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Dr. Budaházy István fõgyógyszerész 
(Nagyvárad, 1941) elemi- és középiskolai 
tanulmányait szülõvárosában végezte. 1959-ben 
érettségizett a jeles Premontrei Fõgimnázium 
jogutódjaként fungáló 4. Számú Líceum utolsó 
klasszikus osztályában. Abban az évben sikere-
sen felvételizett a Kolozsvári Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem gyógyszerészeti karára, ahol 
1964-ben diplomázott. Háromévi vidéki gyógy-
szertárakban eltöltött kötelezõ szolgálat után

1968-tól, versenyvizsga alapján, a Nagyváradi Vasúti Kórház patikájában 
dolgozott 2000-ig, amikor saját gyógyszertárat nyitott. Közben 1975-ben 
abszolválta a fõgyógyszerészi cím elérésére szervezett vizsgát is. 1971 és 
1976 között oktatott a Nagyváradi Egészségügyi Iskola gyógyszertári 
asszisztenseket  képzõ  osztályokban.
Az officinai munka mellett rendszeres tudományos tevékenységet is 
folytatott. A bemutatott eredeti tanulmányok és referátumok száma 
meghaladja a százat, amelyeknek egy jelentõs része megjelent szak-
lapokban, konferenciák és kongresszusok köteteiben. Nagyszámú 
tudományos  ismeretterjesztõ  cikk  szerzõje.
Kutatásainak fõ témái a gyógyszerészettörténet, különös tekintettel a 
nagyváradi gyógyszerészet múltjára, és a patikamúzeumok. Az elõbbi  
témában írta és 2007-ben védte meg doktori értekezését, román nyelven, a 
Kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, prof. dr. Honorius 
Popescu irányításával, Adalékok Nagyvárad gyógyszerészettörténetéhez 
címmel. Eddig öt, a szakma történetével foglalkozó tanulmány- és egy 
útleírásokat  tartalmazó  kötete  jelent  meg.
1998-ban az Eszperantista Orvosok Világszövetsége UMEA-Shinoda-díjjal 
tüntette ki, 2006-ban megkapta az Al. Ionescu-Matiu-emlékérem har-
madik fokozatát a gyógyszerészettörténeti tevékenységéért, majd 2008-
ban odaítélték, hasonló indoklással, a Spielmenn József-emlékérmet is. 
2012 decemberében a Romániai Gyógyszerészkollégium vezetõsége élet-
mûdíjjal  jutalmazta,  „egész  gyógyszerészi  tevékenységéért”.
2015-ben a Román Gyógyszerészettörténeti Társaság emlékplakettjét 
kapta meg, kutató tevékenységéért és a román–magyar testvérszervezetek 
kapcsolatainak  elõsegítéséért.
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Lecturis Salutem!
Üdvözöljük az Olvasót!

Mintegy negyed évszázada foglalkozom a nagyváradi gyógy-
szerészet történetével a 20. század közepéig, a legapróbb jelek,
dokumentumok után keresgélve, kutakodva. Az utóbbi idõ-
ben már-már úgy tûnt, hogy elapadnak a források, és majdnem
lemondtam arról, hogy újabb, jelentõsebb nyomokra buk-
kanjak.

És láss csodát!
A már szinte elfogadott „állóvizet” egy teljesen véletlen

esemény zavarta fel. Egyik családi barátunk hallva, hogy mivel
foglalkozom, megemlítette, hogy neki van egy barátnõje, aki-
nek az édesapja szintén gyógyszerész volt. Érdeklõdésemre,
hogy nem maradt-e akármilyen dokumentum, emlék a papától
vagy a papáról, tisztelt lánya – Somogyi Lia asszony – lehetõvé
tette számomra, hogy tanulmányozhassam a néhai kolléga
meglepõen gazdag és változatos hagyatékát. Hálás köszönet
ezért a nagylelkû gesztusáért és a feltétel nélküli bizalomért,
ahogy elsõ kérésemre, az egész dokumentációt átadta tanulmá-
nyozásra. Ez az elsõsorban emlékiratokból álló anyag nem
patikai dokumentumokat tartalmaz, hanem a bennefoglalt
önéletíráson keresztül valóságos kordokumentumok, amelyek
a 20. század elejétõl a ’60–70-es évekig végigkísérik több év-
tized eseményeit, mindenekelõtt a holokauszt idején elszen-
vedett lelki és testi szenvedésekre vonatkozókat.
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Az emlékiratok szerzõje Somogyi (alias Schönzweig) László
(1892–1973).

A több mint száz oldalnyi kéz- és gépiratok legjelentõsebb
része, a deportálási emlékek leírása versben és prózában, de
találunk két saját zenei szerzeményt, gyerekkori emlékeket,
aranydiplomát stb. Ritka az az életpálya, amit Somogyi László
befutott: részvétel az elsõ világháborúban, a Trianon utáni
impériumváltás, a numerus clausus, majd a munkaszolgálat
és deportálás Auschwitzba; a „felszabadulás” után nyitott
gyógyszertárának néhány hónapon belüli államosítása és
folytathatnánk az elkövetkezõ ínséges évekkel. Ez mind, mind
osztályrészül jutott neki.

Írásaiból úgy tûnik, hogy egészséges életösztöne, optimiz-
musa és túlélõ képessége számtalan akadályon segítette át,
még a deportálás vérlázító körülményei között is. Ligeti
György zeneszerzõ, akit ugyan nem deportáltak, de a munka-
szolgálatos tapasztalatai alapján nyilatkozta, mindennek nem
sok szerepe jutott a megmenekülésben. Õ állította, hogy
„Pusztán a véletlen mûve, hogy ki maradt életben. Az ügyesség,
a rátermettség, talpraesettség alig játszottak szerepet.”

 Sokoldalú tehetségét – írás, zene, festés –, fõleg a depor-
tálásból történt hazajövetele után tudta érvényesíteni. Az is
igaz, hogy a második világháború elõtti idõrõl nem maradt
fent semmi, ami ezt bizonyítaná vagy cáfolná. Írásainak nívója
felülmúlja sok más, az utóbbi idõben divatossá vált és gomba-
mód szaporodó „memoárirodalmi alkotás” szintjét. Somogyi
László jelentõsége nem is a világirodalom gazdagításában rejlik,
hanem mint a százezrek, milliók által átélt helyzetek, tragédiák
hiteles tolmácsolásában, dokumentálásában áll, ezáltal kiegé-
szítve a holokausztra vonatkozó más emlékezéseket.

Rövidebb írásai, amelyek gyerek- és fiatalkori élményeit,
történéseit idézik fel, kellemes olvasmányok, mintha vissza-
emlékezései a korabeli gyermeki lélek kései tükrözõdései
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lennének. Természetes, ezt a könnyed, szellemes stílust nem
várhatjuk el a deportálás alatti emlékek esetében.

A jelen tanulmány megpróbálja kielemezni és feldolgozni
ezt az örökséget és ha úgy alakulnak a dolgok, javasolni
fogom könyvalakban is közreadni a teljes hagyatékot, ami
fõleg a holokauszt vonatkozásában egy megrendítõ dokumen-
tuma a lágerbeli életnek és halálnak.

Bevezetésem végezetéül el kell mondanom, hogy 2000-ben
alkalmunk volt meglátogatni Jeruzsálemben a Yad Vashem
emlékintézetet. Ott számtalan fénykép, dokumentum, névsor,
gyertya és mûalkotás emlékeztet a soá áldozataira, az elköve-
tõk embertelen viselkedésére, ami mély hatással volt ránk, de
amikor Somogyi írásait olvastam, annak a hatásnak, felhábo-
rodásomnak a sokszorosát éreztem, hogyan tudott a barbár
gyûlölet hasonló embertelenségekre késztetni egyeseket, akik
között önként jelentkezõk is voltak, akik az emberi nevet
sem érdemlik. Ezekrõl mondta Radnóti „…az ember az állatok
alja”. És ezek nevezték magukat egy felsõrendû népnek.

Legyen ez memento azok emlékére, akik ezeket a rémsé-
geket elszenvedték, legyen ismertetõ és figyelmeztetõ azoknak
a generációknak, akik ezután az idõszak után születtek, és
bizonyíték azoknak, akik még mindig kételkednek és nem
utolsósorban azoknak is, akik tagadják ezeket a gyászos
eseményeket.

A szerkesztõ





Somogyi László fiatalkori képe
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Regényes valóságok,
az emlékezés tükrében

Életre ítélve

A krónikások 1894. szeptember hónapját írták, amikor egy
pénteki nap késõ estéjén hét kormozott arcú zsivány tört rá
szüleimre. Örvényesen (Urviº) laktunk, ahol édesapámnak
szatócsüzlete volt. Ezenkívül, édesapám a belényesi román
(görögkatolikus) püspökségtõl a környéki erdõt bérelte, ahol
fakitermelést végeztetett. Itt 10–12 erdõmunkás dolgozott, aki-
ket hetenként, éspedig mindig szombat este fizetett. A mun-
kások egy része helybeli, más része pedig Dumbrovica faluból
való volt. A falu lejtõs szélén folyik a Fekete-Körös, amelyen
híd itt nincs, hanem egy alig térdig érõ gázló van, ezen át
közlekedtünk, mind szekérrel, mind gyalogszerrel. Volt még
valamikor egy kis kompjuk is, de ezt egy áradás elvitte.

Hogy a krónikásokhoz hû maradjak, tehát egyik péntek
estéjén támadtak ránk a zsiványok. Édesapám a kaput éppen
becsukni készült, amikor az ajtó kinyílt és az elsõ belépõ
magasra emelt baltával támadt édesapámra. Ám a balta éle,
a sors különös véletlenje folytán, a szoba gerendájába akadt
bele és így nem hatolt teljes erõvel édesapám fejébe, de így
is hatalmas vágást ejtve, vérbe borulva esett össze. Én akkor
húsz hónapos voltam és édesanyám ágya mellett bölcsõben
aludtam az igazak álmát. Hogy fel ne ébredjek, ketten óvato-
san félreemelték a bölcsõt, nehogy sírásommal bajt csináljak,
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különben bizonyára egy fejszecsapással örökre elhallgattattak
volna.

Ekkor az egyik marcona alak odament édesanyámhoz, aki
az ágyban hat hónapos állapotával feküdt, s revolvert tartva
a szájába, követelte, hogy mondja meg neki, hol találják meg
a pénzt. Édesanyám megmondta, hogy a bolt egyik fiókjában
keressék. Erre mindannyian beözönlöttek a boltba és hozzá-
láttak a pénz kereséséhez. Elõzõleg még az történt, hogy az
elsõ szobában fekvõ három nõvéremre éspedig Erzsikére,
Laurára és Helénre, kik egy ágyban aludtak (kettõ fejnél, egy
lábnál), rádobták a Floare nevû parasztasszonyt, aki immár
tizenhatodik éve volt a család hûséges kiszolgálója és minde-
gyikünk dajkája. Majd Imre bátyámnak a hátába vágta az
egyik a balta fokát, mély sebet ejtve rajta. Jolán nõvérem, ki
még a konyhában foglalatoskodott (legidõsebb nõvérem volt),
fejre irányított baltával a bal fülére kapott egy olyan vágást,
hogy a füle cimpájánál fogva, véresen lógott le. Jenõ bátyám
akkor már iskolában volt Belényesben. Amíg a zsiványok a
boltban zsákmány után néztek, édesapám magához tért és
négykézláb kiosont a kertbe, ott az ablak alatt egy bokorban
rejtõzve el.

Miután pedig a boltban az egyik fiókban csak az aznapi
árulás összegét találták, amit bizonyára keveselltek, kijött az
egyik, hogy megkérdezze édesanyámtól még egyszer, ismét
revolvert tartva a szájába, hogy hol van a többi pénz. És
amint a szobában lévõ komódhoz kutatni indult, észre vette,
hogy édesapám nincs már a szobában a földön, s erre azt a
gyanút sejtve, hogy kiment a házból a falusiak segítségéért, és
közölve a boltban lévõ többiekkel észrevételét, menekülésre
szólította õket. Mire ki mit talált, sebtiben magához vett és
illa berek, nádak, erek –, gyorsan kereket oldottak. Egyik egy
borssal telt fiókot, másik egy fiók rizst, cukrot, néhány üveg
pálinkát vett magához.
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Volt egy nagyon hamis házõrzõ kutyánk és, mint édes-
apám mesélte, a bandavezér ismerõs lehetett a helyzettel, mert
ahogy belépett az udvarra, koncot dobott a kutyának és bizo-
nyára nevén szólíthatta, mert a kutya egyetlen ugatást sem
hallatott, viszont egyébként olyan hamis volt, hogy idegennek
nem lehetett a közelébe menni. Nappal meg volt kötve, de
amint esteledett, szabadon lett engedve. Tudhatta az illetõ,
hogy szombat esténként lévén az erdõmunkások fizetése,
péntek este már pénz kellett legyen a háznál.

A falu népe még az éj folyamán tudomást szerzett a galád
támadásról és az egyik jó szomszédunk még hajnalban, ló-
háton vágtatott Belényesbe, Lindfeld Márk nagybátyámhoz,
közölve a történteket, aki azonnal szólt az ottani híres
orvosnak, Grünwald doktornak, aki saját kocsiján, asszisz-
tensével, mûszerekkel és gyógyszerekkel felszerelve sietett ki a
helyszínre. Édesapámat azonnal kezelésbe vette, súlyos fej-
sebét kimosta, dezinficiálta és a sebet bevarrta. Ugyancsak
Jolán nõvéremnek a behasított, lógó fülét helyére varrta. Dr.
Grünwald még néhányszor kijött pácienseihez kezelésre, majd
egy gyakorlott, megbízható szanitécet küldött ki hozzánk,
aki két hetet töltött nálunk és lelkiismeretesen teljesítette
megbizatását. Dr. Grünwald emlékének örök hálával tartozunk,
áldott legyen emléke poraiban is.

Nagybátyám bejelentette azonnal az esetet Goldhammer
Ede belényesi járási csendõrõrmesternek, aki szegrõl-végrõl
távoli rokonunk is volt, aki magához véve egy csendõraltisz-
tet, valamint lovat adva nagybátyám alá is, együtt igyekeztek
lóháton Örvényesre. Ott helyszíni leletet vett fel és megindí-
totta a nyomozást. Másnap kiszállt az illetékes hatóság is.
Széles körû nyomozás indult meg, melynek folyamán, Gold-
hammer néhány csendõrével, személyesen is részt vett a nyo-
mozásban, melynek rövidesen eredménye is lett, éspedig el-
fogtak Örvényes és Sólyom között az erdõben bujdosó három
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gyanús alakot, akik aztán bevallották, hogy részesei voltak a
bûnténynek, sõt kivallották a másik négy bûntárs személyét
is. Ezek közül hármat elfogtak, a negyedik viszont meglógott
és a Regát1  felé vette útját, ám ezt sohasem találták meg.
Ennek, a sorstól, az volt a büntetése, hogy egész életében
bujdosnia kellett, és nem térhetett vissza itt hagyott család-
jához. A hat zsiványt bilincsbe verve kísérték a belényesi
tömlöcbe. Majd megindult az eljárás ellenük és a bûntény
értelmi szerzõje az volt, aki baltát emelt édesapámra. Ez két-
évi börtönt kapott, a többiek mindössze hat hónapi börtön-
büntetést kaptak. Enyhítõ körülménynek vette a bíróság, hogy
nem történt halálos eset. A nyomozásban legnagyobb érdeme
Goldhammer járási csendõrõrmesternek volt, aki ezért az
eredményes fáradságáért az illetékes hatóság, illetve feljebb-
valója részérõl dicséretben, szüleim részérõl pedig megfelelõ
jutalomban részesült. Lelkiismeretes, kötelességtudó és ered-
ményes munkája örök hálára kötelez.

Hát így lettünk mi a sors különös véletlenje folytán életre
ítélve.

Belényesbe költöztünk

A történtek után nem volt türelme a családnak Örvényesen
maradni és különösen legidõsebb nõvérem, Jolán, nagyon
félt és szinte könyörgött édesapámnak, hogy igyekezzék Belé-
nyesben elhelyezkedni. Így történt aztán, hogy cca. 3 hónap
múlva sikerült megvennie Belényesben egy házat 6000
forintért2  (a Fekete-Körös hídja után lévõ sarokházat), amely-
ben fûszerüzletet rendezett be. Itt vegetált öt éven át, majd,

1 Regát = Órománia.
2 Téves, 1892–1926 között korona volt a forgalomban lévõ pénz.
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miután ez az üzlet nagyon gyengén ment, s nem volt rentábi-
lis, tehát nem találta meg a számításait, kiadása pedig jelen-
tékenyen növekedett, hiszen már a tizedik gyerek is meg-
született, így hát tíz gyereket kellett nevelnie.

Édesapám ötévi belényesi mûködése után eladta a há-
zát ugyanannyiért, mint amennyiért vette és kiköltözött a
román püspökség tulajdonát képezõ és általa ajánlott
házába Belényesújlakra, ahol egy szatócsüzletet és italmérést
vett át.

Legidõsebb bátyám, Béla, ebben az idõben szolgálta
önkéntesi évét az innsbrucki vadászezrednél. Õ volt a család
büszkesége, akire sokat költött édesapám. Leszerelése után
Budapesten jogászkodott, s ott végezte el az egyetemet is.
Eötvös Károly akkori híres ügyvédnél volt ügyvédbojtár
(akkor így nevezték az ügyvédjelöltet). Eötvös Károly volt
az a neves ügyvéd, aki abban az idõben a tiszaeszlári nagy
pert vezette és megnyerte. Majd megírta a Nagy per címû
hatalmas munkáját, amely a törvényszéki tárgyalás teljes
menetét ölelte fel, megfelelõ színes kommentárokkal fûsze-
rezve. Ez a testvérem késõbb, Belényesben nyitott ügyvédi
irodát és nem csak Belényesben volt a legjobb praxisú
ügyvéd, de a megyében is tekintélyes ügyvédnek számított.
Fiatalon halt meg, az elsõ világháborúban szerzett beteg-
ségében, 46 éves korában.

Még megemlítem, hogy az örvényesi üzletet édesanyám
testvéröccsének, Kaufmann Mártonnak adta át távozásakor,
aki eleinte vonakodott átvenni, lévén igen gyenge anyagi
körülménynek között, de édesapám, aki nagyon jó ember
volt, átadta neki, mert egyrészt szabadulni akart a szomorú
emlékû falutól, másrészt megbízva abban az ígéretében, hogy
majd, ha módja lesz rá, fizetni fog valamennyit érte. De ez
csak ígéret maradt, mert Márton nagybátyám, amint késõbb
hallottam, soha egy fillért se fizetett érte. Ezzel szemben, ott
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úgy megtollasodott, hogy az ottani vízimalom is a tulaj-
donába került. Édesapám sohasem méltatlankodott miatta,
mert jólesett neki az a tudat, hogy egy nálánál szegényebb
rokonnal tett jót.

Még Belényesben laktunk, amikor hatéves koromban az
elemi iskolába beírattak. Itt már megnyilvánult kötelességtudá-
som és tanulni vágyásom, amit egy akkori epizóddal támasztok
alá. Egy alkalommal egyetlen rongyos cipõmet szüleim talpalni
adták oda a suszternek és nem engedték, hogy mezítláb menjek
az iskolába, sõt még a ruhámat is eldugták. Rajtam csak egy
kezes-lábas trikó volt, amibõl hátul az ingem farokszerûen
lógott ki. Musziklonak (bohóc) neveztek benne. S miután a
bõgés sem használt, egy óvatlan pillanatban kiszöktem és –
fel is út, le is út – szaladtam, s az iskoláig meg sem álltam,
nem törõdve az engem, itt-ott nevetõ bámészokkal. Nem sok
késéssel lihegve érkeztem az iskolába, ahol Spitz nevû taní-
tónk már megkezdte az elõadást. Látva mezítlábas és hiányos
kosztümömet, haza akart zavarni, de én nem mentem, mond-
ván, hogy én tanulni akarok és sírva ültem be a padba,
szokásos helyemre. Otthon ugyan megdorgáltak érte, de
másnap már cipõben mehettem iskolába.

Egy másik epizód, amely Imre bátyámmal kapcsolatos, s
amelyre világosan emlékszem, a következõ volt. Már a gimná-
zium hetedik osztályába járt, s õ volt az osztály humoristája.
Humora és egyben kereskedelmi szelleme már fiatal korában
megnyilvánult. Ugyanis osztálytárasai a szünetekben, illetve
míg a tanár be nem jött, állandóan kérték, hogy vicceket vagy
anekdotákat meséljen. Õ, mint már akkor is bohém termé-
szetû diák, a kérésüket szívesen teljesítette, s örült ha a diák-
társai nagyokat röhögtek a viccein. Ám történt, hogy egy
alkalommal egyik viccét éppen akkor fogadta hatalmas röhej,
amikor az osztályfõnök, Dumbrava, az osztályba belépett.
No, volt erre egyszerre nagy riadalom, mert az osztályfõnök
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dühös képpel fogadta õket, hogy mit röhögtek és hogy mi
okozta a dörgedelmes kacajt. Persze a fiúk szolidárisak voltak,
annyira szerették a bátyámat, hogy egyikõjük sem volt hajlandó
õt elárulni. De aztán, amikor az egész osztályt délután két
óráig papírgalacsin-ebédre ítélte, ha meg nem mondják a
röhej okát, s mivel már fele sem volt tréfa, felállt a bátyám
és önként bemondta, hogy az õ általa mondott vicc volt az
oka a nagy röhögésnek, mire az osztályfõnök az ítéletét meg-
változtatta és csupán a bátyámat ítélte délután két óráig
galacsinpapír-ebédre, szóval ott kellett az osztályban maradnia
du. 2 óráig. Így, bár részvéttel voltak a bátyámat ért ítélet
miatt, mégis fellélegeztek és amikor vége volt az elõadásnak
(aznap már 11 órakor befejezõdött), s éppen az osztályfõnöké,
Dumbraváé volt az utolsó óra, az egyik fiú fölment a katedrára
és az egész osztály nevében gratulált és köszönetet mondott
a bátyám bátor magatartásáért. Mire az egész osztály egy-
hangúan Éljen! – Trãiascã! kiáltásba tört ki. Majd vállra emelve
vitték föl a katedrára, ahol a bátyám mosolyogva köszönte
meg a jelenetet és jóbaráti magatartásukat.

Másnap a bátyám megmakacsolta magát és nem ment az
iskolába. Ez feltûnt Dumbravának és megkérdezte az osztály-
tól, nem tudja-e valaki, mi van a bátyámmal. Erre az egyik
jó barát felállt, mondván: úgy hallotta, hogy beteg szegény.
Dumbrava akkor a bemondásra bizalmatlannak látszó fej-
csóválással kijelentette, hogy majd megnézi õ, hogy mi van
vele. Elõadás után elsõ dolga volt ennek a jó barátnak, hogy
közölje bátyámmal az osztályfõnök kijelentését, ajánlva, hogy
legyen óvatos, feküdjön le s tegyen borogatást a fejére. Bátyám
hallgatott a jó szóra, lefeküdt a díványra, paplant vett magára,
fejére pedig borogatást tett. És tényleg, még aznap délután,
úgy 5 óra tájban megjelent nálunk Dumbrava, akit a bátyám
fájdalmas nyögéseket szimulálva fogadott, mondván, hogy
nagyon fáj a feje (persze kutyabaja se volt), mire Dumbrava
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aszpirint ajánlott neki, édesanyámtól pedig elnézést kért a
zavarásért. Mikor aztán eltávozott, volt otthon általános kacaj
a huncutságért. Erre az esetre megnyugodva, a bátyám másnap
se ment be. Harmadnap aztán gyõzött benne a jóindulat és
mégis bement. A fiúk örömmel fogadták és kezdték újra
kérni, hogy mondjon nekik újabb vicceket. Bátyám azonban
megmakacsolta magát és a történtek után nem volt hajlandó
nekik újabb vicceket mondani. Ekkor, az egyik fiú, aki jómódú
szülõk gyermeke volt és bõségesen volt mindig zsebpénze,
felajánlotta, hogy a jövõben minden elõadott viccért 2 kraj-
cárral honorálja. No, ez döntõ hatású határozat volt, amit a
fiúk megtapsoltak, miután bátyám ezt azzal a feltétellel fogadta
el, hogy minden egyes alkalommal felváltva õrködnek a terem
ajtaja elõtt, jelentve, ha megjelenik a veszedelem (a tanár) a
láthatáron. Így naponta gyûltek a 2 vagy 4 krajcárok, amibõl
rendszerint, én is részesültem, mivel abban az idõben én
voltam otthon a kedvenc és különösen ezzel a bátyámmal
nagyon szerettük egymást. Volt a gimnázium elõtt felállított
sátorban egy idõsebb román házaspár, akik édességeket árul-
tak és megéltek belõle, lévén fõként a diákság legjobb vevõ-
táboruk. Legkelendõbb cikk persze a nápolyi volt, melynek
bátyám jóvoltából én is rendszeres fogyasztója voltam, mivel-
hogy darabja 2 fillér (azaz 1 krajcár) volt. (Már abban az
idõben forint helyett korona, a krajcár helyett pedig fillér
lépett életbe éspedig 1 forint 2 koronának, 1 krajcár pedig 2
fillérnek felelt meg.) Így nálam se melegedett meg a kapott
pénz, hanem a cukros sátorba vándorolt.

Itt egyébként megemlítem, hogy az én szeretett bátyám,
dr. Somogyi Imre, akirõl ez a diákkori epizód szólt, ma már
87 éves és három éve özvegy. Vékonyka nyugdíjából, vala-
mint fiának, a Pesten jól ismert humorista írónak, Somogyi
Pálnak némi anyagi támogatásával, gyenge lábon éldegél, lé-
vén már nagyon gyenge. Azért jó kedélye még nem hagyta el
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és olykor még ma is szellemesen sziporkázik. Megszokott
baráti környezetébe, az Eszpresszóba ma is naponta lejárogat.
De, ahogy mondani szokás, az alma nem esik messze a fájától,
humorista fia, Somogyi örökölte tehetségét, aki a Ludas Matyi
munkatársa és a rádió- és televízió-kabaré rendszeres írója, s
egyben szereplõje. Nemrég, már másodízben nyert Olasz-
országban humoreszkjével elsõ díjat és ezüst pálmát.

Mint már említettem, édesapám öt év után eladta belé-
nyesi házát, ugyanannyiért, mint amennyiért vette és 1900
nyarán kiköltözött B.-Újlakra.3 Ott élt családja egy részével
1924-ig, amikor is beköltözött Nagyváradra, ott élõ gyerme-
kei kívánságára, ahol aztán 1938 õszén 87 éves korában
tért örök nyugovóra, majd két évvel késõbb édesanyám, 84
éves korában.

Visszatérek még egy örvényesi epizódra, amely Helén nõ-
véremnek majdnem az életébe került. (Ám, a deportálás õt is
elpusztította.) Történt ugyanis, hogy Kaufmann Imre unoka-
bátyám (Déznáról) nálunk nyaralt és közös elhatározással
átrándultunk pár napra (az apostolok lován) Örvényesre,
kedves rokonainkhoz, éspedig: Helén nõvérem, aki akkor 17
éves volt, Kaufmann Imre, 18 éves és én, tizenöt éves lehet-
tem. Az örvényesi gázlóhoz érve, cipõnket, nadrágunkat levetve
és kézben szorongatva indultunk neki a gázlónak. Helén
nõvérem is cipõjét, harisnyáját és még valami ruhaféle hóbele-
vancot magához ölelve, indult el elsõnek, mögötte én és
hátul unokabátyánk. Már a folyó közepén túl gázoltunk,
amikor nõvérem egyik cipõjét a vízbe ejtette és utána igye-
kezett, hogy még elkapja, de miután a víz sebesebb volt mint
õ, nem érte utól, az ár elkapta és sodorta a mély víz felé. Én
nem tudtam hamarjában mit csinálni és szinte õrjöngõ visí-

3 Belényesújlak.
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tással néztem tehetetlenül a jelenetet, amikor unokabátyám
gyors elhatározással kezeimbe rakva az õ holmijait is, utána
vetette magát és a már levegõ után kapkodó nõvéremet utol-
érve, a pár méterrel alább fenyegetõ örvény elõtt, hosszú
hajánál fogva elkapta és elõször hajánál fogva, majd hónaljába
karolva úszott ki vele. Persze, nõvéremnek mindene, ami a
kezében volt a víz martaléka lett.

Ekkor leheveredtünk a part mentén elterülõ napsütötte
gyepre, majd egy, a parton sulykoló asszonnyal beüzentünk
rokonainknak, közölve az esetet, kérve, hogy unokanõvérem
valamelyes ruhát küldene ki nõvérem részére. Õ maga sietett
ki hozzánk, magával hozva megfelelõ ruhanemûket. Három
leánytestvér volt a családban, akik nagy szeretettel fogadtak
bennünket, akik közül a legnagyobb, Margit, akkor már 17
éves volt, és pár év múlva férjhez ment egy Weisz nevû
nagyváradi fûszerkereskedõhöz. A fõ leszármazottjuk egyéb-
ként a Váradon jól ismert és közkedvelt, nagy praxisú orvos,
dr. Weisz Pál. Itt megemlítem, hogy a késõbbi deportálásnál
Auschwitzban elpusztult mindhárom leánytestvér, valamint
mind az öt nõvérem és két fivérem. Ezenkívül, mint már
elõzõleg említettem, feleségem és drága két gyermekem lettek
a gázkamra áldozatai. A nyolc testvér közül (kik deportálva
voltunk) egyedül nekem sikerült sok testi és lelki szenvedésen
át (három szelektáláson túlesve) hazatérnem.

No, de errõl majd idõrendben késõbb lesz szó.
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Veszedelmes halászat
(Kifogták a nagy harcsát)

E történet még diákkorom idejére esik, amikor a nyári
vakációban, rendszerint átkutyagoltam az apostolok lován, a
tõlünk (Belényesújlaktól, ahol laktunk) cca. 8 km-re fekvõ
Örvényesre (ma Urviº a neve), 8–10 napra nyaralni, nagy-
bátyám, Kaufmann Márton családjához.

Örvényes falujában a Fekete-Körös gázlóján keresztül lehe-
tett bejutni. Se híd, se komp ott abban az idõben nem volt,
úgy, hogy akár szekérrel, akár gyalogosan csak a gázlón át
lehetett közlekedni. Ha a Körös megáradt, a falu szinte el
volt zárva a világtól. Mégis volt egy gyalogút, a hegyen s az
erdõn át Belényesújlakra. Ilyenkor csak ezen az úton – tehát
az erdõn és a hegyen át –, s csak gyalogszerrel, miután erre
kocsiút nem volt, lehetett közlekedni. Csupán egy csónak
nyújtózott ilyenkor a folyó felsõ részén a parton, csónak,
amely a falu egyik módos gazdájának privát tulajdonát ké-
pezte és pénzért szállította át a feleket a túlsó partra. Ezen
a helyen csendesebb volt a víz folyása, nem sodort úgy, mint
lejjebb. Vagy õ személyesen vagy a hetese (hetesnek nevezték
abban az idõben a szolgát) evezett a csónakkal. Ha pedig
nem tartózkodott senki a csónaknál, úgy érte kellett menni
a faluba. A viteldíj személyenként 5 fillér volt, de ha valaki
egyedül ment volna át, úgy 10 fillért kellett fizetnie.

 A falu malma, amely már nagybátyám, Kaufmann Márton
tulajdona volt, a folyó alsó folyásánál terült el. Néhány méter-
rel elõtte hatalmas gát szelte át a vizet, amelyen a víztömeg
vízesésszerûen zuhant alá és távolra is elhallatszó nagy zúgás-
sal hajtotta a malom nagy kerekét. A gáttól feljebb viszont
jó nagy területen, oly mélységet vájt ki az idõk folyamán a
sebesen hömpölygõ víz, hogy helyenként 4–5 méter mélysé-
get is mértek. Ezen a területen éldegélt, fejlõdött és nõtt óriás
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nagyra, hosszú idõk óta (emberi számítás szerint legalább
60–70 éve) egy harcsa, amely messze felúszni nem tudott,
mert a folyó vize onnan kb. 100 méternyire igen sekély volt,
lefelé pedig a gát akadályozta. Így hát az említett mély víz az
õ birodalma volt. Évek óta kísérleteztek a falu halászai a
kifogásával, de nem voltak képesek rá, mert az állat oly erõs
volt, hogy szinte életveszedelem volt érte a halászati kísérlet.

1904 nyarán, tizenkét éves koromban, egy hétig vendéges-
kedtem, jobban mondva nyaraltam nagybátyám családjánál.
Élveztem a szép gyümölcsös kertjét, amelyet szüleim a házzal
és üzlettel még 1894. évi szomorú emlékû rablótámadás után
adtak át neki, amikor onnan Belényesbe költöztünk. Én itt
kedvteléssel halászgattam a hosszú mogyorófa-vesszõre erõsített
halászómmal. Már a malomárok felé jártam, s ekkor még
csak két 20–25 dekás hal volt a zsákmányom (a kisebbeknek
ugyanis megkegyelmeztem és visszadobtam) és egy nagyobb
fogás reményében odamerészkedtem a mélyvízhez, amikor a
malom közelében szomorú jelenetnek voltam a szemtanúja:
csoportosulás és siránkozás fogadott. Ugyanis a pázsitra fek-
tetett hullát mesterséges légzéssel igyekeztek életre kelteni.

Az történt, hogy két halász egy kibérelt csónakon kísérelte
meg hálóba keríteni a hatalmas harcsát. Kivetették a nagy
hálót, órákon keresztül türelmesen vártak, addig-addig, míg
egyszercsak beleakadt, de vesztükre, mert amint húzták volna
a csónak felé, a harcsa egy nagyot lendült, a csónak felborult
és mindkét halász a mély vízbe bukott. Az egyiknek sikerült
kiúszni, de a másik egy mély örvénybe került (ugyanis a
folyónak ez a része nagy örvényekkel volt tele, talán innen
kapta a falu is a nevét – Örvényes), s onnan már csak holtan
húzták ki. Az életrekeltés természetesen nem sikerült. Aztán
sokáig békében hagyták a harcsát.

Majd két évre rá három ember szövetkezett, egy tutajt
tákoltak össze és két szigonyt kerítettek. Öt méter hosszú
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rudakkal evezték a tutajt és lesben álltak reggeltõl késõ dél-
utánig, amikor egész közelrõl megmutatta magát az óriás. A
két szigonyt nagyon hosszú kötéllel a part mellett lévõ öreg
fûzfához erõsítették, hogy ne tudja a harcsa a szigonyt is
magával húzni. Ekkor, egymás után, nagy erõvel hajították a
két szigonyt a harcsába, éspedig az egyik az oldalába, a másik
a hátába talált. A harmadik halász meg egy kampós rúddal
igyekezett a tutajt kisegíteni. Nagy erõfeszítéssel sikerült a
tutajt a partra húzni, egyidejûleg a harcsát a szigonyok kötelei-
vel a tutajra, majd a partra kivonszolni, ahol aztán néhány
baltaütéssel fejbe kólintották, a nagy állat arra megszédült és
nem dobálta úgy magát.

Holdvilágos nyári este volt már, s a harcsa farkával még
mindig reflex-mozgásokat végzett, majd az ütésektõl elalélva
teljesen megnyugodott, illetve kimúlt. Miután én ebben az
idõben éppen rokonaimnál nyaraltam, Kaufmann Imre unoka-
bátyámmal (aki ma már 81 éves nyugdíjas orvos Szegeden)
és a környéken halászgattunk, figyelmesek lettünk a tutajos
halászokra és a nagy zajra, amely a jelenet kísérõje volt. Oda-
érve, megláttuk és megcsodáltuk a nagy zsákmányt. Ekkor
valós nagyságában felmérhetõ volt, hogy milyen óriás nagyra
tudott megnõni ez a harcsa az idõk folyamán. A bámészko-
dók lassan szétszéledtek, majd mi is hazatértünk. Két halász
subáját leterítve, ott õrizte a halat egész éjjel, majd a harmadik
hazament a faluba, hogy szekeret fogadjon, mert úgy hatá-
roztak, hogy korán reggel a zsákmányt beszállítják Belényesbe.
Mi is korán keltünk és siettünk a helyszínre, hogy tanúi lehes-
sünk a szállításnak. Mire odaértünk, már ott állt a szekér a
felrakott nagy hallal, amely olyan óriás volt, hogy a feje a szekér
elején, a farka pedig lecsüngött a szekér faráról. Ezt a körül-
ményt egy ma is itt élõ szemtanú, Jordán Ferenc (Oradea, str.
Unirii 16 sz. alatti lakos), aki akkor tízéves gyerek lehetett,
is megerõsíti, aki akkor még belényesi lakos volt és az ottani
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bámészkodókkal együtt kísérte az óriás harcsát a Kõpincének
nevezett fogadóba. Ott tanúja volt a mázsálásnak, amely 130
kg-ot mutatott. Már másnap megtudtuk mi is, hogy mennyi
volt a harcsa súlya.

Belényesben aztán eladták a Weinstein-féle, Kõpincének
nevezett fogadónak, ahol feltrancsírozták és a népnek jó
pénzért elmérték, persze megfelelõ haszonnal.

A frátyék4  pedig megitták az áldomást, majd jó hangulat-
ban hazaszekereztek.

Diákéveim egyes mozzanatai

Miután szüleim 1900 nyarán kiköltöztek Belényesbõl Belényes-
újlakra, az elemi iskola további éveire teljes ellátásra a Burgundia
nevû városrészben lakó öreg, özvegy Rosenthálné bába nénihez
kerültem, aki kívülem még három iskolás gyereknek, valamint
kedvenc unokájának, aki már nagyobb diák volt, a késõbbi
Rosenthal Lajos nagyváradi ügyvédnek adott teljes ellátást.

Hogy pedig panaszom ne legyen és nehogy éhezzem, édes-
apám megbízásából Maurer nevû péknél, akinek nyílt üzlete
is volt a fõtéren, nyitott számlám volt, úgyhogy amikor meg-
éheztem, vásárolhattam nála kenyeret, amit édesapám heten-
ként rendszeresen kiegyenlített. Persze az bagatell összeget
képviselt. Én minden csütörtök délután felkerestem õt a
Goldberger-féle vendéglõben, ahova bevásárlásai után betért
ebédelni, majd a megszokott társaságával ultizott. Ilyenkor
rendszerint 20 fillér zsebpénzt kaptam.

Azt hiszem nem sértem meg dr. Rosenthal emlékét, ha
megjegyzem, hogy az õ elsõ érzéki vonzódása a bába néni
formás cselédje iránt volt, akit õ idõközönként, az éj leple
alatt titokban látogatott meg, érzéki vágyainak csillapítására.

4 Frate románul = testvér, némi vidéki torzítással frátye.
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Én akkor még csak tízéves srác, negyedik elemista voltam,
viszont õ már hetedik gimnazista. Így hát érthetõ volt az
érzéki kapcsolat.

Mint érdekességet említem meg, hogy a Belényesben töltött
gyermekéveim idején többször volt alkalmam látni egy Inger
Szulimán névre hallgató, Kimpány község nagybirtokának
nagyurát, aki havonta hajtatott be négylovas parádés kocsijá-
val Belényesbe, ahol persze mindig általános feltûnést keltett.
A fején török fezt viselõ nagyúr valódi török fõúrnak álcázta
magát, akirõl azonban abban az idõben a rossz nyelvek azt
mesélték, hogy eredetileg egy nagybirtokos volt, akinek egy
súlyos heregyulladás következtében fél heréjét kioperálták,
gondolt egy nagyot és merészet, megtanult törökül és jelent-
kezett a török szultánnál háremõrnek, azaz eunuchnak. Õ, jó
megjelenése révén bebocsátást nyert a szultán elé, aki fel is
vette õt eunuchjai sorába. Abban az idõben még volt háreme
a török szultánnak. Sõt, ahogy azt késõbb mesélték, õ más
szép nõk kerítésével gazdagította is a szultán háremét. Fegyel-
mezett és egyben szigorú magaviselete folytán a szultán
bizalmát élvezte és késõbb attól a fõháremõri feladatot kapta.
Miután pedig nem volt teljesen impotens, feltételezhetõ, hogy
olykor mégiscsak meglátogathatta titokban egyik vagy másik,
teljes bizalmáról meggyõzött háremhölgyet. Ez viszont, mint
ismeretes, ha a szultán tudomására jutott volna, halálos ve-
szedelmet is vonhatott maga után. Az ott eltöltött hosszú
évek során, mint fõeunuch, hatalmas vagyonra tett szert,
majd kilépett a szultán szolgálatából és jó pénzért megvásá-
rolta a kimpányi nagybirtokot. Inger Szultán akkor már túl
volt az ötvenedik évén és még agglegény volt. Bajuszt és
Ferenc József-szakállt viselt. A falu népe tisztelte és nagyra
becsülte, mert sok jót tett az ottani néppel, alkalmazottait és
a munkásokat jól fizette, amiért a község díszpolgárává vá-
lasztották. Õ maga is gondtalanul és jólétben élt és mégis, az
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évek múltával, amikor az öregség kopogott az ablakon, megha-
sonult önmagával, utolsó napjaiban szép gesztussal végrendel-
kezett. Vagyonát új iskola építésére és más jótékonysági célra
hagyományozta, majd néhány nap múlva agyonlõtte magát.5

Az elemi iskola négy osztályának elvégzése után, mivel,
hogy szüleim nehéz körülmények között éltek, nagybátyám
és egyben keresztapám, Lindenfeld Márk, aki idõközben Belé-
nyesbõl Hódmezõvásárhelyre költözött, ott egy ecetgyárat vett
a Toldi utcában, s mivel nagyon szeretett, magához vett és
beíratott az ottani híres ev. ref. fõgimnáziumba. Osztály-
fõnököm nem kisebb személy volt, mint dr. Ernyei István,
országgyûlési képviselõ, aki tehetséges elõadó és nagy szónok
volt. Miután az õ tantárgyaiban, latinban és magyarban, az
osztályban a legjobb voltam, megszeretett és nem felejtem el,
hogy az elsõ két osztályban elõadás alatt, néha magához vett
és a térdén lovagoltatott.

Már kisdiák koromban kezdtem verseket faragni, ami
megnyerte a tetszését és minden év végén könyv- vagy pénz-
jutalmat kaptam. Ellátásom itt is jó volt, de pénzem az nem
volt, így kiadásaimról magamnak kellett gondoskodnom, ami
eleinte nehezen ment, de mint jó tanuló, elsõsorban tandíj-
mentességet kaptam, másrészt igyekeztem néhány tanítványt
szerezni magamnak, amihez egyrészt dr. Ernyei osztályfõ-
nõköm, másrészt Vekerdy Géza számtantanárom járult hozzá.
Ezen kívül, néha, a Nagyváradon jogászkodó Imre bátyám is

 5 A figura leírását a belényesi legendárium, úgy tûnik „kicicomázta”.
Dutka Ákos szerint Abesszíniába került, ahol vezérkari fõnök és hadsereg-
szervezõ lett, és miután az angolok legyõzték, mint alkirályt nyugalmazták.
Nagy Endre szerint Szomáliába került, ahol a bennszülöttek igen megked-
velték és királlyá választották. Az ott szerzett jelentõs összegbõl vásárolta
meg a Bihar megyei birtokát. Fehér Dezsõ is említi a nagyváradi diák-
könyvében, eredeti nevén Inger Károly (1868–1935) és nem öngyilkos lett,
hanem szívroham következtében halt meg. Lásd még: Robotos Imre (szerk.)
A vér városa, Nagyvárad, 1992, 117–119. o.
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küldözgetett postán 5–5 koronákat. Így már jutott cipõtal-
palásra és egyéb kisebb kiadásra. Majd a késõbbi osztályok-
ban instruktora voltam Orbán Sándornak, a késõbb a közönség
által jól ismert és kedvelt rádióénekesnek, akinek az édesapja
jómódú kútfúró volt. Továbbá Bauer Lászlónak, akinek az
apja a vásárhelyi nagy gõzmalom tulajdonosa volt, majd
Müller Lászlónak. Ez a három osztálytársam még élénken él
az emlékezetemben. Most már spórolni is tudtam, sõt, meg-
felelõen ruházkodni is.

Itt játszódott le elsõ és talán legideálisabb szerelmem. Én
már 16 éves voltam, amikor megismerkedtem egy féltve nevelt
15 éves leánykával, aki akkor a polgári leányiskola negyedik
osztályát végzõ növendéke volt. Nagyon bájos, gyönyörû
teremtés volt és Juliska névre hallgatott. Vele csak titokban
lehetett találkozni, mert az édesanyja, aki egyébként tanár
férjétõl elváltan egy városházi napidíjassal élt vadházasság-
ban, ellenezte a találkozásunkat és ezért a leányka – ahogy
mesélte –, többször kikapott. Pedig ez a szerelem igazán ideá-
lis és csak plátói volt, mert ölelésnél és csókolózásnál tovább
nem terjedt. De az édesanyja mégis féltette egyetlen leányká-
ját, annál is inkább, mert õt magát férje in flagranti találta
a napidíjassal, ami miatt történt a válás. Ez az ifjúkori fel-
lángolás csak három hónapig tartott, mivel következett a
nyári vakáció és haza kellett utaznom. Otthon aztán az a
határozat fogadott, hogy nem megyek vissza Vásárhelyre,
hanem az idõközben Szamosújvárra férjhez ment nõvérem-
hez megyek és ott folytatom a tanulást. Így is történt és az
idillikus szerelem további szálai megszakadtak.

Szamosújváron nem gyõztem eleget csodálni azt a
Rembrandt-festményt,6 amely az ottani örmény templom

6 A kép eredete itt téves. Nem Rembrandt, hanem Rubensnek vagy egy
tanítványának tulajdonítják. Rubensnek egy azonos témájú és címû nagy
triptichonja van Antwerpenben, a katedrálisban is.
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egyik helyiségének oldalfalát díszítette és szinte teljesen befedte.
Vászonfestmény volt, amelynek témája Krisztus levétele a ke-
resztrõl. Mint világhírû festményt õrzi az ottani örmény
egyház, amely mûvészi alkotás hatalmas értéket képvisel.

Hogyan lettem gyógyszerész

A gimnázium elvégzése után gondot okozott, hogy milyen
pályára lépjek. Összeült a családi kupaktanács, s mivel az
esetleges egyetemi költégeket szüleim nem tudták volna viselni,
így olyan pályát kellett választanom, ahol minimális költség-
gel megúszom. Így esett a választás a gyógyszerészi pályára,
annál is inkább, mivel a belényesi sógorom egyik rokonánál
(az unokanõvére férjénél), Balázs Ferenc gyógyszerésznél, aki-
nek abban az idõben Balmazújvároson volt patikája, egy gya-
kornok részére üresedés volt. Illetve praxit keresett, mivel az
elõzõ, Ilkovits nevû gyakornoknak letelvén az inasévei, felment
Budapestre, a három hónapos gyakornoki kurzusra, mely
után tirocinális7 vizsga következett. Annak sikeres letételével
úgynevezett nem okleveles gyógyszerészsegéd lett az illetõ.

Így már 1910. augusztus 1-jén beléptem hozzá szerzõdési-
leg, lekötve magam a gyakornoki idõre. Az elsõ három hó-
napban csak teljes ellátást, de fizetést nem adtak, majd fél
éven át 20, majd 30 korona havi zsebpénzt kaptam. 1912-ben
a kurzus hallgatása után letettem a gyakornoki vizsgát, aztán
állást vállaltam Belényesben az Õrangyal gyógyszertárban,
melynek tulajdonosa (nemes Ghéczy Dezsõ), bérbeadta patiká-
ját Pataky Sándor odavaló gyógyszerésznek. Ghéczyt Wertheim-
stein Homér helyi fõszolgabíró városi bírónak nevezte ki. A
rossz nyelvek szerint Wertheimstein érzéki kapcsolatot tartott

7 Gyakornoki vizsga (tyro = inas).
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fenn huzamosabb ideig Ghéczy fiatal feleségével, aki akkor
26 éves volt és 24 évvel fiatalabb férjénél. Így Wertheimstein
gyakran volt vendége Ghéczynének, aki szép asszony volt és
más pikáns kalandnak is részese volt. De sokat beszéltek
érzéki kapcsolatairól Pataky feleségérõl is, aki Farkas belé-
nyesi tanárnak volt a lánya és Farkas Bubi névre hallgatott.
Azt csicseregték a madarak, hogy az elsõ világháború idején,
amikor a férje be volt vonulva, a szép nyári éjszakák leple
alatt, egy magyar katonatiszt (fõhadnagy) látogatta meg, utcai
lakásuk alacsonyan fekvõ, nyitvahagyott ablakán keresztül.
Miután az e viszonyból származó szerelemgyerek születési
ideje nem egyezett az általános kilenc hónappal, férje tíz
hónappal hamarabb lévén otthon szabadságon, azt a gyereket
nem vállalta magáénak, hanem elvált és csak az elõzõleg
meglévõ két gyerek apaságát ismerte el.

Egyébként – Belényesben – abban az idõben „feljegyeztek
a krónikások” néhány kikapós szépasszonyt, amilyenek voltak,
többek között Büchlerné, Leipich Dolfiné, Ghéczyné, Wein-
steinné. Ezeket az úriasszonyokat azért közölhetem, mert ezek
ismert eseteik közszájon forogtak. Tehát nem követhetek el
indiszkréciót. Még érdekesnek tartom megemlíteni, hogy
Weinstein, aki egyébként igen gazdag ember hírében állt,
amikor másoldalú elfoglaltsága miatt nem volt a trafikjában,
lévén vagy elutazva, vagy a Markovits-vendéglõben a meg-
szokott kártyapartijában vett részt, nagyobbik lányát, Gittát
tette be a dohányárudájába. Az pedig olyan jószívû volt,
hogy a neki megtetszõ nagyobb diákoknak ingyen adogatta
a cigarettát. Az a szó járta, hogy lányságát is a közeli kis
erdõben adott randevú alkalmával egy jóképû román diákkal
kötött barátságnak áldozta. Miután a fáma szerint otthon
nem nagy jövõje volt kikapós híre miatt a férjhezmenetelhez,
Bécsben kerestek és találtak számára megfelelõ võlegényt, il-
letve házastársat.
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Belényesben mindössze hat hónapig voltam kondícióban,
de mivel Pataky csak kevesett fizetett (havi 20 koronát), Erdélyi
Laci8 bácsi, aki tulajdonosa volt a régebbi patikának, ajánlá-
sára 1913. március 1-jével beléptem Mihálovits Jenõ országos
hírû gyógyszerész Debrecenben lévõ patikájába. Kezdõ fizetés-
ként 150 koronát kaptam, reggelit, lakást és fûtést, világítást.
Egyébként az nem csak az ország, hanem az egész Osztrák–
Magyar Monarchia legforgalmasabb gyógyszertára volt.9 Éppen
ezért a legjobban is fizetett. A patikában, félkörben elhelye-
zett hét receptúra volt. Abban az idõben tizenkét gyógysze-
rész alkalmazottal, kilenc diplomás és három nem okleveles
patikussal. Gyakornokokat már évek óta nem tartott. Amikor
megkérdeztük, hogy miért nem alkalmaz praxikat is, azt fe-
lelte, hogy az utolsó gyakornoka Mezõ Ernõ volt, aki késõbb
a nagyváradi Arany Sas patika tulajdonosának, Káin Eszter-
nek lett a férje és akivel annyi bosszúsága volt, hogy megfo-
gadta, hogy soha többé nem tart gyakornokot. Megtehette,
mert nagyon jómódú volt és volt mibõl fizesse a segédeket.
Azonkívül volt még két kasszásnõ, akik váltották egymást,
két csomagolónõ, egy laboráns és egy takarítónõ. Szóval össze-
sen tizennyolc alkalmazottja volt. A gyógyszerészek közül tíz
volt a receptúránál és kettõ laboratoriász. A két laboratóriumi
segéd felváltva dolgozott hol a laboratóriumban, hol pedig a
receptúránál. Debrecenben még összesen tizenhat patika volt,
de szinte hihetetlenül hangzik, hogy a többi tizenhat gyógy-
tár együtt nem forgatott annyit, mint ez egyedül. Itt aztán
lehetett gyakorlatra szert tenni, mert a receptúra nagyon válto-
zatos volt és a magisztrális receptek dominálták a forgalmat
(nem úgy mint ma, amikor legtöbbnyire preparátumokkal
lesz a közönség kiszolgálva).

8 Késõbb Ardelean Vasile.
9 Ez az állítás enyhén túlzó, mert Debrecennek akkor 70–75 000 lakosa

volt, messzirõl sem a legnagyobb városa a Monarchiának.
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Mihálovits Janõ nagyon tehetséges és országosan ismert,
jóhírnek örvendõ gyógyszerész volt. Több szakkönyvet is írt
és az 1914-ben Hágában tartott gyógyszerész-kongresszusra az
országos gyógyszerész-egyesület Mihálovits Jenõt és dr. Múzsa
Gyula budapesti gyógyszertár-tulajdonost (egyben országos
képviselõt) delegálta. Csak mint mellékes dolgot említem meg,
hogy onnan hazatérve, minden egyes alkalmazottját értékes
ajándékokkal lepte meg. Jellemzõ volt rá, hogy nem csak jó
gyógyszerész, de jó kereskedõ is volt. Ugyanis minden egyes
orvos karácsonyra vagy újévre ajándékot kapott (1–1 liter
Cognac vagy likör, piperecikkek stb.). Ennek meg is volt az
eredménye, mert az orvosok ontották a recepteket és általában
hozzánk is irányították.

Sámsonban10 volt egy dr. Leitner nevû csodadoktornak
titulált orvos, akinek óriási praxisa és kiterjedt pacientúrája
volt. Ezt az orvost behozta Debrecenbe és a saját házában
öröklakást adott neki. Csak úgy özönlöttek hozzá a betegek
és fõleg vidékiek, õ pedig természetesen minden betegét a
híres Kígyó patikába (ez volt a Mihálovits-gyógyszertár emblé-
mája) irányította. De volt is ott munka. Mint egy gép, úgy
dolgoztunk.

A gyógyszertár reggel 7 órától este 8-ig volt nyitva, állandó
éjszakai szolgálattal, amit felváltva tartottunk. Délben két óra
ebédidõ, amit két csoportban felváltva tartottunk (12-tõl 14-ig,
14-tõl du. 4 óráig). A gyógyszertár mögötti helyiség össze-
csukható, illetve széthúzható (felsõ része üveges) fallal volt
elválasztva, a mögött reggel 7-tõl 8-ig és este 7–8 óra között
lehetett felváltva pihenni, esetleg cigarettázni. Reggel 7-tõl 8-
ig felváltva reggeliztünk, amit minden gyógyszerész kapott.
Aztán elfoglalta mindenki a megfelelõ receptúránál a helyét,
és szinte percnyi megállás nélkül dolgoztunk. Az elválasztó

10 Hajdúsámson.
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fal is szétnyitható volt és a hátsó helyiségben egy gyógyszerész,
rendszerint elõre készített gyógyszerekkel foglalatoskodott. Itt
készítették elõ például a kombinált porokat, különbözõ piru-
lákat ezres–kétezres tételekben, vagy a Leitner-féle köhögés
elleni porokat, amelyeket dr. Leitner (az ún. Csodadoktor)
naponta – pláne télen – rendelt, aztán meg suppositoriákat
(végbélkúpokat). A híres hajdúsági bajuszpedrõt, ami abban
az idõben nagy kelendõségnek örvendett, 10 kilogrammos
tételekben készítették a laboratóriumban. Az elõre összemért
és összekavart anyagokat pillanatig sem volt szabad elhagyni.
Ilyenkor a mozsárba tett papírszeletke tanúskodott annak
tartalmáról. Sõt, a fõnök annyira pedáns volt, hogyha néha
elkapott valakit, hogy nem tett a keverékbe egy cédulát, amikor
akár csak egy percre hagyta ott a munkáját, kidobatta a por-
keveréket a vezetékbe és az illetõnek újra kellett összemérnie.

Továbbá jellemzõ volt rá, hogy milyen módon ismerte
meg és mérlegelte egyes gyógyszerészek munkatevékenységét.
Minden egyes patikusnak más-más színû blokkja volt. A
blokkra rá kellett jegyezni, hogy magisztrális recept vagy
specialitás, s a többi árulás kézieladásnak lett számítva. A
hónap végén tehát pontos képet tudott alkotni arról, hogy ki
mennyit produkált, vagyis havonta összesen hány blokkot
adott le, hány volt magisztrális recept stb. Ezenkívül minden
gyógyszerésznek pecsétnyomója volt (melyeket persze õ ké-
szíttetett), nevének kezdõbetûivel, amelyet rá kellett nyomni
a kontós receptek hátára. Ugyanis naponta volt 450–500
kontós recept is. Így azokat is ellenõrizte és ilyen módon
pontos képet alkothatott magának az egyes gyógyszerészek
tevékenységérõl. Akinek a munkájával meg volt elégedve, annak
három havonta 10 koronával emelte a fizetését. A nem
oklevelesek fizetése. maximum 220 koronáig, az okleveleseké
260 koronáig emelkedett. Kivételt képezett az elsõ segéd, aki
havi maximum 300 koronáig terjedhetett. 1914. augusztus
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1-jén, amikor az elsõ világháborúba bevonultam, az én nem
okleveles fizetésem már 200 koronára emelkedett.

Ha pedig valakivel nem volt megelégedve, azt már az elsõ
hónapi mûködése után konstatálta, és akkor az illetõ egy
borítékban egy levelet kapott, amelyben megköszönte az il-
letõ addigi mûködését, mellékelte benne a hatheti felmondási
idõre szóló összeget, azzal a megjegyzéssel, hogy bármikor
távozhat. Persze ilyen esetben az illetõ nem várta be a fel-
mondási idõ leteltét, hanem már másnap elköszönt és el-
távozott.

Én pedig augusztus elsején bevonultam Budapestre a 16.
egészségügyi törzsszázadhoz.

„Amati” a putriban

Balmazújvároson, hol gyógyszerészgyakornoki idõmet
töltöttem, történt a következõ eset.

Szabadidõmben én kedvtelésbõl hegedûlgettem. Ennek
alapját egyéni szorgalmamon kívül, a hódmezõvásárhelyi gim-
náziumban a zeneelméleti órákon rámragadt kezdetleges tu-
dásom képezte, amelyhez még hozzájárult az ottani zene-
tanár, Ivánka Zoltán négy hónapi önzetlen és díjmentes
tanítása. Aztán már csak magam igyekeztem fejleszteni zenei
szakismereteimet, de leginkább mint naturalista gyakoroltam
magamat. Volt egy Komáromi és Tóth nevû, akkori, szolnoki
hegedûkészítõk által gyártott mesterhegedûm, melynek belse-
jében látható volt az eredeti cégjelzés.

Itt megemlékezem Weil József aradi fõmérnök leányáról,
Weil Magda hegedûmûvészrõl, akinek szintén a Komáromi
és Tóth cégtõl származott a mesterhegedûje, amellyel külföldön
is többször hangversenyezett. Ennek a férje, Kleinhandler
Ábris volt, aki késõbb az aradi ITA textilgyár egyik igazgatója
lett. Weil Magda és férje, valamint szülei is kitértek, de



36

jellemzõ, hogy amikor a zsidó üldözés volt, mind Magda,
mind férje visszatért a zsidó vallásra. Majd férje halála után
magára maradt. Állítólag idõközben a házibarátja is hûtlen lett
hozzá, búskomor lett, majd idegösszeroppanása nagyon meg-
viselte szervezetét, meghasonlott önmagával és öngyilkos lett.

Szóval ennek az én ¾-es hegedûmnek tetszetõs kivitele és
igen jó hangja volt. Egy alkalommal az otthoni cigány-
prímásnak, Rézmûves Károlynak feltûnt a hegedûm lágy
hangja és azt az ajánlatot tette, hogy cseréljem el a hegedûmet
az övével, amelynek szintén nagyon jó hangja volt. Felajánlott
még rá 20 korona ráfizetést. Én megnézve jobban a hegedût,
láttam, hogy a hátrész egybõl van és annak belsõ részében a
következõ jelzés van belevésve: „Nicolaus Amati fecit in Cremona
1616.” Ez feltûnt nekem és arra gondolva, hátha a hegedû
tényleg valódi, belementem a cserébe, arra gondolva, hogy
majd felmegyek Pestre, megpróbáltatom. Fel is kerültem 1912-
ben a gyakornoki tanfolyamra, de nem került rá sor, mert
amint a vizsgát letettem, igyekeztem haza és munkát vállal-
tam a belényesi Õrangyal gyógyszertárban. Száz szónak is egy
a vége, a csere megtörtént. Majd megkérdeztem a cigány-
prímástól, hogyan került hozzá ez a hegedû? Erre hosszú
mesébe kezdett, mondván:

Oh, gyógyszerész úr, annak nagy története van. Ezt a
hegedût hagyományos kegyelettel õriztük meg nemzedékrõl
nemzedékre, mert még dédnagyapámról maradt ránk, s miután
a hegedû felsõ része hibás volt, a padláson tartogattuk régi
idõk óta. Még nagyapám mesélte el, hogy dédapám idején
katonákat toboroztak a községben, a nagy napóleoni had-
seregbe. S miután a toborzó tiszteknek megtetszett a déd-
nagyapám játéka, mert biztos szépen tudott hegedûlni, hát
felszólították, hogy álljon be õ is katonának, két másik
cimborájával együtt. Hallgattak a szóra és büszkék voltak,
hogy bevették õket katonának. Fejükre nyomták a huszár-
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csákót és néhány nap múlva vitték is õket magukkal. Abban
az idõben, ugyanis, ilyen és hasonló módon ment a toborzás.
Persze tisztességes zsoldot is kaptak és nemsokára már ment
is a magyar sereg Bécsbe, majd onnan osztrák csapattal együtt
Franciaországba kerültek, ahonnan Olaszországba küldte õket
Napóleon, az olaszországi harcokba. Így történt, hogy az õ
dédnagyapja egy olasz nõvel kötött ottan szoros barátságot,
akit aztán az ádáz harcokból menekülve, magával hozott és
feleségül vette.

A francia–olasz háborút kisebb sérüléssel megúszta. A
csapat tisztjei mulatósak voltak és sokat kellett nekik muzsi-
kálni. De amikor a háborúból hazatért, feleségével együtt,
magával hozta azt a hegedût is, amin ott muzsikálgatott és
amelynek birtokába az asszony által jutott. Történt aztán pár
évvel elõbb, ahogy mesélte, hogy Debrecenbõl ide a nagy
gyakorlatra kijött tisztek, a Tûzoltó vendéglõben nagy mulat-
ságot rendeztek és az egyik huszártiszt duhaj jókedvében
összetörte az én akkori hegedûmet, amit ugyan gálánsan meg-
fizetett, de hegedû nélkül maradtam. Így történt aztán, hogy
a padláson ereklyeként õrzött hegedût rendbehozattam és
most már évek óta ezen játszom.

A cigányprimásnak ez a nyilatkozata szeget ütött a fe-
jembe, és mindig reméltem, hogy a hegedû talán valóban
„Amati” lehet, vagy legalább is a háta, oldala és a kápája,
melynek külsõ fején szintén bevésve ott díszelgett az „Amati”
név, de így is – ha valódi –, nagy értéket képviselt. Én, egy
gordonkán mûvésziesen játszó, ottani tisztviselõ barátom –
ha jól emlékszem, Zathuretzky névre hallgatott –, véleményét
kérdeztem, aki azt felelte, hogy lehet, hogy a hegedû valódi,
de nem biztos, mert lehet, hogy egy nagyon jó gyári hami-
sítvány. Ez a vélemény egy kissé lehangolt és bizonytalanná
tette a hegedû valódiságába vetett reményemet.
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Teltek az évek, az elsõ világháborúnak is a végéhez értünk,
– melynek a velem kapcsolatos mozzanatairól külön emlé-
kezem meg –, ismét Pestre kerültem, ahol egy ideig a Kígyó
patikában dolgoztam, amely akkor az öreg Molnár Lajos
(Kassáról Pestre származott gyógyszerész) tulajdona volt, majd
fiának, dr. Molnár Frédinek adta át. Itteni munkatársaim
voltak többek között az öreg Király Tóni, aki ahhoz a pati-
kához szinte hozzá volt nõve, hiszen, akkor már huszon-
ötödik munkaévét töltötte itt és büszke volt arra, hogy Aponyi
grófot rendszerint õ szolgálta ki. Továbbá Szepesi és Vidder
Gyuri kollégám. Ez a Gyuri igen jó barátságban volt velem,
úgyhogy megengedhette magának velem szemben azt a tréfát,
mondván: Tekintettel arra, hogy ma éjjel szolgálatos lennék,
de ma estére hivatalos vagyok egy családhoz (lányos házhoz)
születésnapi ünnepségre, megkérnélek Lacikám, hogy légy
szíves helyettem az éjjeli szolgálatot átvenni és akkor holnap
nem kell begyere. Természetesen elvállaltam. Õ be is jött
másnap reggel, de csak azért, hogy egyrészt megköszönje a
jóbaráti szívességet, másrészt, hogy jól mulassunk a tréfáján,
mondván, hogy igaz azt mondtam, hogy nem kell bejönnöd,
hát nem is kell, hogy begyere, mert hiszen itt vagy, azaz,
hogy bent vagy, de nem maradok adósod, mert legközelebb
én veszem át a te éjjeli szolgálatodat. Ebben aztán meg-
egyeztünk.

Hat hónap elteltével a Ladányi-patikában vállaltam állást
(Andrássy út és Eötvös utca sarkán). Itt történt velem a
következõ könnyelmû eset: Budapesten játszottam a lóver-
senyen, változó szerencsével, de inkább veszítettem. A havi
fizetésem 5000 pengõ volt. Ebbõl az összegbõl kellett fedeznem
a megélhetést, lakás- és egyéb kiadásokat. És a többihez
tartozott a lóversenyzés kiadása is. Az egyik hónapban olyan
pechesen játszottam, hogy szinte teljesen pénz nélkül ma-
radtam. Újabb elõleget nem akartan kérni, mert addig már
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2000 korona elõleggel „úsztam”. Így hát egyik ottani mun-
katársam bátyja, aki alkalmi üzletekkel foglalkozott, felaján-
lott nekem kamatos kölcsönt, megfelelõ garanciával. Én –
szorult helyzetemben – kaptam az alkalmon és igénybe vet-
tem az 5000 koronás kölcsönt, harminc napra. Garanciának
odaadtam az „Amati” hegedûmet, melyet még mindig nem
bíráltattam meg, hogy tényleg valódi-e. Az illetõ írásban
kötötte ki, hogy amennyiben 30 napon belül az összeget nem
fizetném vissza, úgy rendelkezik a hegedûvel. Én 20 nap
múlva, miután sikerült a lóversenyen egy nagyobb összeget
nyernem (kb. 3000 koronát), törleszteni akartam az adósságból,
de az öccsével õ azt üzente, hogy csak az egész összeget
egyszerre fogadja el. A fizetést pont 30 nap múlva kaptam és
miután nem jelentkezett, a 31. napon azt üzentem a fivérével
(akivel együtt lakott), hogy hozza vissza a hegedût, mert az
összeg rendelkezésére áll. Erre azt a választ kaptam, hogy
mivel a 30 nap tegnap lejárt és neki szüksége volt a pénzre,
hát, eladta a Hunyadi téren zsibvásáron, ugyancsak 5000
koronáért. Ez a váratlan és szinte hihetetlennek hangzó,
minõsíthetetlen eljárás annyira felingerelt, hogy rosszul lettem,
majd magamhoz térve, személyesen mentem el a lakására a
kollégámmal, de a hegedû már nem volt a lakásán található.
Õ ridegen hivatkozott az írásra, ami szerint a hegedû a 30
nap letelte után a rendelkezésére állt és miután a 30 nap
tegnap lejárt, õ feljogosítva érezte magát, hogy a hegedût
eladhassa, Én – naiv lélek – ilyen eljárásra nem gondoltam,
de nem is hittem neki.

Történt pedig, hogy kb. két hónapra rá, amint mentem
a Károly körúton, észrevettem és rögtön felismertem egy
régiségkereskedõ kirakatában az én Amati-hegedûmet, úgy
fektetve az oldalára, hogy látható legyen benne a bevésés
szövege: „Nicolaus Amati fecit in Cremona 1616.” Az ára is
jelezve volt, éspedig 50 000 korona. Egész elsápadva mentem
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be az üzletbe és elnézést kérve érdeklõdtem, hogy honnan
került a kezei közzé ez a hegedû, mely még két hónappal az
elõtt az én tulajdonomban volt. Eleinte vonakodott megmon-
dani, de miután rendõrségi eljárást helyeztem kilátásba,
elmondta, hogy egy ismeretlen úr hozta be és eladásra kínálta,
mondván, hogy meg van szorulva pénzre és jóval értéke alatt
ideadja. Én kértem, hogy hagyja nálam a hegedût, amíg
szakértõvel megpróbáltatom. Még aznap elmentem a Zene-
akadémiára, ahol azt valódinak minõsítették és így másnap,
alkudozás után, sikerült megvenni 30 000 koronáért.

Erre én mégis csak elmentem a rendõrségre és kértem az
illetõ egyén lakhelyének kinyomozását, aki tõlem a hegedûhöz
csalárd módon 5000 koronáért jutott, miután az illetõ az
eset megtörténte után pár nappal elköltözött, jobban mondva
meglógott Pestrõl és ismeretlen helyre távozott, úgyhogy még
a fivére sem tudott hollétérõl. A rendõrségen részvéttel voltak
irántam, meg is ígérték, hogy megindítják a nyomozást az
illetõ felkutatására, de ha meg is kerül az illetõ, a jog szerint
fedheti magát a birtokában lévõ papírral. Legfeljebb arról
lehet szó, hogyha még volna elég pénze, no meg egy kevés
jóindulata, eljárás nélkül is önként fizetne nekem esetleg
néhány ezer koronát. De hát erre hiába is vártam. A hegedûnek
hamar gazdája akadt, mert ottlétem után nemsokára eltûnt a
kirakatból.11

Majd jó néhány év múlva – és ezt mint érdekes véletlent
említem meg –, megnézvén a Dankó Pista filmet, pillantot-
tam meg Jávor Pál kezében egy ugyanolyan hegedût, mint
amilyen az enyém volt. Ebben ugyanolyan szövegû bevésett

11 Ez a két bekezdés nehezen értelmezhetõ. Elõbb azt írja, hogy megvette
a hegedût, majd, hogy nemsokára eltûnt a kirakatból. Honnan lett volna
30 000 koronája, amikor elõtte kölcsönt kényszerült felvenni. Gyanítom,
hogy lealkudta az árát az említett összegre, de csak álmodta a megvételt.
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írás volt olvasható, mint az enyémben és így feltételezhetõ,
hogy talán éppen az a hegedû került a mozivászonra, amely
régen az én tulajdonom volt.

Ebbõl az esetbõl az a tanulság, hogy az ember legyen
óvatos és ne bízzon meg száz százalékban akárki becsületé-
ben. Hiszen már akkor, amikor húsz nap múlva felajánlottam
az illetõnek az 5000 korona tartozásból 3000 korona tör-
lesztést és azt üzente, hogy csak az egész összeget, feltûnhetett
volna nekem, hogy a „zálogos” valami huncutságon spekulál,
hogy valamin töri a fejét, de arra is gondoltam, hogy létezik
betyárbecsület is, és nem fog visszaélni a bizalmammal, ám
ebben az esetben is csalódtam.

Így került a balmazújvárosi putriból az Amati-hegedû
elõször hozzám, majd késõbb a budapesti régiségkereskedõn
keresztül, feltehetõen a budapesti filmvállalat tulajdonába.

Kitört az elsõ világháború

Bosznia és Hercegovina az Osztrák–Magyar Monarchia
annektált területe volt, amelynek a lakossága a Monarchia
zsarnoki elnyomása alatt élt, jobban mondva tengõdött. Ezért,
az ottani nép a sorsával elégedetlen volt, s ennél fogva az a
terület lévén a testvérnemzet Szerbia közvetlen szomszédja, a
Monarchiának, hogy úgy mondjam, puskaporos fészek volt.
Történt pedig – mint ismeretes –, 1914 június végén Ferenc
Ferdinánd trónörökös, aki a már kiöregedõ (82 éves) Ferenc
József császári és királyi trónjának jogos várományosa volt,
az ottani hadgyakorlat meglátogatása alkalmával, autójában
Szarajevó utcáján egy Princip nevû szerb komitácsi merény-
letének áldozata lett. Ez a merénylet volt indító oka a háború
megüzenésének, amit Ferenc József az ország lakosságával
„mindent meggondoltam, mindent megfontoltam” kezdetû,
ismeretes proklamációjával közölt. A háború tehát 1914. július
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30-án kitört és nekem 1914. augusztus 1-jén jelentkeznem
kellett Budapesten a 16. egészségügyi törzsszázadnál, melynek
parancsnoka Náthy Ignác ezredes volt.

Itt egészségügyi csapattiszti iskolába kerültem, amelynek
elvégzése után rövid ideig, mint kadét-aspiráns szolgáltam.
Ilyen rangban 1915 februárjában lettem kiküldve elõbb Stryjbe,
majd mint kadét és rövidesen, mint zászlós kerültem
Brzeszsamiba, a Feldspital No. 10-hez. Itt Bothmer német
hadparancsnoksága alá tartoztunk. Ennek a hadsereg-parancs-
nokságnak itt volt az úgynevezett Verpflegsmagazinja, azaz
élelmiszerraktára, amelynek a vezetõje mint altiszt, zügsführeri
rangban a késõbb hírhedtté vált Hitler volt. A Feldspitalnak
a rendes konyháján kívül, külön tisztikonyhája is volt, amelyet
egy-egy úgynevezett menázsoficier, két hónaponként felváltva
vezetett. Az itt étkezõ tisztek, konyhájuk rentábilis mûkö-
déséhez, havonta egy bizonyos meghatározott összeggel járul-
tak hozzá. Az itt hiányzó, illetve szükséges cikkek beszerzése
a menázsoficier kötelessége volt. A tiszti konyha hiányzó
cikkeinek egy részét az itteni Verpflegsmagazinból szereztük
be. Amikor rajtam volt a sor – a kéthónapi menázsoficieri
teendõkre –, én jöttem ide, két beosztottammal bevásárolni.
Mindjárt feltûnt nekem a raktárfõnõk energikus, rikácsoló
hangja, amit a körülötte sürgölödõ néhány beosztottjával
szemben alkalmazott. Meg is kérdeztem ki ez a nagyhangú
alak, aki így kiabál az emberekre. Ekkor tudtam meg egy
ottani német altiszttõl (egy õrmestertõl, akire szintén kiabált
valamiért), hogy ez nem más, mint a Verpflegsmagazin-führer
Adolf Hitler. Így hát én is hozzá kellett forduljak a rendelé-
semmel, amire szinte ordítva mondta: „Wir gebenfür die…
entweder nichts, oder nur quantitäte minimale.“ Úgyhogy a
kért tíz kg cukrot leredukálta ötre, az öt kg marmeládét
háromra stb. A vásárolt dolgokat, természetesen, készpénzzel
kellett kifizetni. Szóval, itt találkoztam személyesen Hitlerrel,
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aki késõbb nagyhangú demagógiájával lóvá tudta tenni a
német népet.

1916 júniust írtunk, amikor engem hadnaggyá léptettek
elõ és kivezényeltek a Brzeszsamitól 16 kilométerre fekvõ
Kozovára, az ott létesített fertõtlenítõ-intézet átvételére és
vezetésére. Ide jöttek hátra idõközönként a tõlünk mindössze
6–7 kilométerre lévõ front katonái. Szemben velük, cca 1000–
1500 méterre, az orosz hadsereg frontszakasza fészkelte be
magát és már csak kisebb állóharcok folytak. Az itteni közvet-
len fölöttesem dr. Csokalyi Gyula ezredorvos volt, aki a
község szépítése és fejlesztése érdekében nagy segítséget nyújtott,
amiért a község vezetõsége õt nagyon tisztelte, úgyhogy Kozova
díszpolgárává választották.

Itt történt, hogy 1917 július végén megjelent nálam Roth-
nagel százados, egy közeli frontra szóló hadiparanccsal, hogy
kézbesítsem személyesen a pontosan megjelölt helyre. Ez kérés
és egyben parancs is volt. Én azonban függõvé tettem szolgálati
beosztásom miatt, közvetlen fölöttesem, dr. Csokalyi bele-
egyezésétõl. Volt is közöttük emiatt egy kis púrparlé, mert dr.
Csokalyi nem akart ebbe a küldetésbe belemenni, de a végén
mégis Rothnagel gyõzött és közölte velem, hogy ezért majd
ezüstérem kitüntetésre terjeszt fel, amibõl azonban csak bronz
lett.

Én tehát nekiindultam ezzel a küldetéssel és mentem,
míg a frontot kb. 1000 méterre megközelítettem, majd
leereszkedtem a lövészárokba és ott folytattam tovább az
utat. Alig mentem 5–600 métert, lövéseket hallottam, mire
meghajolva mentem tovább a lövészárokban, amikor hirtelen
egy golyó a fejem tetejét találta el és én vérbe borulva
eszméletlenül terültem el. Nem tudom meddig tarthatott ez
az eszméletlen állapotom, de számításom szerint kb. egy óra
múlva magamhoz tértem és véres fejjel mentem tovább, hogy
teljesítsem a kötelességemet. Ezért a teljesítményért, vagyis,
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hogy vérzõ fejjel sem torpantam meg, hanem vittem a paran-
csot az illetékes helyre, arany érdemrenddel lettem jutalmazva.

A fronton aztán elsõsegélyben részesítettek, az elég mély
fejsebemet kimosták, dezinficiálták és bekötözték. Visszatérve
megállapították, hogy felsõ-koponyacsonttörést szenvedtem,
de a sérülés egy fáradt golyóból lehetett, mert nem hatolt az
agy szélénél tovább. És egy véletlen szerencsén múlott, hogy
életben maradtam. Ezután, mint sebesültet Budapestre küldtek
és az Aréna úti kórházba kerültem, további gyógykezelésre.
Itt együtt voltam (egy szobában) Franyó Zoltánnal, valamint
Pólya Tibor és Török Rezsõ festõmûvészekkel. Hatheti kór-
házi ápolás után jelentkeztem a csapattestemnél, a 16. egészség-
ügyi törzsszázadnál, majd tanulmányi szabadságot kaptam és
beiratkoztam az egyetemre. 1917 szeptemberében lehallgattam
egy szemesztert. Utána hazamentem pár napra, majd Nagy-
váradon voltam leginkább Erzsike nõvérem vendégeként. Az
õ férje a háború elsõ évében a szerb fronton esett el. Nõvérem
csendes társa volt Jenõ bátyám Sas-passzázsban lévõ festék-
üzletében. Volt még a bátyámnak az Arany János utcában
található szuterén helyiségben egy festékcsomagoló üzeme,
ahol 8–10 csomagoló lány dolgozott. Köztük volt Dajka
Margit, aki akkor 15–16 éves bakfis volt. Egy alkalommal
lementem hozzájuk és megakadt a szemem Dajka Margit
huncut mosolyán. Beszédbe elegyedtem velük, amire szinte
elsõként vette észre Dajka Margit a rajta felejtett tekintetemet,
egyben tréfás megjegyzésemet, amire rögtön merészen reagált
is, mondva, hogy a hadnagy úr nem mer engem megcsókolni.
Mire se szó, se beszéd elkaptam és úgy Isten igazában össze-
csókoltam, de a csókkal õ sem maradt adós. Ma is elõttem
van az a kackiás, huncut magatartása, amellyel a jelenetnek
kísérõje volt.

Visszatérve a seregbe, ismét kikerültem a harctérre, Przemysl-
tõl kb. 10–12 km-re fekvõ Novamiestóba, ahol a Feldspital



45

trinkkomandósa lettem. Itt 116 ember felett rendelkeztem,
akik között volt jó néhány népfelkelõ is. Többek között
Rákosi Mihály 48 éves népfelkelõ, Rákosi Mátyás édesapja.
Az itteni Feldspital parancsnoka dr. Kraus törzsorvos, a prágai
egyetem docense volt.

Rákosi Mihály beszélt nekem a fiáról, hogy milyen tehet-
séges (ekkor már olasz fogságban volt). Elmondta, hogy bal-
oldali beállítottságú jogvégzett ember és az a meggyõzõdése,
hogyha egyszer hazakerül és a baloldali eszme Magyarországon
is tért hódít, még nagy ember lehet.12 És nem csalódott
elgondolásában, mert Rákosi Mátyás a háború után Moszkvába
ment, ott Sztálinnak egyik leghûségesebb munkatársa lett. Itt
hosszú idõn át szívta magába és terjesztette a kommunizmus
eszméit, mígnem a második világháború lezajlása után, mint
pártjának elsõ titkára, a Magyar Népköztársaság élenjárója és
– mondhatom –, vezetõje lett. Majd, miután leváltották és
helyét más foglalta el, visszavonult Moszkvába és Gorkij-

12 „Ennek a „mesének” semmi reális alapja nincs, ugyanis: Rákosi Mátyás
apja nem Mihály, hanem József volt, Rákosi Mátyás nem jogot, hanem
kereskedelmi akadémián külkereskedelmet végzett és nem olasz, hanem
orosz fogságban volt a Távol-Keleten (micsoda különbség!). Ugyanakkor
nem valószínû, hogy Budapesten, Kispesten kocsmájuk lett volna, mert a
család nagy része, és a szülõk is a Vajdaság területén, Adán és Szabadkán
éltek, ott voltak kereskedõk és onnan is deportálták õket el. Utánaszámol-
tam a Rákosi Mihály életkorának is, aki akkor, állítólag, 48 éves volt és ha
összehasonlítom az elsõ Rákosi (alias Rosenfeld) gyerek születési dátumával,
akkor nem lehetett több 17 évesnél, 20 éves korára pedig már három-
gyerekes apa lett volna. Meggyõzõdésem az, hogy 45–50 év távlatából egy-
két adatot elfelejthet, elírhat egy ember, de hogy gyakorlatilag minden
információ ellentétes legyen a valósággal, az teljesen kizárt. Feltételezem,
Somogyi ezeket az adatokat „készpénznek vette”, de olyan mértékben térnek
el a valóságos elemektõl, hogy az apaként bemutatkozó Rákosi Mihály
visszaélt jóhiszemûségével és a ma divatos kifejezéssel mondhatjuk, hogy
„megvezette” és kihasználta Somogyit, s így a téves adatok nem írhatók az
emlékezõ számlájára.
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terület megyei kórházában 1971 tavaszán elhunyt. Hamvait
hazaszállították.

Hogy visszatérjek Rákosi Mihályra, egy napon kihallgatásra
jelentkezett nálam. Elmondta, hogy kapott a lányától egy
elkeseredett hangú levelet, melyben írja, hogy az adóvégrehajtók
voltak náluk és akik két hét haladékot adtak, hogy a hátralékos
adójukat kifizessék, különben árverés útján hajtják be azt.
Kéri az édesapját, hogy kövessen el mindent, hogy haza jö-
hessen legalább 30 napra, hogy elejét vegye a várható súlyos
következményeknek.

Ugyanis Rákosiéknak Kõbányán vendéglõjük volt, amelyre
a háború folyamán nagy adót vetettek ki, amit nem voltak
képesek rendszeresen fizetni és így az adótartozás összegyûlt.
Rákosi nagyon kért, hogy segítsek, hogy kapjon legalább 30
nap betegszabadságot, mivel különben is gyomorbajára és
szívbántalmaira hivatkozik. Én megígértem neki, hogy meg-
próbálok ebben segítségére lenni. Felkerestem tehát a Feldspital
parancsnokát, dr: Kraus docens törzsorvost, aki igen szimpa-
tikus és nagyon jó ember volt, akinek a bájos és egyben hûséges
feleségének a társaságában gyakran megfordultam. Dr. Kraus
elõtt vázoltam ennek a szegény Rákosinak a helyzetét, s egyben
a betegségeire való hivatkozását: kértem, hogy tegye lehetõvé,
hogy ez az ember mielõbb, betegszabadság címén, hazamehes-
sen. A doktor megígérte, hogy beszél azzal az orvossal, aki a
„maródi viziteket” szokta tartani. Így is történt, dr. Kraus
utasításának megfelelõen, a páciens betegségével jelentkezett a
maródira és az orvos kellemes meglepetésre, további kezelés
végett nem 30 napra, hanem három hónapra utalta beteg-
szabadságra. Rákosi boldogan köszönte meg az intervenció-
mat és már másnap, a megfelelõ iratok birtokában a távozás
hímes mezejére lépett. Irány Budapest, Kõbánya. A beteg-
szabadsága lejárta után már vissza se ment és sikerült neki
otthon, azaz Pesten maradnia. Ez az eset 1918 tavaszán történt.
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A háború befejezése engem spanyol influenzában talált,
ami miatt három hétig nyomtam az ágyat, majd Kovelbe
kerültem, ahonnan, november végén egy Budapestre irányított
transzporttal, marhavagonban, nyolc napig tartó út után (én
38 °C-os lázzal) megérkeztünk Budapestre és 1918. december
8-án leszeretltem.

Tanulmányaim folytatása végett, 1919 júniusában újra
beiratkoztam az egyetemre. Hetenként három délutánom
szabad volt és ezeket az újpesti Danubius-patikában vállalt
szusztenánsi állásban dolgoztam, gyakornokkorombeli fõ-
nökömnél, Balázs Ferencnél, aki akkor ezt a patikát bérben
tartotta. Erre nem a nagy szorgalmam vitt rá, hanem, hogy
szerény kiadásaim részbeni fedezésére egy kis pénzmaghoz
jussak.

Történt pedig, hogy 1919. március elején, amint megyek
az Erzsébet körúton, kivel nem találkozom, mint Rákosi
Mihállyal. Ahogy meglátott, hozzám jött, a nyílt utcán meg-
ölelt, megcsókolt, könny jött a szemébe meghatottságában,
azt sem tudta hogyan köszönje meg nekem azt a jóságot,
amit vele novemberben tettem.13 Én a nagy hálálkodását le-
csillapítottam, mondva, hogy az emberi kötelességem volt.
Majd meghívott, hogy okvetlen keressem fel õket Kõbányán,
hogy bemutasson a családjának. Én ugyan megígértem, hogy-
ha lesz idõm felkeresem õket, de már erre elfoglaltságaim
miatt, másrészt meg mivel március 21-én kitört a kommu-
nizmus, nem került rá sor. Ugyanis az elsõk között voltam,
aki beiratkozott a Pártba, ahol azt a megbízatást kaptam,
hogy az egyetemi diákság körében szervezõ munkát folytassak.

13 Valamelyik dátum téves. Fentebb „1918 tavaszán történt”, lentebb
pedig „amit vele novemberben tettem”. Feltehetõen a tavaszi dátum a
helyes, mivel õsszel már nem ment vissza Rákosi, mert közeledett a há-
ború vége.
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1919. április 19-én húsvéti szabadságra jöttem haza, de
csak Nagyváradig jutottam, mert ugyanaznap bevonult Váradra
a királyi román hadsereg. Tovább akartam utazni szüleimhez
Belényesújlakra, ahova igazolvány kellett. Ezért személyesen
felmentem a városházára, hogy az igazolványt megszerezzem.
Itt Cozma Traian, a késõbbi belényesi polgármester végezte
az igazoltatást. De nem voltam elég óvatos, mert amikor a
zsebembõl kivettem a személyazonossági igazolványt, vele
együtt véletlenül kiemeltem a piros tagsági könyvemet is.
Cozma azt azonnal észrevette és kérte, hogy adjam oda. Én
eleinte vonakodtam, majd mégis csak odaadtam neki. Ekkor
szólt az ott ólálkodó detektívnek, Morár Györgynek (a ké-
sõbbi rendõr-kapitánynak), hogy kísérjen el engem a hadbíró-
sághoz. Erre az elvitt a vármegyeháza egyik nagy termébe és
átadott egy ottani kapitánynak, aki, mint késõbb megtudtam
egy Pop nevû tiszt volt, éspedig Erdélyi Laci bácsinak, a
belényesi gyógyszerésznek volt a veje.

Ez megmotozott és miután nem talált nálam semmi gyanús
iratot, csupán egy teljesen ártatlan levelet, amelyet az egyik
nõvérem, aki akkor éppen Pesten volt, küldött velem egy
másik nõvéremnek címezve, de a piros tagsági könyvemmel
azt is elvette, majd bevezetett egy másik szobába és az ajtót
rám is zárta. Ez reggel 9, fél 10 óra felé lehetett, majd magamra
hagyott egész nap. Már késõ este lehetett, úgy fél tíz körül,
amikor kinyílt az ajtó és se szó, se beszéd, két olyan hatalmas
pofont adott, hogy nekiestem a falnak és szinte a csillagokat
láttam. Mikor aztán magamhoz tértem nagy hangon szólt:
„Na most elmehet, de szerencséje, hogy ismerem a családot,
különben nem úszta volna meg ennyivel, hanem letartóztattam
volna.” Másnap aztán megkaptam mégis az utazási igazolványt
és hazamehettem.14

14 Itt is valami pontatlanság van: ki vette el a piros könyvet? Cozma
vagy Pop?



49

Nem volt türelmem sokáig otthon maradni és egy hét
múlva visszajöttem Nagyváradra, ahol 30 napra kisegítõ állást
vállaltam Káin Eszter Arany Sashoz címzett patikájában, majd
átmentem Debrecenbe, ahol azonnal újra akceptált Mihálovits
Jenõ, a Kígyó gyógyszertár tulajdonosa. Itt dr. Sztankay Aba
gyógyszertár-tulajdonos, egyben neves kémikus, hetenként
három délután, három hónapig tartó egyetemi pótkurzust
vezetett, teljesen díjtalanul (amit persze a pesti egyetemen
nem számoltak be), amelynek tízen voltunk a hallgatói.

Ebben az idõben ismerkedtem meg Honty Hannával, aki
a Béke-szálló15 nagytermében egész estét betöltõ, õnálló kon-
certet adott, amelyben fõként operaáriákat énekelt. Elbûvölõ,
meleg hangjával és bájos megjelenésével a debreceni hallgató-
ságot valósággal megbabonázta. Innen került fel Pestre és lett
országosan kedvelt és híres primadonna. Erre a nagy sikerére
biztosan ma is emlékszik.

Majd, amikor a román hadsereg kivonult Debrecenbõl,
felmentem Pestre, ahol Mihálovits ajánló soraival azonnal
állást nyertem Budapest legszebb és igen forgalmas gyógy-
szertárában, a Kígyó patikában, ahonnan – amint már elõzõ
írásomban jelöltem –, hat hónap múlva átmentem az Andrássy
úti Ladányi-gyógyszertárba. Itt addig mûködtem, mígnem
sikerült némi pénzt szerezni tanulmányaim folytatására. Az
akkori numerus clausus idején, ez nem volt könnyû dolog.
Mégis sikerült Náthy ezredes, volt budapesti parancsnokom
által adott szép igazolvány mellékelésével beiratkoznom.

Az egyetemet 1922. június végén befejeztem, amikor
hazamentem (természetesen útlevéllel) és Nagyváradon hosszú
éveken át különbözõ gyógyszertárakban dolgoztam (az Arany

15 Kételkedem a Béke-szálló elnevezésben, amire nem találtam bi-
zonyítékot. Akkor már létezett az Aranybika, amelynek saját koncertterme
is volt.
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Kereszt patikában 12 éven át), mint alkalmazott okleveles
gyógyszerész.

Közben mi sem maradtunk ki a vasgárdisták látogatásából,
ugyanis nagyobb csoportjuk a velünk szemben lévó Aradi úti
kaszárnyában lett elszállásolva, akiknek egy része éjféltájban
valószínûleg mámoros fejjel érkezve szállásukra, útközben
ablakbetörésekkel nyugtalanították a zsidóknak elõre meg-
jegyzett lakásait. Így esett ez nálunk is, amint az Így történt
címû szerzeményem vonatkozó részébõl kitûnik:

„Holdvilágos éjszaka volt,
Havas télben fénylett a Hold,
Léptek alatt hó csikorgott,
Csend honolt, csak az eb morgott,
Egyet-kettõt még vakkantott
Majd távolról válasz hangzott.
Mikor egyszer, úgy éjfélen
Törés, zúzás zaja hallszik,
(Felébred most aki alszik)
Hangos szitkok szerteszállnak,
Árnyak láthatóvá válnak.
Ám hozzánk is elérkezett,
Fékevesztett diáksereg.
És hol bottal hadonásztak,
Hol meg kõvel hajigáltak.
Az ágyból kiszöktünk menten,
(akkor nem voltunk csak ketten,
A harmadik ám útban volt).
Nem telt bele még egy perc sem,
Ablaküveg zúzva reccsen.
S reggelre az ostrom helyén
Harminc kõ vigyorgott felém.
Tört ablakon szél süvített,
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Lelkünkre zúzmarát hintett.
Testünk, lelkünk átalfázott,
A Vasgárda levizsgázott.”16

Tovább dolgoztunk, mígnem a bécsi döntés megzavarta
nyugodt életünket és szakmai egyensúlyunkat. 1940. szep-
tember 6-án a fenti döntés értelmében, a román hadsereg
kivonulása után bevonult a magyar hadsereg. Eleinte a nép
egy része nagy gaudeummal, másik része viszont baljóslatú,
szorongó érzéssel fogadta õket. Úgyhogy az öröm nem volt
általánosan õszinte. Még Weiszlovits is, aki a régebbi magyar
hadseregben huszárszázadosként szolgált, mint a Park Szál-
loda jóhírû tulajdonosa, tiszteletének és talán örömének is
adott kifejezést, amikor a bevonuló Horthy Miklós fehér
lovát – állítólag –, ezüst vederbõl itatta meg. Öröme azonban
nem sokáig tartott, mert amikor a szállodájában több magyar
tiszttel komoly konfliktusa volt, ismeretessé vált az a kijelen-
tése, hogy „én nem ilyen magyarokat vártam”. Egyébként
neki szomorú emléke volt a román vasgárdistákkal is, akik
1928. december 4-én valósággal17 megszállották Váradot, és a
zsidó lakosságot bántalmazták. Üzleteket, kirakatokat, abla-
kokat törtek be, a két zsidó templomot ocsmány módon
meggyalázták, törtek-zúztak, tóratekercseket téptek szét stb.
Zsidónak az utcán veszélyes volt járni. Elérkeztek a sarki
szállodához, ahol agresszív módon követelõztek és amikor
Weiszlovits vonakodott õket a szállodába felengedni, neki-

16 Ez még nem a Vasgárda akciója volt. Az csak 1930-ban alakult meg.
Ez egy szintén szélsõséges jobboldali szervezet volt „Mihály Arkangyal
Légiója” (Legiunea Arhanghelului Mihai) néven, amely 1927 júniusban
alakult meg, „elõfutára” volt a Vasgárdának. Lásd részletesen: Miskolczy
Ambrus cikkét: Készül a „legionárius forradalom”, avagy Codreanu színre
lép, in Várad 12/2013.

17 A helyes dátum 1927. december 4–6.
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támadtak, agyba-fõbe verték, úgyhogy hatalmas fejsebekkel,
koponyatöréssel szállították a zsidókórházba, és csak dr. Fischer
Áron lekiismeretes operációjának köszönhette, hogy életben
maradt.18

Szóval az „ilyen” magyarok bejövetelének sokan nem örül-
tek. A város sokáig vihar elõtti csend képét mutatta. Aztán
jöttek a különbözõ intézkedések, amelyek valósággal megbéní-
tották a zsidóság kezében lévõ kereskedelmet. Nemsokára a
zsidó üzletekbe horthysta keresztény embereket tettek be
vezetõnek. Nekünk, gyógyszerészeknek, úgyszintén az orvo-
soknak is, mûködési engedélyért kellett a minisztériumhoz
fordulni, megfelelõ igazoló iratokkal alátámasztott kérvények-
kel, amely kérvényeket egy igazolóbizottság véleményezett,
jól vagy rosszul.

A gyógyszerészek kérvényeit egy kéttagú bizottság – dr.
Csetey városi fõorvos és Ajtay Gyula gyógyszerész vélemé-
nyezte. A patikusok részérõl az akkori gyógyszerész egyesület
törtetõ renegát elnöke, Ajtay Gyula (Rutkay gyógyszerész veje),
a Rutkay-patika tulajdonosa volt. Azért hangsúlyozom, hogy
renegát, mert elõzõleg a román impérium idején, amikor Pãcalã
gyógyszerész volt az egyesületnek hosszú éveken át az elnöke,
aki Rácz Ruditól vette át az elnöki tisztet, s aki nagyon
rendes ember volt és mûködésével mindenki meg volt elégedve,
õ, tehát, vagyis Ajtay a szervezet titkárának tolta fel magát és
jó románnak mutatkozott, mindig ott sündörgött Pãcalã köze-
lében (a rossz nyelvek seggnyalónak nevezték). Sõt még Rácz
Rudit is környékezte, aki mint alelnök, az egyesület esze és
(szükség esetén) szószólója is volt. Majd, hogy a magyarok
bevonultak, egyszerre átvedlett nagy magyarnak Ajtay úr és a

18 Lásd még: Mózes Teréz: Váradi zsidók, 142–148. o. és Katona Béla:
Várad a viharban, 26–30. o., Mózes Tereza: Evrei din Oradea, 1997, 140–
145. o.
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már említett kérvények véleményezésénél önkényesen és rossz-
indulatúlag járt el. Így néhány baloldali beállítottságáról is-
mert gyógyszerész kérvényét negatívan véleményezte, köztük
az enyémet is, aminek következtében az engedély iránti kérvé-
nyeket a minisztérium elutasította. Én akkor a felebbezésem
véleményezésére dr. Medvigy Ferenc jó magyar, köztiszteletben
álló, puritán gyógyszerészt kértem meg. Õ elítélte Ajtay eljárá-
sát és legnagyobb készséggel véleményezte azt, sõt még Czifra
Kálmán, akkori fõispán véleményzésével is megerõsítve
terjesztette fel újra a minisztériumba. Nem telt bele egy hét
sem, mire a mûködési engedélyem megjött. Nem kétséges,
hogy azt dr. Medvigy Ferencnek köszönhetem, aki kvázi expo-
nálta magát értem, s akit puritán magatartásáért általános
tisztelet és megbecsülés övezett. Örök hálával tartozom neki
és áldom az emlékét haló porában is.

Nyugodtan dolgoztam tehát ismét az Arany Kereszt patiká-
ban, mígnem kirendelt a minisztérium 1942. december 1-jén
munkaszolgálatra a Máramaros megyei Rozália nevû község
gyógyszertárának a vezetésére, amelynek a tulajdonosától,
Kelemen gyógyszerésztõl megvonták a mûködési engedélyt.
Itt dolgoztam, mint munkaszolgálatos gyógyszerész és mint
felelõs vezetõ 1944. május 21-ig, amikor innen családommal
deportáltak.

1944 márciusában a máramarosszigeti fõorvosi hivatal
kérésemre kétheti szabadságot engedélyezett és erre az idõre,
helyettesként kijelölte Rösler felsõvisói gyógyszerészt, aki már
tíz nap múltán táviratilag hívott vissza, lévén neki, mint
szász embernek politikai megbizatása (amirõl csak késõbben
értesültem, és ami miatt Rösler felszabadulásunk után egy
évig börtönben ült). Igyekeznem kellett tehát vissza Rozáliára.
Feleségemmel viszont megbeszéltem, hogy amint a gyerekek
levizsgáznak, üljenek azonnal vonatra és utazzanak hozzám.
A német csapatok 1944. március 19-én vonultak be Magyar-
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országra és akkor már rossz hírek keringtek a levegõben.
Megjelentek a szigorított zsidótörvények és ez a körülmény
nagyon rossz auspitium volt a zsidóság részére. A zsidó pati-
kákba, s a különbözõ gyárakba és üzletekbe, mindenfelé az
országban horthysta vezetõket ültettek, majd megjött a zsi-
dókra kötelezõ sárga csillag viselésének a rendelete.

1944. április 30-án a gyerekek levizsgáztak. A fiam máso-
dik gimnáziumot, a leánykám a negyedik elemit végezte és
már május elsején este (elõzõleg a feleségem táviratilag értesített
Máramarosszigetre való pontos érkezésükõl) megérkeztek. Én
a máramarosszigeti állomáson vártam õket, ott megszálltunk
éjszakára és a reggeli autóbusszal vittem a családomat Rozá-
liára. Néhány nap múlva jött egy rendelet, amely a következõ
képen hangzott: „munkaszolgálatos orvosok, gyógyszerészek
és családtagjaik helyükön maradnak”. Szorongó érzéssel teltek
itt a napok, de erre a rendeletre kissé megkönnyebbülve léle-
geztünk fel. Már híre járt, hogy a gettózást országszerte
megkezdték, s így néhány nap múlva, egy szombati napon,
a rozáliai zsidóságot szekereken vitték el a szomszéd Dragomár-
falván létesített gettóba, ahonnan aztán egy hét múlva a
Felsõvisón várakozó 30 vagonból álló szerelvényre a többiek
mellé rakták õket és Auschwitzba deportálták. Ott, mint
ismeretes, egy részét, a munkaképeseket munkára szelektálta
dr. Mengele, nagyobb része pedig gázkamrába került.

A fentebb közölt rendelet értelmében tehát, én a családom-
mal együtt, mint egyedüli zsidó család maradtunk a községben,
mígnem 1944. május 21-én este 10 óra tájban erõs kopogásra
lettünk figyelmesek. Kérdésünkre hatósági személyeknek nevez-
ték magukat. Így hát ajtót nyitottam, erre belépett a községi
írnok, a jegyzõségi titkár és két csendõr. Közölték velünk,
hogy rendeletet kaptak, hogy el kell szállítsanak bennünket
az éj folyamán Felsõvisóra, a kocsi künn áll a ház elõtt.
Elõzõleg minden értéket, papírt, pénzt, ékszereket és egyéb
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iratokat át kellett neki adjunk, magunkkal csak a legszük-
ségesebb ruhanemût vihettük. Hivatkoztam a rendeletre, amely
szerint a helyünkön maradunk és elmentem az egyik csendõr
kíséretében a községházára, hogy telefonáljak a máramaros-
szigeti vármegyei fõorvosnak ebben a dologban, de az nem
jelentkezett. Így visszatérve hozzáfogtak az átvett értékek fel-
jegyzéséhez. Többek között 2400 pengõ készpénz, egy ezüst
Omega zsebóra, egy aranykarkötõ, két mesterhegedû stb. Az
egyik mesterhegedût az ott lakó héttagú törpezenekar Dávid
nevû tagjától, kérésére, megõrzés végett vettem át. Mint a mi
szomorú és keserves helyzetünkkel feltûnõ kontrasztot említem
meg, hogy amikor a községházára hiába telefonálni mentem,
az egyik terembõl a jegyzõ kurjongató mulatozása hallatszott,
aki néhány meghitt barátjával önfeledt alkoholos mámorban
töltötte a ránk nézve nagyon szomorú éjszakát. Amikor aztán
egy kofferbe elhelyeztünk néhány holmit, felszálltunk a kint
veszteglõ kétlovas kocsiba és nekiindultunk a két csendõr
kísérete mellett a szomorú útnak. Az úton záporesõ áztatott
bõrig bennünket és hatórai kocsizás után érkeztünk meg
reggel 6 órára Felsõvisóra. Útközben még két kocsi csatlako-
zott hozzánk, két másik szomszéd község munkaszolgálatos
orvosával.

Felsõvisóra érve a csendõrök átadtak egy hadnagynak, aki
utasított melyik vagonba szálljunk be, mondván, hogy a helyi
és környéki munkaszolgálatos orvosok, gyógyszerészek és csa-
ládtagjaik, külön vagonban vannak. Nem volt mit tenni,
felszálltunk a mutatott vagonba, amelyben összesen ötvenha-
tan voltunk, míg a többi vagonban egyenként 70–75 ember
volt összezsúfolva. A harminc vagonból álló szerelvény percek
múlva útnak indult, a bizonytalanság felé. Ebben a vagonban
voltak többek között, dr. Nyiszli Miklós, váradi orvos is,
családjával együtt (feleségével és egyetlen leányával). Dr. Nyiszli,
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ismeretes beosztásának köszönhetõ, hogy mindhárman élet-
ben maradtak és hazakerültek. Itt említem meg, hogy dr.
Nyiszli hazatérte után megírta szenzációt keltõ könyvét, Bon-
coló orvos voltam dr. Mengele mellett címen, ami több nyel-
ven jelent meg, jelentõs összegeket eredményezve, majd korona-
tanúként idézték meg a nürnbergi per tárgyalására. Évek múlva
ismét megidézték, de erre a meghallgatásra már nem mehetett
el, mivel a kitûzött tárgyalás dátuma elõtt cca. 8–10 nappal
szívrohamot kapott, amely megölte. Egyébként utolsó talál-
kozásunkkor súlyos szívbajáról panaszkodott, amely – mint
mondta –, az auschwitzi izgalmas beosztásának a maradványa.
Érthetõ, tehát, ha megviselt szíve nem bírta ki a tátgyalás
elõtti izgalmak napjait.19

Tehát, a harminc vagonból álló szerelvény telve kétségbe-
esett és zsúfolt utasaival, elindult 1944. május 22-én reggel a
bizonytalanság felé. Senki nem tudta, hogy hova visznek
bennünket, de általánosan nagyon rossz sejtéseink voltak a
bezárt vagonokban. Másnap délután Kassára érkeztünk, ahol
kinyílt a vagonajtó és megjelent egy kakastollas csendõr, aki
szigorú hangon felszólított mindenkit, hogy akinek még va-
lamilyen értékes tárgya van a birtokában, rakja ki a vagon
szélére, mondván hogy mindjárt visszajön. Percek alatt nagy
érték került a vagon szélére, különbözõ órák, gyûrük, a fele-
ségem arany nyaklánca, továbbá több ezer forint (melyben én
is 500 forinttal20 szerepeltem), majd nemsokára visszajött a
kakastollas és durva hangon figyelmeztette a vagon lakóit,
hogyha felmegy a vagonba és még valakinél értéket talál, azt
agyonlövi. Közben észrevette a zsebembõl kikandikáló bõr-

19  Dr. Nyiszli Miklósról az is elterjedt, hogy önkezével vetett végett
életének. Mózes Terész is úgy írta, hogy szívszélhûdés vitte el. Ugyanezt
állítja Somogyi is. (Lásd: Lõwy Dániel: Az úri város zsidó lakosai, 2015,
355. o.

20 Helyesen pengõ, amit a forint csak 1946 júniusában váltott fel.
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kesztyûm szélét, valamint a töltõtollamat, rámordított, hogy
azokat is adjam oda, s mikor azt mondtam, hogy ezek nem
nagy értékek, rámrivallt, ezekkel a szavakkal: „Ne pofázzon,
hanem tüstént adja ide azokat!” Erre természetesen odaadtam
azokat is, de a jegygyûrûmet, hogy senkié ne legyen, bedobtam
a vagon egy résébe. Majd vízért könyörögtünk, mígnem nagy
nehezen egy veder vizet adtak, amelybõl elõször a gyerekek
ittak és csak azután itták meg a maradékot a többiek.

A vagont újra bezárták és átadták a szerelvényt a németek-
nek, s a szomorú szerelvény tovább zakatolt fáradt, törött
lakóival. Már Odeberg és Krakkó is elmaradt és 1944. május
24-én este fél 9 óra tájában feltûnt egy távoli széles lángoszlop,
majd Auschwitz nagy táblája. Ekkor már érezhetõ volt az a
penetráns égett csontszag, ami a végtelenségbe áradt. Késõbb
beszélték, hogy miután a deportáltakat oly tömegesen érkeztek,
hogy egyrészt a gázkamrák, ahova egyszerre kétezer személyt
tuszkoltak be, nem gyõzték befogadni a szerencsétlen, dr.
Mengele által halálba küldötteket, másrészt a krematórium
kemencéi sem gyõzték a tömeges elégetést. Állítólag egy cca.
50 méter hosszú és 6 méter széles árok fogadta be a transz-
portok egy részét, oly módon, hogy annak szélére állították
õket, s tarkólövés után bezuhantak az árokba. Másrészt a
krematórium túlfeszített munkáját csökkentették azáltal, hogy
a gázkamra hulláinak egy részét ebbe az árokba dobták. Így
hát innen származott az a hatalmas lángoszlop, amely érkezé-
sünkkor borzadályt keltõ, ijesztõ látványt nyújtott és égett
csontszagot árasztott. A krematórium kemencéibõl pedig sûrû,
sötét, gomolygó füst szállt a magasba.

Itt megemlítem, hogy a váradi deportált gyógyszerészek
közül – útközben – a következõk lettek öngyilkosok (luminállal
vagy morfinnal): dr. Rácz Rudolf (Rezsõ – B. I.) és felesége,
Róth Miklós, Mihályi Lajos és neje. Ezeknek a gyógyszerészek-
nek a tragédiájáról, már csak hazaérkezésem után értesültem.
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Megérkeztünk tehát 24-én este fél 9 óra tájban Ausch-
witzba. Amint kinyitották a vagon ajtajait, SS-legények
felügyelete és zajos parancsszavai mellett, az odavezényelt
úgynevezett Sonderkommando csíkosruhás Häftlingjeinek
Heraus! Heraus! kiáltásai nyomán kiszálltunk, magunkkal
cipelve poggyászunkat, amely állt egy nagyobbacska koffer-
bõl, amely a ruhanemûnket tartalmazta, meg egy egész
kicsi kofferbõl, amelyben különbözõ gyógyszerek és az én
diplomám volt.

Alig, hogy leszálltunk, SS legények „Los! Los!” kiáltással
tereltek bennünket kisebb csoportokban dr. Mengele bûv-
körébe, tán a vesztõhelyre. Én a feleségemmel és a két gyere-
kemmel körülbelül 10–12 méterre álltunk meg Mengelétõl,
magunk mellé téve a nagyobbik koffert. Pillanatok alatt ott
termett egy SS és egy csíkosruhás, s felkapva szó nélkül a
koffert vitték a nem messze veszteglõ fekete kamionba. Utánuk
szóltam, hogy ne vigyék el, mire az SS visszaszólt „Es wird
nachgeliffert”, vagyis utána lesz szállítva. No, ezt soha nem
látjuk többé, állapítottuk meg a feleségemmel és amint ott
figyeltünk, látjuk, hogy Mengele küldözgeti az embereket
hol jobbra elõre, hol balra hátra. Erre odament a feleségem
Mengeléhez és könyörögve kérte, hogy engedje meg, hogy a
gyermekei mellett lehessen, ígérve, hogy reggeltõl estig fog
bármit dolgozni, csak ezt a kérését teljesítse. Mire Mengele
megkérdezte hány évesek a gyerekek. Õ õszintén megmondta,
hogy a fiú 12, a kislány pedig 10 éves. Erre azt felelte, hogy
csak menjen a gyerekei mellé, nappal dolgozni fog és este
majd láthatja õket. Így a feleségem kissé megnyugodva tért
vissza és elmondta ezt nekem. Én szerettem volna a fiamat
magammal vinni, de egyrészt, mivel a válasz után jobbnak
láttam, ha õ is az anyja közelében marad, másrészt meg hiába
is kértem volna, nem engedte volna a gyereket velem, mivel
tudvalevõleg – amirõl késõbb értesültem –, 13–14 éves korig



59

a gyermekeket gázkamrába küldték. Ha az anyjuk nem hagyta
õket magukra, akkor az anyjukkal együtt vagy nélküle, együtt
az öregekkel. S amint így tétovázunk, magához szólít Mengele
és mivel vöröskeresztes szalag volt a karomon megkérdezte,
hogy mi vagyok, orvos vagy gyógyszerész. Mire feleltem, hogy
gyógyszerész, s akkor õ odamutatott egy tõle mintegy 50
méternyire álló csoportra, így szólt: Also gehen sie schnell
aber dorthinrechts vorwärts, azaz, hogy menjek gyorsan oda
jobbra elõre. Még annyi idõm sem volt hogy elbúcsúzzam a
drágáimtól, csak útközben visszafordulva, megálltam és így
integettem szegényeknek búcsút.

Mialatt a feleségem Mengele elõtt volt, odajött hozzám
egy SS-tiszt, aki nagyon ismerõs volt nekem, s így szólított
meg: Sind sie Apotheker, micht uns? Ich bin auch Apotheker.
Mire én jobban megnéztem és felismertem, dr. Capesius,
segesvári gyógyszertár-tulajdonos volt. Erre üdvözölni akartam
õt, mondván: Ich habe die Ehre Herr Apotheker, és kezet
akartam nyújtani neki, mire õ sarkon fordult és szó nélkül
faképnél hagyott. Bizonyára kellemetlen lett volna neki a
leleplezés. Pedig õ segíthetett volna, talán, a családom meg-
mentésében. Mint késõbb értesültem, õ helyettesítette a sze-
lektálásnál Mengelét. Jól menõ patikája volt Segesváron, melyet
már azelõtt két évvel bérbe adott egy szintén szász kollégá-
nak, õ pedig kötélnek állt és jelentkezett SS-szolgálatra, ahol
megfelelõ képzést kapott. Lehet, hogy már elõzõleg ismerte
dr. Mengelét, aki – állítólag –, besztercei szász orvos volt,
mielõtt SS-szolgálatra vállalkozott.21 Dr. Capesius eljárása
nagyon meglepett és igen rossz hatással volt rám, mert hiszen
én õt, többszöri találkozás után egy megnyerõ külsejû és
udvarias kollégának ismertem meg, de hát a látszat csalt.

21 Teljesen téves információ.



60

A Nürnbergben22 lefolytatott tárgyaláson, ahova megidéz-
ték tanúként Pajor Pál volt nagyváradi gyógyszerészt, gon-
dolva, hogy miután mint Häftling az õ hatáskörében dolgozott
egy ideig Auschwitzban, talán valamennyire kedvezõ tanúvallo-
mást fog tenni vele szemben. De tévedett, mert Pajor, ahogy
visszajövetele után elmesélte, a valóságnak megfelelõen ala-
posan ráolvasott. A tárgyalás bírói ítélete 15 évi fogház lett.23

Szóval, én a kis kofferrel a kezemben beálltam a többi ott
veszteglõhöz a sorba. Az út oda lejtõs volt, úgyhogy annak
a domborulata eltakarta azt a helyet, ahol a családom állt és
így nem láthattam, hogy mi történt azután velük, de nem is
tudhattuk még akkor, hogy mi történt azokkal, akiket Mengele
balra, hátra küldött. Amint ott órák hosszat ácsorogtunk és
közben a jövevényekkel folyton szaporodtunk, lövések zaja és
rémes jajgatások hallatszottak. Azt mondták egyesek, hogy
talán politikai foglyokat kínoznak. Amint azonban késõbb
megtudtuk, a jajgatás a gázkamrából szûrõdött ki, a lövések
pedig a tarkólövések zaja volt.

Nemsokára az éj sötétjében SS-katonák kísérete mellett
megindult a szomorú menet.

………24

A borbély, akihez a nyírás és szõrtelenítés okán kerültem,
megkérdezte, hogy volt-e gyerek velem, s mikor mondtam,
hogy egy 12 éves kisfiú és egy 10 éves leányka volt velünk,
csak annyit mondott, egy sóhajtás kíséretében: „Laider! Es ist
besser …ich nichst sage.” (vagyis: Sajnos! Jobb ha nem be-
szélek.) Elképzelhetõ, milyen rémlátomásaim voltak velük

22 Nem Nürnbergben, csak a nürnbergi per keretén belül, Frankfurt-
ban tanúskodott a Capesius-perben.

23 Ez az adat is téves. Más és pontosabb források 9 évet írnak.
24 Somogyi a prózai szövegbe beleillesztette a versben megírt történéseit,

amit azután összevont az Így történt címû verssorozatába, amit külön
közlünk a kötetben. Ezeknek az idézeteknek a helyét pontoztam ki (B. I.).
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kapcsolatban. Innen aztán fertõtlenítõ fürdõbe, tus alá men-
tünk. A kis kofferem még nálam volt és kértem a szolgálat-
tevõt, hogy ne vegye el, mivel csak a diplomám és gyógy-
szerek, na meg a gyerekekrõl és a feleségemrõl egy-egy fénykép
volt benne. Meghagyta benne a diplomát és a gyógyszereket,
de a fényképeket elvette és széjjeltépte azokat. Fürdõ után
kaptunk rabruhát.

Reggel lett, mire a csíkos ruhába öltözve felsorakoztattak
bennünket. Persze alvásról egész éjjel nem lehetett szó, és
mivel nem volt már hely ahova tegyenek, néhány fegyveres
SS-katona kíséretében hol álltunk, hol meneteltünk a láger
területén, össze-vissza, elõre meg hátra. Amint menetelünk a
kis kofferemmel a kezemben, ott megy el mellettünk két SS-
tiszt, és az egyik észreveszi a kis bõröndkémet és kiszólít a
sorból és int, hogy menjek elõtte elõre. Nem messze volt az
irodája, ahova bevezetett, megnézte a koffer tartalmát és
visszaküldött a csoporthoz. Mikor én csak az oklevelemet
kértem vissza, azt felelte – németül –, elmehet, nem lesz már
arra magának szüksége. Nos, gondolom magamban, szép
kilátásoknak nézek itt elébe.

11 óra lehetett, mire betereltek minket egy barakkba, mond-
ván, hogy keressünk magunknak helyet, ahol még a priccse-
ken itt-ott találnak és akinek nem jut már hely a priccseken,
az a földön fog elhelyezkedni, illetve feküdni. Mivel itt na-
ponta hol éjjel, hol nappal szelektáltak és a gyengébbeket
összeszedve, idõnként gázkamrába szállították, majd meg
transzportokat küldtek más lágerekbe, így üresedtek vala-
mennyire az egyes barakkok. Minden egyes barakknak volt
egy parancsnoka, a Blockälteste, aki a barakk teljhatalmú ura
volt és a mellé beosztott kápó, aki minél kegyetlenebb volt,
annál nagyobb érdeme volt a felettesei elõtt. Ha ütni-verni
kellett a Häftlinget, az SS vagy a Blockälteste a teendõt álta-
lában a kápóval végeztette el.



62

………
Másnap a a Blockälstete egy SS kíséretében cipõ és bakancs-

vizsgálatot tartott, s akinek a lábbelije megtetszett, azt levé-
tette és facipõre cserélte ki. Már az ötödik priccs-csoport
került sorra. Egy ilyen priccs-csoport állt három egymásra
eszkábált deszka alkalmatosságból, amelyeken szûken egymás
mellett fekve hat személy fért el, de szükség esetén hét–nyolc
is, de ilyenkor persze csak oldalt fekve fértünk el. Ha az
egyik meg akart fordulni, szólni kellett és akkor az egész sor
a másik oldalára fordult. Ilyen szoros körülmények között
egyiknek sem volt megengedve az a privilégium, hogy a hátán
fekhessen. Ez a deszkapriccs persze nagyon kemény volt, és
ezért mindenki fájlalta az oldalát vagy a derekát, de hát nem
volt mit tenni, meg kellett valahogy szokni. Ez még a jobbik
eset volt, mert akik a földön feküdtek (amelyben pár napig
nekem is részem volt), azoknak még komiszabb volt a
helyzetük, ugyanis éjjel szinte állandó vándorlás volt, a hosszú
barakk végében elhelyezett és WC-nek kinevezett küblikhez
(küblinek volt nevezve három nagy bidon, amely a WC-
szolgálatot teljesítette és amelyet naponta két–két Häftling,
tehát összesen hatan felváltva cipeltünk ki illetékes helyére,
kiürítés végett), amikor a földön fekvõkön kellett ügyesen
vagy ügyetlenül átgázolni. Szóval, ott hagytam el, hogy a két
mumus odaért az ötödik, azaz a mi priccsünkhöz, ahol egy
szatmári apa 17 éves fiával volt elhelyezkedve. A fiúnak a
lábán egy nagyon szép, vadonatúj barna pár bakancs díszlett,
amit a fiú és az apa a Blockälstete szigorú rendelkezése dacára
sem akart odaadni, mire az erõszak alkalmazása nyomán a
priccsek lakói, a szomszédos priccs lakóival együtt hangos,
zajos, szinte forradalmi megnyilvánulásban törtek ki, a szokat-
lanul igazságtalan eljárás miatt. Erre a Blockälstete felhábo-
rodva rendelte le a priccsek lakóit, valamint a jobbról és
balról szomszédos csoportok tagjait is, s a barakk közepén
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végighúzódó cca. fél méter magas és csak mintegy 40 centi
széles falra vezényelt bennünket (voltunk körülbelül ötvenen)
és vezényszavára fél óráig tartó Knietiefbeügen-t (azaz mély-
guggoló) gyakorlatot végeztetett velünk, mondhatni a végki-
merülésig és csak amikor néhányan annyira megroggyantak,
hogy az ütlegelés dacára sem voltak képesek további le–föl
guggolást végezni, s csak elnyúlva tûrték inkább az ütlegelé-
seket, hagyta abba a további guggoltatást. A további bakancs-
vizitet viszont már nem folytatta. Így a többiek megmene-
kültek a hasonló tortúrától. Teljesen kimerülve foglaltuk el
újra a helyünket a priccseken.

Ezután megkérdezte, hogy ki volt a napos szolgálatos, mire
jelentkezett dr. Székely Imre, máramarosszigeti fiatal orvos,
akivel már elõzõleg jó bajtársi barátságba kerültem. Jóképû,
magas fiatalember volt. Erre kérdõre vonta, hogy mint napos,
hogy tûrte szó nélkül azt a forradalmi megnyilvánulást és miért
nem avatkozott bele rendreutasítólag. Dr. Székely azt se tudta,
mit feleljen, csak hebegett-habogott szegény, mire pucérra
vetkõztették és a barakk elején lévõ asztalra kellett hasra fe-
küdnie, majd elõvett egy dorongot és hatalmas ütéseket mért
vele rá, véres hurkákat okozva a hátán, derekán és fenekén.
Rettenetes jajgatás kísérte minden egyes ütését (pedig volt vagy
25–30), azt hittük, látva a priccsekrõl ezt a barbarizmust, hogy
ott pusztul el szegény, majd amikor befejezte az ütlegelést,
intett néhány Häftlingnek, hogy vezessék a helyére. Így ketten
lesegítették az asztalról a fájdalomtól nyöszörgõ dr. Székelyt
és hónaljánál fogva vonszolták a helyére, ahol lefektették. Vizes
inggel és gatyával borogatták a sebhelyeket. Csoda volt, hogy
életben maradt és a derék- s hátgerinczúzódásokkal megúszta.
Napokig feküdt utána és a mindennapi Appelen sem tudott
napokig részt venni. (Appelnek nevezték a sokszor órákig tartó
sorbanállást és számbavételt, amit a Blockälstete kellett jelent-
sen a odaérkezõ SS-tisztnek.)
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Megemlítem, hogy dr. Székely is megmenekült, ugyanis
hazaérkezésem után Szatmáron találkoztam vele. Mint orvos
beosztást kapott az ottani kórházban. Mesélte, hogy sokáig
viselte az ütlegelés hurkás nyomait.

Az ikreket különválasztották, mert azokon kísérleteket
végeztek, majd késõbb azokat is kivégezték.

A héttagú rozáliai törpezenekar tagjait is meghagyták, sõt
egy rozáliai idõsebb asszonyt, akit rokonuknak neveztek meg,
20 éves lányával együtt életben hagytak. A kis zenekart, mint
érdekességet, saját szórakoztatásukra hagyták meg. A zenekar
két férfibõl és öt nõbõl állt. Dáviddal és két húgával, vissza-
érkezésemkor a szatmári állomáson egész véletlenül talál-
koztam. Elmeséltem neki a nálam megõrzésre hagyott mester-
hegedûjének szomorú sorsát, amikor 8–10 nap múlva, dacára
annak a rendeletnek, hogy a munkaszolgálatos orvosok és
gyógyszerészek és családtagjaik helyükön maradnak, engem is
családommal együtt eldeportáltak.

Egy különös és titokzatos dologra lettünk figyelmesek. A
szomszédos barakkból naponta két ember ment az úgynevezett
gyerekbarakkba, hogy kivigyék és kitakarítsák a WC-kübliket.
Ezek bizalmasan mesélték, hogy valóban létezik egy gyermek-
barakk, amelyben cca. 200 gyerek van, 8 évtõl 13–14 éves
korig. Az egyik oldalon a fiúk, a másikon a leánykák, akik
jól vannak ellátva és kapnak naponta tejeskávét fehér kenyér-
rel és egyéb jó ételeket, egyszóval: hízlalják õket. Egy hét
múltán hallottuk, hogy kiürült a gyermekbarakk, mégpedig
éjjel szállították el õket. Hogy hova vihették szegény gyerekeket
azt nem tudhattuk. A rossz nyelvek szerint – hogy úgy mond-
jam –, vágóhídra szállították volna õket, és az ott foglalkoz-
tatott mészárosok hasé konzervet készítettek, állítólag belõlük.
A mészárosokat pedig, nehogy munkájuknak hírmondója
maradjon, egy idõ után kivégezték. Ez a barbarizmus szinte
hihetetlenül hangzik, de az tény, hogy pár hónap múlva,
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kaptunk néha a kenyérre vacsorára egy kanál hasékonzervet.
Õrjítõ gondolat, hogy talán az én két gyermekem is erre a
sorsra juthatott. Most visszagondolva, Mengelének az a ki-
jelentése, amit feleségem kérésére – hogy engedje meg, hogy
a gyerekei mellett lehessen – tett, azaz: „Sie werden arbeiten
am Tage, und abends werden sie sie schen.” Ki tudja nem
kerültek szegények tényleg oda. Dehát itt megáll az emberi
ész és a képzelõdés.

Úgy 8–9 nap múlva észrevettem, hogy egy transzportot
állítanak össze, mire én önként hozzácsatlakoztam a szállít-
mányhoz, szabadulni akartam az auschwitzi pokolból. A
transzportot vezetõ SS-tiszt azt mondta, hogy Hamburgba
visznek bennünket, de ez a kijelentése épp olyan hazugság
volt, mint amilyen hazugságokkal jártak el általában, mert
nem Hamburgba, hanem Buchenwaldba kerültünk.

………
Itt történt a következõ epizód: Egy szétbombázott mar-

garin- és zacharingyár romeltakarításán dolgoztunk, több
csoportban. A tõlünk mintegy tíz méterre lévõ csoport mun-
káját egy Wermacht-katona felügyelte és irányította, míg a
miénk mellett egy csúnya, veresképû SS berzenkedett és foly-
ton Los! Los! kiabálásaival nógatott bennünket. Egyszer csak
a szomszéd csoporttól egy veréstõl fakadó jajgatás ütötte meg
a fülemet. Önkéntelenül is egy pillanatra odanéztem és észre-
vettem, hogy egy Bondor nevû váradi, Beöthy Ödön utcai
ismerõsõm a verés szenvedõ hõse. Ezt a pillanatnyi odatekin-
tést vette észre a Wermacht-katona, aki odaszólt, hogy ne
bámuljak oda, hanem végezzem a dolgom. Mire a ránk õr-
ködõ SS hozzám lépett és szó nélkül, a nagy durva praclijával
oly nagy ütést mért a szemeimre, hogy a bal szemem vérbe
borult, környéke megdagadt, megtántorodtam és napokig csak
homályosan láttam vele. Majd látva ezt a jelenetet a wermach-
tos, mintha megsajnált volna, hogy ez õ miatta történt és az
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ebédnél, ami Dörgemüse leves volt, pár szó kíséretében dupla
adag levessel igyekezett megvígasztalni.

………
Nem volt ugyanis ajánlatos kezelésre Revierbe menni, mert

– amint hallottuk –, aki rövid idõ alatt mégsem gyógyult
meg vagy nem tudták kezelni, azt egy megfelelõ injekcióval,
lélektelenül, a másvilágra küldték.

………
Innen kétezer rabot átszállítottak egy Orduf nevû lágerbe

(B. I.).
Itt ugyanis nem barakkok, hanem emeletes kõépületek

voltak, rengeteg szobával, amelyekben régebben a Hitlerjugend
nevelõintézet tagjai voltak elhelyezve, mindegyik jó néhány
szekrénnyel. Miután azt az intézetet Häftling-lágerré változ-
tatták, a szobákban elhelyezett szekrényeket kilakoltatták és
egy hatalmas nagy garázsba helyezték el azokat. Hát, ezekre
a szekrényekre kellett a mi éjjeli megérkezésünkkor felkapasz-
kodnunk, persze sûrûn egymás mellett.

………
Mint érdekességet megemlítem, hogy dr. Grünwald pro-

fesszor, a budapesti ismert Grünwald-szanatórium igazgató
fõorvosa, aki már a hatvanadik évét is betöltötte, akinek
Mengele valószínûleg kollegialitásból megkegyelmezett és nem
küldte a gázkamrába, Ordufban együtt dolgozott velünk, ott
a hegy lábánál, de már nagyon gyenge lábon állt. Kért mind-
nyájunkat, hogyha csákányozás közben gilisztát találunk, adjuk
neki, mert õ azt leforrázza és megeszi, hogy ezzel is valami
kis tápanyaghoz juttassa legyengült szervezetét. Akadt is néhány
giliszta, amit odaadtunk neki, amiket õ gyufaskatulyában
gyûjtögetett, amíg alkalma lett felhasználni. 1945 januárjában,
amikor 1500 Häftlinget, mint legyengült munkaképtelent vago-
nonként 100–120-at összezsúfolva visszaszállítottak Buchen-
waldba, ahova az 1500-ból mindössze 1260-an érkeztünk meg
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élve, 240-en pedig halva, az utóbbiak között szegény Grün-
wald is kilehelte a lelkét. Az 1260-ból a lágerparancsnok
rendelkezése folytán a szelektálásnál még 60 személyt, mint
munkaképest választottak ki, míg az 1200-at 300 invalidussal
kiegészítve, tehát 1500-at elküldtek kb. 20 fokos hidegben
Braunschweigbe, villanykamrába, ugyanis ezeket már nem
vihették Auschwitzba a gázkamrába, mivel oda már közeledtek
a szovjet haderõk. Az állomáson levették róluk a felsõ kabát-
jukat és a cipõiket, s úgy kellett a nagy hidegben vagonba
szállniuk. Már mindegy volt szegényeknek, hogy az úton
fagynak meg, vagy a villanykamrában pusztulnak el. Ezek
közé került Weinberger nagyváradi mészáros bajtárs is. Én,
véletlenül, a hatvan munkaképes közé kerültem a szelektálás-
nál és így maradtam meg.

Még Ordufban, hetekkel ezelõtt történt meg a következõ
epizód: Aki gyengének érezte magát, jelentkezésre szólították.
Ekkor mintegy ezren jelentkeztünk, s betettek bennünket egy
hatalmas üres helyiségbe, amelynek a deszkapadozata bõven
volt szalmával beszórva. Ez a szalmás padozat egyben a
fekhelyünk is lett. Itt napokon keresztül semmittevésre vol-
tunk kárhoztatva. Naponta kaptunk itt ételt: reggel a szoká-
sos keserû kávénak csúfolt fekete löttyöt, amibõl nem is
jutott mindenkinek, majd délben a levest és egy kis darab
kenyeret. De ez sem jutott mindenkinek. Mellettem egy nagy-
váradi orvos bajtársam volt, akinek mondogattam, hogy nem
sok jó jövõt jósolok ebbõl a tétlenségbõl. Harmadik napon
bejön egy Wermacht-, meg egy SS-katona és nagy hangon
szólnak, hogy szakmunkásokat keresnek és aki erõsnek érzi
magát a szakmájában (asztalos, lakatos, piktor stb.) az jelent-
kezzen. Az orvosbajtársnak is mondtam, hogy jelentkezzen õ
is valamilyen szakmára, csakhogy innen kikerüljünk, de õ
nem volt hajlandó jelentkezni, inkább ott maradt a tétlenség-
ben. Az ott lévõ kb. ezer (pontosan 986) Häftlingbõl mind-
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össze tizennyolcan jelentkeztünk. Erre átvezettek a láger egy
másik részébe, és már másnap kivittek innen két teherautóval
a húsz kilométernyire fekvõ, a munkateleppel szemben lévõ
hegy tetején elterülõ tisztásra, amelyet körös-körül erdõség
övezett. Itt hatvanan voltunk és négy fegyveres katona meg
egy SS-altiszt vezénylete és asszisztálása mellett, egy barakk
építésének alapjait kellett megdolgozni. Így hát munkába áll-
tak velünk a csákányok, lapátok, ásók és talicskák, amely
szerszámok egy elõzõleg hevenyében készült bódéban vártak
bennünket. Majd felszállították az építkezéshez szükséges
nyersanyagokat: deszkákat, cölöpöket és a munkához megfe-
lelõ eszközöket. Állandó felügyelet mellett és a minduntalan
felhangzó Los! Los! kiáltások, nógatások és egy-egy ütlegelés
kíséretében ment a munka. Úgy hírlett, hogy a barakknak két
hét alatt el kellett készülnie. Hogy mi volt ennek a távolban,
a hegy tetejére sietve építendõ barakknak a célja, mi azt nem
tudhattuk, de tudhattuk, valami fontos rendeltetése kellett
hogy legyen. A rossz nyelvek szerint ebbe a nagy barakkba
helyeztek volna el nagyon sok Häftlinget, egyrészt azért, hogy
közel legyenek a munkahelyhez, másrészt meg, ha már a
közelben lesznek az ellenséges csapatok, itt könnyen végez-
hessenek velük, távol a világ szeme elõl.

Visszatérve a szalmás padozaton maradt Häftlingekre, mint
késõbb értesültünk, azokat még Auschwitzba vitték vissza és
gázkamrában végeztek velük.

………
Itt megemlítem, hogy napok óta alig kaptunk valamit is

enni, úgyhogy a szervezet átalában annyira legyengült, hogy
egyre-másra éhen hullottak el az emberek. Egy érsekújvári
ügyvéd, például, azzal szédítette legyengült szervezetét, hogy
a még tartalékban lévõ kenyérdarab héjából egy-egy mogyoró-
nyit tartogatott és szopogatott a szájában. Este még beszéltem
vele, s reggel már a barakk elé kitett hullák között ismertem
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fel. Ezeket idõközönként a hullakamrába, majd onnan a
krematórium udvarán lévõ hullahegyhez dobálták, ahonnan
a Sonderkomandó ide beosztott Häftlingjei etették a kremató-
rium kemencéit. Már úgy éreztem, hogy az én szívem is alig-
alig vagy csak kihagyásokkal ver, amikor még az éjszaka
folyamán egy kassai cigányfiú, aki szomszédom volt a prics-
csen, kiszökött a kertbe és valami zöldségfélével tömte meg
a gebelét, amibõl nekem is adott és még egy bajtársnak jut-
tatott. Nem volt annak semmi különös íze, de úgy rágtuk,
mintha a legjobb eledel lett volna. Arra gondoltunk, hogyha
a szarvasmarhának jó a legelõ, miért ne legyen nekünk is jó
a hasonló zöldségféle, hiszen bizonyára vitamin-tartalmú és
amint megettem, szinte percek múlva éreztem, hogy a szívem
jobban ver. Lehetséges, ha nem zabáltam volna meg azt a
zöldséget, talán reggelre én is az érsekújvári ügyvéd sorsára
kerültem volna.

………
A lágerparancsnok, aki ott vele vadházasságban élõ szere-

tõjének azzal kedveskedett, hogy Häftlingek bõrébõl csinál-
tatott neki lámpaernyõt, valamint két majomcsemetét szerzett
neki játékszerül, hogy ne unatkozzon és szórakozzon velük.
Mielõtt meglógott, a Lagerälstete-nek kiadta aparancsot, hogy
a még ottmaradt és a már nem evakuálható Häflingeket
pusztítsa el. A Lagerälstete ezt közvetlen a felszabadulás után
mondta el, valószínûleg, hogy a bõrét ezzel az eljárással
megmentse. Meg is kegyelmeztünk neki. Tény, hogy már
kinn voltunk a felszabadulás elõtti nap délutánján legalább
5–6000-en a Lagerplatzon evakuálásra készen és visszarendelte
az egész társaságot a barakkokba. Hát, ezért megérdemelte,
hogy életben maradjon.

………
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Ui. A buchenwaldi lágerben 15 tagú, szûkkörû megbízható
kommunista társaságot szerveztünk, aminek tagjai voltak töb-
bek között: dr. Kohn Hillal, kolzsvári egyetemi tanár (ma
már nyugdíjban van), dr. Erõs Zsiga (a felszabadulás elõtti
napokban pusztult el) és jómagam. Két-három hetenként
tartottunk egyik vagy másik barakkban feltûnés nélküli titkos
összejövetelt. Legutóbb mindössze nyolcan voltak jelen (köz-
tük egy alig 20 éves nyíregyházi hegedûmûvész), míg a
többinek aznap fürdõzni kellett menni, ugyanis két-három
hetenként kötelezõ volt a fürdés és a fertõtlenítés). Ezt a nyolc
elvtársat valakinek a besúgására leleplezték és felakasztották.

Buchenwaldban volt Ernst Thelmann exponált német
kommunista is, akivel azonban csak a munkánál és ritkán
találkoztunk. Munka közben olykor sikerült feltûnés nélkül
közel férkõzni hozzá, amikor is szót váltottam vele. Majd egy
idõ után többé nem láttuk, valószínûleg ugyanakkor õt is
kivégezték.

Buchenwald felszabadult

1945. április 11-én déltájban érkeztek meg az amerikai
csapatok elsõ motorbiciklis katonái, akiknek igen megörül-
tünk. Sajnálattal tekintettek ránk, nyomorult kinézésû, csont
és bõrig lefogyott „muzulmánokra“ és a magukkal hozott
dolgokkal igyekeztek bennünket megvígasztalni. (Így nevezték
azokat a Häftlingeket, akik annyira le voltak már fogyva,
hogy a lélek szinte hálni járt csak beléjük.) Kaptunk tõlük
Chesterfield cigarettát, csokoládét, kekszet, konzerveket, majd
elláttak bennünket különbözõ élelemmel.

Megelõzõleg francia és orosz Häftlingek egy csoportja,
akik a közeli fegyvergyárban dolgoztak, valahogyan fegyvert
szereztek és a harminc õrtoronyban fészkelõ gépfegyveres SS-
õrséget megtámadták és le is fegyverezték, majd az ottani



71

börtön celláiba kísérték. Ezeknek további sorsáról nem értesül-
tem, de hogy nem úszták meg szárazon, az bizonyos. Majd
elkaptunk egy közeli malomban egy bújdosó SS-altisztet, akit
saját pisztolya elõtt kísérték be a Waschraumba, ahol elõször
vallatóra fogták, majd amikor a saját bevallása szerint csak
három Häftlinget ölt meg, néhány hatalmas pofon kíséretében
a cementre zuhant, ahol alaposan kikészítették, majd félholtan
ugyancsak a börtönbe támogatták. Ennek sem tudtunk a
további sorsáról, de valószínûleg nem került haza. Majd a
volt Lagerälteste és néhány amerikai katona asszisztálása
mellett, az illetékesek (szakácsok és egyebek) feltárták a lela-
katolt SS-élelmiszer lágerraktárt, ahol temérdek élelmiszer volt
még mindig felhalmozva: zsákszámra cukor, liszt, rizs, sza-
lonna stb., másik helyen krumpli nagy mennyiségben. Majd
felnyitották a hatalmas ruha-barakkokat, amelyekben rengeteg
összeharácsolt nõi ruha függött, valamint a másik barakkban
férfi ruhákon kívül nagyon sok rövid férfi bõrkabát volt
felhalmozva. Azonkívül, egy harmadik raktárban rengeteg
összerabolt rövidárú kellék volt, mint példásul cca. 500 gyöngy-
házgomb, manikûrkészletek, ollók és szabókellékek, szvette-
rek stb., stb. Szóval bõséges anyagraktárokat láthattunk,
amelyekre most már a Häftlingekbõl alakult láger-rendõrök
ügyeltek.

Most már jó ellátást kaptunk, de egyesek nem tudván
uralkodni magukon és mértéktelenül tömve magukba az ételt,
amit legyengült szervezetük nem tudott fedolgozni, megbete-
gedtek, sõt néhányan bele is pusztultak.

A felszabadulás utáni napokban lejárogattunk, rendszerint
kettesével, jó ivóvízért a közeli faluba, amely egy bükkerdõ
mellett terült el. Egy bajtársunk, egyik nap délutánján, egye-
dül merészkedett vízért menni, de nem tért vissza. Majd
másnap három bajtárs keresésére indult (egyiknél revolver
volt), de már csak a holttestére bukkantak az erdõ sûrûjében,
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lágeröltözékétõl megfosztva és mellette egy SS eldobott uni-
formisa. Nyilvávalóvá vált, hogy az SS áldozata lett, aki a
Häftling-ruhába öltözve könnyen megmenekülhetett.

Többen kerültek be a járvány-Revierbe,25 magas lázzal vagy
tífusz gyanújával. Magam is magas lázzal heteken keresztül
nyomtam ott az ágyat, míg nagy nehezen talpraálltam és a
Revierbõl kikerültem. Majd igazoló iratok birtokában vártuk
a hazaszállításunkat, de miután ez nagyon nehézkesnek lát-
szott, csoportokba verõdve indultunk útnak. A legközelebbi
állomás, a Buchenwaldtól 8 kilométerre lévõ Weimar, ahonnan
tehervonattal nyolcan indultunk el, váradiak. Ezzel mentünk
valameddig, majd más irányt kellett vegyünk és többszöri
átszállással Prágán, Brünön, Pozsonyon keresztül, mintegy
heti bumlizás után érkeztünk meg Pestre, majd onnan tovább.

Hazaérkezve Nagyváradra, Beöthy Ödön utca (most dr.
Petru Groza u.)26 6. szám alatti lakásomat úgyszólván kifosztva
találtam, két üveges szekrény és egy nagy asztal négy székkel
búslakodott benne. A fehérnemû egy részét volt sógorom,
Ercsey Lajos (aki 1970-ben meghalt) magához vette, amit
vissza is kaptam, de a ruhanemût – mint mondta –, nem
merte magához venni, mert a felhívás szerint be kellett volna
szolgáltatni, mint ahogy gyáván beszolgáltatta unokaöcsém,
Mózes László megõrzésre hozzá adott ruháit is. Emiatt sze-
gény Mózes Lacit elvitték a gettóból a „Dréher”-be, ahol
különféle kínzásokkal addig vallatták, amíg elõször valami
elrejtett árut, majd a háza pincéjének falába rejtett aranynemût
és ékszert mondta be, s miután még mindig kínozták, a
végén már más nem maradt hátra, mint az Ercsey sógorom-
hoz beadott ruhanemût is bevallotta. Ezt azért nem akarta
bevallani, hogy nehogy kellemetlensége legyen Ercsey sógo-

25 Gyengélkedõszoba.
26 Ma Iuliu Maniu utca.
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romnak. Nem tételezte fel ugyanis róla, hogy képes volt
beszolgáltatni, de Ercsey részint gyávaságból, másrészt mint
„jó magyar” azokat beszolgáltatta. Így került a megkínzások
tortúrája alá szegény Mózes Laci, aki a felszabadulás elõtti
napokban pusztult el. Ugyanis a felesége Ercseynek (B. I.),
vagyis az én nõvérem, mint árja-párja megmenekülhetett volna,
ha csak valamennyire is exponálta volna magát érte. Állítólag,
1944. március 21-ig vették tekintetbe a kikeresztelkedést és õ
csak március 23-án tért át. Ezért vitték be õt is a gettóba, de
az is lehet, hogy valakinek a besúgása folytán történt ez a
sajnálatos eset. Ercsey ugyan beadott a minisztériumba egy
kérvényt a felesége mentesítése végett, mire a minisztérium
pozitív válasza már csak a deportálás utáni napon érkezett
meg, aminek persze már semmi hasznát nem vehette.

A pince falába rejtett értékek között – ahogy unokaöcsém
Mózes Imre említette –, ott volt az én Schafhausen arany
zsebórám is. Ugyanis amikor Rozáliába munkaszolgálatra
lettem kirendelve, a minisztérium által, elutazásom elõtt meg-
õrzés végett odaadtam Mózes László unokaöcsémnek az arany-
órámat, aki a „Dréher”-ben történt vallatási kínzások után a
rejtekhelyet is bevallotta és a két nyomozó és kínzó rendõr
szegény unokaöcsémet szadista módszerrel kényszerítette, hogy
a befalazott értékeket a körmeivel kaparja ki.

Elérkezett a deportálás ideje. A nagyváradi gettót 1944.
június elsõ napjaiban indították útnak. Ezek között voltak:
2 fivérem, 5 nõ testvérem, 2 sógorom (Beer Ferenc és Rosen-
berg Mór pékáruházas), 2 sógornõm és családtagjaik. Ezek
közül egyetlen egy sem tért vissza. Munkaszolgálatosok let-
tek: Mózes Imre, Schönzweig Tibor és Vadász Pál (Rosen-
bergék veje), akik viszont hazakerültek. Én, mint már említet-
tem, családommal együtt (feleségemmel, 12 éves fiammal és 10
esztendõs leánykámmal) munkaszolgálatos helyemrõl, Rozá-
liáról lettem eldeportálva, május 21-én éjjel, rendõri kísérettel
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kocsival, hatórai út után bõrig ázva Felsõvisóra, ahonnan a
már várakozó harminc vagonos szerelvényen Auschwitzba.
Ercsey János unokaöcsém katonai szolgálatot teljesített és õ
is hazajött.

1945. július 5-én én is hazaérkeztem hosszú testi és lelki
szenvedések után. Elmondhatom, hogy a haláltól csak csodá-
val határos módon menekültem meg. Ugyanis, három szelek-
táláson mentem át. Hazatérve, mint említettem, lakásomat
kifosztva találtam. A szomorú múltról való merengések után
új életet kellett kezdenem. Újra beiratkoztam a Pártba, amely-
nek elõször 1919. március 21-én lettem a tagja, amikor is az
egyetemi diákság körében kapott szervezési feladatomat
igyekeztem teljesíteni. 1946 tavaszán már a 21-es utcasejt
alapszervezeti titkára lettem, amely tisztséget két éven keresz-
tül viseltem, majd az alapszervezet kultúrfelelõse is lettem.
Az idõközben megalakult Lumina mûvészegyüttesben egy-
részt mint kar- és szólóénekes kaptam szerepet, másrészt az
összekötõ szövegeket írtam.

Régi vágyam, hogy hosszú alkalmazotti sors után végre a
magam ura legyek. Így hát, mint sokan mások, gyógyszertári
jogért folyamodtam, amit 1947. december 7-én kaptam meg.
1946 õszén újra nõsültem, elvettem dr. Szécsén Vilmos tokaji
volt ügyvéd leányát, akinek volt férje és egyetlen gyermeke
szintén Auschwitz áldozata lett. A házasságból 1947. szep-
tember 20-án egy kislányunk született (ma már hároméves
asszony). Nem lévén más alap a gyógyszertár felállításához,
feleségem örökségül maradt házát adtuk el 250 000 lei-ért,
amelybõl 240 000 leit invesztáltam a patika létesítésének költ-
ségeire, amelyet 1948 júniusában felállítottam, amely 1949.
április 2-án, mint ismeretes, államosítva lett. Engem a Párt
delegált és kivitt Élesdre, az ottani Kocsis-patika államosí-
tására, az én patikámat távollétemben államosították.
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 Miután Élesdrõl visszatértem, már készen volt a delegáció
az idõközben már államosított margittai patika átvételére. Itt
tevékenykedtem és sokat dolgoztam pártvonalon, valamit
kultúrvonalon, 14 évig. Megemlítem, hogy még 1948. április
7-én országos irodalmi versenyen, Bukarestben pályadíjat
nyertem Évszázados álmunk címû költeményemmel, amelyet
1948. május 16-án a Petõfi-ünnepély alkalmával, dr. Kenyeres
Balázs országgyûlési képviselõ szép szavak kíséretében nyúj-
tott át.

Margittai tartózkodásom idején több létesítmény kiteljesí-
tésében – mondhatom –, oroszlánrészem volt. Így például új
ártézi kút lett szorgalmazásomra létesítve, továbbá a postához
vezetõ lejtõs, és esõs idõben csúszós bejárat helyén lépcsõs
bejárat létesítése stb. Így tehát – ahogy mondani szokás –, egy
téglával én is hozzájárultam Margitta fejlõdéséhez.

1951-ben Czibulák elvtárs akkori párttitkársága idején tör-
tént a következõ említésre méltó epizód: egy napon Czibulák
elvtárs felhívat a Párthoz és közli velem, hogy egy hét múlva
megünnepeljük a Scânteia újság megjelenésének huszadik év-
fordulóját és ön, Somogyi elvtárs erre az alkalomra egy verset
fog írni és elõadni.

– Hogyan Czibulák elvtárs, az rendelésre nem megy,
mondtam én.

– Igen, válaszolja mosolyogva, ismerve az ön képességeit,
így határoztam.27

27 Kommunista meggyõzõdését haláláig megtartotta, annak ellenére,
hogy az 1919 áprilisi incidens áldozata volt. A lágerbeli emlékek között
elmondja, hogy ott is szerveztek egy 15–16 tagot magába foglaló titkos
kommunista sejtet, azzal együtt, hogy tudták, milyen veszélyeket rejteget az
akció. Közülük nyolc elvtársat egy árulás következtében fel is akasztottak.
Hogy hazajövetele után ismét párttag lett, azon nem lehet csodálkozni vagy
elítélni, mert az elszenvedett rémségek után azt hihette, hogy béke és egy
beígért másik, másfajta élet következik. Úgy vélem, egy tévedés volt és
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Erre én, patikazárás után éjjeli szolgálatot tartva, le nem
húnytam a szemem, amíg a vonatkozó vers el nem készült.
Másnap aztán bevittem a verset Czibulák elvtársnak, akinek
az… 28

továbbra is kitartott elvei mellett. Az sem térítette el az útjáról, hogy a
megvalósult nagy álma, egy saját gyógyszertára (ami egy ház árába került)
megnyitása után alig néhány hónappal azt el is államosították, ráadásul az
õ távollétében, amíg õ az élesdi Kocsis-patika kommunizálását végezte.
Talán elfelejtette, hogy 1918-ban a kommunista hatalom elsõ tennivalója a
gyárak, üzemek, üzletek, patikák stb. elkommunizálása volt. Azt is vállalta,
hogy mint sokéves debreceni, pesti és váradi praxissal rendelkezõ gyógy-
szerészt, a jelentõs vesztesége, az államosítás után, „szeretett” pártja Margit-
tára küldje ki dolgozni, ahol tizennégy évig tevékenykedett, mint patikus és
elvhû aktív párttag.

Lánya elmondásából tudom, hogy Somogyi László – ha létezik ilyen
kategória –, egy idealista kommunista volt. Naív módon azt hitte és várta,
hogy minden úgy lesz, ahogy ígérték, pedig 1973-ban bekövetkezett haláláig
is elég sok melléfogását, tévedését, koncepciós perét és más gazságait is
ismerhette meg a rendszernek. Kíváncsi lennék, mit mondott volna a ’70–
80-as évek „sokoldalúan fejlett” és személyikultuszos szocializmusáról.
Ugyanakkor el kell azt is ismerni, hogy a szövegeiben, verseiben nem sok
lelhetõ fel a baloldali ideológiából, õ fõleg a szabadságot óhajtotta és
éltette. Õ a második világháború utáni évek békeharcát „vívta”.

28 Ezzel a befejezetlen mondattal ér véget az oldal alján a szöveg. A
füzeten nem látszik, hogy kitépték volna a következõ lapot vagy folytatták
volna az írást.



77

Somogyi László

Így történt
Elbeszélõ költemény

Az Így történt címû elbeszélõ költemény
margójára

Ezt a munkámat a hitlerizmus fékevesztett barbarizmusának
gyászos emlékû dokumentumaként, a történelmi hûségnek
megfelelõen igyekeztem megírni. Nem tértem azonban ki
azokra körülményekre, amelyek a koncentrációs táborokba
deportált szerencsétlen Häftlingeket nemzetiségre való tekintet
nélkül (zsidó deportáltakat a legnagyobb számban) az I. G.
Farbenindustrie és más nagytõkés vállalatok olcsó munka-
erõinek felhasználására fordították, amely körülmény csak
fokozta a szerencsétlen munkaképtelenek vagy munkára alkal-
matlanok kiirtását, mert – amint egyik-másik SS meg kápó
mondogatta: „Aki nem dolgozik annak nincs joga az élethez.“
És az ilyenektõl még azt a hitvány élelmezést is megvonták,
úgy, hogy azok idõközönként tömegesen kerültek gázkamrába.

Nem írtam azokról sem, akikkel, mint nyulakkal kísérle-
teztek; sem azokról a szerencsétlen nõkrõl sem, akiket tetovált
jelzésekkel láttak el és küldtek a fronton és a front mögött
lévõ katonák használatára. Sem pedig arról, hogy a gázkamrák-
hoz és a krematóriumokhoz beosztott Häftlingeket, akiket
egyébként elég jól tartottak, 2–3 hónapokként olyan módon
váltották, hogy egész egyszerûen elpusztították õket, nehogy
gaztetteiknek hírmondója maradjon. Ilyen módon pusztult
el sok fogorvos és fogász (köztük dr. Rácz, a nagyváradi
ismert fogorvos is), akiknek az volt a legfontosabb rendel-



78

tetésük is, hogy a gázhalálra ítélteket átvizsgálják, és ahol
arany fogakat találtak, azokat kiszedjék, még mielõtt a
krematóriumba kerültek volna.

És még sok mindenrõl nem írtam. Mégis ezt a munkámat
a békeharc egyik eszközének gondolva, szeretném ha az impe-
rialisták újabb háborút szövõ faktorainak kezébe kerülne,
hogy feleszméljenek talán emberi mivoltukra – és mindazok
kezébe, akik még ma is közömbösen viselkednek a béke
megvédéséért folyó harcban.

Szeretném tehát, ha e munkám elsõsorban a béke ügyét
szolgálná.
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Egy történet
Prológ

Azt sem tudom, hol is kezdjem,
Ezerkilencszáz negyvenben,
Mikor Bécsben összeültek
És sorsunk felett döntöttek?
Vagy még elõbb, mikor tényleg
Vasgárdista gyülevészek
Törtek-zúztak és a népek
Csodálkozva összenéztek?
Vagy mikor egy eszeveszett
Fellegvárakat épített,
Tömegeket babonázott,
S lóvátette a világot?
De akárhol is megkezdem,
nem változik történetem;
Szenvedéllyel van ez tele,
S csak a bánat maradt vele.
Ám az idõ megváltozott
S neküknk új életet hozott,
Új életet, szabadságot,
Örömteljes új világot.

Cselekmény

Holdvilágos éjszaka volt,
Havas télben fénylett a Hold,
Léptek alatt hó csikorgott,
Csend honolt, csak az eb morgott,
Egyet-kettõt még vakkantott
Majd távolról válasz hangzott.
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Már aludt a város mélyen,
Mikor egyszer, úgy éjfélen
Törés, zúzás zaja hallszik,
(Felébred most aki alszik)
Hangos szitkok szerteszállnak,
Árnyak láthatóvá válnak.
Ám hozzánk is elérkezett,
Fékevesztett diáksereg.
És hol bottal hadonásztak,
Hol meg kõvel hajigáltak.
Az ágyból kiszöktünk menten,
(Akkor nem voltunk csak ketten,
A harmadik ám útban volt
Töltötte be a hét hónapot).*
Nem telt bele még egy perc sem,
Ablaküveg zúzva reccsen.
S reggelre az ostrom helyén
Harminc kõ vigyorgott felém.
Tört ablakon szél süvített,
Lelkünkre zúzmarát hintett.
Testünk-lelkünk átalfázott,
A Vasgárda levizsgázott.

Nem folytatom tovább ezt a történetet,
Nem beszélek arról, hányat összevertek,
Hogy utazni annak életveszélyes volt,
Ki látszatra – mondjuk – szemita volt.
Ugorjunk át, tehát, tizenkét esztendõt,
Álljunk meg egy percre a bécsi döntés elõtt.
Felkorbácsolt lelkek változást akarnak,

* Errõl a gyerekrõl a család élõ tagja nem hallott, nem tud semmit.
Feltehetõen meghalt, mert a deportálásnál 16–17 évesnek kellett volna lennie.
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Sorsa változását – fõként – a magyarnak.
Német vezényszóra, így hát összeültek,
Kilencszáznegyvenben az érdekelt felek.
Ercsey sógorral a rádiónál álltam,
Döntés eredményét kíváncsian vártam.
S mikor meghallottuk, sógorom ott nyomban,
Örömkönnyes szemmel borult a nyakamba.
Az elnyomás után jobb változást vártunk
A jövõben képzelt szabadságot láttunk.
Elképzelésünkbõl hamar felocsúdtunk,
Szigorított zsidótörvényeket kaptunk.
Mûködés-engedélyt kérvényezni kellett,
Mit úgy osztogattak, ahogy nekik tetszett.
Jött aztán nemsoká’ a munkaszolgálat,
Melyet lépten-nyomon követett a bánat.
Egyik Ukrajnában ágyútöltelék lett,
Másik a harctéren aknát szedegetett,
Olyan is volt ki saját sírját ásta,
Gyilkos tarkólövés tömegsírba szánta.
Majd rendelete jött a sárga csillagnak,
Megbélyegzése a kiválasztott fajnak.

Mikor Hitler-hordák az országba jöttek
Borus kilátások egyre inkább nõttek.
Ismertük már õket, milyen álnok fajta,
Hisz’ a Szovjetet is hátba támadta,
Kötött szerzõdését meg nem támadásra
Nem használta másra, csupán álnokságra.
Aztán következett legszomorúbb sorsunk,
Melyre e században sohasem gondoltunk:
Hogy lábbal tiporják legelemibb jogunk,
Hogy az emberek közt embernek számítsunk.
Mint az igás barmot gettóba tereltek,
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Nem akadt, ki védje a védteleneket.
Majd aztán baromként vagonokba zártak,
Hittler-kommandóra a halálra szántak.
Szálasi pribéki útnak indítottak,
SS-kíséretnek Kassán átaladtak.
Napok és éjszakák szomorúságába’
Zakatolt a vonat bizonytalanságba.

Hogy benn a vagonban mi történt az alatt,
Míg borús terhével száguldott a vonat,
Nincs írói képzet, mely papírra vesse,
Nincs festõi ecset, amely azt lefesse.
Mozdony után gördült harminc vagon terhe,
Minden egyes vagon zsúfolásig telve.
Én csak egy vagonnak színképeit láttam,
Melyben én is voltam halálra szánva.
Mellettem asszonyom könnybelábadt szemmel,
Együttérzett velem bágyadt tekintettel
Együtt szomorkodott révetegen nézve,
Két gyerek sorsáért szívét bánat tépte.

S megszólal fiam: Édesapám, mond csak,
Hol tartom meg holnap születésnapomat?
(Mert tizenkét évét töltötte von’ másnap
S ártatlan kis lelkét dobták gázkamrának,
Merõn nézett rám, a választ meg se várva:
Vagy már nem leszünk az élõk sorába’.
Akkor hát nem marad nekünk egyéb hátra,
Mártírok leszünk az utókor számára.
Drága, okos fejét csak magamhoz vontam,
Könnybelábadt szemmel szívbõl megcsókoltam.
Tízéves leánykám angyali teremtmény,
Nevetõ szemébõl most bánat száll felém.
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Az egyik sarokban orvos és hitvese
Tartják elaléltan egymást, átölelve.
Halálsápadt arcuk elárulta menten,
A halálnak szánták egymást, mind a ketten.
Vizért esedezik amott néhány gyerek,
Ám elfogyott már vize mindenkinek.
Szomjúság kínozza, éhség gyötri õket,
Nincs aki segítse õket s a szülõket.
Ám Kassán kinyílik a vagonajtó végre
Szálasi-pribék áll ott fegyverrel kezébe’.
Reánk ordít durván: kinek élte drága,
Megmaradt értékét rakja õ elébe.
Nem telt bele tíz perc, szerencsétlen néptõl
Nagy érték gyûlt össze, a vagon szélérõl.
Szálasi kakastollas gyorsan összeszedte
Hullarabló módon, hátizsákba tette.
Most kiszáradt torkok vízért esedeznek,
Míg végre egy veder vizet be nem tesznek.
Majd újra bezárják a vagonajtókat,
Útjukra bocsátják a bús halandókat.

Majd elfelejtettem a WC-rõl írni,
Az itt terjedõ bûzt nem lehet kibírni.
Az egyik sarokban van a vécé-veder,
Rajta hol az egyik, hol a másik hever
S ha félig megtelik, vagonablakon át
Aki éppen soros, kiönti tartalmát.
Vagon oldalán meg sárga sáv mutatja,
Kényszer helyzetben van, ki e vagont lakja.
Veder elõtt pedig spanyolfalat alkot,
Két egyén, felváltva, tartván a pokrócot.
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Messze idegenben rohan már a vonat,
Oderberg, majd Krakau is lassan elmarad.
Harmadik este lett, mire odaértünk,
Hol a szenvedések nagy útjára tértünk.
Auschwitz nagy táblája, majd odébb lángnyelvek
Kérdõjelt képeznek aggódó szemeknek.
Még idõt sem hagynak a nagy aggódásnak,
SS-banda terel, s los! los! kiabálnak.
Szurony elõtt megyünk, már rabként elõre,
Batyunkat cipelve – tán a vesztõhelyre.
S mint odaértünk, hol elválasztanak,
Batyunktól SS-ek megszabadítanak.
S amíg révetegen álldogálunk ottan,
Megszólít engem egy SS-tiszt legottan.
És amint fürkészve az arcába tekintek
Ismerõs alakot felismerni vélek.
Ugye ön gyógyszerész – mond –, én is az vagyok.
Mire felismertem, s köszönni akarok,
Ám õ hátatfordít, s a faképnél hagyott.
Doktor Capesius, e névre hallgatott,
Ki szelektálásnál, Mengelét felváltva,
Százakat küldött ártatlan halálba.
Jólmenõ gyógytárát Segesváron hagyta,
Fasiszta ifjúnak olcsón bérbe adta.
Most doktor Mengele int maga elébe,
És gyorsan elküldött jobbra, elõre,
A családomat pedig, elküldötte balra,
És a többieket, egymás után sorra.
Nem is sejtettük még, hogy mi lesz a sorsa
Azoknak akiket elküldöttek balra.
De a jajgatások, mik szívig hatottak,
Vészes sejtéseknek borús tápot adtak.
És amíg tünödöm komor éjszakába’,
Lejátszódik Auschwitz sötét balladája.
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Auschwitzi ballada

Az égbenyúló fák alatt
Talpig fegyverbe öltözötten
Pribékek álltak sorfalat.
S a végtelen halálvonat
Hörögve ontotta elébük
A fáradt embercsontokat.

Vezérük hóka, nagy darab,
Savós szemében szürke lángok,
Amint egy percre fennakad.
Fázosan bújnak össze lányok,
Anyák és síró gyerekek.
És mennek, mennek, vánszorognak,
Megállni percre nem lehet.

S a végtelen vonat belébõl,
Csak folyt az emberáradat.
Anya s gyermek egymás felé dõl,
a félelem hogy’ ráragad!
És zúg a fenyves, sír a szél
Halálról és kínról beszél.

S a fõbírák vaskos hüvelykje
Hol jobbra, hol balra mutat,
Eldöntve visszavonhatatlan
Az élet- vagy halálútat.
S az égetõkemence füstje
Kéményén át az égre csap.
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S a bõrön bot, a lábban tüske,
S görnyedt háton hátizsák,
S a hosszú sornak nincsen vége
S röhögnek mind a katonák.
Kacagnak s szitkozódnak mind
S vezérük jobbra-balra int.

És jönnek, jönnek hosszú sorban,
Csak ontja õket a vonat.
Mely élet és halál között,
Megállás nélkül úgy tolat.
Mindenik kínba öltözött
Ruhájukon piszok és por van.

Egy barna asszony érkezik,
Nem régen még szép lehetett.
Kis gyermek fogja a kezit
S gyengéden vonja a gyermeket.
S a sorfal közt, a válaszútnál
A zord vezér unottan mustrál.

Mint órainga leng az ujja,
Az anya szíve érzi, tudja,
A döntése most mit jelent.
Egy pillanat s átfogja tüstént
A szép múltat s a bús jelent:
A rózsaszirmot és a tüskét.

És gyermekét karjára kapja,
Az máris ott ring a karon.
Sápadt szegényke, mint az anyja
Rekedten ordít: nem adom…
Én hordtam, szültem fájdalommal,
S õ tépte kéjjel ezt a mellet.
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Én altattam el lágy dalommal,
S én ültem betegágya mellett.
Enyém és senki másé nem lehet!
Nem adom! Érted! Nem adom!
Az enyémet, a gyermeket,
Nincs az a földi hatalom!

A zord vezér arcába csíp,
Ez nála gyengédség jele.
Megsimogatja a kicsit,
Tán neki is volt gyermeke.
Egy pillanat, – az arca megmered
S szepegve sír a kisgyerek.

Ne félj te semmit, balga asszony,
A gyerek jó kezekbe mén,
Lesz, ki gonddal rá virrasszon,
Nézd, mennyi asszony, mennyi vén.
Ne félj, gondját fogják viselni,
Nem lesz hiánya semmi, semmi.

Elõbb fürdõbe megy fiad,
Mosdatni fogják lágy kezek,
Az asszony sikoltva ráriad,
Az nem lehet! Az nem lehet!
Magam fürdettem minden este,
Tudod, mily kemény a teste?

Merõ erõ, csupa izom!
És azt hiszed te rút, te beste,
Akárkire én rábízom?
Hogy más fürössze, más törölje
Az ártatlan gyerekfejet?
Az nem lehet! Az nem lehet!
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Tudod, hogy csíp a szappanhab?
Hogy marja, égeti kicsi szemét?
Hát nincsen szíved? Állat vagy?
Vezér vagy és mégis szemét?
És ledobja meggyötört lágy testét
A bõsz vezér elé a földre,
Az gondolkozik: – talán megölje?
Egy percre úgy mered maga elé.
Aztán unottan rug egyet belé.
S a katonák intését lesték.

A néma csendben elhangzott a kegy:
A gyermek és az anyja együtt megy.
Anyja szemében könnyözön,
Egy halk sikoltás: köszönöm!
Az égetõ kemence lángja
Együtt emészti testüket.

És lelkük együtt száll a füstben,
Elválasztani õket nem lehet.
És zúg a szél és zúg a fenyves,
És zúgnak mind a katonák.
És megy tovább a végtelen menet
A földön át s az Égen át.
És zúg a szél és zúg a fenyves...
Esik tán? Még az Ég is könnyez...

S míg órákig álltunk rémes éjszakában,
Vészes jajgatások s lövések zajában,
Széles lángoszlopok csaptak fel az égre,
Égett csontszag áradt a végtelenségbe.
Majd lassan elindul a végtelen menet,
Utunk villanyfényes nagy barakkba vezet.
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S amint a barakkba egyenként betértünk,
A csodálkozástól majd kõvé meredtünk:
Végig a barakkban hegy nyúlik magasba,
Százezrek ruhája egymásra dobálva.
A barakk közepén az út völgyként vezet,
Hosszú sorban nyírnak ott a borbélykezek.
S hogy végeztek velünk, tus alá kerültünk,
Majd csíkos rabruha lett az öltözetünk.
Így lettünk lakói a lágerbarakknak,
Ahol a priccsre, vagy a földre raknak.
Merthogy ötszáz helyett ezret is betesznek,
Ezért aztán sokan a földre kerültek.

Elsõ nap sem enni, de inni sem kaptunk,
Tikkasztó szomjúság szárította torkunk.
Csak nyolc napig voltam Auschwitznak lakója,
Ezalatt is sokat beszélhetnék róla:
Volt, ki bánatában nekiment a drótnak,
Volt, akit doronggal avattak halottnak,
Olyan pedig sok volt, akit szelektáltak
S éjszaka váratlan dobtak gázkamrának.
S helyszûke miatt gázkamrába nem fért,
Tarkonlövés után tûzárokban megtért.

De ím, kétezrünket más lágerbe visznek,
Munkaképtelenek váltására tesznek,
Akiket idõnként újra szelektálnak
S tömegesen küldnek vissza a halálnak.
Buchenwald a neve az új állomásnak,
Itt adják a számot a mi rabruhánknak.
Itt már számok lettünk és nem emberek,
Csak szimpla számoknak s rabnak tekintenek.
Itt se soká’ voltunk, terméskövet hordtunk,
Rövid idõ után tovább vitt a sorsunk.
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Glejna falujában csodálkozva néztek
Háromezer csíkos fáradt jövevénynek.
S hol istálló volt, most fekhelyünk lett,
Húzva reá még egy emeletet.
Hajnalban már Appelt állt a derék sereg,
Hogy a munkahelyre nagy útját tegye meg.
SS-ek vigyorgó kísérete mellett
Indult munkára a rabruhás menet.
S ha bárki sorából kissé hátrébb maradt,
SS puskatussa a hátára tapadt.

Így teltek a napok, csákány s lapát mellett,
Míg egy napon panaszt tenni kellett.
Hogy többeknek lábát feltörte a bakancs,
„Die Schue abziehen! – hanzott rá a parancs.
És mezitláb róttuk a göröngyös utat,
S heteken át türtük, mily eredményt mutat:
Talpunkat feltörte, lábfejünk’ kikezdte,
A csapatot csaknem meg is tizedelte.
SS-parancsnoknak kedve telett benne
Az Unterscharffürer is röhögött vele.
Maródira menni életveszélyes volt,
Ha csak harminckilenc fokos láza nem volt,
Vagy, hogyha feltünõ jele mutatkozott,
Azért maródira feliratkozott.
Az Unterscharffürer mindenkit megnézett,
Mielõtt a beteg orvos elé lépett.
És, hogyha a bajból nem volt még elege,
Úgy összeverte, hogy annak lett betege.

Az egyik bajtársat annyira elverte,
Hogy az, másodnap, el is pusztult bele.
Két megdagadt lábbal én is elõálltam,
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Mert nem volt már képes továbbvinni lábam.
Másnap, rendeletre, kidõlt Häftlingeket
Buchenwald lágerbe visszavinni kellett.
Így kerültem vissza kétszázad magammal,
Szelektálásra szánt nyomorult csapattal.
De véletlen folytán saját kezelésben
Daganat lelohadt, megmaradtam épen.

Betettek ekkor egy invalid-barakkba,
Könnyebb szolgálatot kapva harminc napra.
Barakkot súroltunk, szemetet cipeltünk,
Közeli erdõben bükkfát fûrészeltünk.
Ez alatt történt a történelmi eset,
Hogy visszafordultak a román fegyverek.
Suttogva szállt a hír, reményt öntve belénk,
Szabadság reménye halványan szállt felénk.
Majd harminc nap múlva arbeitsfähig lettem,
Csákányoztam újra, bunkert építettem.

Egy zord napon, aztán hirtelen
Ordruf lágerbe kerültünk kétezren.
Büntetõ lágernek lett ez nyilvánítva,
Aki idekerült, nem volt biztosítva,
Hogy az úton talán haláleset éri
Vagy a szenvedésért a halálát kéri.

Éjszaka érkeztünk 20 fokos hidegbe’,
Nagy SS-kíséret vitt be a lágerbe.
S mivel nem volt más hely, ahova tegyenek,
Éjjeli szállásra egy garázsba tettek.
Cementes nagy garázs, szekrényekkel telve,
Minek tetejére lettünk elhelyezve.
Egyik bajtársammal, avégre jutottunk,



92

S lábunk lelógatva, ébren virrasztottunk.
De, ím, hajnalodik, amint letekintünk,
Hét meztelen hulla feküdt ott, elõttünk.
Csodálkozásunkból még fel se ocsudtunk,
/‚sz naponta itt többszáz halottról hallottunk/
Már zörög a zárja az oldalajtónak,
Sziluettje látszik két vaskos alaknak.
Félénken figyelünk, elállt lélegzetünk,
Mikor a jelenet tanúivá lettünk.
Húzzák a hullákat, egymás után sorba,
Ki, az oldalajtón, titokzatos sorsba.
Majd párbeszéd hallatszik: „Die Leihe sind reine?”
„Jawoll, die sind reine geschossene Leihe.”
És már az ötödik hullát veszik kézbe,
Amikor az egyik hirtelen kap észbe.
Kis zajra felfigyel a szekrények felé,
S dörgõ hangon kérdez, hogy reszketünk belé.
S mikor válaszolunk, sarkon fordul nyomban
És eltûnik menten az oldalajtóban.
S útközben „Verfluchte”-t dörögve emleget,
Bizton ránkborítaná a sötét felleget.
S mivel három hulla a cementen maradt,
Aznap a levesben kevesebb hús akadt.
És a szegény Häftling, kinek zörgött csontja,
Éhsége nagyobb volt, mint akármelyik gondja.
Életösztönében nem törödött vele,
Árját, vagy nemárját fogott a levesbe.

De íme megvirradt, Appelt áll a csapat,
Dörögnek a légben éles vezényszavak.
Majd minket is lassan a végéhez csapnak.
Húszezer munkás van itten egy napnak.
Autókamionok rohannak el velünk,
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Hogy idejében a munkahelyen legyünk.
Húsz kilométerre van a munkatelep,
Sziklahegy lábánál igen nehéz terep.
Sziklahegy mélyébe alagutat törnek,
Öt-hat alagutat benn majd összekötnek.
Titkos fegyvergyárnak lenne ez a terve,
Irtó nehéz munka a Häftlingek terhe.
Két schicht-ben dolgoztunk, hol éjjel, hol nappal,
Rettentõ hidegben dacolva a faggyal.
Hátunkon meg SS sûrû botja suhog,
Egyi másik rab már alig-alig szuszog.
Aki meg kidõl, azt hajcsár dorongolja,
Míg a lelkét szegény elöttünk kiadja.
Csákányozás közben amint gondolkozom,
Megelevenedik.

Lágerlátomásom

Alkonyodó napnak bíbor koronája
Piros lepelt terít az égbolt aljára.
Csákányozás közben elmerengve nézem,
Ily szép tüneményben régen nem volt részem
S amint a tüneményt ilyképp megcsodálom
Agyam kábultá lesz, képzelõdöm, fázom,
Azt a piros leplet vérmezõnek látom.
Vérmezõnek látom, ártatlanok vére
Felhördül, feljajdul az Isten Egére.
Hol volt hát az Isten, ha ezt tudta nézni,
Sokezer ártatlan szenvedése kérdi.
És hol volt az ember, Isten teremtnénye,
Ki szavát érettünk felemelni merte.
Huligánok hada, hullarablók zöme,
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Orgiákat ûzõ szadisták tömege,
Gyáván meghúzódó hitvány álbarátok.
Fegyveres banditák védtelenek ellen,
Idõtlen idõknek szégyenfoltja lészen.
Gyermekek sírása, anyák jajgatása
Gázkamrák poklában a haláltusája
Örök nyomot hagyott a mi szíveinkben.
Akik ezt okozták: verje meg az Isten.

Nagyon lassan telnek éjszakák és napok,
Mert nem vagyunk mások, csupán szimpla rabok.
Mit éreztetnek a capók s az SS-ek.
Kik hajcsár módjára állatként kezelnek.
Én sem bírom soká ezt a zord iramot,
Orvosi vizit ad két pihenõ napot.
Ezt különben Nuszbaum doktornak köszönöm,
Súlyos diagnozist konstatálva rögtön.
Szegény Nuszbaum doktort flekktifusz vitte el.
Szabadulás után Erfurtban pusztult el.

Elmondom még azt is, a siker Odrufban
Háromnapon át még Stubedienst is voltam.
Harmadnapon bejön az Unterscharffürer,
Achtung! – kiáltottam –, schtundzeichzig manner,
Mire õ rámrivallt: Kein Mann, nur Häftlinge.
S már széjjel is nézett ott mindjárt sebtibe.
És mert a szobában szalmaszálra hágott,
Csillagokat láttam, oly két pofont vágott.
Át is adtam menten ezt a tisztességet,
Mit eddig viseltem (dupla leves végett).
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A krónikások már januárt is írtak,
Mikor is harmadszor szelektálni hívtak.
Ám véletlen folytán most is kimaradtam
S az életben hagyott csapattal haladtam.
Pedig Mengele jött, a hírhedt, közibénk,
Szovjet közelgése elhajtotta felénk.
Otthagyta Auschwitzot, féltve az irháját,
Magával hurcolva bûne sokaságát.
Galád mosolyában gonoszság lappangott,
Szemrebbenés nélkül ezreket pusztított.
Aztán eltûnt újra, többé nem is láttuk,
S mi lelkünk mélyén a szabadulást vágytuk.
Pedig még messze volt, csak a híre jött meg,
Hogy közeledik a szabadító sereg.
Addig még sok csákány s lapát forog kézen,
Sok, sok csillag csillog fényárban az égen,
Változatlan robot, éjjelek s nappalok,
Éhség-gyötrõdések, aggodalmas napok.
Bombatámadás, mely nekünk lett szánva,
De szaporodott az áldozatok száma.
SS-kedvtelésbõl, farkaskutya marás,
Nem hittem szememnek, azt hittem – látomás.
Egyik nap oly nehéz, mint nehéz a másik,
Mennyit szenvedünk még a szabadulásig?
Melynek reménye is oly halvány elõttünk,
Kigyengült testekbe mégis lelket öntünk.
Családunkat látni, ez volt leghõbb vágyunk,
S ha csoda történik, talán megmaradunk.
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Nem akartunk hinni a kósza híreknek,
Miket Auschwitzból jött Häftlingek meséltek.
Hogy gázkamrába mikor betereltek
Sok-sok gyermeket, anyát és öreget,
Kezeikbe szappant s törölközõt adtak,
Félrevezetésül, az utolsó napnak.
Majd a bejáratnál mind elszedték tõlük
S szegesvégû bottól sebzett fel a bõrük.
S mikor vagy kétezret oda betuszkoltak,
Hol az ártatlanok mártírhalált haltak,
Szörnyû jajgatások fakadtak az égnek,
Gázhalál tusája percek alatt végzett.
Majd krematórium hamvasztotta õket,
A zsiradékból meg olykor szappant fõztek,
Melyet néha kaptunk és R.F.J. név volt rajta.
A rejtvényfejtõk ezt emígy fejtették meg:
Ez nem lehet más, mint Reine judische Fett.
Így mesélték nekünk, kik Auschwitzból jöttek,
S nem akartunk hinni a hitetleneknek.

Ordruf lágerébe új rabok érkeztek,
Felváltására a kidõlt Häftlingeknek.
Ezerötszáz Häftling visszaútra készen,
Az új szelektálás Buchenwaldban lészen.
Sajnos – ezek közé én is bekerültem,
Erõsebb munkára, már képtelen lettem.
Ezerötszáz ember tizenkét vagonba,
Heringek módjára egymásba zsúfolva.
Ezerkétszáhatvanra fogyott a számunk,
Mire Buchenwaldban félholtan kiszálltunk.
S hatvanat még elég erõsnek találva,
E hatvanba én is véletlen kerültem,
S e véletlen folytán, így megmenekültem.
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Háromszáz invalid került még hozzájuk,
Így ezerötszázra emelkedett számuk.
Ezerötszáz embert elküldtek Braunhcshweigba,
Ahogy mondogatták, a villanykamrába.
Mivel Auschwitzba már nem küldhették õket,
Oda várták már a szovjet haderõket.
Pár nap múlva jött a híre annak,
Hogy a szovjet hadak már Auschwitzban vannak.

Aztán, újra, nehéz napok következtek,
Enni alig adtak az ittenieknek.
Volt, aki ügyesen krumplihajat lopott,
És, ha jó szíve volt, társainak is hozott.
Olyan is volt, aki a kertbe lopózott
S az éj leple alatt zöldségeket hozott.
Így tengettük éltünk egy napról másikra,
Titkos reménységgel szabadulást várva.
Itt pusztult el éhen, a híres Sirota,
Aki Budának volt sokáig kántora.
És hasonló módon több ismert bajtársam,
Nem lévén praxisuk a hosszú koplalásban.

De most már naponta csillogtak az Égen,
Repülõgéprajok, legtöbb fehér fényben.
Hol Weimart bombázva húztak el felettünk,
Mit örömmel néztünk, de egyben rettegtünk,
Hol meg Erfurt felé szálltak hosszú rajban,
Bomba-üdvözletet vittek dörgõ zajban.
Szívszorongva lestük naponta az Eget,
Félve és örülve, ha látogatást tettek,

Szomorú hangulat uralkodott rajtunk,
Ám a feltûnéstõl kellett óvakodnunk.
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Erdõs Zsiga bajtárs, többször mondta nékem,
Félek, hogy megsejtik kommunista létem
S akkor úgy járok, mint járt az a néhány,
Kiket bitófára ítélt a kapitány.*

Március hónapnak a végére értünk,
Amikor minden nap változást reméltünk.
Áprilisnak is már az elején jártunk,
Amikor híre ment, hogy evakuálunk.
El is ment naponta 8–10000 ember,
Kiknek nagy része az úton pusztult el.
De hatvanezerbõl még tizennyolcezren
Visszamaradtunk az utolsó percen.
Mikor már megszökött a lágerparancsnok,
Közel érezve az élet-halál harcot.
Harminc SS még az õrtornyokban fészkelt,
Gépfegyvere mellett ide-oda kémlelt.
Míg másnap, francia és orosz Häftlingek,
Nem is tudtuk honnan, de fegyvert szereztek,
A harminc õrtornyot támadásba vették
És az SS-eket le is fegyverezték.

* 15 tagú, szûkkörû kommunista társaságot szerveztünk, kinek tagjai
voltak többek között dr. Kohn Hilel (jelenleg kolozsvári egyetemi tanár),
dr. Erdõs Zsiga, nváradi ügyvéd (aki a felszabadulás elõtti napokban pusz-
tult el) és jómagam is. Kéthetenként tartottunk egyik vagy másik barakk-
ban, feltûnés nélküli titkos összejövetelt. Legutóbbi összejövetelnél mind-
össze nyolcan voltak jelen (köztük egy alig 20 éves nyíregyházi hegedûmû-
vésszel), míg a többieknek fürdõbe kellett menniük. (Itt három hetenként
volt kötelezõ fürdés és fertõtlenítés.) Ezt a nyolc elvtársat valakinek a fel-
jelentésére leleplezték és felakasztották.
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Április 11 örömnapra virradt,
Örömmámor rázta a zörgõ csontokat.
Kik napok óta már enni mit sem kaptak,
Füvek és gyökerek némi tápot adtak.
De mindennél több volt az a fennkölt érzés,
Félig-halottnak is új életre keltés,
S mikor megtudtuk, hogy szabadok lehetünk
És, hogy végre újra emberek lettünk.
Szabadság érzete mit jelent tinéktek,
Elvtársak! Testvérek! Õket kérdezzétek!

Tudjátok-e mit jelent e szó: Szabadság?
Õket kérdezzétek, kiket kínzott rabság.
Kiket szuronyok közt puskatussal vertek,
Börtönben, lágerben egyaránt szenvedtek.

Kik sötét zárkában napfényt alig láttak
S lelkük mélyén szabadságra vágytak.
Kik hosszú idõn át rabkenyéren éltek,
Elvtársak! Testvérek! Õket kérdezzétek!

S mikor a rabláncot végre levethették,
Természet szépségét szabadon nézhették,
S mikor a gyönyörû hajnal virradt rájuk,
Elnyomók hadától szabad lett hazájuk,
Örömkönnyek között egymást átölelve,
Szabadság zászlaját magasra emelve,
Új élet hajnalán, hogy õk mit éreztek,
Elvtársak! Testvérek! Õket kérdezzétek!

* Az Elvtársak szó a vers gépiratában át van húzva. Mivel Somogyi
László kék tintával írta a szöveget és a javításokat is azzal eszközölte, ezek
a törlések pedig fekete golyóstollal lettek csinálva, nem tudható ki tette meg
ezeket a törléseket. Ezért hagytam meg a szövegben.
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Hogy felszabadultunk, más elbánást kaptunk,
Táplálékot bõven, végre jóllakhattunk.
De többeknek ez okozta vesztét,
Mert beteggé tette szervezetét.
A bajt még tetézte a tetves környezet,
Amely oly sok fleck-tifuszt eredményezett.
Magam is sokáig nyomtam az ágyat,
Élet-halál között éreztem a vágyat,
Hogy megmaradhassak az élõk sorában,
(Lelki fájdalmakkal örök Golgotában.)

Néhány bajtársammal aztán hazatértem,
Hosszú utat tettem, amíg ide értem.
Sokáig bolyongtam, nem találtam helyem,
Mindenütt a múltat s emlékét kerestem.
Halvány remény táplált, hogy csoda történhet,
Hogy az enyéimek talán megkerülnek.
Tudtam, hogy hiába! Sem gyerek sem anya,
De még testvéreim sem kerültek haza.
Nem maradt más hátra, új életet kezdtem,
Újat építeni én is igyekeztem.*

Eszménk új harcában részt akartam venni,
Forradalmi harcban gyõzelemre menni.
Lerázván magunkról a fasiszta jármot,
Újjá építeni ezt a szép országot,
Melynek munkás népe sok elnyomást érzett,
Évszázadokon át szenvedett és vérzett.
De felvirradt végre szabadság hajnala,
Szabadon zenghet már a dolgozók dala.

* A gépiratban ez után a sor után, valaki elvágta a lapo(ka)t, így a
következõ szövegrész abból hiányzott. A kézirat alapján pótóljuk az eltávolí-
tott sorokat.
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Munkás száján száll az ének,
Zengõ hangok mit mesélnek?
Szabad népnek szabad szavát,
Zengik a szabadság dalát.

Zengve szól a munkás dala,
Munkára hív gépek szava.
Ezer torok zengi dalba:
Munkás testvér rajta! Rajta!
Építs, taníts, utat mutass!
Tanulj, hogy te is taníthass.
Szabad ország szabad népe
Szabadon építhet végre.
Öntudatos munkakedvvel,
Erõteljes lendülettel
Mutatjuk meg a világnak
Élén járunk a munkának!
Mindenütt a munkás vezet,
Jer hát elvtárs, fogjunk kezet.
Közös népünk együtt halad,
S ki velünk tart, le nem marad,
Együtt teszünk, együtt veszünk,
Barátkozunk, – egyek leszünk!
Osztályharccal közös célért
Harcolunk mi a jövõnkért!
Dolgozóké ma a világ,
Többet termel, többet is ád.
Elnyomóknak renyhe hada
Már a múlté, nincsen szava.
Gépek hangja zúgva zúgja,
Haladás a munka útja.
Munkával mégy hát elõre,
Így leszel a munka hõse.
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Elõre hát, célunk közös!
S bár az út még kissé rögös,
Erõnk a biztos támaszunk,
S a kétkedõknek válaszolunk:
Tántoríthatatlan akarat,
Mely végsõ gyõzelmet arat!



Somogyi László idõskori képe





A Somogyi házaspár elsõ házasságaiból származó, odaveszett gyermekei:
Somogyi Márta, Somogyi Tamás és Stern Rudolf
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Hagyatékbeli dokumentumok

Somogyi László hagyatékában az eddig bemutatott visszaemléke-
zésein kívül maradtak az utókorra más dokumentumok, saját
alkotásai, fényképek stb. A következõben ezeket fogjuk csatolni
az eddigi írásaihoz.

Egy önéletrajz 1948-ból

ÖNÉLETRAJZ

Somogyi László születtem Belényesben (Beiuº) 1892. dec. 22-én,
kispolgári szülõktõl, édesapámnak (Schönzweig Albert) falusi
szatócsüzlete volt. Politikával soha nem foglalkozott. Az ele-
mi iskolát Belényesben, majd a gimnáziumot Hódmezõ-
vásárhelyen végeztem, míg a gyógyszerészi pályára lépve, egye-
temi tanulmányaimat Budapesten végeztem, ahol 1922-ben
gyógyszerészi diplomát szereztem.

1914–18 között részt vettem a múlt világháborúban, ahon-
nan 1918. dec. 8-án mint gyógyszerész-hadnagy szereltem le.
Kitüntetéseim: arany érdemkereszt, bronzérem, sebesülési érem
és háborús emlékérem a kardokkal. 1919-ben, mint egytemi
hallgató tagja voltam Bpesten a Kommunista Pártnak. 1919.
április 4-én húsvéti szabadságra jöttem haza és már vissza-
menni nem tudtam, mivel a román hadsereg bevonult. Innen
igazolványt kellett kérni a továbbutazáshoz, szüleimehez, Belé-
nyesbe. A városházán, a jelentkezésnél, észrevette nálam a
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kommunista párttagsági könyvemet Cozma Mircea Traian,
késõbb Beiuºban polgármester és kérte, hogy adjam oda, amit
én megtagadtam azzal az indoklással, hogy még szükségem
lehet rá. Erre intett, az akkor még detektív szerepet betöltõ
Morar Györgynek (a késõbbi rendõrkapitány), aki engem fel-
kísért a prefektúra épületébe, ahol egy Pop (vagy Popa) nevû
csendõrszázadosnak adott át, aki alaposan megmotozott, majd
egy üres terembe vezetett, amelyet rám zárt, ahol a napot
reggeltõl késõ estig étlen-szomjan töltöttem. Késõ este bejött
a csendõrszázados és szó nélkül reám támadt és ütlegelések
után azzal a kijelentéssel engedett el, hogy örüljek, hogy
ennyivel megúsztam.

Mint gyógyszerész alkalmazott 28 éves szolgálatom van.
Dolgoztam Belényesben, Debrecenben, Budapesten, majd 1922
óta Oradeán. 1942. dec. 1-jén munkaszolgálatra küldtek Rozá-
liába (Máramaros megye), ahonnan 1944. május 21-én éjjel
családommal együtt, feleségem és két gyermekemmel (10 éves
leánykám és 12 éves fiam volt) magyar csendõr pribékek a
felsõvisói állomásra kísértek, ahol marhavagonba rakva depor-
táltak bennünket Auschwitzba. Családomat ott elveszítettem
és szörnyû testi és lelki megpróbáltatások után egyedül tértem
vissza a buchenwaldi lágerbõl, 1945. július végén. 1945
novembere óta vagyok párttag. 1947. jún.-tól 1948. márciusig
sejttitkár. A Lumina együttesnek megalakulása óta, 1947. szept.,
tagja vagyok.*

Oradea, 1948. nov. 24.
Somogyi László

gyógyszerész

* Az önéletrajzban nem tünteti fel az 1948 júniusában megnyitott
saját gyógyszertárát.



A Somogyi-gyógyszertár
(a Teleki és Õr utca sarkán)
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A diploma megszerzésének 50. évfordulója alkalmából elmondott
rövid beszéde és az ez alkalomból kapott díszoklevele.

Tisztelt Rektor és Dékán Úr!
Tisztelt Vendégeink!

Örömmel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy
ilyen ünnepélyes körülmények között találkozhatunk. Ötven
év távlatából visszaemlékezhetek azokra az idõkre, amiket a
nagy hírû egyetemünk falai között töltöttem. Engedtessék
meg nekem, hogy néhány jellemzõ mozzanattal emlékezzek
meg Országunk határain túl is jól ismert, hírneves professzo-
runkról, dr. Winkler Lajosról. Kérem önöket, adózzunk ezúttal
az Õ drága emlékének egypercnyi felállással. Köszönöm.

Szíves türelmüket kérve egy epizódot mondok el vele
kapcsolatban. Kérem hallgassák meg.

Tudott dolog, hogy Winkler professzornak bogara – vagy,
hogy úgy mondjam hobbija –, volt minden tekintetben a
pontosság, a precizitás. Erre jellemzõ volt nála többek között,
az idejében való beiratkozás fontossága, hogy a hallgató az Õ
értékes elõadásaiból semmit el ne mulasszon. Éppen ezért a
késedelemmel iratkozókat megbélyegezte oly módon, hogy a
dékáni engedéllyel iratkozókat anyagyilkosoknak, a rektori
engedéllyel iratkozókat pedig apagyilkosoknak titulálta.

A krónikások már 1922 januárját írták, amikor a szabad-
ságról, a hónap elején Nagyváradról visszatérni akarván –
hogy az utolsó szemeszterre beiratkozzak –, ebben a törekvé-
semben olyan hatalmas hófúvás, illetve hóvihar akadályozott
meg, hogy cca. egy hétig szünetelt a vasúti forgalom Nagy-
várad és Budapest között. Így történt, hogy csak nyolcnapi
késéssel, tehát rektori engedéllyel, tudtam csak beiratkozni és
így az apagyilkosok sorába kerültem. Igyekeztem az elõadásán
mindig szem elõtt lenni és figyelni, tudva azt, hogy Winkler
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professzornak olyan jó arcmemóriája volt, hogyha valaki a
megszokott helyérõl hiányzott, már feltûnt neki és a leg-
közelebbi elõadásán olykor szemrehányást is tett a hiányzásért.

Két adjunktusa volt, éspedig dr. Eckert és Friedli. Általá-
nos úzus volt, hogy a vizsga elõtt mindkét adjunktus két
hónapi kurzust tartott azok részére, akik meghatározott díja-
zás ellenében, az anyagot a vizsga sikere érdekében és remé-
nyében átvegyék. Nyolcan voltunk ezen a szemeszteren rektori
engedélyesek, akik közül hatan kurzusra iratkoztunk. Azon-
ban meglepetésünkre Winkler dr. nem engedte meg, hogy a
rektori engedélyesek kurzust vegyenek, mondván, hogy ezek
apagyilkosok és nem támogatja a bûnösöket. Így hát az ad-
junktusoknak az volt a tanácsa, hogy ezek a hallgatók vegyenek
majd nyáron kurzust és majd õsszel vizsgázhatnak.

Én úgy határoztam, hogy kurzus nélkül is nekimegyek a
vizsgának, mert fõleg azért akartam kurzust venni, hogy a
professzor lássa, hogy ezzel pótolni akarom a mulasztást.
Éppen ezért nekifeküdtem a kémiának és a rektori engedélye-
sek közül egyedül jelentkeztem nála vizsgára. Friedli ült mel-
lette a gyakorlati vizsgán – gondolom, mint informátor –, és
amikor rám került a sor, közölte vele Friedli, halkan, hogy
rektori engedélyes! Nagyott nézett erre a szemüvege mögül és
amikor a vizsgálatra kapott anyagot analizálva, kérdésére jelen-
tettem, hogy arzéntrioxid. Friedlihez hajolva mondta: sajnos
jó. Majd, a táblánál egyik kolléga a Kerner-táblát kellett volna
följegyezze, de mivel nem tudta, erre odaszól hozzám Winkler
doktor: Somogyi úr magát majd kisegíti, neki tudnia kell,
mert õ rektori engedélyes. Erre én kimegyek és mint a
parancsolat, vázoltam fel a Kerner-táblát. Szegény kollégát
persze elbuktatta és pótvizsgára utalta. Majd még egy kérdést
kaptam és mikor arra is precízen megfeleltem, így szólt: Bár
jelesre vizsgázott, de mivel rektori engedélyes, csak jót adok
neki. Erre megköszöntem, majd hátravonultam, ahol dr. Eckert
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melegen gratulált és megölelt. Ez az elismerõ gesztus igen jól
esett nekem.

Szívesen emlékszem vissza erre a részemre szinte felejthe-
tetlen epizódra, amellyel – quasi – karakterizálni akartam dr.
Winkler érdekes jellemvonását és ma is csodálattal gondolok
vissza arra a szinte fáradhatatlan tevékenységére, amely min-
taképül szolgálhatott minden hallgatónak.

Kérem, fogadják ezen ünnepélyes aktus alkalmából leg-
nagyobb elismerésemet és egyben hálás köszönetemet önzet-
len fáradozásukért.

E nap kedves emlékét, amíg élek, szívemben fogom õrizni.
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Somogyi László Díszoklevele
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Két verse

Ha én egyszer
magam ura lennék

Ha én egyszer magam ura lennék,
Akaratom szerint cselekednék.
Lehoznám a csillagot az Égrõl,
Babám ragyogna a csillag-fénytõl

Ha én egyszer magam ura lennék,
Akaratom szerint cselekednék.
Álmaimban rózsák között járnék
S legszebb álmom valóságra válnék.

Ha én egyszer magam ura lennék,
Akaratom szerint cselekednék,
Megszüntetnék minden zsarnokságot,
Kihirdetném a világszabadságot.

Ha én egyszer magam ura lennék,
Akaratom szerint cselekednék.
Minden embert békére nevelnék,
S a háborút el is felejtenék.

Ha én egyszer magam ura lennék,
Akaratom szerint cselekednék.
Osztanám mindig az igazságot
S átölelném az egész világot.

Ha én egyszer magam ura lennék,
Akaratom szerint cselekednék,
Az évek oly gyorsan nem haladnának
S az öregek ifjak maradnának.
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Patikus csárdás

Patikárus uram kérem,
Altassa el az én fájó szívemet.
Csak szeretni tudom jobban,
Azt a legényt, felednem már nem lehet
Nem hajlottam a szép szóra,
Akár mit is mondtak róla,
Azt gondoltam, én vagyok az, akit szeret
Rügy-fakasztó szép tavasszal,
Köszöntött a bús szívemre kikelet.

Most hûtlen lett, most elhagyott,
Mit ér nékem nélküle már az élet.
Könnyezhetek, sirathatok,
Feledhetek boldogságot, emléket.
Az a leány, az a másik,
Az csak kacag, csak nótázik
Megkövetem patikárus uramat, utóljára pirosítom
Hûtlen babám esküvõjén magamat.

Szõke kislány, ne szomorodj,
Ne kínozza szívedet a búbánat,
Találsz te még hû szeretõt,
Aki szerelmetes lesz majd irántad.
Ami elmúlt, ha fáj neked,
Felejtsd el, mint rossz emléket
S utad majd a patikába vezessen,
A patikárus ad majd néked
Varázsitalt, hogy a legény szeressen.
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Egy népballada, amit a Belényesi-medencében található faluban,
Belényesújlakon gyûjtött Somogyi személyesen, feltehetõen abban
a periódusban, amikor mint nem diplomás gyógyszerész Belényes-
ben dolgozott, közvetlen a gyakornoki vizsga után.

A szegény árva balladája

Faluszéli viskójában
Éldegélt ott magányában
Egy asszony, egy gonosz anya,
Árva gyerek mostohája.
Az árvát magához vette,
Hogy gondozza, hogy nevelje.
Ám nap mint nap szegény árvát
Házról házra járni látták.
A nyakában sztrájca* lógott,
Kéregetni abba szokott.
Így nevelte s oktatgatta
A gonosz mostoha anya.
S mert a sztrájca nem volt tele,
Mostohája úgy elverte,
Hogy szegénynek hullt a könnye
S még meg kellett hogy köszönje,
Hogy abból, mit hazahozott,
A mostoha enni adott.

Történt aztán, hogy a szegény
Hallgassátok, ez nem regény,
De valóság amit mondok:

* Sztrájca (eredeti: straiþã – román szó), = tarisznya, a Belényes-vidéki
nyelvhasználatban.
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Szegény árva elbújdosott.
Ment, mendegélt nagy bújával,
Hegyen, völgyön bánatával
S amint este borult rája,
Felmászott a hegy ormára.
Fáradtságtól kimerülve
Megpihent egy sziklán ülve.
S ahogy oda telepedett,
Lassan el is szenderedett.

S a setét zord éjszakában
Esõ ázta, hideg rázta.
Másnap reggel, virradatkor
Arra járt a kecskepásztor.
Oda is ment õ hozzája,
Költögette, de hiába.
Szomorúan nézett rája,
Halott volt a szegény árva.

Özv. Mihók Boldizsárné belényesújlaki javasasszony elbeszélése
nyomán lejegyezte:

Somogyi László
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Két zenei szerzeményének a kottája
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Somogyi László festménye



Somogyi László sírja
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Rezumat

„…Idõtlen idõknek szégyenfoltja lészen…”

„…ruºine va fi pe vecii vecilor…”

dr. farm. Budaházy István

Volumul prezintã memoriile farmacistului orãdean Somogyi (alias
Schönzweig) László (1892–1973), din fragedã copilãrie petrecutã la Beiuº ºi
împrejurimi (în special la Urviº ºi Uilacul de Beiuº) ºi pânã aproape de
anul pensionãrii lui (1963). Din aceste memorii se deduce, cã autorul lor
le-a descris, a formulat faptele importante ale vieþii sale, dupã pensionarea
lui, pânã în anul morþii sale ºi au fost pãstrate peste 40 ani de fiica sa, cine
cu generozitate le-a pus la dispoziþia redactorului pentru a le pregãti pentru
apariþia lor.

Cea mai importantã parte ale memoriilor este descrierea soartei sale de
la izbucnirea primului rãzboi mondial ºi pânã la întoarcerea lui din
deportarea în lagãrele Auschwitz, Buchenwald ºi altele. El ºi-a pierdut fa-
milia, soþia ºi cei doi copii, ºapte fraþi ºi surori ºi alte rude prin alianþã,
fiind singurul întors dintr-o familie atât de numeroasã, din infernul lagãrelor
de exterminare. Intâmplãrile tragice sunt descrise cu lux de amãnunte atât
în prozã cât ºi într-o lungã poezie. Memoriile lui Somogyi László sunt
documente de epocã, care completazã alte volume de amintiri din perioada
persecuþiilor ºi tragediilor, privind concetãþenii noºtri nearieni.

Farmacistul Somogyi a fost dotat cu talente multilaterale. Dincolo de
memoriile sale a scris poezii, a cântat la vioarã ºi violoncel, a compus
muzicã, la care a scris ºi textul, a pictat etc. Toate documentele, scrierile
aflate în moºtenirea lui, in integrum sunt cuprinse în volum.

Cuvinte cheie: Somogyi László, memorii, deportare, Auschwitz,
Buchenwald.
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Abstract
„…Idõtlen idõknek szégyenfoltja lészen…”

“…shame will be for ever and ever…”

dr. pharm. Budaházy István

The book presents the memories of pharmacist Somogyi (alias Schönzweig)
László (1892–1973) from Oradea beginning from his early childhood spent
in and around Beiuº (especially in Urviº and Uilacul de Beiuº) until close
to his retirement year (1963). From these memories it can be concluded
that the author described, phrased, after his retirement, the important
happenings of his life until the year of his death. This document was kept
for over 40 years by his daughter who kindly handled this over to the
editor for preparing its issue.

 The most important part of the memories is the depiction of his fate
from the beginning of the First World War until his return from the
deportation from Auschwitz, Buchenwald and other camps. He lost his
family, wife and two children, seven brothers and sisters and other rela-
tives, being the only one who returned from a so big family from the hell
of the concentration camps. The tragical events are described in details
both thru prose and a long poem. The memories of Somogyi László are
documents of an era, complementing other memoires from the period of
persecution and tragedies of our non-arian fellows.

Pharmacist Somogyi had multilateral talents. Besides his memories, he
wrote poems, played the violin and cello, composed music and also lyrics
for that, painted, etc. All documents and writings from his heritage are
included in integrum in this book.

Keywords: Somogyi László, memories, deportation, Auschwitz,
Buchenwald.
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Dr. Budaházy István fõgyógyszerész 
(Nagyvárad, 1941) elemi- és középiskolai 
tanulmányait szülõvárosában végezte. 1959-ben 
érettségizett a jeles Premontrei Fõgimnázium 
jogutódjaként fungáló 4. Számú Líceum utolsó 
klasszikus osztályában. Abban az évben sikere-
sen felvételizett a Kolozsvári Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem gyógyszerészeti karára, ahol 
1964-ben diplomázott. Háromévi vidéki gyógy-
szertárakban eltöltött kötelezõ szolgálat után

1968-tól, versenyvizsga alapján, a Nagyváradi Vasúti Kórház patikájában 
dolgozott 2000-ig, amikor saját gyógyszertárat nyitott. Közben 1975-ben 
abszolválta a fõgyógyszerészi cím elérésére szervezett vizsgát is. 1971 és 
1976 között oktatott a Nagyváradi Egészségügyi Iskola gyógyszertári 
asszisztenseket  képzõ  osztályokban.
Az officinai munka mellett rendszeres tudományos tevékenységet is 
folytatott. A bemutatott eredeti tanulmányok és referátumok száma 
meghaladja a százat, amelyeknek egy jelentõs része megjelent szak-
lapokban, konferenciák és kongresszusok köteteiben. Nagyszámú 
tudományos  ismeretterjesztõ  cikk  szerzõje.
Kutatásainak fõ témái a gyógyszerészettörténet, különös tekintettel a 
nagyváradi gyógyszerészet múltjára, és a patikamúzeumok. Az elõbbi  
témában írta és 2007-ben védte meg doktori értekezését, román nyelven, a 
Kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, prof. dr. Honorius 
Popescu irányításával, Adalékok Nagyvárad gyógyszerészettörténetéhez 
címmel. Eddig öt, a szakma történetével foglalkozó tanulmány- és egy 
útleírásokat  tartalmazó  kötete  jelent  meg.
1998-ban az Eszperantista Orvosok Világszövetsége UMEA-Shinoda-díjjal 
tüntette ki, 2006-ban megkapta az Al. Ionescu-Matiu-emlékérem har-
madik fokozatát a gyógyszerészettörténeti tevékenységéért, majd 2008-
ban odaítélték, hasonló indoklással, a Spielmenn József-emlékérmet is. 
2012 decemberében a Romániai Gyógyszerészkollégium vezetõsége élet-
mûdíjjal  jutalmazta,  „egész  gyógyszerészi  tevékenységéért”.
2015-ben a Román Gyógyszerészettörténeti Társaság emlékplakettjét 
kapta meg, kutató tevékenységéért és a román–magyar testvérszervezetek 
kapcsolatainak  elõsegítéséért.
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