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Családi használatra 
Negyvenöt éve 

történt. . . 

Édesapám, Árpás Károly Mihály 1942. október 5-én vonult be katoná-
nak Szegedre. 8-án osztották be a helyi utászzászlóalj 3. századához, itt kapta 
meg az alapkiképzést. December 6-án, a Kormányzó neve napján tett esküt, 
majd a háború ellenére itt Szegeden teljesítette szolgálatát. 1943 tavaszán 
rádiós és telefonos kiképzésen vett részt. így kerülhetett közlegényként 
szolgálatba a hadtestparancsnokság telefonközpontjába. 1944. április 6-án 
este parancsra leszerelik társaival együtt, de a laktanyakörletet nem hagyhat-
ják el — 13-án mint tartalékosok kerülnek menetszázadba. Szakmai képesí-
tése alapján a zászlóaljtörzshöz osztják be, közvetlen parancsnoka Heinrich 
János ezredes lesz. Április 24-én kezdődik a zdszlóalj anabázisa, amely 
édesapámnak, majd csak 1945 pünkösd szombatján ér véget: ekkorra jut 
Csehszlovákiából haza, Jánoshalmára. A 80-as évek derekán kezdi papírra 
verni emlékeit, ezekből emeltem ki az alábbi részletet. A 45 évvel ezelőtti 
eseményről ma már minden fontosat tudunk. Arról azonban keveset, hogy 
akik átélték, azok hogyan is látták. Számolva az emlékezés szépitó-jobbitó 
torzításával mégis érdemesnek vélem az alábbi részletet arra, hogy megidézze 
a korszellemét, egy közkatona szemszögéből láttatva az országos jelentőségű 
eseményt: 

Más beusztú&t kaptam. Február !• 
jével a hadtestparancsnokságra kerül' 
lem. a telefonközpontba telefonosnak. 
Itt komoly munka várt rám. Legtöbben 
a szolgálatban lányok voltak. Velünk 
szemben voltak a Klinikák. A lányok 
sokat kuncogtak, de nem tudtam rá-
jönni. miért. Hetente két nap kellett 
bejönnöm. Állandö kilépési engedélyt 
kaptam. Pár hét múlva már a rádiós 
központban voltam. Itt most már min-
den tudásomra szükségem volt. Szeren-
csém volt, mert a következő alkalom-
mal találkoztam a kiképzőmmel, Márki 
törzsőrmesterrel. Ez a találkozás erőt 
adott és biztonságot. A február hamar 
elmúlt. A háborús hírek egyre rosszab-
bak. A szerbeknél mind nagyobb a 
mozgolódás. A németek kénytelenek 
feladni Afrikát. Rommel tábornok 
csaknem kegyvesztett lett. Itthon is az 
ellenzék mindjobban hallatja a szavát. 
A nyilasok egyre hangosubbak. Szálasi 
egyre szemtelenebb. Az elve miatt újsá-
got kellett neki adni. Nyíltan Németor-
szág mellett agitált. 

Itt Szegeden is összecsapás történt. A 
szakszervezeti munkások az egyik nyi-
las gyűlés után megverték a nyilas szó-
nokokat. Az újságok crról mélyen hall-
gattak. Most már sok mindent kezdek 
érteni. A hadtestparancsnokságon is 
egynéhány magas rangú tiszt szívesen 
levetné a mundért, mert már ók is 
tudják, hogy ezt a háborút elvesztették 
a németek. Nem azért, mert a katonák 
kifáradtuk volna, de az utánpótlás na-
gyon akadozott. A katonák éheztek, 
fáztak. Szegeden is egyre többször je-
lennek meg röplapok, amik mind a 
háború ellen szitunak. Bírálják a kor-
mányt, miért hurcolnak értelmetlen cé-
lokért. A német csapatok is lassan kez-
dik feladni a Balkánt. Minden erót 
Oroszország felé összpontosítanak. 
Most már késó. A nyugatiak is unják a 
német repülők jelenlétét. 

A német vezetőség már nem bízik a 
magyar kormányban. A hadtestpa-
rancsnokságon furcsa a hangulat. Egyre 
többször utazok Újvidékre valami cso-
maggal, amit személyesen kell átad-
nom. Jövök, megyek. Időzni csak any-
nyit időzhetek, amíg a vonatom vissza 
nem indul. Amióta bejárok, a zászlóalj 
tisztjei egyre többször kérdeznek, mi 
újság a parancsnokságon. Szigorúak a 
mi tisztjeink, de emberségesek. Van 
olyan még mindig, aki a katonáit nem 
embernek, hanem levegőnek, vagy ál-
latnak tekinti. 

Már jó a márciusban járunk. Valami 
idegesség vagy nti vesz erót a törzstiszte-
ken. Hazulról ritkán kapok híreket, 
igaz én sem írok. Most már jó lenne 
hazamenni. A szolgálat egyre több idót 
vesz igénybe. A március 15-ei ünnepség 
még parádés volt. Az alakulatokat egy-
egy dfsszázad képviseli, ott vannak az 
iskolák diákjai, dc sok gyárból a fiatal 
munkások, sót még a középkorúak is. 
Borongós, hideg az idó. Hatalmas tö-
meg előtt több szónok tart emlékbcszé-
dct. A szünetekben a katonazenekar 
indulókat játszik. Aránylag példás rend 
van. Az ünnepség végén bejelentik, 
hogy neves színészek a színházban a 
fronton szolgáló katonák megsegítésére 
előadást tartanak. A katonáknak most 
már mindent gyűjteni akarnak. 

Az előadást a színházban rendezik. A 
belépődíjak elég magasak. Jó nevú szí-
nészek és énekesek vannak a társulat-
nál. Nagy a vágy elmenni az előadásra, 
de már minden jegy elkelt. Másnap is 
még maradnak. Ismét telt ház. A helyi 
lapok magasztalják a színészeket az ala-
kításért. A másik oldalon pedig az ada-
kozókat nevezik meg, akik a belépőn 
felül e nemes célra pénzt adtak. Sokan 
adtak 100 pengót, sót volt egy magát 
meg nem nevezó adakozó, aki 500 pen-
gót adott. A két este — a belépőjegye-
ken felül — több mint 60 ezer pengőt 
adtak a fronton harcoló katonák megse-
gítésére. Ez bizony szép összeg. Har-
madnapra már tovább állt a társulat. 
Nem sikerült eljutnom No majd hama-

rosan; 17-én Újvidékre megyek. 18-a 
szabad; igaz este 8 órára a telefonköz-
pontba kellett menni, mert az egyik 
lánynak volt az eljegyzése. így csak id-
én délután leszek szabad. 

A tiszt urak is mind hazamentek, csak 
a hadtestparancsnok maradt bent. meg 
még két magas rangú tiszt, valamint a 
szolgálatos százados és mi. A telefont 
tél kilenckor vettem át. Na. ma nyugodt 
estém lesz. A hadtestparancsnok so-
főrje ideges, mert randija van és az öreg 
még téblábol. A két társam szintén 
katona. Az egyik a híradósoktól, a má-
sik a huszároktól. A sofőrt elküldték a 
vendéglőbe — a Hágihoz —, hogy hoz-
zon két üveg sört. Nagyon lelkére kötöt-
ték. siessen, mert már ók is mennének 
haza. A sofőr hamar megjött. Még ó is 
kapott egy pohárral. Úgy 1(1 óra után 
csak v illog a központ, és vidéki hívás. Ki 
lehet'.' Belépek a vonalba. Budapest, és 
kérdi, ki van a vonalban? Kérdik, ki van 
a tisztek közül bent. Mondom, hogy ki 
van. Azonnal kapcsoljam. Kiszólok. 
Azonnal vegve fel valaki a telefonkagy-
lói, nterl Budapest kér, sürgős és bizal-
rnas. A hadtestparancsnok jön, átveszi a 
kagylót, bejelentkezik. Odakészítem a 
papírt, ceruzát és várok. 

A parancsnok elfehéredik és 
mondja, hogy írjam, amit mond. 19-én 
01 órától a német csapatok átlépik az 
országhatárt. 19-én 24 óráig összetar-
tás. Katonai hívás vidékre tilos. Az 
alakulatokat azonnal írásban értesí-
teni. A másik társam vált fel. de senki-
vel nem szabad beszélni. Irány az 
iroda! Papírt és átíró tollat kapok. A 
parancs így szól: 19-én 01-tol 24 óráig 
összetartás. Senki el nem hagyhatja a 
laktanyát, még az őrhelyet sem. A 

kintlukó tisztek azonnal vonuljanak be. 
Erre van 10 perc. Ez uz egész. 

Minden alakulatot felhívni. Mi meg 
ketten a sofőrrel az írásos parancsot 
hordjuk szét. Az utászoknál kezdjük. 
Majd a motorizált (üzérek, a gyalogság, 
híradósok, irkászok. vonatosok, határ-
vadászok. csendőrség, rendőrség, de 
ezek még később más parancsot is kap-
tak. A parancsnokoknak azonnal a had-
testparancsnokságra kelleti menni. A 
Csillag börtön és a katonai büntető is 
külön parancsot kapott. Nagy volt az 
izgalom. Nem tudták mire vélni. Mi 
nem mondhattuk meg. Éjfélre min-
denki megkapta a parancsot. Mire visz-
szuértünk a csendőrség és a rendőrség 
tisztjei bent voltak. Sót még a gépíró és 
gyorsíró lányok is. Mór írták a paran-
csot. |9-én csak a sofőrnek és nekem 
volt nyílt parancsa. így csak ketten me-
hettünk a városba. 

A lakosság nem tudott semmit, 11 óra 
felé a Városházáról hangszórók jelen-
tették be, a német csapatok érkezését 
fogadják szeretettel. Szeged egy eros 
zászlóaljat kapott. Az alakulat a gyalog-
sági laktanyába lett elszállásolva. A la-
kosság nagyon meg volt döbbenve. A 
csendőrök és a rendőrök megerősített 
szolgálatot végeztek. Mi ketten az autó-
val a várost jártuk és a laktanyákat 
néztük meg. Itt minden csendes volt. 
Estig alig eltem. 18 órától a telefonbe-
szélgetés fel lett oldva, de csak a pa-
rancsnok továbbítására lehetett hasz-
nálni. 20 órára az alakulatok parancsno-
kai már a parancsnoksághoz lettek be-
kötve. 20 órakor hangzott el a parancs. 
20-án 08-ra a hadtestpurancsnokságon 
jelentkeznek. A készültségeket az őr-
szobára rendelni. A fegyvereket clesre 
kell tölteni, de senkit nem szabad lelőni. 
Mindenféle rendbontás tilos. 

Az őrségek tagjai azok. akik legjob-
ban ráfáztak erre a két napra. Pedig ugy 
hiszem, vasárnap volt 19-e. 2ü-ún a 
pontos időben mindenki ott volt. A 
telefonnál most már a lányok is ott 
voltak. Az épületben nem volt hangos 
szó. Mindenki suttogott, a tekintetek-
ből látszott a bizonytalanság. Az érte-
kezlet több mint egy óra hosszat tartott. 
Én is mehettem haza. A laktanyában is 
csend van. Csak az örök mentek a 
kijelölt helyekre. Én azt hittem, végre 
aludhatok. Alig fekszem le. a zászlóalj-
parancsnok hivat. Kettesben van ve-
lem. Mindent jsontosan elmondok. Kö-
szöni. de erról senkinek. Büszke rám. 
de azt mondja, szerencsém van. Mond-
iuk. Ezután nyugodtan alszom estig...'' 

HORVÁTH ZOLTÁN RAJZA 

TAKÁCS IMRE 

Hold, csillag, üstökösök 
Hajnalban nem kelhet föl a telehold, 
Ezért hát fölösleges a vad érzet; 
Rossz alkonyok és esték pedig nem látnak el odáig, 
Zenitre se figyelnek, hol pedig áll a Vega. 

Mis-más a: elet, miskárolt, 
Átszikrázni csak nagyritkán tud 
Robogó vonat egy másikhoz — 
Igyekezvén baleset nélkül csiholni 
A gyorsan hamvadó cslllag-üstököket. 

Csúsztatott farsang 
A társadalmi böjt — melynek mély-

ségét a politikai életben beállt fordula-
tok igencsak feltöltik — mellett az 
igazi, a klasszikus böjt időszakában, 
szerencsére, az ünnepvárásra összpon-
tosít a nemzet. Március tizenötödike 
és a húsvét közelsége sok mindent 
meghatároz. Immár bizonyos, hogy 
sokkal érettebb közegben éíünk, mint 
sokan elképzelték avagy remélték. Ez 
a bizonyosság a maga során olyan 
tartalmat kölcsönöz a mindennapok-
nak, melynek az alapkőjellegéhez nem 
fér kétség. 

... Van egy rétege a magyarságnak, 
kik e kettós ünnep között fognak — 
remélhetőleg — teljes mértékben beil-
leszkedni a számukra lassan kristályo-
sodó viszonyrendszerbe. Ez az egye-
lőre húszezresre becsült tömeg a maga 
módján részben előidézője és terméke 

Móra-bejegyzés egy cselédkönyvbe 
Szeged-felsőtanyán is ínséges 

idők jártak az 1920-as évek elején. 
A törpebirtokos földművesek közül 
sokan fiúgyermekeiket iskolába já-
rás helyett elküldték libapásztor-
nak. birkapásztornak. A leányokat 
a szatymazi úri birtokosok szegedi 
lakásaiba cselédnek szegődtették. 
Alig várták a szülők, hogy legalább 
egyik gyerekük megkereshesse kis 
kosztját, ruházatát. Maradt még 
otthon kenyérfogyasztó. Az iskola-
hagyott gyerekek megkapták a va-
kációt egész életükre. 

Mégis könnyes szemmel ment el 
hazulról a kis Rozika cselédnek, 
pedig ó protekcióval lett szolgáló 
Móra Ferencéknél. Valójában nem 
is volt szükség a 12 éves kislány 
munkájára a Móra-háztartásban. O 
mondja, a „tekintetes úr" egy gon-
dot levett a szegény családfő vállá-
ról a felfogadásával. A kis szolgá-
nak az elóre kialkudott bérhez jeles 
ünnepekre adtak egy blúzt, zseb-
kendőt vagy szoknyát. Egy nap sza-
badságot kapott minden hónapban, 
akkor mehetett haza. Zsebpénzt 
adtuk Rozikának a hazautazáskor. 
A Napló-házban 3 szoba közül egy-
ben a szobát bérló diákfiú lakott. 
Az ebédló Móra Ferencé volt. A 
felesége és Panka a hálószobában 
tartózkodott. A sarokban, beszorí-
tott helyen lévó konyhában nappal 
is égett a villany. Ott romlott el 
Móráné látása. A három szolgáló-
lány elfért a kis cselédszobában. Az 
éléskamrába a folyosóról jártak be. 

A régies konyhabútoron kívül a 
többi szoba bútorzata korabeli di-
vatosnak túnt. Az ágynemű nem 
volt különleges. Gazdájuk ízlését 
dicsérték a konyhában az edények. 

sott. takarított. A legidősebb Mó-
ráné körül sürgött-forgott a kony-
hában, segített a főzés előkészítésé-
nél. A csupaszem lányt a gazdasz-
szony irányította. Kedves szóval, 
türelmesen tanította a szakácsmes-
terségre. A nagy fapapucsban Ro-
zika ment naponként a nagyságos 
asszonnyal a henteshez, a piacra. A 
kislány vitte haza az árut a nagy 
kosárban. Móráné soha nem alku-
dott. mindenből bőven vett. 

Nem jól ment a sora ekkor Mora 
Ferencnek, a régebben megbecsült 
polgárnak. Talán ettől fehéredett 
meg a haja. Szegény volt, nem 
övezte olyan tekintély mint megér-
demelte volna. Ha hazaért, bevette 
magát az ebédlőbe. Oda nem ment 
be senki, ott dolgozott, szivarozott. 
Avval ment az élete. Az egyiket 
letette, a másikat fölvette. Mérték-
kel iszogatott. Az ebédlőben köny-
vespolcok takarták a falakat maga-
san. Az egész szoba tele volt könyv-
vel. Móra ágya az egyik könyves-
polc alatt volt. Éjszaka tudott legin-
kább írni. Semmi papírt el nem 
szórt, példás rendet tartott maga 
körül Az íróasztal tetején csak egy-
-egy könyv maradt. Iratait mindig a 
fiókba tette. Délelőtt munkahelyén 
dolgozott. Ebédelni pontosan haza-
járt 

Egyszer éppen akkor ért haza 
Móra Ferenc, amikora takarítólány 
viasszal bekente a parkettát, a kis 
Rozika lábára ráerősítette a kefét, a 
másik lábát törlőruhába csavarta. 
Meglátta az előkészületeket, és 
kedvesen így szólt: 

Az egyik s/olgálólány csak mo- is. 

— Rozika! Úgy látóm, ha jó 
kedve lesz, itt megtanulhat táncolni 

Móra Ferenc és Móráné is ma-
gázta a gyereket. Az író gyakran 
adott könyvet a kislánynak olvasni. 

— Ez magának való, olvassa el 
— kínálgatta. Egy ideig olvasta Ro-
zika. majd abbahagyta, fárasztotta. 
Később üjra elővette, végül elol-
vasta. Nem akart hálátlan lenni, 
mert mindig kedvesen beszélt vele 
az (ró. 

Ha vendégek érkeztek, a fiatal-
ember szobájában ebédeltek. Csak 
a két idősebb lányszolga terített, 
tálalt. Móráné súrún megmutatta 
nekik, hogyan kell a hosszú divatos 
tálakból a finom rakott ételeket a 
vendégeknek kínálni, vagy minden-
kihez odaállva felszolgálni. Olykor 
a lányok a vendégektől kaptak 
zsebpénzt. 

Étkezés tekintetében a szolgalá-
nyok voltak az elsők. A segédsza-
kácsnak (Móráné volt a főszakács) 
először a három alkalmazott ré-
szére kellett kimerni a porciót. Nem 
is volt hiba soha a konyhában. Mó-
ráné törődött a szolgálókkal. A ki-
csit ideges természetű Moráné 
hosszú, világos, szőke haját egysze-
rűen viselte. Panka és az anyja min-
denben egyetértett. 

Pongrácék súrún jártak Móráék-
hoz, leginkább teadélutánra. A kia-
dósabb összejöveteleket Pongrá-
céknál tartották. Előtte Móráné 
otthon elkészítette az ebédet vagy 
vacsorát, és vitték azt a gázgyár 
igazgatójáékhoz. Egy évig szolgált 
becsülettel Rozika. Móra Ferenc 
állította ki a cselédkönyvét. Az ó 
beírása volt abban az elsó. „Meg-
bízható, derék, hú szolga." így szólt 
a véleményezés. Mindkettőjük ta-
láló minősítése volt e négy szó. 

HÚSZRA LAJOS 

is egyúttal mindannak, amibe mara-
déktalanul szeretne beilleszkedni. Mi-
lyen tapasztalatokkal lépték át az or: 
szághatárt? Ottani mindennapjaik 
mérvadó jegyei: a dolgokat nem sza-
bad nevükön nevezni, mert... (így lesz 
a karácsonyfából télifa. az élelmiszer-
adagok kiválióhelyéból „rendeléses 
kassza", a jogfosztottságból dicsé-
rendő egvenlósdi); a kora tavasztól 
késő őszig tartó mezőgazdasági kam-
pány ideje alatt nincs engedélyezve 
lakodalom, keresztelő, ugyanis... (aki 
nem tartja be e rendelkezést, súlyos 
pénzbüntetést kockáztat); a legújabb 
kísérlet pedig: az őslakosok majd ma-
guk kérik a szülőfalu lerombolását, 
hiszen... (gyermekkori „álmuk" válik 
valóra a panelba költözéssel). 

Eltalálták: az erdélyiekről van szó. 
Akik lassan-lassan elszoktak a far-
sangtól. mint ahogy csuk a lelkük mé-
lyén ünnepelhettek március tizenötö-
dikén és a húsvétból csak a locsolkodás 
rituáléja maradt a gyermekek szá-
mára. így történhetett meg, hogy a 
Szegedi Erdély Kör megrendezte 
ugyan a maga farsangját, de csupán 
csúsztatva, és ennek gyakorlati 
haszonélvezői a gyermekek voltak. 
Akik ezt nem is bánták... S hogy a 
magukkal hozott, leszámolandó refle-
xekről is szóljuk: a díjazottak elismeré-
sérc egy hét múlva került sor, igaz. a 
torta és az ajándékkönyvek kárpótol-
tak mindent. Itt és most az elsó három 
helyezettet idézem — okulásul. Akik 
— lehet — belső indíttatásnak eleget 
téve választották azt a jelmezt, mely 
meghozta számukra az elismerést. 

1. l'iroska (farkas nélkül). Az üde és 
bajos kislány kosurát szemügyre véve, 
kiderült, gombának, áfonyának se 
híre, se hamva... A nagymamának 
sem. akinek szánná az ebédpótlékot. 
Igaz, valahol Erdélyben várja már a 
„nagy formulárt", minden áttelepülő 
végső reménységét — az útlevél előtt. 
Piroska, a mese és környezetének jó 
ismerője, piros babos szoknyájában 
európai jelenség volt, és a mese egye-
temességének megtestesülése. Avagy 
más szemszögből: az erdélyi, kisebb-
ségi ártatlanság gondolatának hordo-
zója. Kár, hogy kevesen látták. Csak 
azok, akik lélekben úgy is azonosultak 
vele. 

2. A seriff Hogy milyen gondolat 
vezette a legénykét a seriff-maskarába 
bujáshoz, nem nehéz kitalálni. Olvas-
mány- és filmélményei diktálhattak, 
viselkedése ellenben nem volt egyálta-
lán önhitt és magabiztos. Sót. Ellentét-
ben állt az öltözékével. Azért nyuszi-
nak sem hagyta magát degradálni. 
Egyszerűen jelezte: van ilyen is. 

i . Királylány. Milyen a lelki „trón-
fosztottság" érzése? A gyermeki érzé-
kenység vonalait és görbéit követve, a 
beilleszkedés során eljutunk egy olyan 
állomáshoz, mely nyitottságot, min-
denre érzékeny fehér lapot feltételez. 

Azok vagyunk — mondták az erdé-
lyiek. Fehér lappal indulók. 

SZEREL)! TAMÁS 


