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Az orosz kapcsolat 
 
Miután felmerült bennem az ötlet, hogy családi történetek írását 

kérjem ismerősöktől, sőt ismeretlenektől is, rájöttem, akkor nekem is 
illene valamivel előállnom, különben furán nézne ki, hogy ilyen elvárásaim 
legyenek másokkal szemben. Hát igen, nem is volt annyira egyszerű a 
választás… Végül nem egy kerek mese mellett döntöttem, hanem e néhány 
sorral megpróbálok több évtizedet átölelni. 

Az I. világháború idején Selmeczi András császári és királyi honvéd – 
aki történetesen a dédapám volt – az ellenség fogságába esett és 
sokadmagával Oroszországba szállították. A sors viszonylag kegyesen bánt 
vele, mert elkerülte a szibériai hadifogolytáborok kegyetlen világát, 
helyettük egy Lukosina nevű faluban kötött ki. Bizonyos Olga nevű, szépnek 
mondott hadiözvegynél szállásolták el, az ő földjein, valamint a háza körül 
kellett dolgoznia. Állítólag Olga férjét a vörösök végezték ki. De akkor 
vajon miért gondoskodtak arról, hogy az özvegynek és három árván hagyott 
gyerekének egy hadifogoly munkaerejével segítséget nyújtsanak? Nem ez 
jellemezte a formálódó Szovjetunió világát.  

Ahogy telt az idő, a férjét elveszített orosz nő és a hazájától 
elszakított magyar katona egymásba szerettek. Nem tudom, ez akkortájt 
mennyire felelt meg a helyi erkölcsöknek, kellett-e titkolniuk ezt a 
kapcsolatot az emberek előtt, de 1920. után, ha akarták sem tudták volna, 
mert akkor Olga egy fiút szült Andrásnak, aki az István nevet kapta. 

Aztán a hadifoglyok egyszer csak hazatérhettek. Andrást a honvágya és 
talán a könnyebb boldogulásuk lehetősége arra sarkallta, hogy meggyőzze 
asszonyát, hogy kövesse őt Magyarországra. A meggyőzés nem lehetett 
egyszerű, mert az érvek között olyan szántók és puszták birtoklása hangzott 
el, melyek teljesen légből kapottak voltak. A döntés megszületett, a 
hattagú család felpakolt és útra kelt. 

Amikor megérkeztek András szülőfalujába, Bokodra, persze nagyon hamar 
kiderült, hogy a beígért gazdagságnak a legkisebb valóságalapja sincs. 
Állítólag dédanyám sohasem tanulta meg igazán magyar nyelvet, de egy magyar 
mondata mégis él a családunk emlékezetében, mely akkor hangzott el, mikor 
rájött, hogy férje rászedte: „Ándrás, ván neked pusztád, ván neked a pusztá 
farod!” Hát igen, itt valójában nem a farod szó hangzott el, hanem annak 
egy vulgárisabb szinonimája…  

Ki tudja, vajon dédanyám haragja meddig tartott, de az tény, hogy nem 
szedte a sátorfáját, hogy visszainduljon, hanem élete végéig Magyarországon 
maradt. 

Húsz év sem kellett hozzá és az addigra már felnövő nagyapámnak 
ugyanúgy indulni kellett a frontra, mint azelőtt az apjának. A háború már 
zajlott, mikor Kocson feleségül vette nagyanyámat, Lantai Margitot – akinek 
akkor már két bátyja is katona volt. 1942 áprilisában megszületett apám. 

Időnként elgondolkoztat, hogy mekkora tartásuk volt ezeknek a 
generációknak, hogy el tudták viselni a sors által rájuk mért 
megpróbáltatásokat. El lehet-e képzelni, mi játszódhatott le dédanyámban, 
amint búcsúzik a fiától, aki éppen indul, hogy fegyvert fogjon az ő 
szülőhazája ellen? Vagy azt, hogy miként élte meg nagyapám, hogy 
anyanyelvét nem a bajtársai, hanem az ellenség katonái beszélik? Mai fejjel 
az is kegyetlennek érzésnek tűnik, ami akkor persze nem volt kirívó eset, 



hogy nagyanyámnak egyszerre kellett aggódnia a hozzá legközelebb álló három 
férfi életéért, férjén kívül ugyanis a két bevonuló bátyjától is búcsúznia 
kellett.  

Sajnos a tragédia ezt a családot sem kerülte el. Nagyanyám Vince 
bátyja örömmel olvasta a fronton nagyapám levelét, melyben felkérést kapott 
a született fiúk keresztapaságára, majd néhány nap múlva, miközben századát 
rohamra vezényelte, hogy elfoglaljanak egy Harkov melletti falut, holtan 
rogyott össze egy nyakába fúródó ellenséges golyótól. Nagyapám és másik 
sógora egyaránt hadifogságba kerültek, ahonnan később épségben sikerült 
hazatérniük. 

A családunk „orosz kapcsolatát” aztán 80-as években személyesen is 
megtapasztalhattam. A szovjet katonák jelenléte a falunkban, Dadon és a 
környékén szinte természetesnek volt mondható. Nem volt szokatlan látvány, 
ahogy a tőlünk kb. 10 km-re működő császári laktanya Ural, Kraz, Zil 
teherautói időnként hosszú konvojokban átdübörögtek utcáinkon, az sem, hogy 
parancsnoki UAZ parkol a vegyesbolt vagy a kocsma előtt, hogy utasai onnan 
egészítsék ki a kincstáruk által biztosított készleteiket. Emlékszem 
felkészülési futballmeccsre, melyet az orosz katonák ellen játszottunk és  
egy Császárról megszökő kiskatona elleni hajtóvadászatra is, ahogy 
ismeretlenül is szorítottunk a katonának, hogy ne találják meg, mert 
sejtettük, ha visszaviszik a laktanyába, nem fognak vele kesztyűs kézzel 
bánni. Időnként a környező szőlőhegyeken pincefeltörések voltak, ilyenkor a 
szóbeszédben mindig az keringett, hogy az elkövetők az állandóan alkoholra 
szomjazó orosz katonák voltak. A falu idősebb korosztálya akkorra sem tudta 
elfelejteni a „felszabadítás” során megélt eseményeket, a szovjet egyenruha 
állandó figyelmeztető jel volt számukra, hogy a magyar nép egy idegen 
impérium alattvalója. Mindezekkel együtt, érdekes módon ezek a katonák 
mégsem lettek igazán a közutálat célpontjai, a lakosság talán inkább szánta 
őket, hogy akaratuk ellenére éveket kellett eltölteniük családjaiktól 
elszakítva. Nem az egyes ember volt az ellenség, hanem a beteg politikai 
rendszer.  

Akkortájt az iskolában mindenki kötelezően tanulta az orosz nyelvet, 
ennek ellenére szinte senki sem sajátította el. Nagyapám kihasználva, hogy 
az anyanyelvét nem felejtette teljesen, élt a helyzet adta lehetőséggel. Ha 
szépíteni szeretném a valóságot, azt mondanám, hogy aktívan részt vett a 
magyar és az orosz nép gazdasági kapcsolatainak ápolásában, mivel azonban 
már nincs büntetőjogi következménye a történetnek, maradhatunk annyiban, 
hogy alacsony keresetének kiegészítése miatt orgazdaként működött. 
Tevékenységének az lehetett az előzménye, hogy a faluban a 
raktárkészletükből ellopott cikkeket árusító katonák és a vásárlóik nem 
tudtak az üzlet létrehozásához megfelelőképpen kommunikálni egymással, így 
megkeresték nagyapámat, aki tolmácsolt az alku alatt, illetve azt is 
közvetítette, hogy a lakosság milyen további tárgyakra lenne vevő. Később 
már egyszerűbb volt, hogy a katonák az eladni kívánt portékáikat ledepózzák 
nagyszüleim házánál, ahol a vevők, mint egy vegyeskereskedésben 
válogathattak kedvükre. A választék tényleg jelentős volt. A baromfiudvar 
egyik óljában 200 literes hordókban állt a benzin és a gázolaj, a lakás 
kisszobája volt azonban az igazi „kincstár”. A jellegzetes sárgásbarna 
zsírpapírba csomagolt villanymotorok, szerszámgépek, szerszámkészletek, az 
elektromos szamovárok méret szerint – mint csillogó matrjoska babák – 
egymás mellé állítva, Junoszty tévék, Sokol rádiók, Szputnyik 
versenybiciklik és ki tudja még mi minden a szovjet ipar már akkor is 
megmosolyogtató termékeiből. És majd elfelejtem, ahogy közelített az ember 
a kisszoba felé, émelyítő érzés kerítette hatalmába, a címkéik szerint 



különböző virágillatú pacsulik, gyakorlatilag az elviselhetetlenségig 
förtelmes szaga. Szerintem sok nő rémálmaiban azóta is visszatérő kép, hogy 
húsvét hétfőn sorban állnak a háza ajtajában a locsolók és mindegyik 
szovjet kölnit szorongat a kezében… 

8-10 éves koromban többször megesett, hogy olyankor bicikliztem 
nagyszüleim házához, amikor a kapu előtt szovjet katonai terepjáró állt, 
gondolom, ilyenkor vitték el az ület bevételét, vagy töltötték fel a 
„raktár” árukészletét. Bent a konyhában szoktak a szovjet katonák borozni. 
Ahogy beléptem, érezhető volt, hogy a kölnijükkel nem csak kereskednek, de 
használják magukon is, méghozzá bőségesen. Ezt sajnos közelről is 
megtapasztalhattam, mert a medvealkatú tiszt, a nagy átmérőjű 
tányérsapkájában, a fülig érő szájából kivillanó arany fogaival hozzám 
lépett és megszorongatott. Nagyjából olyan képet nyújthattunk egy bennünket 
szemlélő számára, mint Brezsnyev elvtárs, ahogy ölelget egy kisméretű 
Honecker elvtársat. Amilyen gyorsan csak tudtam, menekültem a Vörös 
Hadsereg által ideiglenesen megszállt házból. 

A 80-as évek végére, mikor már nagyapám beteg volt, az üzletek 
szervezését sem nagyon folytatta. Nem élte már meg a rendszerváltást. Aztán 
végre az orosz katonák is hazamentek. Csak néhány rojtos szélű megsárgult 
fotó árulkodik a család ezen ágának orosz eredetéről és talán a 
génállományunkban lehet némi utalás a távol élt szláv ősökre. 

Elfogadott vélemény, hogy a történelemben és az elmúlt idők 
eseményeivel kapcsolatban a volna szó használata értelmetlen. Nem teljesen 
osztom ezt a nézetet. Mert ha annak idején dédapám nem füllent dédanyámnak 
gazdagságot, akkor nagyapám nem gyerekként érkezett volna Magyarországra a 
húszas években, hanem talán két évtizeddel később, mint szoldát masírozott 
volna be, a kezében PPS géppisztollyal. 

 
 

 

 


