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(Dsida Jenô: Psalmus Hungaricus)

McCain szenátor

Daniel Larison a The American Conservative (TAC) vezetô
publicistája és szerkesztôje december 5-én megjelent írásá-
ban az agyagba döngölte McCain szenátort, amiért „leneofa-
siszta diktátorozta” Orbánt.

A TAC jelentôs konzervatív kiadványnak számít az Egye-
sült Államokban. A 2002-ben létrehozott periodika alapítói
között találhatjuk Patrick Buchanant, aki három amerikai
elnök (Nixon, Ford, és Reagan) vezetô tanácsadója volt, va-
lamint a CNN-en önálló mûsort vezetett. A TAC-ban neves
szerzôk írásai jelentek meg az elmúlt években: Samuel P.
Huntington, az elmúlt évtizedek legnagyobb hatású szocio-

lógusa és politikai elméletgyártója mellett, a többi között
John Lukács is publikált a lapban.

Larison írása elítéli John McCain szenátor durva nyilat-
kozatát Orbán ellen. A szerzô szerint Magyarország kormá-
nyát ugyan lehet kritizálni néhány autoritárius intézkedése
miatt, vagy az illiberális állam felé tett lépésekért, melyekkel
pozícióit erôsíti, de ezek miatt Orbán semmiképpen sem ne-
vezhetô neofasisztának vagy diktátornak. Ez egy demokrati-
kus, szövetséges állam kormányfôjének nevetséges jellemzése – ír-
ja a mértékadó konzervatív amerikai lap.

Csorja Gergely

V4-es találkozó Pozsonyban

Az energiabiztonság, az orosz–ukrán konfliktus, a gazdasági együttmûködés és versenyképesség kérdései,
valamint az Európai Unió és Svájc kapcsolatai is szóba kerültek kedden a V4 országok miniszterelnökeinek és
Svájc államfôjének pozsonyi tanácskozásán.
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November 2-án, a Budapesti Gaz-
dasági Fôiskola Lotz-termében ren-
dezte meg a VERITAS Történet-
kutató Intézet vitaestjét az 1945 utá-
ni internálásokról. Ez a téma azért
is lényeges, mert még ma is sokan
azt hirdetik, oktatják, hogy 1945 és
1948 között demokrácia volt Ma-
gyarországon. Ez egyszerûen ha-
zugság! 1945-tôl a szovjet befolyás
és a kommunista párt lehetetlenné
tették, hogy minden demokratikus
párt induljon a választásokon, és
hogy a gyôztes ténylegesen gyako-
rolja a hatalmát. Azok, akik demok-
ráciának tartják az 1945 utáni ko-
alíciós korszakot, direkt figyelmen
kívül hagyják a németek kitelepí-
tését is, melynek során magyar ál-
lampolgárok tömegét fokozták le
másodrendûvé és üldözték el mar-
havagonokba zsúfolva az ország-
ból, a kollektív bûnösség elve alap-
ján. Elfelejtik a „bélistázást”, amely-
nek során a közigazgatásból és a
közintézményekbôl tízezer szám-
ra bocsátották el politikai okokból
az alkalmazottakat, az 1947-es vá-
lasztójogi korlátozásokat (több mint
700 000 választó választójogát vet-
ték el mondvacsinált okból) és a vá-
lasztási csalásokat (1. az ún. „kék
cédulákkal” sok kommunista több-
ször szavazott, 2. az eredményeket
meghamisították a belügyminisz-
tériumban, 3. a Függetlenségi párt
mandátumait jogtalanul megsem-
misítették). Elfelejtik Kovács Béla
és Nagy Ferenc erôszakos eltávolí-
tását a Kisgazdapárt, illetve a kor-
mány élérôl 1947-ben. Bár az 1946.
évi I. tc., a köztársasági törvény pre-
ambuluma elsô ízben kodifikálta a
magyar jogtörténetben az emberi
jogokat, ám e jogokat nem védték
független bíróságok, így az állam-
polgároknak jogsérelem esetén nem
volt hova fordulniuk.

Dr. Szakály Sándor, az est mode-
rátora egy igen érdekes felütéssel
indított: „még ma is olvasható, kor-
társ történészek tollából, hogy az
internálásra a békevágy miatt volt
szükség”. Dr. Zinner Tibor ezt az ál-
lítást rögtön megcáfolta: Az 1945.
január 20-ai moszkvai szerzôdés töb-
bek közt azt tartalmazza, hogy min-

den Magyarországon élô németet in-
ternálni kell. Az internálást és a rend-
ôrhatósági felügyeletet elôször mint
büntetési formát, majd mint meg-
elôzô kényszerintézkedést használ-
ta az egyre jobban erôsödô és a kez-
detektôl kommunista vezetés alatt
álló államhatalom. Révai Józsefnek,
az MKP „fôideológusának” 1945.
július 22-én a Szabad Nép hasábja-
in megjelent megfogalmazása sze-
rint: „reakciós az, aki antikommu-
nista”. Zinner tanár úr szerint az
internálás egyrészt közbiztonsági
ôrizetet, másrészt a személyes sza-
badság elvonását jelenti. Elmond-
ta: minden esetben jogtiprásról volt
szó. A mindenkor eljáró hatóság dön-
tött az internálásról. 1945. január 26-
án megjelenik az internálásról szóló a
kormányrendelet, majd néhány hónap
múlva életbe lépett egy másik kormány-
rendelet, ami büntetési kategóriaként
határozta meg az internálást. Szakály
Sándor azon fölvetésére, hogy mit
írtak elô a jogszabályok az interná-
lás idôtartama kapcsán Dr. Bank
Barbara azt felelte, hogy az 1945-
ös rendelet elôírja, hogy minimum
6 hónapra lehet valakit internálni,
de ezt még háromszor 6 hónapig
meg lehet hosszabbítani. Ám rövid
idôn belül ezt a rendeletet sem tar-
tották be, hanem a kiszemelt áldo-
zatért eljött a hatóság, és internál-
ták. S aztán az illetô, vagy 1953-ban
szabadult, vagy az úgynevezett fe-
lülvizsgálat során. Ám szabadságról
nem lehet a szó szoros értelmében be-
szélni, mert a kommunisták kitalálták
a visszakísérési lehetôséget, ami azt je-
lentette, hogy a bírósági végzést – nem
nyilvános miniszteri rendelkezés alap-
ján – rendôri szerv közigazgatási úton
felülbírálhatta – közölte Bank Bar-
bara. Zinner Tibor pedig arra az
abszurdumra utalt, hogy abban az
idôszakban az alaptalanul vádoltak
jobban örültek egy 6 hónapos nép-
bírósági ítéletnek, mint egy bizony-
talan idejû internálásnak. Zinner
elmesélte Demény Pál esetét: 1945.
február 13-án a Moszkvából hazatért
kommunisták irányítása alá került tit-
kosrendôrség letartóztatta Deményt,
késôbb családját és mozgalma több más
vezetôjét is. 1946. július 7-én a Bu-

dapesti Népbíróság népellenes bûntett
vádjával négy év hat hónap börtönre
ítélte. Ennek letöltése után a kistarcsai
internálótáborba került, ahol 1954-ben
a demokratikus államrend megdönté-
sére irányuló szervezkedés vádjával
újabb tízévi börtönbüntetést kapott.

Egy év alatt többen haltak meg a
Buda-Dél internáló- és gyûjtôtá-
borban, mint amennyi embert 1945
februárja és 1989 között jogerôs
bírósági ítélettel halálra ítéltek és
kivégeztek.

Szakály Sándor felvetette, hogyha
az internálásról beszélünk, szinte
mindenkinek Recsk jut eszébe. Hol-
ott némi túlzással el lehet monda-
ni, hogy az internálótáborok szá-
ma meghaladta a nagyvárosokét.
Bank Barbara közlése szerint:
1945–1946 folyamán majdnem min-
den megyeszékhelyen volt egy vagy két
internáló- vagy gyûjtôtábor. Budapest
területén ekkor 15 tábor mûködött. A
legnagyobb befogadóképességû a Buda-
Dél internáló- és gyûjtôtábor – ez ak-
kor központi internáló helyként mû-
ködött. Volt, amelyben esetenként nyolc-
tíz ezer személy, közöttük több száz
gyermek (!) is helyet kapott. A csepe-
li internáló táborba pedig fôleg azokat
a csendôröket zárták be, akik nyuga-
ti hadifogságból tértek haza. Nekik ak-
nákat kellett szedniük, s ezen szeren-
csétlen embereknek a nagy része életét
vesztette a rémséges büntetés végrehaj-
tása közben. A komáromi internáló-
táborban raboskodókat pedig több eset-
ben a szovjet katonai parancsnokság-
nak adták át, hogy náluk végezzenek
nehéz munkákat. S hogy milyen volt
a csendôrök „fogadtatása”? Szakály
Sándor elmondta: meztelenre vet-
kôztették, majd egy napon keresztül
botokkal verték ôket a komáromi erôd
udvarán. Zinner Tibor megdöbben-
tô adatot közölt: Münnich Ferenc
budapesti rendôrfôkapitány 1946-os
tavaszi jelentése arról szól, hogy 1945
és 1946 tavasza közt Buda-Délen 927
ember halt meg. Ez a szám több, mint
amennyi embert 1945 februárja és 1989
között jogerôs bírósági ítélettel halál-
ra ítéltek és kivégeztek. 1946 ôszén a
politikai rendôrség átalakult, hatalma

és befolyása jelentôsen növekedett. A
szervezet a Magyar Államrendôrség
Államvédelmi Osztálya nevet kapta,
vezetôje Péter Gábor lett. A „terror-
szervezet” mûködési köre pedig kiter-
jedt az ország teljes területére. Az 1947-
es kék cédulás választásokat követôen
a koncepciós politikai perek számá-
nak növekedésével az internálótábo-
rok „lakóinak” létszáma is bôvült. A
Buda-Délbe egyre több kisgazdapárti
politikus, egyetemista, minisztériumi
tisztségviselô került, majd a „kígyó be-
leharapott a saját farkába”, és az 1948-
as pártfúziót követôen elkezdôdött a
szociáldemokrata párttagok elleni le-
számolás, a kommunista „frakciósok”
megbüntetése. Szintén Zinner Tibor
szólt Molnár Erik, egykori igazság-
ügyi miniszter egyetlenegy pozití-
vumáról. Rákosi Mátyás már 1949.
július 12-én levélben fordult a bu-
dapesti szovjet nagykövethez, Jev-
genyij Kiszeljovhoz, és kérte, hogy
legyen segítségére 14 állambizton-
sági tanácsadó Magyarországra kül-
désében, mivel „a magyar szervek-
nek semmiféle lehetôségük nincs

munkatársaik képzésére, csupán
saját tapasztalataik.” Kérése nyo-
mán, 1949 ôszén 15 tanácsadó érke-
zett a helyi állambiztonsági szer-
vek és a határôrcsapatok munkájá-
nak segítésére. E kérés alapján ér-
keztek a szovjet tanácsadók Karta-
sov ezredes vezénylete alatt. Utób-
bi magyarországi helyettese Jevdo-
kimenko és Poljakov ezredes volt.
Feladatuk a teljesen önálló, a Bel-
ügyminisztériumból kiváló Állam-
védelmi Hatóság megszervezésé-
nek segítése volt. Ettôl kezdve az
államvédelmi szervek irányításá-
ban jelentôs szerepet töltöttek be a
szovjet tanácsadók, elsôsorban
Kartasov, illetve helyettesei, akik-
kel Péter Gábor hetente találko-
zott. Nos ez a Poljakov megdöb-
benve tapasztalta azt, hogy ha-
zánkban milyen sok az internáló-
táborok száma. Ezért a szovjet ez-
redes azt tanácsolta Molnár mi-
niszternek, hogy a „reakciós ele-
meket” likvidálják. Ezt viszont
Molnár Erik elutasította.

(Folytatás a 13. oldalon)

„Ne csak ôrizd, gyûlöld is!”
A VERITAS vitaestje az 1945 utáni internálásokról

Dr. Zinner Tibor történész, a VERITAS 1945 utáni kutatócsoportjának vezetôje, Dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja 
és Prof. Dr. habil. Szakály Sándor DSc, a VERITAS Történetkutató Intézet fôigazgatója (Fotó: Nehrebeczky Mária)

A szovjet megszállást követô idôszakban kibontakozó terror egyik eszköze az internálás volt. A megbízhatatlannak tartott szemé-
lyeket, családokat tömegesen telepítették ki különbözô táborokba, egyes helyeken a legembertelenebb körülmények között tartot-
ták fogva ôket. Az 1953-as amnesztia után sem az otthonukat, sem más tulajdonukat nem kapták vissza.

MAGYAROK FÓRUMAA DIKTATÚRA RÉMTETTEI

Ruscsák Lajos rendôr alezredes, a Buda-Dél internálótábor
parancsnoka ül középen. (1947) „Primitív és durva ember volt,

a foglyokat – ha alkalma nyílt rá – a mankójával verte” –
emlékezett vissza az egyik internált
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Jó lesz a cementpadló is a „reak-
ciósoknak”

Szakály Sándor megkérdezte kol-
légáit: „hová soroljuk azokat a tá-
borokat, ahová a szovjet hadifog-
ságból hazatértek, részben német
nemzetiségû, de elvileg német ál-
lampolgárnak tekinthetô szemé-
lyek kerültek, hiszen családjukat
kitelepítették Magyarországról. Rá-
adásul azokat is internálták, akik
korábban ôrök voltak. S itt ne csu-
pán rendôrökre, csendôrökre gon-
doljunk, hanem vadôrökre, mezô-
ôrökre, halôrökre, vasútôrökre is.”
Zinner Tibor válaszában közölte:
különbséget kell tenni a kazincbarci-
kai és a tiszalöki tábor között. 1953.
október 4. Tiszalökön, a Szovjetunió-
ból hazaengedett volt hadifoglyok tá-
borában összegyûjtött és fogva tartott
külföldi állampolgárságú internáltak
gyûlésen követelik szabadon bocsátá-
sukat. Az internáltak késô este kitö-
rést kísérelnek meg; az ÁVH-s ôrség
gépfegyverrel közéjük lô, a sortûznek
öt halottja és tizenhét sebesültje van.
A lázadás és kitörési kísérlet azzal füg-
gött össze, hogy a raboknak azt hazud-
ták, hogy néhány hónap múlva Né-
metországba mehetnek. Ez természe-
tesen nem következett be. Kazincbar-
cikára a csepeli tábor túlélôi kerültek,
fôleg csendôrök, és azok a csendôrök,
akik keleti fogságból érkeztek haza.
Valójában ez a csendôrtársadalom épí-
ti föl Kazincbarcikát, a „szocialista
nagyvárost”. Bank Barbara hozzá-
fûzte: 1952 tavaszától egészen késô
nyárig felülvizsgálatot folytattak, s ak-
kor történt a volt hadifoglyok internál-
takká nyilvánítása. Ráadásul 1952-
ben tudták meg az érintett foglyok egy-
általán azt, hogy miért is internálták
ôket. Hiszen addig nem születtek in-
ternálási jegyzôkönyvek se. Szakály
Sándor szerint: „meg kell vizsgál-
ni, mi volt a jellemzô az internáló-
táborok ellátására. A II. világhábo-
rú idején is mûködtek különbözô
internáló táborok, és azok parancs-
noksága árajánlatot kért a vállalko-
zóktól a táborok ellátására, a tábor-
lakók élelmezésére.” A választ Bank
Barbara adta meg: központilag tör-
tént elméletileg az ellátás „finanszíro-
zása”. A táborok vezetôi a fôkapitány-
sághoz, illetve a Belügyminisztérium-

hoz adták be a kérvényüket. A kistar-
csai internálótábor parancsnoka azt
kérvényezte, hogy kapjanak anyago-
kat ahhoz, hogy azokból ágyakat ké-
szíthessenek. Ezt nem engedélyezték.
120 ágy volt csupán a táborban és 4000
elítélt raboskodott. Erre azt felelték ne-
ki: a szalmazsák és a cementpadló
megfelel a reakciósoknak. Amint em-
lítettük, csak 1952 tavaszán rendel-
ték el az internáltak ügyeinek fe-
lülvizsgálatát, de akkor sem a sza-
badítás miatt, inkább a munkaerô-
átcsoportosítások és még több ter-
helô adat összegyûjtése céljából.
Mivel 1951. december 1-jei hatállyal
a Népgazdasági Tanács létrehozta
a Közérdekû Munkák Igazgatósá-
gát (KÖMI), amelynek a feladatát
úgy határozták meg, hogy: „A nép-
gazdaság érdeke egyrészt, és a bün-
tetés végrehajtási szempont más-
részt megkívánják, hogy a letartóz-
tatottak termelômunkában törté-
nô foglalkoztatása egységesen és
önálló vállalat, valamint önelszá-
moló egységek keretében történ-
jék. A vállalatokat az építôipar, gyár-
ipar, kôbányászat és mezôgazdaság
keretében kell megszervezni…”

Magyarország minden szegleté-
ben volt egy olyan rabmunkahely,
amely a KÖMI igazgatása alatt mû-
ködött. 1953 nyarán ebben a hely-
zetben született meg az a rendelet,
amely feloszlatta az internáló-, ki-
telepítô- és zárt munkatáborokat,
és részleges amnesztiarendeletet
hozott a kormány. Az internálótá-
borokból még ekkor is voltak olya-
nok, akiket további börtönbünte-
tésre ítélt a bíróság.

ÁVH-s karrier: operatív tisztbôl
a madridi IBUSZ-kirendeltség ve-
zetôje

A történészek elmondták, hogy 1949
tavaszán a Központi Internálótá-
bor átköltözött Kistarcsára. Itt kü-
lön ezredben helyezték el a nôket,
a többi kibôvített ezredbe pedig a
férfiakat tették. 1949 volt az utol-
só esztendô, amikor csomagot kap-
hattak az internáltak, levelet írhat-
tak, és beszélôt engedélyeztek szá-
mukra, továbbá hathavonta felül-
vizsgálták az internálási véghatá-
rozatukat. (Az internálást 1945–

1950 között legalább 6 hónapban,
legfeljebb 24 hónapban határozták
meg hathavonkénti felülvizsgálat-
tal.) 1949 decemberében a BM ÁVH-t
átszervezték, szervezetileg telje-
sen kivonták és függetlenítették a
Belügyminisztériumtól, ezzel lét-
rejött a Minisztertanácsnak köz-
vetlenül alárendelt Államvédelmi
Hatóság. A kommunista diktatúra
leghírhedtebb lágerében, Recsken
az ÁVH-s ôröknek azt adták pa-
rancsba: „Ne csak ôrizd, gyûlöld
is!” Ez a kényszermunkatábor 1950-
ben nyitotta meg kapuit. A rabo-
kat a lágertôl másfél kilométerre
lévô kôbányában dolgoztatták na-
pi 12 órán át. A barakkokban 150-
en zsúfolódtak össze. Azokat, akik
nem bírták a kemény munkát, egy
fedett, vízzel teli gödörbe állítot-
ták éjszakára. Reggelig voltak a ned-
ves hidegben. S hogy milyen is volt
egy ôri karrier? Erre jó példa Nagy
László esete. Az internáltak, mivel
nem tudták ôreik nevét, beceneve-
ket adtak nekik. Így lett a recski tá-
bor párttitkára, Varga János „Vá-
gottnyakú”, vagy a tábor operatív
tisztje, Nagy László „Makaróni”.
Pászthy Jánosnak, aki reklámgra-
fikus volt, az ávéhás „Makaróni”
egy kábeldarabbal hólyagosra ver-
te szét a kezét, azzal a felkiáltás-
sal: hogy „te büdös fasiszta, haza-
áruló, ingyenélô, nem fogsz töb-
bé rajzolni”. Nagy László egyéb-
ként 1989-ben vonult nyugdíjba,

mint a madridi IBUSZ-kirendelt-
ség vezetôje.

Mit jelentett a szabadulás?

A kiszabadultak a kommunista nu-
merus clausus stigmájával éltek to-
vább. A családfôk nem kaptak mun-
kát vagy csak olyat, amelyet más
már nem végezne el. A gyermeke-
ket megkülönböztették az iskolá-
ban, egyáltalán nem vagy csak nagy
nehézségek árán nyertek felvételt
egyetemre, fôiskolára. A családok
otthon maradt ingó és ingatlan va-
gyonát – elsôsorban a jó káderek
között – szétosztották, az 1953-as
amnesztiát követôen sem az ottho-
nukat, sem más tulajdonukat nem
kapták vissza. A szerencsésebbek
legalább a városukba, községükbe
visszaköltözhettek, a továbbiakban
is „nemkívánatos” elemeknek bé-
lyegzetteket azonban kitiltották la-
kóhelyükrôl, Budapestrôl, az or-
szág nagyobb városaiból. Mindezen
felül nagy számban kerültek rend-
ôrhatósági felügyelet alá, ami azt
jelentette, hogy meghatározott idô-
pontokban meg kellett jelenni a
rendôrségen. A nincstelen, kisem-
mizett családokat – ha szerencsé-
jük volt – rokonok fogadták be, szál-
lást adtak nekik. Maga az amnesz-
tia tehát nagyon ellentmondásos-
ra sikeredett. A börtönökbôl azo-
kat a politikai elítélteket engedték
el, akik öt évnél rövidebb bünte-

tést kaptak. A többiek rács mögött
maradtak. Ôket csak az 1956-os for-
radalom szabadította ki, de a kádá-
ri bosszú idején visszahívták, pon-
tosabban visszavitték ôket, már per-
sze azokat, akik nem hagyták el az
országot közben. Bár Nagy Imre
dicséreteként mindig megemlíti a
történettudomány az internálótá-
borok 1953-as bezárását, az amnesz-
tia itt is ellentmondásosan alakult,
a táborok szabadításra váró foglya-
it ugyanis erôsen megrostálták. Zin-
ner Tibor szerint a két hírhedt bu-
dapesti vérbíró, dr. Jónás Béla és
dr. Olti Vilmos Kistarcsán, rögtön-
zött bírósági tárgyalás során több
száz fôt marasztalt el, akik ekkor
már nem internáltak, hanem fog-
lyok lettek. A recski táborlakók kö-
zül összesen 320 embert állítottak
eléjük, akiknek csak egyharmadát
engedték szabadon. A többieknek
maradniuk kellett, s különféle bör-
tönökbe szállították ôket, ott töl-
tötték le hátralévô vagy éppenség-
gel alaposan meghosszabbított bün-
tetésüket.

A társadalom érzékelte az am-
nesztia hatásait, de olyan sokat még-
sem tudhatott meg a börtönök és a
táborok belsô viszonyairól. A sza-
badulóknak ugyanis alá kellett ír-
niuk egy titoktartási nyilatkozatot,
amelyet ha megszegtek, tíz év bör-
tönbüntetést kaphattak. Ez nem
volt játék, az ÁVH szemmel tartot-
ta ôket.

„Ne csak ôrizd, gyûlöld is!”
(Folytatás a 9. oldalról)

MAGYAROK FÓRUMAA DIKTATÚRA RÉMTETTEI

Nagy László („Makaróni”), ál-
lamvédelmi hadnagy, a recski tábor
operatív csoportvezetôje, akibôl
késôbb külföldi IBUSZ-kiren-
deltség-vezetôt kreáltak Varga János („Vágottnyakú”), a recski tábor ávéhás párttitkára

„Megjött a levél fekete pecséttel
Megjött a muszka százezer emberrel,
Százezer emberrel áll a harc mezején,
Jó édesanyám elmasírozok én…”

(A nagy háború katonanótája)

Régvolt ifjúkorom máig eleven emlékeze-
tû olvasmánya a Zilahy Lajos és Baja Be-
nedek szerkesztette Hadifogoly magyarok
története. E nagyalakú könyv második kö-
tete különösen emlékezetes, ebben az elsô
világháború Szibériába, Turkesztánba, a
nagy Orosz Birodalom más tájaira hurcolt
több százezernyi magyar hadifoglyának, a
magyar pleniknek állítottak emléket sok
fényképpel.

Homlokom ráncai mögött ott vonul a ha-
difogolytáborok népe, fázva, rongyosan, szé-
delegve az éhségtôl. Naponta pusztulva, kü-
lönösen telente, az éhség, a hideg és a járvá-
nyok miatt.

Vonul végtelen sorokban, közöttük a szom-
szédunk, az öreg Csapó József, a szergényi

Széchenyi utca 42-bôl, aki téli estéken, ku-
koricafosztás közben, újra és újra elmesélte
a lyukas kanál történetét…

Hajtották ôket a muszkák, a magyar ha-
difoglyokat befelé Oroszországba, hajtották
étlen-szomjan, napokon át, már alig von-
szolták magukat. Valamelyik társa leejtette
a kanalát az út porába. Átlépte ezernyi fá-
radt ember, ám ô lehajolt érte és fölvette…
Tartotta benne a lelket, az akaratot, hogy
csak azért is hazajön, hazajön a kanalával
együtt. Haza is jött, haza is hozta! Itthon
csak azzal merte a levesét, nap mint nap,
amíg ki nem lyukadt. Elôvette a hártyavé-
konyra koptatott evôeszközt…

Gyerekként füleltem a hajdan frontot járt
idôs férfiak katona- és hadifogoly-történe-
teit. A magyar huszárok és pikás kozákok
véres egymásba rohanásait, közelharcát, a
szerbiai front veszélyeit, ahol az ablakokból
és a fákról még asszonyok is lôtték vonuló
katonáinkat.

Akkoriban esténként az idôsebb férfiak
még kivitték a széket a kapu elé, és pipáz-
gatva elbeszélgettek.

Szibéria, Szibéria… Fagyosan, félelmete-
sen dobolt e szó a fülembe… Félig földbe
ásott legénységi barakkok, a fagy és az éh-
ség, a vérhas és flekktífusz halálorgiája…
Szegény Gyóni Géza, ott Krasznojarszk-
ban… Szeretett öccse, Áchim Mihály halá-
la után halt meg 1917-ben. A temetése elôtt
egy vasabroncsot tettek a dereka köré, hogy
exhumáláskor majd felismerjék, ha haza-
hozzák a földi maradványait. Gyóni (Áchim)
Géza 1902–1903-ban Sopronban járt az evan-
gélikus teológiára. Aztán 1910-ben újra a vá-
ros lakója, újságíróként, a Soproni Napló,
majd a Sopron szerkesztôje. A szép Orsolyi-
ták terén lakott, a Proszvimmer házban. Em-
lékét utca ôrzi Sopronban, és emléktábla,
amelyet a Frankenburg Irodalmi Kör ké-
szíttetett. 1996-tól már szobra is áll a Deák
téren, két lokálpatrióta hölgy felajánlásából.
A Gyóni-szobor Nagy Benedek alkotása. Jó
szobor. A didergô költô összehúzott katona-
köpenyében, ránézve szinte megborzong az
ember Szibéria hidegétôl. Gyóni 1914-tôl
Przemysl védôjeként harcolt s került hadi-
fogságba.

A már régen rögbe hanyatlott volt ele-
mis tanítóm, volt tartalékos tiszt, Kiss Ist-
ván emlékezetes szomorú történetei a va-
dóc, a halál és a szenvedés iránt még érzé-
ketlen kiskamaszoknak. A vérhas gyötör-
te fogolytársakról, akiket reggelre a latri-
nába fulladva megtaláltak. Szegények, a
volt életerôs férfiak a vérhastól legyengül-
ve kimásztak szükségre, és a gyengeségtôl
belefordultak…

A tanítványaim is furcsa szemekkel néz-
tek, amikor a nagy háború értelmetlensé-
gérôl, az iszonyú frontveszteségekrôl, és a
majd milliónyi hadifogoly tragikus sorsá-
ról beszéltem nekik. Nagyapám 1915 te-
lén, az orosz betörés idején a véres kárpá-
ti harcokban hôsi halált halt. Szatmárné-
metiben nyugszik, két gyereket hagyott
árván.

Omszk, Tomszk, Krasznojarszk… Hide-
gen, tompán, üresen kong, mint a rég ki-
ürült, sírba záródott hajdani hadifogolytá-
borok.

Borbély József

Hôsi halott nagyapám, Horváth Sándor emlékére

EGY KANÁL




