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[1950. november]
November elején mégis kórházba került 2 súlyos asztmás,
1 ízületi gyulladásos, 1 szívbajos beteg és ketten [kerültek]
sérvmûtétre. Szigorúan tilos volt beszélni, de az orvosok és
az ápolók közt voltak irgalmas szívû, megértõ lelkek, kik
állásuk kockáztatásával elõsegítették, hogy betegeink csa-
ládjukkal érintkezésbe lépjenek, látogatót fogadhassanak.
Sajnos volt a kórházban is besúgó, aki mindenrõl értesítette
a rendõrséget, úgyhogy a visszatérõ félig-meddig gyógyult
ember[ek] az állomásról egyenesen a sebtében fogdává ala-
kított fõépületi fürdõszobába került[ek]. A cementes, befala-
zott ablakú fûtetlen helyiségben még szalmát sem tehettek
a priccsre. 10 napi fogságra ítélte õket mindenható urunk
és parancsolónk. A hozzátartozóiktól kapott élelmiszeres
csomagjaikat [elvették] és hármat közülük megvertek. Reg-
gelit nem kaphattak, ebédet, vacsorát keveset. Még mosdó-
vizet sem engedtek minden nap beadni. WC-re is rendõr
kísérte õket, úgyhogy senkivel sem beszélhettek. Mikor a
10 nap letelt, gyengébbek, betegebbek voltak, mint kór-
házba menetelük elõtt. Késõbb elmesélték, hogy a kórház-
ban beszéltek környékbeli táborból való betegekkel. Ott
sokkal jobb az ellátás, emberséges a bánásmód és szaba-
dabban élnek sorstársaink.
Kisebb vétségért is büntetés járt. Kántor néni* egy köteg
szalmát akart bevinni kemény fekhelyére a tilos búza szal-
makazalból, ezért egy napra bezárták, még kendõt, vagy
meleg kabátot sem vihetett magával. 
Hideg volt már október elején, beállt az esõs idõ, fûteni
kellett a kemencéket. 2 kazal rizsszalmát kellett vennünk a
központtól 1200 Ft-ért, tõlünk 1 km-re álltak a szántóföld
közepén. Egy pár ökör volt ugyan a tanyán – az építkezés-
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hez hordták a faanyagot –, de szalmát nem hozathattunk be
velük, mert a parancsnok szerint kímélni kell az ökröket.
Mi asszonyok, a nagyobbacska gyerekekkel a hátunkon
cipeltük be a mindennapi adagot. Általában az állatokat sok-
kal többre becsülték, mint bennünket. Egy csoport minden
nap a 6 km-re lévõ központba ment (indulás reggel 5-kor,
decemberben–januárban 6-kor), [s mivel] délre nem jöhet-
tek haza, ezért a hideg ellen behúzódtak az istállóba, hogy
ott egyék meg kis elemózsiájukat. Pár napig sikerült is az
ebédszünetet ilyen kellemes helyen eltölteni, de aztán meg-
tudta az agronómus és kitiltotta õket, mert mint mondta,
zavarják az állatok nyugalmát.

[1950. november]
Novemberben elvitték a férfiakat kubikmunkára. Két 40
emberbõl álló csoportot állítottak össze, hogy hová és meny-
nyi idõre mennek, nem közölték velünk, sem meg nem kér-
dezték kibírják-e a nehéz munkát, van-e megfelelõ meleg
ruha, lábbeli. Minek is? A vásárra hajtott állattól sem kérdik,
[nem] közlik [vele] mi lesz a sorsa. Bõven hoztunk magunk-
kal szerszámot, de mind rég elvitték a központba – most,
hogy dolgozhassanak, újakat kellett venni. Ez megint ki-
adást jelentett, pedig már amúgy is rosszul álltunk. Valaha
megéltek ott, ahol több volt a dolgozó mint az eltartott, de
itt egy – méghozzá gyenge – munkaerõ keresett 2-3 sze-
mélyre. Kénytelenek voltunk lassankint a nélkülözhetõ dol-
gokat eladni a pénzesebb vagy jobban keresõ társainknak –
természetesen olcsón –, hogy az élelmezésünkért ránk jutott
nem csekély összeget fizetni tudjuk.
Egy hét múlva a kubikusok közül az egyik csoportot – köz-
tük Ferit is – vontató hozta haza. Õk a 40 km-re levõ Igar-
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ban voltak, egy hatalmas öntözõcsatornát ástak. Hétfõn haj-
nalban megint visszamentek, mert a munkát a nagy hideg
beálltáig folytatni kellett 40 km-re tõlünk. Férjem nem
mehetett velük mert megbetegedett, teljesen kimerült. A
második csoport 4 hét múlva jött csak haza, 120 km-re
voltak Tiszavárkonyban egy nagy gyümölcsösben dolgoz-
tak. Az õ munkájuk sokkal könnyebb és ellátásuk jobb volt.
Mégis sokat aggódtunk értük míg távol voltak, mert hírt
nem hallottunk róluk egész idõ alatt.
Az életünk folytonos izgalom, reménykedés és csalódás
volt. Napról-napra vártuk a szabadulást, vagy legalább va-
lami biztató hírt, de hiába. Néztünk fájó szívvel a távoli
országúton elsuhanó autók, döcögõ szekerek után. Hallot-
tuk a szentimrei állomásra berobogó vonat füttyét. Mint 
a szegett szárnyú madarak, éjjel-nappal elvesztett ottho-
nunk után vágyakoztunk, de nem mozdulhattunk. Miért
vagyunk itt, meddig tart a szenvedésünk? Mikor jön a fel-
szabadulás? Talán megszökhetnénk, de hová menjünk? Ki-
csiny országunkban nincs hely, egy olyan zug ahol elbúj-
hattunk volna, még a legjelentéktelenebb falucskában is
voltak besúgók [akik] feljelentenek. Néha jött egy-egy
bizottság, körüljárták a tábort, mindent nagyon szépnek és
jónak találtak, aztán elmentek megint.

[1950. december]
Reméltük, hogy 6 hónap elteltével december végén talán
elengednek. Egy-egy jobb indulatú kocsis, vagy munka-
felvigyázó elárulta, hogy a külföldi, különösen az amerikai
rádió sokat foglalkozik ügyünkkel, tiltakoznak a minket ért
jogtalanság és kegyetlen bánásmód ellen. De hiába, ez sem
enyhítette sorsunkat. Úgy õriztek, mintha bélpoklosok let-
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Mint a szegett szárnyú madarak, éjjel-nappal elvesztett
otthonunk után vágyakoztunk, de nem mozdulhattunk.
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tünk volna. Láttunk néha messzirõl látogatót közeledni.
Valaki megkísérelte, hogy szüleit, testvéreit, gyermekeit
viszontláthassa. Izgatottan figyeltük, ki lehet, kit keres?
Volt, hogy felismerték egymást, de az éber õrszem ke-
gyetlenül elkergette a látogatót, nem engedte meg, hogy
csak pár szót is válthasson a szabad ember és a rab. Az
ilyen eset után napokig szomorkodtunk, fájt a szívünk,
nem tudtunk megvigasztalódni. 
Letelt a 6 hónap, eljött a karácsony, csak a mi szabadulá-
sunk ideje nem érkezett még el. A kimerült, lerongyolódott,
fáradt munkások is hazajöttek. Milyen ünnepünk lesz? Át-
érezhetjük mi a szenteste nyugalmát, békéjét? Az elkesere-
dés, felháborodás, a harag helyet adhat a türelemnek, fele-
baráti szeretetnek, megbocsátásnak, Isten akaratában való
megnyugvásnak? Egy pusztulófélben lévõ fenyõfáról galy-
lyakat szedtünk, kis karácsonyfát állítottunk az iskolaszo-
bában, pár gyertyával, néhány dísszel feldíszítettük. Aztán
egybegyûjtöttük a gyerekeket, felnõttekkel imádkoztunk,
sírtunk, énekeltünk, és csodálatosképpen megvigasztalód-
va, megnyugodva tértünk vissza nyomorúságos vackunkra. 
Nálunk az istállóban volt aránylag a legtöbb hely, itt jöttünk
össze másnap titokban istentiszteletet tartani. Felolvastuk a
miseimákat, evangéliumot, énekeltünk, míg a rendõr meg-
sokallta a „csoportosulást” és szétkergette a gyülekezetet.
Azért az ünnepeket mégis derûs, bizakodó hangulatban töl-
töttük. Úgy éreztük a jó Isten szeretettel tekint ránk, nem
hagy el, a sok-sok szomorú nap, megpróbáltatás után meg-
könyörül rajtunk, és végre mégis üt majd a szabadulás órája.
Talán nem is olyan sokára? Húsvét még messze van, de ak-
korra bizonyosan otthon leszünk.
Újév hajnalán a rendõrök bekiabáltak:
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– Általános sorakozó! 5 percen belül mindenki kint le-
gyen!
Kapkodva öltöztünk, sorakoztunk. Álltunk, vártunk, jól át-
fáztunk, mire úgy fél óra múlva megjelent a parancsnok és
elmondta újévi köszöntését.

[1951. január]
A munka szakadatlanul folyt. Januárban már nem vitték el
az embereket, itt közelben rizsföldeket készítettek elõ, ku-
bikoltak, ünnepnaponkint pedig a tanyán „kollektív” fog-
lalkoztattak nõket-férfiakat egyaránt. Egyik vasárnap ho-
mokkal szóratták le az egész területet, a következõ vasárnap
pedig elhordatták a sárrá taposott homokot, és így tovább…
Mindig találtak valamit azért, hogy ne pihenhessünk, ne
legyen egy nyugodt percünk. Nem is tudtuk örüljünk, vagy
búsuljunk a szokatlanul enyhe tél miatt. Keményebb fagy,
nagy havazás nem akadályozta a külsõ munkákat, a robot
nem szûnt, viszont a csontig ható fagyos északi szél, még
így is szinte elviselhetetlen volt. Sokat szenvedtek tõle a
munkások, teljesen gémberedetten jöttek be este, alig tud-
tak a szalmával fûtött kemence mellett felmelegedni. Az
élelmezés is gyengébb lett. Reggel keserû fekete, ebédre
hetenkint egyszer hús (10-15 dkg/fõ), egyszer tészta, két-
szer leves és fõzelék (káposzta vagy borsó), kétszer csak
leves (krumpli vagy bab). Este tea cukor nélkül vagy rán-
tott leves. A nagy kenyéradag pedig 40 dkg. Otthon 30
dkg-t fogyasztottunk, de itt 50 is kevés lett volna, hiszen
mással nem lehetett jóllakni. Minden kubikus kapott ele-
inte heti ½ kg szalonnát, késõbb ez is megszûnt. Azt sem
tudtuk mit kezdjünk ezzel a kicsivel, hiszen akármilyen 
kis darabkát is vágtunk belõle, mégis mindjárt elfogyott. 
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A hazulról magunkkal hozott vagy csomagban kapott élel-
miszerek elfogytak: a zsírt, lisztet még az õsszel le kellett
adni a konyhának – parancsra. Ami keveset mégis vissza-
tartottunk, állandó rettegés közt dugdostuk a fejünk alá a
szalmába, aztán ha az egerek megdézsmálták, zacskóban
falra akasztottuk a falon lógó ruhák alá; több bajunk volt
vele, mintha lopott holmi lett volna. Mi asszonyok foltozás
közben elábrándoztunk finom süteményeken, pecsenyé-
ken. Eltervezgettük, hogy ha megint lesz otthonunk, mi-
lyen jókat fõzünk és milyen sokat. Pedig az egész tábor
állandó étvágytalanságban szenvedett, mert kevés volt az
ennivaló, minden étkezésnél viták, szóváltások hallatszot-
tak. A család valamennyi tagja azt állította, hogy nem éhes,
képtelen lenne megenni a lábos fenekén lévõ kanálnyi fõ-
zeléket, avagy darabka kenyeret. Kínálgattuk a férfiakat, ne
hagyják kárbaveszni, nekik többre van szükségük, hiszen
kemény munkát végeznek. Õk viszont arra hivatkoztak,
hogy adagjuknál úgyis többet ettek már. A vitát az erõsza-
kosabb, makacsabb nyerte meg sikerült evésre bírni a mási-
kat, aki aztán kicsit szégyenkezve, de az utolsó cseppig
farkasétvággyal kebelezte be a sokat vitatott, és közben rég
kihûlt „maradékot”.

[1951. március]
Amint márciusban kizöldült minden, valaki felfedezte, hogy
a lósóska helyettesítheti a spenótot. Attól kezdve, akinek
még volt maréknyi lisztje és kanálnyi zsírja, buzgón hordta
haza a hatalmas leveleket, és a rögtönzött tûzhelyen spenó-
tot fõzött.
Voltak közöttünk vállalkozó szellemûek néhányan, akik meg-
unták a koplalást és igyekeztek segíteni magukon. Összeba-
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rátkoztak a központban vagy a kertészetben valamelyik falu-
beli munkással. Éjjel kiszöktek a táborból, felkeresték bizal-
masukat, az õ közvetítésével levelet küldtek haza és élelmi-
szert, pénzt kértek. Egy-két alkalommal sikerrel jártak, de
aztán elcsípték õket, jött megint a fogda és a verés. A köz-
pontba járók szelektorozó munkát végeztek, úgy akartak
segíteni magukon, hogy kukoricát, búzát, hántolatlan rizst
loptak, 2-3 [órát] fõzték a kemencében, amíg megpuhult, 
de a végén mégis megehették. Arra is rájöttek. Elkobzás,
házkutatás, fenyítés stb. következett. Érthetõ, hogy a han-
gulat egyre nyomasztóbb lett. Az elsõ hónapokban a fiatal-
ság néha énekelgetett. Nidica* szépen harmonikázott, még
táncoltak is nyáron és õsszel vasárnaponkint a szabadban,
holdfénynél. Megénekelték az itteni életünket – nem rendõr-
fülnek szánták –, az „Ej uhnyem” dallamára balladát írtak.
Ebben elkeseregtük minden bánatunkat. (…)
A házépítés idején tele voltunk reménnyel, bizakodással,
így vidámabb hangulatban született a kõtörõk indulója, az
úttörõ induló dallamára1:

„Öreg kulák kõtörõk
Körben ülünk szépen,
A házépítéssel mi már
Sose leszünk készen,
Sej, haj denevér,
Kollektív a munkabér,
A mi rongyos életünk rézpetákot sem ér”

Tavaszra eltûnt a jókedv, mert eddigi reményeink romba-
dõltek, csalódtunk. Kijáró munkásaink a szigorú tilalom
ellenére összebarátkoztak néhány központi és kertészeti al-
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kalmazottal, ezektõl naponta hallottuk a híreket. A fõ hír-
forrás Sipos bácsi a fõkertész volt. Jóindulatot, részvétet
mutatott. Bevásárolt részünkre az üzletben, a piacon, ajánl-
kozott, hogy mindenben a segítségünkre lesz. Fájdalom,
késõbb kitûnt, nem a segíteni akarás vezette, hanem a jó
üzlet. Reményeinket sokáig a tõle kapott hírekre alapoztuk.
Mondják, a külügyminiszter-helyettesek tárgyalnak, most
dõl el az emberiség sorsa. Minden elveszett, ha a nyugati
hatalmak le nem törik a szovjetet.

[1951. III. 23.]
Kilenc hónapja hurcoltak el hazulról. Szomorú nagyhét,
fájdalmas nagypéntek után reménytelen nagyszombat.

[1951. III. 24.]
Hazagondolunk. Milyen szép is volna a feltámadási menet.
Nekünk talán a tavalyi volt az utolsó? Ma is 6-ig dolgoztak
az emberek. Most 10 óra a munkaidõ, a gyaloglás oda-
vissza 1–1 óra. Alig bírják már. A kemencékben vizet mele-
gítettünk, hogy tisztálkodhassanak, tisztálkodhassunk, mert
jött az orvos. A tífusz elleni oltásra hívtak minden 2 éven
felüli egyént. Sokáig tartott, míg végigálltuk a hosszú sort.
Mire elkészült velünk [az orvos] sötét lett – petróleumunk,
gyertyánk napok óta nincs – így csak gyorsan lefeküdtünk.

[1951. III. 27.]
A két ünnepnapon nem volt kollektív munka, mert az ol-
tástól mindenki lázasan, betegen feküdt. Imádkozni sem
jöttünk össze úgy, mint karácsonykor, magunkban kértük a
jó Istent, szabadítson meg már szenvedéseinktõl. Szomba-
ton fizetést nem kaptunk, mert a központnál nagyon fel-
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szaporodott a tartozásunk a kapott élelmiszerekért, ezért a
béreket törlesztésre lefoglalták. Sokaknak még gyufára, do-
hányra, szappanra, cipõkrémre sincs pénze.

[1951. III. 29.]
Az egész nap lázas izgalommal telt el. Tegnap a kertészetben
dolgozóknak megsúgta valaki, úgy hallotta az egyik rendõr-
tõl, hogy a közeli napokban bizottság száll ki hozzánk.
Végre megtudjuk mi lesz a sorsunk. Most már értjük miért
kellett tegnap takarítani, seperni, súrolni, szerelni. Még a tá-
borban található 5 széket is bevitették az irodába. Megértet-
tük miért hoztak az este két borjút. Ez csodaszámba megy,
mert már jó ideje nem kaptunk hétközben húst. Ma reggel
le is vágatták az egyiket. Igaz, hogy a rendõrségnek és a
központnak leadtunk 10-10 kg színhúst, de a maradékot
megfõzhettük.
Feszült figyelemmel vártunk. 10 óra felé megérkeztek a
vendégek, csupa rendõr. Végtelen hosszú órák teltek el,
nem történt semmi. Délután 5-kor aztán elment a társaság.
Mi volt ez? Estére aztán megoldódott a rejtély. A parancs-
nok szokásos körútján egy hatalmas vörös csillag kitünte-
téssel díszítve pávázott. Ezt hozták a vendégek. Úgy látszik
a rábízott feladatokat felettesei teljes megelégedésére hajtja
végre. Így válik semmivé minden reményünk, csak keserû
csalódás marad utána.

[1951. IV. 2.]
Vontatóval elvittek 80 férfit és 40 nõt. Nem tudjuk hova és
mennyi idõre, és milyen munkára. Azt rebesgetik, Tisza-
sülyre. Vajon milyen messze van ez a község? Férjem itt-
hon maradt, a központba jár napi 15,20-ért. Reggel 5-kor
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indulnak és este 7-½ 8-kor érnek haza. Déli pihenõ 1 óra,
mindenféle napszámos munkát végeznek. Itt sem egyfor-
mán szenvedünk. A tábor lakóinak túlnyomó többsége
földmûves. Tulajdonképpen itt is ugyanaz a munkája, mint
amit otthon végzett, csak az élelem gyenge, és nem olyan
kedvvel dolgozik mint a sajátjában, és hajsza nehezíti meg
az életüket. De a Ferihez hasonló értelmiségieknek, tiszt-
viselõ embereknek teljesen szokatlan a nehéz testi munka,
nincsenek már abban a korban, hogy hozzáedzõdhessenek,
egészségük is leromlott, így mérhetetlenül többet kínlód-
nak. A rendõrök, brigadérosok, sõt saját társaik sincsenek
erre tekintettel. Nem tudják megérteni, hogy ami nekik
könnyû, az a másiknak nagyon nehéz. Sokszor hallom,
hogy mondják: „Nem kell a kaszáláshoz tudomány, csak
akarat!” Arra nem gondolnak, hogy az akarat nem pótolja
az erõt. A rendõrök a parasztokat inkább saját fajtabéli-
eknek ismerik el, de külön öröm, hogy az úgynevezett ura-
kat hajthatják. Gúnyolódásból, szapulásból, szidalmazásból
bõven kijut. Az is kedves szórakozásuk, hogy – fõleg nõket
– állandóan zaklatnak apróbb munkákkal. Többnyire egy-
szerre 3-4 személy van mûsoron. Ezeket már kora hajnal-
ban berendelik az õrsre sáros csizmákat, kályhákat tisztítani.
Mikor ezzel készek és hazamentek, 1-2 óra múlva újra hív-
ják õket takarítani, felmosni. Aztán egy idõ múlva megint
vizet hozni a kútról, udvart seperni, késõbb megint köpe-
nyeket kefélni, WC-t súrolni. Kifogyhatatlanok az ötletek-
ben! Így megy ez késõ estig, míg utoljára úgy 10-11 óra
tájból az ágyból ugratják ki a kiszemeltet, mert füstöl a
lámpa, olajat kell rá önteni, vagy a tûzre kell tenni. Nyáron
az is elég, ha egy kanna friss vizet hozathatnak. Engem nem
sokáig zaklattak. Talán azért, mert mindig azonnal ellenke-
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zés nélkül mentem, nem barátkoztam, de nem is vitatkoz-
tam velük, unalmas voltam. Leginkább azok szabadulnak
nehezen tõlük akik húzódoznak, kelletlenül végzik a mun-
kát. Aki beszélgetést kezd, annak el kell hallgatni vaskos
élcelõdéseiket, káromkodásukat. Ha pedig valaki csak egy
szóval is ellenkezik, jaj annak. Lola is erre fizetett rá. Mikor
már negyedszer kellett félbeszakítania a mosását, elkesere-
désében hangosan azt mondta társnõjének: Mégis csak hal-
latlan, hogy folyton minket hajszolnak, miért nem hívják
azokat akik jobban ráérnek? Király rendõr meghallotta, azó-
ta lépten-nyomon üldözi.

[1951. IV. 15.]
Mától a kenyér fejadag 25 dkg. Nem is tudom mibõl élünk,
kenyeret napokon keresztül nem eszünk, mert Feri amúgy
is nagyon lefogyott, gyenge, a nehéz munka már teljesen
tönkretette. Amit csak tudok neki csomagolok el. Szegény
anyámat is kínálgatom, de mindig erélyesen tiltakozik, azt
állítja nem éhes, alig tudok beleerõszakolni valami jobbat
(1-2 kockacukor, kis darabka kenyér). De így van ez má-
soknál is. Én csak akkor lakom jól, ha sikerül borsó pót-
adaghoz jutni, de az ritka szerencse.

[1950. IV. 18.]
Anyám napok óta beteg. Nem bírja a heti kétszeri babot és
kétszeri borsót. Tejrõl nem is ábrándozhatunk, mert III. 1-
tõl csak 18-20 l[iter] jön naponta. Ezt csak a gyermekek,
öregek és betegek kapják. Hogy ki az öreg és a beteg, azt a
parancsnok állapítja meg. Szerinte a szívbajosoknak, reu-
másoknak, magas vérnyomásúaknak van szükségük tejre.
82 éves anyám nem öreg, én pedig vérszegénységemmel
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nem vagyok beteg. Ma szóltam neki, kértem adasson a
pincébõl pár szem krumplit, ezt fõzve szívesen megenné
szegényke a déli borsó helyett. Csak annyit válaszolt: olyan
nincs!

[1951. IV. 22.]
4 régi rendõr elment, utódaik már itt vannak. Ugyan
milyenek lesznek? Délután B.-né* egy deszkadarabot akart
felaprítani, hogy mosáshoz vizet melegíthessen. A parancs-
nok tetten érte, csúnyán lehordta és megpofozta.

[1951. IV. 23.]
Ó, Ti távoli, boldogok, népek, mire vártok, mit tétováztok?
Nem érzitek, milliók epedve várják a pillanatot, hogy meg-
mozduljatok és kiszabadítsátok õket a szovjet kígyó orszá-
gokat fojtogató halálos szorításából?!
Ma 10. hónapja, hogy búcsút mondtunk otthonunknak,
kedveseinknek, régi életünknek! A gyerekek a szemétgödör
körül felvonulást játszanak. Teli torokból fújják: „Nincs a
földön gazdagabb, szebb ország, minden ember érzi, hogy
szabad!” Szegény kicsikék hiába panaszkodnak éhségrõl
ebben a gazdag országban, nem kapnak enni. De õk még
nem érzik azt, ami ennél is sokkal fájóbb, a szabadság el-
vesztését, a kiszolgáltatottságot, a megalázó szolgaságot.

[1951. IV. 24.]
Délelõtt váratlanul hazaérkezett 30 nõ és 5 férfi a 3 héttel
ezelõtt Sülyre vitt munkások közül. Kormói, piroskai és
t[isza]várkonyi táborbeliekkel 280-an rizsföldeken dolgoz-
tak. Fáj a szívünk amint hallgatjuk õket. Mint mondják, ott
mennyországban érezték magukat az itteni pokol után. 
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A többi táborban egész más az õrök és foglyok közti vi-
szony. A rendõrök nem élnek vissza a helyzettel, jóindu-
latúak, barátságosak. Hónapokon keresztül engedélyt adtak
15 km-es körzetben való mozgásra. Utóbbi idõben azonban
erre hivatalosan nem volt mód, ezért egyszerûen nem vet-
ték tudomásul, ha a táborbeliek bevásárolni jártak a faluba.
Levelet, pénzt, csomagot kaptak, látogatókkal találkoztak.
Mindenki használhatta a biciklijét, úgy hogy a táborban
maradtak most is felkeresték a Sülyön dolgozókat. Csak
ámultunk-bámultunk!
Sülyön tõlünk 1, a többi táborból 4 rendõr teljesített szol-
gálatot. Elsõ napokban a mienk az itt megszokott módon
viselkedett. Valami megjegyzésért megpofozta és megrug-
dosta Bachesz Jóskát*. A többi rendõrt ez annyira felhábo-
rította, hogy veréssel fenyegették, ha még egy hasonló eset
elõfordul. Ezután õ is csendesebb lett, csak annyit mon-
dott: majd Szentimrén számolunk!
Úgy látszik híre ment az itteni állapotoknak, mert a más
táborbeliek mondták, hogy ha náluk valaki túlságosan szem-
telenkedett azzal fenyegették, hogy majd elküldik Szent-
imrére. Persze Sülyön is vígan ment a levelezés, bevásárlás,
stb… A mieink is boldogan ragadták meg az alkalmat, hogy
életjelt adjanak magukról. Sokat felkerestek hozzátartozóik,
rengeteg élelmiszert hoztak, mert az ellátás bár drága, de
igen gyenge volt. 
Az egész kereset az élelmezésre ment el. Igaz, hogy 7-kor
indultak és délután ½ 5-kor abbahagyták a munkát, délben
pedig 1 órát pihentek. A rendõrök egyszerûen elfordultak,
ha látogató közeledett nagy csomaggal. A munkások érke-
zésekor szerencsére nem volt itthon a parancsnok, a Sülyrõl
jött hajcsár pedig nem mert szólni, így a csomagokat sikerült



44

behozni. Most legalább jó néhány család el van látva hazai
csemegékkel. Amint rakosgatják a holmit: szalonnát, sonkát,
szalámit, sajtot, olajat, süteményt, mézet, mi akik nem vol-
tunk Sülyön, káprázó szemekkel, nagyokat nyelve nézzük
ezt a sok csodát, de örülünk is neki, mert mindenkinek nagy
szüksége van komolyabb táplálékra.
Bizony már jó ideje, hogy naponkint még egyszer sem la-
kunk jól, a gyomor követelõdzik, folyton ezen jár az eszünk.
Villányi sorstársaink kedvesek. Tudják, hogy nincs sem-
mink, azért juttatnak nekünk is kóstolót. Most aztán Feri is
vihet magával kis szalonnát – így könnyebben kibírja az esti
meleg vacsoráig –, és anyám is evett pár jó falatot.

[1951. IV. 28.]
Itt a meleg, nem fûtünk, így egy munkától megszabadul-
tunk, mi itthon lebzselõ henyélõk. Azért marad egész napra
való elfoglaltság. Takarítás, örökös meszelés, az egész tábor
seprése, mosás, foltozás, 345 embernek fõzés, és a rend-
õrség helyiségeinek takarítása elég munkát ad. Végre meg-
szûnik a szellõztetés miatti folytonos vita, a fázósak most
már kívülrõl, a naptól várják a meleget. Õsztõl mostanáig
állandó küzdelem volt az életem. Négy idõs parasztcsalád 
is lakik velünk, egyszerû tanyai emberek. Minden bajukért,
betegségükért a szellõztetést, a friss levegõt okolták. Pedig
nyitva kellett hagyni az ablakot, mert borzalmas párás,
dohos levegõ volt nálunk. A tetõ rozoga, már ki sem lehet
javítani, esõs idõben 20-30 helyen is vígan csorog a víz a
mennyezetrõl. „Szobánkban” olyan sár van, hogy akinek
gumicsizmája van, bent is abban jár még akkor is, mikor a
szabadban már felszárította a szél a  földet, vagy megfa-
gyott. Különben is szörnyû ilyen zsúfoltan élni. Türelmet-
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lenek, idegesek vagyunk, minden csekélység bánt, izgat,
egymás szokásait alig tudjuk már elviselni. Egy pipás bácsi
állandóan köpköd, egy öreg néni a földre fújja ki az orrát,
a másik vízzel locsolja a földet, hogy a söprésnél ne poroz-
zon (mindezt benn a lakószobában). Nem is szólok a krá-
kogásról, köhögésrõl, hortyogásról, sok egyébrõl. Istenem,
lesz-e még egyszer tiszta, szép otthonunk?

[1951. IV. 30.]
Vasárnap van. A férfiak legtöbbje a központban trágyát
hord. Csak páran maradtak itthon kocsit rakni, mert a ta-
vaszi szénát szállítja el a gazdaság. Mi nõk kitakarítottunk,
rendbeszedtük magunkat – akkor kaptuk a parancsot, hogy
az összes szalmát ki kell hordani a fekvõhelyekrõl, és he-
lyette az állatok etetésére alkalmatlan penészes, sáros szénát
kapjuk. Nagyon kifáradtunk mire elkészültünk az alomcse-
rével, csaknem egész nap felfordulásban, piszokban vol-
tunk, és fekhelyünk most kényelmetlenebb, egészségtele-
nebb, mint volt.

[1951. V. 1.]
Ezen a nagy vörös ünnepen végre mi is pihenhetünk. A köz-
pont 45 kg borjúhúst küldött (á.: 10 Ft), 2 lapockát, 1 tüdõt
gégével, egy nyakdarabot és 11 db lábszárcsontot! Mikor a
bevásárló élõállatot vesz nekünk (igen drágán), a központ az
átvett 10-15 kg színhúsért (á.: 7 Ft-t) ír le a tartozásunkból.
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Õsztõl mostanáig állandó küzdelem volt az életem.
…szörnyû ilyen zsúfoltan élni.
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[1951. V. 2.]
Megjelentek a nyár hírnökei: szúnyogok, legyek, bolhák.
Amerre a szem ellát rizsföldek vesznek körül, valóságos
szúnyogtenyészetek. Ha még nyáron is itt leszünk, fölfal-
nak ezek a szörnyetegek, rovarirtó port pedig nem kapunk,
hiába kérünk.

[1951. V. 7.]
Déli ½ 12-kor kapjuk a parancsot! Sürgõsen takarítani,
meszelni, súrolni, földes helyiséget mázolni, az egész tábort
felseperni, mert ellenõrzõ körútján ellátogat hozzánk a tisz-
ti orvos. Du. 4-re – amennyire már lehetséges – ragyogott
minden a tisztaságtól. Ötkor berobogott az orvos, barátsá-
gosan elbeszélgetett pár percig a parancsnokkal, elsétált a
konyháig, [és] kijelentette: olyan szép hely ez, hogy szana-
tóriumnak is beillene. Majd felült a kocsijára és már itt sem
volt. Ennyibõl állt az egészségügyi ellenõrzés!

[1951. V. 10.]
Bodó István* nyugtalan, vállalkozó szellemû ember. Vörös
Jenõvel* már kora tavasszal kijárt éjjelente egy közeli ta-
nyára, és az ott lakó gazda, jószívû becsületes ember, köz-
vetítette Bodó és Vörös leveleit, csomagjait, míg egyszer
házkutatást tartottak nála, és megtalálták a csomagot, ame-
lyet Vörös Jenõ haza akart küldeni. Összes jobb holmiját
zsákba varrta és úgy tervezte, hogy eljuttatja haza, rokonai-
hoz. A csomagot elkobozták, és a gazdát lecsukták 30
hónapra kulákpártolásért. Bodót megverték és fogdába zár-
ták. Vörösnek is ez járt. A kellemetlenség nem kedvetle-
nítette el Bodót. Megszökött Tsülyrõl, de két napi bujkálás
után elfogták, ma visszahozták ide. Éjjel a fogdában agyba-




