk is. 
Még jó, hogy esik az eső!

Délután Szombathelyen vagyunk. Hosszabb ideig 
fogunk itt állni. Lemegyek, megnézem a pályaudvart. 
Két nagy vörös zászló között a magyar. Sztálin és Le
nin képek, többméteres nagyságban. Furcsák és ízléste
lenek.

Egy bódéban szőlőt árulnak! Istenem, mikor ettem 
utoljára? Egy éve nem láttam. Ebből ennem kell! Hogy 
egy kg? - kérdem. Három-húsz mondja a néni. Kérek 
egy kg-t és leteszek egy tízpengőst. A néni rám néz ko
moly figyelő szemmel, és elkezd nevetni, kacagni, s 
a körülöttem állók is hangos vihogásban törtek ki, amint 
látták, hogy miről is van szó. S felvilágosítanak, hogy 
a három-húsz 320 pengőt jelent! Azért is vettem egy lA 
kg-ot, és olyan áhítattal ettem meg, mint még soha.

Késő délután indulunk, 7 órakor. Vajon mikor érünk 
Pestre? Hajnalban?

Gondolkodtam, adjak-e fel táviratot Anyunak, hogy 
megérkeztem, de jobbnak láttam inkább a teljes megle
petést. Jaj! Csak már ott tartanánk!

Éjjel van. Teljesen ránk sötétedett, csak a fejünk fe
lett világítanak, izzanak a csillagok. Közvetlenül a fe
jünk felett, mert nyitott vagont kaptunk. Persze, jó hideg 
van, de most már nem számít. Hisz már itthon vagyunk! 
Azt se számítom, hogy egészen meggörbülve ülök, mert 
háttámaszom nincs. Egy percet se aludtam. Egy velünk 
utazó szegedi professzor kislánya aludt az ölemben. 
Szegény gyerekek, ezeket bizony alaposan megviselte 
ez a pár napos út. Olyan jó volt ölemben tartani szöszi 
fejét, olyan jó volt elnézni lehunyt szemét a csillagos ég 
alatt - olyan jó volt álmodozni - Rólad, Bébym! Éppen 
olyan bőre van, mint Neked, s szája is olyan vékony, 
olyan szépen ívelt! (No, ne ijedj meg, tán 12-13 éves 
volt!)

Lassan hajnalodott. Felébredt, aki aludt, s felkelt, fel
állt pihenni. Én is. Kissé kinyújtózkodni.
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Október 17.

Most már világos van, megnézhetjük azokat, akikkel 
veszekedtünk az éjjel. Megrohanták minden állomásnál 
a vonatot, és persze hozzánk is be akartak jönni. Nem 
akarták elhinni, hogy egy talpalatnyi hely sincs, csak 
most vigasztalódtak meg a világosban. Kora délelőtt 
érünk Székesfehérvárra. Rengeteg ember a vonatokon. 
A teteje is tele van minden kocsinak. Az állomás szörnyű 
piszkos, tele szeméttel a pályaudvar. Leugrok. WC-t ke
resek. Nyíl jelzi, hogy az épület mellett van. Megyek ar
rafelé. A kijárat mellett, a kerítés oldalán, az utca felől 
guggolnak egymás mellett az emberek. Nők, férfiak ve
gyesen. Méterről-méterre. Szörnyű! Elképzelhetetlennek 
tartottam volna ezt azelőtt. Hát hová züllöttünk? Hová 
süllyedt ez az ország?

Délfelé közeledünk Pesthez. Már Kelenföldön va
gyunk. Szerelvény, szerelvény mellett. Mind megrongált 
állapotban. Piszok, rendetlenség. Fáradtarcú, közömbös 
tekintetű, bátyus emberek.

Messziről látni Budát, s közelebb érve elsápadunk: 
csupa rom, csupa törmelék minden. Itt-ott építenek, né
melyiken látszik a tatarozás. A törmeléket jórészt elvitték 
már. Amerre nézünk, mindenütt kiégett házak, lyukas fa
lak, tetőnélküli házak! Óh, te szép Buda! Hová lettél? 
Mikor lesz belőled újból, ami voltál? Az alagút előtt, 
a Szent Imre Herceg út fölött megáll a vonat. Forgalom 
alig van lent. Autót ritkán látni. Egy-egy 61-es villamos 
szép és jó állapotban robog el alattunk. Az emberek sza
ladgálnak dolgaik után. Mindenki csomaggal. Kis kocsi
kat tolnak, húznak.

Déli pályaudvar. Illetve a helye: rom és rom minden. 
Szomorúak vagyunk, de mégis örülünk, mert megérkez
tünk.

Lepakolás. Egy bőrönddel és hátizsákkal rögtön sie
tek nagymamáékhoz. Kívülről tudom, ahogy a levélben 
írták. A Délivel szemben, átmész a Vérmezőn, ott az új 
házuk, IV. Béla u. 75. III. 2. Vajon melyik ház az? Hiszen
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egyformán néz ki mindegyik. A Vérmező % része már fel 
van töltve. A romokkal. Külön vasúti szerelvények szál
lítják. A másik része pedig ezerszámra tele autó- és tank
roncsokkal. De teli és teli.

Átérek a Vérmezőn. Izzadva, nagyokat fújva. Hogy
ne, hát a bőrönd is jó 25 kg, a hátizsák is megvan 15, s 
jól fel vagyok öltözve, télikabát, meg minden, no, meg 
utóbbi éjjel egyáltalán nem aludtam. Meg kell állni, 
egyet fújni, pedig úgy sietek.

Repülnék legszívesebben. Drága nagymamához és Er
zsi nénihez. Megtalálom a 75-ös házat. Fel a sötét lépcső
házban. Minduntalan meg kell állni. Úgy ver a szívem az 
izgalomtól meg a tehertől, hogy alig kapok lélegzetet.

Végre fent vagyok a III. emeleten. 2-es szám. Be
csöngetek. Egy-két pillanat csend! Ki az? - Erzsi néni 
hangja? „Kósa László”. Egy halk Istenem, s nyílik az aj
tó. Egymás szemébe nézünk, s átöleljük egymást. Le
fogyva, megőszülve és megöregedve áll ott Erzsi néni. 
„Nagymama?” - kérdem. „Bent van, várj, ne menj be! 
Hátha az örömtől...”. „Anya - itt a kőműves” - szól be 
Erzsi néni, de már nem tudok várni, sietek be.

Kissé megtörten, de aránylag jól néz ki Mamika. Sír 
ő is, Erzsi néni is, én is! Zokogok - az öröm könnyeit 
hullatom, hogy végre újra itt lehetek.

Újra itthon, Magyarországon. Úgy tűnik fel, mintha 
évtizedekig lettem volna távol, pedig csak tíz hónap volt 
az egész! De ez a tíz hónap, ez az alig évnyi idő, volt 
olyan hosszú, mint máskor, más idő egy évtizede. Tor
lódtak az események, országok pusztultak el, milliók 
haltak meg e tíz hónap alatt. Világnagyságok lettek egyik 
napról a másikra semmivé, és milliók váltak hajléktala
nokká, s tízezreket fosztott meg ez a tíz hónap családjá
tól, százezreket tett földönfutóvá és hajléktalanná - sok 
szenvedést hozott ez a tíz hónap!

S mégis, csak hálát kell adnom az Úristennek, hogy e 
véres és borzasztó időn végigvezetett, szinte a tenyerén 
hordott, s visszavezetett engem ide, hol élnem, és hal
nom kell.

171



Visszasegített ide, a kifosztott, feldúlt és tönkretett 
Magyarországra, hogy segítsek a munkában, részt ve
gyek a felépítésében. Hogy dolgozzam azért a kenyérért, 
amit adni fog. Szűkösen, mert szegény az ország. Kis ke
nyérért kell nagy munkát adni, s adom szívesen a verej
tékező munkát, mert él bennem a szebb jövő reménye, az 
éltető jobbrafordulás, a bátorító és csüggedést nem isme
rő reménykedés!

Munkához kell látni, minden épkézláb ember egy-egy 
téglavivője a nagy építkezésnek. Ki kézzel, ki fejjel. Ki 
maltert kever, ki tervez, ki tanít, ki gyógyít!

Dolgoznunk kell - dolgoznom kell, csöndes és ko
moly munkával. Hogy legyen az országnak, és teljék ne
kem is! Szerényen ugyan, de teljék minden szükséges 
dologra. Legyen, mit tenni az asztalra, legyen, mit ma
gamra öltenem, teljék egy-két könyvre, teljék egy kis pi
henésre. S később, ne csak rám teljék, hanem mást is el 
tudjak tartani; hogy boldogan és szeretetben élhessünk.

Családi élet! Boldogság: harmónia, egyetértés, gond
talanság. Az otthon melege. Mind olyan dolgok, amik 
után vágyakozom. Kevés részem volt bennük! És éppen 
ezért óvatosnak, megfontoltnak kell lennem! Komoly 
a lépés, melyre szándékozom lépni. Persze nem most! 
Egy-két év kell hozzá, sőt még több!

Tudsz addig várni, lesz türelmed addig Édim?!
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