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     Katonadolog                                                                               

    Visszaemlékezések családunkban 
 

 Nem is tudom, hogyan és milyen formában írjam le azt, amiről a dédnagymamám 

néha-néha mesélt a II. világháborúval kapcsolatban...  Sajnos, ő már a másik dimenzióban 

tölti véget nem érő utazását, kizárva annak a lehetőségét, hogy beleszóljon vagy kijavítson az 

írásomban. A dátumokat mellőzöm, mert pontosan már nem emlékszem, mi, mikor és hol 

történt, de gondolom, nem az a legfontosabb, hogy részletesen napló formájában számoljak be 

bármiről is. Saját szavaimmal próbálom leírni mindazt, amit hallottam egykor tőle, és hogyan 

látom a következményeket. 

   II. világháborús emlékek a zselízi Franz Schubert 

      Múzeumban 

Tehát a II. világháború számomra egy hatalmas nagy káosznak tűnik, már csak azért is, mert 

azt mindig a győztesek írják. 

Ma már nyilvánvaló, hogy a történelmi könyvek sokasága más-más szemszögből igyekszik 

megmagyarázni a háború igazságos és igazságtalan arcát. 

A dédi elbeszélése alapján a II. világháború vége felé 1944 őszétől 1945 májusáig Zselízen az 

oroszok a németekkel együtt sokszor egy fedél alatt éltek és aludtak, mindenféle atrocitás 
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nélkül. Természetesen ilyen formában az olvasó soha sem kapta vissza a kommunista 

történelemírók tollából. Gyilkos nácik, versus hős felszabadító oroszok. Ez a klisé maradt 

meg az emberekben. 

A mi korosztályunk egyre kevesebbet tud arról, hogy valójában miért is történt mindez a 

szörnyűség, amit ember egyáltalán el tud viselni. A dédit és korosztályát is az akkori 

információk ismerete kerítette hatalmába, amelyek nem voltak mindig objektívek és 

hasznosak a még élő lakosok számára. 

 A hírek és információk nagyon hiányosan terjedtek. Kihasználva ezt a harcoló felek vezérei, 

mindent megtettek annak érdekében, hogy a civil lakosság megfélemlítve és félrevezetve 

legyen. Természetesen a háború nem minden helyen volt egyforma, hiszen az emberek sem 

egyformák. Nem volt mindenki született gyilkos, sőt az orosz és a német katonák többsége 

ellenezte a háborút. 

A németek többsége nem is tudta, hogy miért harcol, kinek és milyen hatalomnak szolgálnak. 

Az oroszoknak pedig nem volt más választásuk, mint harcolni, mert ha ellenkeztek, helyben 

kivégezhette őket az orosz rögtönítélő bíróság. Erről is mesélt a dédnagymamám. 

Szerencsére Zselíz nem volt Sztálingrád, és a kegyetlenségek sem voltak annyira érezhetőek 

ezen a vidéken. A dédi elbeszélései alapján a Garam folyó két partján állomásoztak az 

ellenfelek. Az oroszok a Garam bal partján, a németek pedig a jobb partján. A német katonák 

a lakosságnál voltak elszállásolva, később, amikor az oroszok is átkeltek, nem egyszer 

közösen osztották meg a fedelet a fejük felett. A mai napig nem tudom megérteni, hogyan 

fordulhatott elő ilyen szituáció, hiszen előtte ágyúval lőtték egymást, át a folyón, egyik feléről 

a másikra. Elképzelhetetlennek tartom, hogy az esküdt ellenségemmel egy fedél alatt aludjak. 

Hát, ilyen egyszerű az élet – gondolom -, vagy valami egészen más az igazság? 

Sajnos, keveset tudtam meg a háború ilyen oldaláról, mert kevés időt töltöttem a dédimmel. 

Mesélte még azt is, hogy a férje a magyar hadseregben szolgált és a Don-kanyar lett a 

sírhelye. Említette a német katonák és a civil lakosság kapcsolatát is. Természetesen nem volt 

minden publikus, és most sem az. A tanultak és a valóság sokszor ellentmondanak 

egymásnak. 

Érdekes, hogy korunk technikájának köszönhetően információk kavalkádja terjed mindenfelé 

a II. világháborúval vagy bármelyik háborúval kapcsolatban. Amit a szüleim tanultak, már 

messze nem biztos, hogy megfelelnek a valóságnak. Rengeteg írás, történelmi bizonyíték ássa 

alá azokat a tanultakat, olyan dolgokat, amelyek valamikor úgy voltak előadva, hitelesnek 

titulálva, hogy csakis így történt, sehogy máshogy. Emberek százezrei voltak hamisan elítélve, 

kivégezve, kiforgatva vagyonukból, elzavarva otthonukból, átköltöztetve más országokba 
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valamilyen hamis, hazug elvek, nézetek alapján. A mai napig él az emberekben, 

társaságokban, nemzetekben a hatalmi vágy, hogy csakis ők uralkodjanak mindenki és minden 

fölött bármi áron is. Az emberi élet a legkevesebb, háború ide vagy oda, szétbombázzuk, 

felépítjük, uralkodni fogunk, kölcsönt adunk, adósságba hatjuk egymást, félemlítünk, 

fenyegetünk …,  és még sorolhatnám. 

Nagyon bízok abban, hogy a jövőben a háborúnak még csak a szele sem éri el Európa partjait, 

de a jövőnk, sajnos,  nem az egyszerű, természetes gondolkodás elvén működik, hanem a 

pénz és a hatalom körforgása elvén, ami a politikai és pénzügyi szakemberek analízisei 

alapján nem éppen a legmegfelelőbb irányba sodorhatja az emberiséget és annak jövőét. 

De ezt már mindenki tudja, ide nem kell történelemkönyv.      

Mint tudjuk, minden háború a másik nemzet, faj fizikális megsemmisítését, leigázását 

szolgálja, és folytatása a győztes oldal saját nézeteinek, politikai nézeteinek a preferálása is. 

Ez soha véget nem érő folyamat. A történelem később beigazolta, hogy a hatalmat és a 

kizsákmányolást egymás nélkül semmilyen társadalmi rendszert nem lehet elképzelni, mert 

már összenőttek. Megnyilvánulásukat mindegy, hogy mibe burkoljuk, nevezzük 

kommunizmusnak, demokráciának, netán kapitalizmusnak. Egykutya. A győztes és a vesztes 

politikai elitje csakis úgy szeleteli fel a tortát, hogy csak maguknak jusson, hagyva egy kis 

morzsát maguk alatt, vigyázva arra, hogy még csak véletlenül se tudja meg a proli, az őket 

eltartó többség, hogy milyen finom íze is van, és főleg miből és milyen módon készült a torta. 

Ezt csak a hatalmon lévő politikusok, a kiválasztottak meg a főszakácsok tudják. 

Az  I. és a II. világháború korunk technikájához képest (a korábban vívott háborúkat  már nem 

is említem), ún. „pelenkás háború” volt. A katonák fegyverei és azok minősége siralmas volt. 

Természetesen nem a speciális alakulatok és azok hadi felszereltségéről, képességeiről 

beszélek. Beszélek itt a közkatona felszereléséről, képzettségéről. Többsége tudatában sem 

volt annak, hová viszik, mennyi időre és kikkel fog harcolni. 

Gondolom, annak idején az emberek többsége, még csak puskát sem látott, és nem is 

gyakorlatoztak. 

Az egy dolog, hogy már hallottak a közeledő harcokról, gyilkolásokról, és lelkileg 

felkészültek voltak, de merem állítani, hogy nem bírtak elegendő tudással és erővel, hogy 

felvegyék a harcot a fronton. A mi generációnk nehezen érti meg, milyen érzés lehetett, ha 

kisebb vagy nagyobb cipőt kaptak, az éhség, ha kevés volt a muníció, tájékozatlanság, káosz, 

félelem. Ezek a szavak nekünk semmit nem jelentenek, de azoknak a mindent jelentett, akik 

ezeket a szavakat ismételgetve csukták le örökre a szemüket! 

Mi volt, ha megsebesült vagy elesett egy rádiós vagy telefonos? Akkoriban drótos, tekerős 
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telefonok voltak a frontokon, nem pedig mobil telefonok. Nem volt semmiről sem 

információjuk, nincs információ - nincs visszatérés, addig mentek, míg volt golyó a puskában, 

és amíg bírtak. 

A hírzárlatok a fronton gyakran halálcsíkot húztak a katonák s a csapatok között. 

Hányan haltak meg feleslegesen, 30-50 millióan?  Senki nem tudja pontosan. A mai napig 

azon polemizálnak, hogy fedjék le a háborúban elhunyt emberek számával azt a valóságot, 

amit „nagyra becsült háborús hőseink” igyekeznek a mai napig eltitkolni. Azt, hogy a 

hátországban meggyilkolt és halálra dolgoztatott ártatlan emberek száma valójában mennyi is 

volt, soha nem fogjuk megtudni. A háborúból a mai napig hasznot húzó etnikumok és a 

politikai elit bizony mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az általuk propagált 

történelem maradjon meg az emberek emlékezetében. 

A háborúk történelme már megtanított minket arra, hogy megértsük azt, hogy a fizikai háború 

mindig egy hatalomra törő eszme úttörője. Leigázni testileg és lelkileg is a másikat. Utána 

pedig, mint a beprogramozott klónokat, irányítsa az az eszme, amelyet a hatalom produkál. 

Látjuk, halljuk naponta, hogy mi történik körülöttünk a nagyvilágban. Katonáék igyekeznek 

mindenhol megmutatni, hogy ki volt, van és lesz e világ uralkodója. Bármilyen ürüggyel és 

cselszövéssel lerohannak, megtámadnak országokat, akikkel előtte még sikeresen üzleteltek, 

barátságot ápoltak. Nincs kegyelem, mindent felfalni, megemészteni, és csak a szemetet, 

romokat hagyni maguk után. Ez a cél. Aztán elözönleni az országokat saját befektetőkkel, 

majd ráerőszakolni a saját politikáját, vallását, banki, egészségügyi rendszerét, nyelvjárását, 

szokásait és a leglényegesebb hogy a médiát és az információszolgáltatást is a katonáék 

elvárásainak megfelelően fogják működtetni, mert az igazság és a szabadság már csak 

cenzúrázva kerül a közvélemény elé. 

Katonadolog – mondják. Vagy megszokják, vagy megszoktatják velük lassan, minden áron. 

Nem sietnek. Generációról generációra tompítják el az emberek agyát, elhitetik velük, hogy 

ez így és most a legjobb, mi a trendi, mi a történelem, mi a jövő. 

Szépítenek, közben pedig a fegyverkezés az, ami a legfontosabb minden hatalomra vágyó 

fajnak, nemzetnek. Rengeteget költenek rá és rengeteget olyan dolgokra, amelyek teljesen 

feleslegesek a békében élni akaró nemzetek részére.  Nem is vesszük észre, hogy már mélyen 

benne vagyunk a „nem fizikai” háborúban is. Az emberiség fejlődésével a háború szó már 

egészen mást takar. Gondolok itt a nemzeti, faji háborúkra. Az uralom állandóan ezekkel a 

témákkal foglalkoztatja az embereket, elvonva a fontosabb dolgokról a közvélemény 

figyelmét. Szisztematikusan, tervezetten, lassan de biztosan rombolják le az emberekben a 

büszke nemzeti hovatartozást. Nincs már erő és energia az emberekben, hogy a saját 
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nyelvükkel harcoljanak az uralkodó „nyálas nyelve” ellen. 

A háborúk által elfoglalt országok népei akaratuk ellenére is beleolvadnak a többség nyelvét 

beszélő nemzetbe. A hatalmon levők törvényeket írnak, majd fogadnak el maguknak, amiben 

természetesen sértetlenséget garantálnak a kisebbségeknek nyelvhasználatuk gyakorlásában. 

Mint tudjuk, a gyakorlatban ez egy kicsit másképp működik. 

A háborúk végeztével minden nemzet szeretett volna a legnagyobb földterületet megtartani 

magának, természetesen ez csak a vesztesek rovására történhetett. A határokat szinte „hetente” 

tologatták addig, amíg megegyeztek egymás között. Így történhetett meg, hogy a lakosok nem 

mindig a megfelelő oldalon maradtak, mivelhogy az embercsoportokat, falukat, városokat 

nem volt lehetséges ide-oda dobálni. Ezek a virtuálisan szétosztott földterületek a valóságban 

rengeteg család életébe beleszóltak. Nem egyszer tragikus sorsú történetekről hallottunk. Pld. 

az 1920-as „trianoni bohóckodás” örökre megpecsételte a magyar nemzet jövőét. Minden 

vesztes nemzet számára létezik egy bohóckodós történelmi dátum,  amikor is a 

határlopásokkal, szerződésekkel elvágták a haza és az anyanyelv köldökzsinórját. A 

kisebbségben élő emberek a szokásaikkal, anyanyelvükkel az asszimilálódás útjára lépnek. 

Keverednek más nemzetekkel, népekkel. Az ország hivatalos nyelvét kell használniuk, még 

akkor is, ha éppen a semmiből kinőtt nemzet nyelve a hivatalos nyelv. De ez így van 

mindenhol, legyen az Európában, Ázsiában vagy Amerikában is. Szisztematikusan eltüntetik 

azt, ami kényelmetlen, vagy veszélyt jelentene a diktatúra nyelvezetére. 

Ennek ellenére minden nemzet büszke a múltjára, szeretné megőrizni szokásait. Nem tudom 

elképzelni, hogy ne az anyanyelvemen gondolkozzak. Sejtjeimben van úgy, mint máséban a 

saját anyanyelve. „Ahány nyelvet tudsz annyi ember vagy”- mondják. 

Az angol, spanyol, portugál és a francia nyelv az élő példa arra, hogy a háborúk és a 

leigázások által mennyi gyarmatot mondhattak magukénak az egész föld területén. Az egész 

világ e nyelvektől volt hangos. Az őslakosok, bennszülöttek szinte teljesen asszimilálódtak a 

hódítók uralma alatt.  Szokásaikat turisztikai látványossággá formálták, hogy anyagi bevételt 

biztosítsanak maguknak, mert a hatalom költségvetése bizony nagyon fukar, ha a kisebbség 

támogatásáról van szó. 

Úgy veszem észre, hogy a világ egynyelvűségre törekszik, mert a hatalom csak egy átfogó 

struktúrában létezhet, ahol bizony csak egy nyelv lehet a hivatalos. Már jó úton haladunk 

feléje. 

A hivatalos nyelv és a kisebbségi nyelvek használatának a viszonya érdekes fordulatot fog 

okozni a jövőben. Azt hiszem, a leghivatalosabb nyelv már adva van a hatalommal együtt. A 

történelem csak vár addig, amíg a kevésbé hivatalos nyelvek megoldják a kisebbségi 
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kérdéseket, hogy aztán ők legyenek a kisebbség. Természetesen ezek a fordulatok 

párhuzamosan hódítanak az élet minden szférájában. Tudatosan teszi lehetetlenné az egyik 

ember életét a másik. 

Van rá példa, hogy a világ egyes részein visszabillen a kisebbség láthatatlan mérlege az 

eredeti előnyösebb pozícióba. De sajnos évtizedek telnek el addig, és nem minden kisebbség 

bírja magát fenntartani ebben a szélmalom-harcban. Az idő nem nekik dolgozik. 

Nagyon remélem és bízok abban, hogy ami Hongkongnak sikerült az ezredforduló előtt, ha 

nem is ugyanilyen formában, de hasonlóképpen sikerülhet Magyarországnak is, és velük 

együtt mi is asszimilálódhatnánk a magyar uralommal. És olyan emberek, akik azért utaztak 

Franciaországba, egy megrendezett háború után, hogy egy versailles-i kastélyban 

„bohóckodjanak”, és valamilyen békeszerződést írjanak alá, soha többé ne kerülhessenek 

politikai vályúhoz, mert nemcsak mi, magyarok, hanem egész Európa etnikailag szétszóródott 

pár hatalomra éhes nemzeti soviniszta végett.   

 

 Drága dédim! Gondoltad volna Te akkor, milyen lesz a világunk 2012-ben? 

 

  

      

  A felvételek az Oroszkai Hadtörténeti Múzeumban készültek. 


