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 Bor után járva még a 2000. év elején – a múlt évezredben – Szentes 
Vecseri utcában bukkantunk BOLLA Sándor szőlész-borász szaktanár 
pincészetére, ahonnan a Péter Pincénkbe több értékes fadongás edényt, 
szerszámot szereztünk.  A tárgyak tisztítása és elhelyezése során kifejtett 
szorgalmunk Bolla úr és neje, valamint ref. lelkész édesapja bizalmába sodort, s 
így felajánlották 2001. december 10-én, hogy 3 nap alatt kiüríthetjük a velük 
szemközti házat, vagyis elvihetünk bármit, amit ők eddig nem tudtak 
értékesíteni, illetve nem tartanak rá igényt. 
 A Vecseri u. 19. sz. fésűs beépítésű, utcára véghomlokzatos, 6 osztatú, 
vegyes építésű, D-i verandás parasztházat és melléképületeit akkor már 3 éve 
nem lakták, mert a Bolláékkal eltartási szerződést kötött Vass-Lakos család 
utolsó sarja (Vass Erzsébet) is utódok, leszármazottak nélkül meghalt már.  Az 
eladásra és bontásra szánt épület a lakatlanság, szellőzetlenség következtében 
felvizesedő, belül párás, itt-ott penészedő állapotban volt.  A leletmentő munkát 
- 8-10 C fokos átlaghőmérsékletben, fényképezés nélkül lehetett elvégeznünk. 
 A tárgyak számbavételénél elsődleges szempont volt, hogy a család(ok) 
teljes okmánysora mellett fényképeik, albumjaik, iskolai, gazdasági- és 
garanciális bizonyítványaik, továbbá a teljes könyvállomány is megvolt.  
Gazdagnak, és hiánytalannak tűnt a családi levelezés (átkötve, beládázva), és a 
ruhásszekrények tartalma, a gazdag varrókészlettel, divatlapokkal, a házimunka 
körében eltett iskolai tankönyvekkel.  Ilyen indítékkal terjesztettük ki a 
gyűjtőmunkát a teljes konyhára és kamrára, a hygiéniás készletekre, a 
bárszekrény tartalmára, valamint a kuriózumokra, mint pl. a vessző- vagy 
háncsfonatú kosarak, rosták, sziták, fonott gyermekkocsi, vagy a fadongás 
edények. Lásd. a függelékben: „Lakos-Vass hagyaték gyorsleltára. Szentes, 
Vecseri utca 19. 2001. december 19.” címen !  A varrógépet nem fogadtuk el, 
mert raktárunk teli van ilyenekkel.  Kár volt, mert a ruhákról kiderült, hogy 
nincs közöttük gyári termék.  Valamennyit a család nőtagjai házilagosan varrták, 
kötötték, stb.  Az a varrógép is megérdemelte volna a közgyűjteménybe kerülést. 
 Az 1939. évi IV. tcz. – végrehajtásakor beszerzett matrikulákból ugyan 
nem tudtunk teljes családfát összeállítani, de időrendben érdemes végigtekinteni 
a családon:  (valamennyien reformátusok) 
- 1823 szül. Sólyom Mária; S. Sámuel kántor és Nagy Zsuzsánna leánya; 
- 1823 szül. Vas János; V. István szántóvető és Jenei Susánna fia; 



- 1841 szül. Vas Sándor; V. Mihály szántóvető és Molnár Sára fia; 
- 1844 szül. Dóczi Lidia; D. Ferencz és Balog Sára leánya; 
- 1847 esk.  Vas István fia János, Sólyom Sámuel leányával, Máriával; 
- 1854 szül. Vas Bálint, V. János földm. És Sólyom Mária fia; 
- 1864 esk.  Vas Sándor földész József fia Dóczi Lídia földésznővel; 
- 1867 szül. Vas Lidia; V. Sándor földmíves és Dóczi Lidia leánya; 
- 1891 esk.  Vas János fm. Bálint fia Vas Sándor iparos Lidia lányával; 
- 1898 szül. Vass Bálint;  V. Bálint és Vass Sándor leánya Lídia fia;; 
- 1904 szül. Lakos Jusztina; L. Antal és Sajtos Jusztina leánya; 
- 1909 szül. Lakos Erzsébet; L. Antal és Sajtos Jusztina leánya; 
- 1924 szül. Vass Erzsébet; V. Bálint és Lakos Jusztina leánya; 
 
 Az 1898. évi esküvőtől, ahol feltehetően unokatestvérek „vagyon-
megóvó” házasságáról lehetett szó.  Palástolandó a titkolni valókat a szimpla 
„S” végű vezetéknév dupla „SS”-re változiott (?).  Megfigyelhetjük, hogy az 
„iparos” véna a  kántor - szántóvető - földész - földműves családba 1891-ben 
érkezett a még szimpla „S”-végű Vas Sándor iparos Lídia leányával.  Ha most 
még szemrevételezzük az 1948 júniusában felfektetett lakónyilvántartást is, 
melyet hitelt érdemlően ellenőrzött és igazolt 1949 novemberében a Szentesi 
Rendőr-őrs, akkor az alábbiakat láthatjuk: 
 
========================================================= 
CSALÁDI-  ÉS   SZÜL.  ATYJÁNAK NEVE  FOGLALKOZÁSA  LAKJOGA 
KERESZTNÉV               ANYJÁNAK NEVE   
========================================================= 
Lakos Antal         1877   + Lakos Sándor         férfiszabó mester     hozzátartozó 
    + Veres Juliánna       (:apa:) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lakos Erzsébet    1909 Lakos Antal       háztartásbeli  ½ házrész 
    + Sajtos Jusztina             tulajdonosa 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vass  Bálint          1898 + Vass Bálint      szobafestő és        hozzátartozó 
    Vass  Lídia       mázoló mester          (:családfő:) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vass  Bálintné 1904  Lakos  Antal     háztartásbeli  ½ házrész 
Sz. Lakos Jusztina + Sajtos Jusztina             tulajdonosa 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vass Erzsébet 1924 Vass  Bálint      háztartásbeli        hozzátartozó 
    Lakos Jusztina           (:családtag:) 
======================================================== 
 
 Az adatsort kiegészíti még egy matróna gyászjelentése, aki már az 1939. 
évi IV. tcz. Hatálya alá sem tartozott, és az 1948. évi lakónyilvántartás szerint 



sem szerepel. (Feltehetően a régi tanyán lakott, vagy szeretetotthonban volt.)  
1950. december 29-én búcsúzik a gyászoló család özv. Vass Bálintné sz. Vass 
Lídiától, aki 83 évet élt, tehát még 1867-ben született.  S hogy özvegyen halt 
meg, 1949 vagy 1950-ben el kellett haláloznia Vass Bálint szobafestő és mázoló 
mesternek is.  A családot   Lakos Antal férfiszabó mester tartotta el, a ház pedig 
fele-felerészben Jusztina (1904) és Erzsébet (1909) leányai tulajdonában volt. 
 
 Vass Erzsébet (1924. aug. 6. Lakos Jusztina)  1931/32. tanévben a 
szentesi központi református iskolában kezdte tanulmányait.  Példás, kitartó, 
kitűnő, jeles és rendes osztályzatai mellett csupán az „éneklés”-ből kapott jó 
minősítést.  Később, az 1932/33. tanévben szorgalma már csak „kellő” lett, írása 
is „jó”-ra degradálódott, és a testgyakorlásban is csak „jó” minősítést nyert el.  
Később a vallástanban tűnt ki, és a rajzolásban gyengült „jó”-ra, majd még 
később a helyesírása is csak „jó” maradt.  Elemi iskolai végbizonyítványa 
(1935/36) szerint a szorgalma változó, a rajzolása csak „jó”, az írása elégséges 
(!), de minden másban dicséretes, és jeles maradt.  (1. kép) 
 Emlékkönyvében a kor divatja szerinti kedves barátok, példás tanárok, és 
szobafestő édesapja bejegyzései egy átlagos polgárleány sorsára utalnak. 
Érdekes, vagy törvényszerű, hogy Hajdú Jóskával még diákként ismerkedtek 
meg.  Jóska komoly szándékait jelzi, hogy az egyik húsvéton apjával és 
bátyjával hármasban locsolkodtak Vass Erzsikénél, és a család nőtagjainál. (2, 
kép)  A Polgári Iskolában közepesnél alig jobb, testgyakorlásból és 
kézimunkából felmentett volt.  De kézimunkából, vallástanból és magaviseletből 
az élen járt. Dokumentumai között érdekes, hogy 1945 áprilisában a Szentesi 53. 
honvéd kiegészítő parancsnokság sorozó bizottsága részéről alkalmasként 
besoroztatott. Jellemző, hogy ezt is eltette.  Munkakönyvét megnyitották 1953-
ban, ahol csak a 6 elemi és 4 polgári végzettsége szerepel, de alkalmazására 
vonatkozó bejegyzések nincsenek. 
 Élete végéig hívő református maradt.  A „Soli Deo Gloria” 
leánytagozatában, majd a színjátszó körben is otthon érezte magát. (4.-6. képek) 
A Presbitérium meghívóiból mindig kapott egy példányt.  Fényképei szerint 
áldásos életet élt.  Egészségét illetően – felmentett is volt -, öröklött vagy 
szerzett tüdőbajban szenvedett.  A „magyar betegség” a jobb tüdőlebeny alsó 
felét támadta meg, ezért kímélő életmódra utasíttatott.  Sokat volt beutalva a 
kórházba. 
 A családban ő volt  a „nótafő”.  Versek, dalszövegek, szövegkönyvek és 
színjátszó szereposztások maradtak fenn a hagyatékában, ugyanúgy, mint 
tulajdonostársa, Lakos Erzsébetében is.  A hagyaték szakácskönyvei, receptjei, 
kézimunka mintái viszont hozzá kötődnek.  Édesanyja és nagynénje örökéből 
maradtak rá, ezeket híven megőrizte és gazdagította.  Igazi  háziasszonynak, 
feleségnek, s talán anyának való életet remélhetett. 
 

+++ 



 
      Hogy e remények mégsem váltak valóra, abban bizonyára szerepet játszott  a 
szüleihez való ragaszkodás, a tüdőbetegség, ezeknél is jobban a II. világháború 
sorsokat fordító hatása, de leginkább az a tény, hogy éppen Hajdú Józsefbe 
szeretett bele 18-19 éves korában.  

       Egyszerre egyedi, ugyanakkor a korabeli magyar és később az 
európai viszonyokra jellemző ennek a Hajdú Jóskának az életútja. Nem tudjuk 
pontosan, mikortól, de 1942-ben már biztosan a Magyar Királyi Honvédség  
folyamőrségénél szolgált mint távírász. Katonaként élte meg a II. világháborút, 
Szentesre csak néhány napos szabadságokra jött haza néha, s lényegében katona 
maradt egész életében. Utolsó – 1969. aug. 8-án kelt, Tahitiből küldött  – 
levelében arról számol be, hogy decemberben nyugdíjazni fogják a francia 
idegenlégiótól. (7-8. képek) 
       Hajdú Jóska és Vass Erzsébet levelezése 1942. július 31-én kezdődött. Ezt 
onnan tudhatjuk biztosan, hogy az első 60 levelet „Böbike” ceruzával 
megszámozta, s ezen a borítékon áll az 1-es szám. A Vass-Lakos hagyatékból 
természetesen csak a levelezés egyik fele került a szentesi helytörténeti 
gyűjteménybe, de ebből is jól kirajzolódik a két ember kapcsolata,  az udvarló 
színes egyénisége, s közben – mintegy háttérként -  a XX. sz. közepi 
Magyarország s Európa történelmének néhány jellemző pillanata. A szerelmesek 
egyike sem láthatta előre, hogy ez a kapcsolat két év után kizárólag levelezésre 
fog korlátozódni, s hogy ennek ellenére - egy nagyobb megszakítással - 27 évig 
fog tartani. 
       Az első 99 levél piros szalaggal átkötve került a gyűjteménybe. 
 A Dunán őrjáratozhattak, mert hol Pesten, hol meg Újvidéken adhatta postára 
leveleit. 
 
 

Ujvidék, II. 25. 
(Rajzocskával kezdődik a levél, melyen két vitorlás gálya, egyik felvitorlázva, másik 
leengedve egymás mellett áll egy Velence-szerű háttér előtt a tengeren. (1. ábra)  A levelet 
Jóska diktálhatta, nem az ő keze írása. (Szálkás, helyesírási hibáktól sem mentes, szokatlan 
nagyon. Az egész gyűjteményben nem fordul elő máskor, a magyarázatát sem tudni… 
 Kedves Böbike ! 
 Lapját megkaptam és ugyancsak meglepődtem azon, hogy hosszabb választ várt.  
Mit írjak ?  Nem is gondolja, hogy egy magamfajta tizedesnek milyen egyhangú az élete.  
Írjam meg azt, hogy legjobb barátom elhelyezték, a másikat bezárták ?  Vagy azt, hogy 
reggel úgy összeszidtak, alig álltam a lábamon ?  És milyen semmiségért !  A bűnöm 
mindössze csak az volt, hogy az éjjel összecserélgettem a bakancsokat.  Igaz, hogy még ki is 
festettem a népet feketére.  (: Hát nem szép teljesítmény két embertől egy óra alatt ?  Éjjel 
86 pár bakancs kicserélése ?  Harmincahány embert becsíkozni, de olyan csendben és 
észrevétlenül, hogy nem csak az illetők, hanem még a folyosón virrasztó napos sem vette 
észre:)  De legalább az én, és a Barátom arcára is húztam volna egy pár fekete vonalat, 
vagy reggel mi is dühösen kerestük volna a bakancsot.  De sajnos erre csak már akkor 
gondoltunk, mikor a barátomat faggatták: „-Miért kell neked cipőkrém ?  Hiszen tegnap 



vettél újat ?”  Persze, mint jó bajtárs, rögtön pártját fogtam és bizony csak szobaparancs-
noki méltóságom mentett meg a lincstől mindkettőnket.   
Természetes, az ilyen kedélyeskedésnek mindjárt híre megy, és a reggeli sorakozónál, mikor 
az egyik fiú bejelentette az „Öreg”-nek, hogy a bakancsa az előtte álló lábán van; rögtön 
kitudódott az egész hecc.  – Hát most kérdezem: - Érdemes volt ezért a semmiségért egy órás 
szidást rendezni ?  (:De milyen szidást !:) 
 Most azonban rátérünk a komolyabb dolgokra.  Reméllem (sic !),, mielőtt Pestre 
megy, erről előre értesít, hogy egy szombatot és egy vasárnapot átveszekedhessünk.  Úgy 
értem, hogy akkor hazamegyek.  A helyzet azonban az, hogy csak a hétvégén (sic !) 
mehetek, tehát úgy értesítsen, hogy még lehetőleg otthon találjam.  Természetes, ez nem 
kötelező. 
 Hogy van ?  Reméllem (sic !) legalább olyan jól, mint én.  – Mi ujság ?  Haragszik 
talán, hogy csak egy lapot írt ?  Azt ne nézze, hogy én lapot írtam, hiszen szolgálatban 
voltam, és ott csak képeslap írásra volt időm.  Látja, most is annyi butaságot írtam itt, 
csakhogy megbékítsem, és azért, hogy lássa mivel szoktunk szórakozni. (:ha jó kedvünk 
van:) 
 Most azonban zárom levelem azzal, hogy legalább ilyen hosszú levelet írjon,  és 
lehetőleg minnél (sic !) hamarabb, 
 Addig is sokszor üdvözli 

Jóska  
 
 
 
 

Bp.  márc. 21. 
 Kedves Böbikém ! 
 Jól kezdődik ez a tavasz is.  Azt sem gondolta, mikor eljöttem, hogy ez lesz a vége.  
Nem tudom, otthon mi a helyzet, de itt rend és csend van – Dacára annak, hogy sok 
intézkedésre megcsikordul az ember foga.  Parancs -, parancs !  - Mit csináljak ? 
 Azért vártam eddig az írással, hogy tudjak valami újságot.  Nem tudok ugyan semmi 
biztosat, de hogy a németek itt vannak, az tény. 
 Nem tudom, haza jut-e ez a levél, de ha hazajut, azonnal válaszoljon !  Írja meg; mi 
van otthon ?  Hogyan fogadták az új rendet ?  Van-e már sváb katona ?  Itt úgy ülnek a 
nyakunkon,  olyan flegmán,  hogy az emberben  felforr a vér.  És ők parancsolnak.  Úgy 
érzem ez lesz a vesztem.  Mert tőlem ugyan hiába kérnék a szerelvényem.  Parancs ide, 
parancs oda, én bizony nem adom.  Azután próbáljon erőszakoskodni.  Soron kívül a 
mennyországba jut.  Ott azután végignézheti azt a gyönyörű munkát,  amit eddig az egész 
világgal műveltek.  A látványtól biztos elmegy az étvágya. 
 Miattam ne aggódjon.  Semmi bajom sincs.  Itt minden változatlan, csak éppen a 
szolgálat több. 
 Most nem írok többet, de sürgős választ várok.  Addig is szeretettel üdvözli 

Jóska  
(KJM.PPPH.”VL”. 4.9.1.72.  ltsz.)  Az aláhúzott levélrészletek elhangzottak az 
előadásunkban is, 2003. december 3-án, a Móra Ferenc Múzeum Könyvtárában.  
 A német megszállás (III.19.) harmadnapján kelt „szerelmes” levélből 
következtethetünk a Flottillabeli hangulatra.  Nem nehéz kiolvasni, hogy 
határozott német- illetve nácigyűlölet uralkodott Horthy Miklós katonái között.  
Hajdu Jóska tizedes szerencsére az értelmesebbek közül való távírász volt egy 



hajón…  A teljes levelezés – sajnos – csak Jóska leveleiből követhető.  Vass 
Erzsébet, „Böbike” levelei, melyet Jóska olyannyira sürgetett lappanganak 
valahol, vagy már nincsenek.  Jóskáról sem tudunk semmit. (Egyelőre.)  
  
A borítékon: Ngs. / Vass Erzsébet / úrleánynak / Szentes / Vecseri u. 19. Rectoján: F: 
Hajdú József szkvő. Ujvidék 314. II. forár. pótzlj. Rád. álls.  Bélyeg: 10 filléres Magyar 
Posta „Gróf Hadik András” barna nyomatú portrés, huszáros, KONTTULY-tól.  
Pecsételve:UJVIDÉK E 2 / 4. VIII. 5.20  A pecsét megismételve még négy helyen, a 
leragasztott koperta tapadó szélein ! 

Ujvidék, VIII. 4. 20/40 
 Kedves Böbikém ! 
 Megkaptam szemrehányó levelét, amit igazán nem érdemeltem meg.  Annyi a 
dolgom, hogy alig győzöm elvégezni.  Képzelje, az egész állomáson egyedül vagyok.  A többi 
embert éppen most vagonírozzák.  Alig maradunk Ujvidéken.  Távírász pedig csak magam 
vagyok. 
 Mielőtt azonban tovább panaszkodnék, minden elképzelhető jót kívánok 
születésnapja alkalmából.  Az igaz, hogy ez a levél el fog késni, de azt mondják: „Jó 
kívánság soh’ nem késik”.  A késést meglehet bocsátani,  ugyanis haza akartam menni 
személyesen tolmácsolni kívánságaimat.  Sajnos közbejön mindig valami.  Ha más nem, hát 
egy „kis” háború.  3-ától pedig 14 nap szabadságra voltam előjegyezve, ez azonban csak 
szép álom maradt.  Ha ez így megy, akkor csak 1945 karácsonyra tudok hazajutni.  Persze 
azt is csak akkor, ha egy bomba belém nem akad. (:Tekintve deli termetemet, ez nem 
valószínű.) 
 Most bocsánatot kérek, amiért a múltkori levelem olyan papírra írtam.  Úgy 
gondolom azonban, még úgy is jobb, mintha nem írtam volna. 
 Irtózatosan meg vagyok fázva, de remélem, majd csak elmúlik.  Most többet nem 
írok, majd legközelebb.  Addig is szeretettel üdvözli 

Jóska 
   44.VIII.4. 

 

Böbikéhez 
 

Boldog legyen minden perce, 

Öröm minden gondolatja. 

Bánat és bú elkerülje, 

Isten keze féltőn óvja. 

Kívánja ezt minden percben 

Ezerszer is … 
    Hajdú Jóska 

(KJM.PPPH.”VL”. 4.9.1.88.1-2. ltsz.)  
Jóska iskoláira vet jó fényt, hogy a gyengécske versikét feldíszítette 
akrosztichonnal, vagyis a kezdő betűkből egymás alatt a „BÖBIKE” név jön ki. 
 A boríték zárása bélyeggel, és pecsételése a ragasztó felületek szélein 
arra enged következtetni, hogy Jóska félt az illetéktelen felbontástól.  



Bizalmatlan lehetett, és mint egyes-egyedüli rádiótávírász az Újvidéken kikötött 
314. II. folyamőr pótzászlóalj rádiós állásában – természetesen – mindent 
tudhatott a II. világháború minden eseményéről.  A németen kívül gagyogta az 
angolt, értette a franciát, mert tanulta, tehát augusztus elején már tudhatott az 
oroszországi, az afrikai, a balkáni eseményekről, és ha jó füle volt, már a 
partraszállás előkészületeiről is értesülhetett.  Ugyanakkor a német és hazai 
hamis  híreket is analizálhatta.  Nem csoda, hogy nem engedték szabadságra !  
Itthon már be voltak gyűjtve a rádiók is.  Ő pedig mindent megtudhatott ! 
 

Ujvidék szept. 28. 
 Drága kis Böbikém ! 
 Ma kivételesen jó napom volt.  Reggel korán és este későn kaptam Magától levelet.  
Látja, ezt szeretem, ha ilyen gyakran ír.  Nem is hiszi,  mennyit gondolok most magukra.  Itt 
annyi bolondságot beszélnek össze-vissza, hogy az ember feje egészen belefájdul.  Bizony, 
most nagyon rossz lehet Maguknak,.  És én éppen nem tudok ott lenni.  Látod kis szivem, 
Te engem féltettél, és a végén én itt élek vígan (_már amennyire a hírek után vigadni 
tudok), és a baj ott tört ki.  Nagyon vigyázz magadra Édes !  Bár ott lehetnék most 
melletted.  Foghatnám a kezed,  vigyázhatnék Rád.  Látod „Kisszivem” ilyen a sors.  Most, 
amikor legnagyobb szükség volna otthon rám, most kell távol lennem.  De reméljük, hogy 
ez az állapot nem tart soká, és akkor … ! 
 Nekem a mai napig még semmi bajom.  Éppen a napokban nevettünk azon, hogy 
otthon talán sírnak miattunk, mi pedig itt esszük jóízűen s mézes mákostésztát.  A munka 
egy kicsit sok ugyan, de azért soha rosszabb sorsunk ne legyen !  Csak ezek a kósza hírek 
ne volnának.  Ez sokszor megzavarja még (a) bizodalmunkat is, és nem egyszer felhangzik: 
„Csak még egyszer tudnék hazamenni” . 
 Azt azonban ne higgye, hogy a hangulat rossz.  Nem !  De legjobban szeretnék most 
Makóhoz menni, ott szívesen harcolnék, hiszen az ellenség ott van.  Ott zörgeti már Szentes 
kapuját.  Tehát nekem ott volna a helyem.  Nekem – úgy látszik -, még a sors is azt adja, 
hogy gyáván össze kell húzódnom itt.  Itt, ahova nem köt senki, semmi.  De katona vagyok, 
és első a kötelesség.  A hazának most itt van rám szüksége, és nekem itt kell helyt állnom.  
Azért mégis csak jobb volna ott lenni veled, és a szüleimmel.  Hiszen azért nekem is csak 
szív dobog itt belül.  Nekem is van félteni valóm.  Nem vagyon,  pénz, hanem azok, akik 
nekem mindennél kedvesebbek. 
 De nem írok többet, csak még annyit: engem ne féltsen, de ha csak egy kicsit is 
szeretsz (sic!) akkor nagyon vigyázol magadra.  Ugy-e így lesz.  Írjon sűrűn !  Minden lapot 
megkapok 3-4 nap múlva.  Én is írok.  Még egyszer kérem:  - Vigyázzon magára ! 
 Szeretettel csókolja a maga 

Jóskája. 
Rövidesen a menetzászlóaljhoz vezényelnek. 
(KJM.PPPH.”VL”. 4.9.1……………………………… 
 Történelmi szerelem,  vagy szerelmetlen történelem ?  Ítélje meg a 
nyájas olvasó !  Egy biztos.  Böbike is írogat, Jóska néha kettőt is kap egy nap.  
Jóska jó katona, de nem őrá bízzák a háborút, őneki „talonban” kell maradni.  
Hogy milyen és mennyi hülyeséggel szórakoztatják elöljárói, azt mindenki 
tudja, aki valaha is volt e Honban katona.  – Szörnyű ez, és vérlázító.  Ez a 
szerencsétlen távírász, elhajózna még Makóra is, hisz tudja, hogy ott az orosz, és 



halomra lődözné az egész „bolsi” bandát, de csak akkor jó katona, ha Újvidéken 
megfőzi a tésztát, mákot darál, és mézet csurgat rá a „baj”-társaknak ! 
 

Szentes, okt. 6án este 11 ó 
 Kedves Jóska ! 
 Éppen, mikor ezt leírtam, itt ment el a gép, és egy néhány sorozattal géppuskázta a 
várost, de mire észhöz tértünk, már oda is voltak.  Hogy jön-e több, nem tudom !  Majd 
megírom a levél végén... 
 Folytatom az írást, mivel már ezt a pár sort is úgy írtam, hogy egy órát lent voltam a 
pincében, s egy sort írtam. (Valóban, ugyan ennek az egy oldalas fekete tintával írott -, s 
feltehetően el nem küldött – levélnek a hátoldalán egyetlen ceruzás sor van: Nagyon !  Várlak 
!”  sic ! RG.)  Úgy látszik, mi sem kerülhetjük el a tűz-keresztséget.  Már ma írtam egy 
levelet, de úgy gondoltam; hátha nem lesz módomban írni mostanában. 
 Ha megérjük a holnapi napot, úgy elmegyünk valahova.  Valószínű, csak a tanyára,  
nem tudom még.  – Hol lenne jobb ? – nem tudom.  Már itt a helyzet nagyon rossz, már 
Csabán vannak az oroszok.  Hogy mi vár ránk, nem tudom,  jó semmi esetre sem. 
 Aludni sem tudok.  Majd írok azonnal írok, ha elmegyünk innen.  Ha pár sort is.  
Lehet, hogy folytatom az írást reggel. 
 Jó éjszakát: 
(KJM.PPPH.”VL”. 4.9.1……………………………… 
 Segélykiáltás ez -, a javából !  Teli, s teli naivitásokkal.  Egy 21 éves 
eljegyzett „nagylány” összes naivitásával.  Ugyanakkor el nem küldött levél, 
hiszen megvan.  Végre tanulmányozhatjuk Böbike gömbölyűen sorakozó, mégis 
szögletesen zakatoló, ismétlésekkel teli sorait.  – Hogyan képzelhette, hogy ha 
„Csabáról” bejönnek az oroszok, azért működni fog a posta ?  Hiszen Jóska már 
Újvidékről megírta szeptember 28-án, hogy Makón vannak az oroszok !  - Nem 
kapta volna meg ?  Csak később ?  Vagy jobban hitt a helyi tudósításoknak ?  - 
Rémhíreknek ? 
 
Négyrét hajtott  4 oldalas fekete tussal (tintával) írott levél.  Borítékja nincs. 

Szentes 1946. ápr. 12. 
 Kedves Jóska ! 
 Nagyon sok levelet írtam már, de választ nem kaptam.  Tudom, hogy cenzurázzák.  
Tehát semleges levelet írjon, akkor talán megkapom.  Hogy milyen úton módon jut el egy 
levél, amit most is írok, sok volna leírni.  Csak az emberek jóságától függ, megkapja-e. 
 Higgye el, én mindent megteszek, hogy kapjon tőlünk levelet. Terike is ír.  Ővele 
együtt küldjük el a levelet.  Csak adná a jó Isten, hogy megkapja ! 
 Itthon mindannyian jól vagyunk.  Csak Te hiányzol  Életem, nagyon !  Gyere  haza !  
Semmi rémhírre ne hallgass.  A volt foglyod, akit hazaengedtél, már többször kérdezte; 
itthon vagy-e már ?  Nagyon áradozik rólad.  Alig várja, hogy itthon legyél.  Apukával 
szokott beszélni 
 Vigyázz magadra nagyon.  Csak azt hidd el, amit látol, semmi egyebet.  Mert sajnos 
itt is sok a rémhír.  Semmi hírt sem kapok, hogy mi van, hogy van ?  Egészséges-e ?  Nincs-
e valami baja ?  Már csak a remény tartja bennem a lelket.  Borzasztó idegölő valami ez a 
semmittevés. 
 Jól vagyok már, de egy pár hónapig nem lehet csinálni semmit.  Ha Téged 
meglátlak, egész biztos meggyógyulok.  Húsvétkor még eddig, mindég nagyon távol voltunk 
egymástól,  most talán még távolabb leszünk, de lélekbe nagyon közel. –Ugye ? 



 Gyere haza minél hamarabb.  Ne törődj semmivel.  Csak azok nem mernek 
hazajönni, akiknek háj (sic!) van a fején.  Te egészen nyugodtan gyere haza.  Ha egy kis 
szeretet van hazád, szüleid, no meg Én irántam, akkor nagyon sietel haza.  Nem gondolsz 
semmi egyébre, csak arra, hogy itthon nagyon várunk Téged.  Mindegy hogy keresed majd 
meg a kenyeredet, csak itthon légy. (Tudom, hogy ez bánt legjobban.) 
 Mellékelek egy régebben írt levelet.  A Vöröskeresztnek írtam, de visszajött azzal, 
hogy jelenleg nem továbbíthatják a leveleket.  Tehát így küldöm el. 
 Egyébként sok újságot tudnék írni, de el sem kezdem.  – Hej, ha haza jönne, de sokat 
tudnánk beszélni.  Sok minden történik itthon, amiről szeretnék beszélni veled.  A közelgő 
ünnepen sajnos nem lehetünk együtt.  Kívánok azért az Istentől áldott, békés, boldog 
ünnepeket.  Nyugodjunk meg az Úr akaratába,  Ő  akarata  az, hogy már második húsvéti 
ünnepet idegenbe kell töltenie.  De majd csak eljön az nap (sic!) amikor újra együtt 
ünnepelünk, mert számomra akkor lesz húsvét, amikor itthon lesz. 
 Búcsúzom !  A mielőbbi viszontlátás reményébe.  Szüleim üdvözlik. Én is 
számtalanszor üdvözlöm és ……. (pontosan 7 pontot tett RG) 
 Lélekben veled vagyok.  Írjál !! sokat. (A két felkiáltó jelet utólag paszírozta a szavak 
közé RG)  Nem kapok levelet 

Ü:  Böbi 
(KJM.PPPH.”VL”. 4.9.1……………………………… 
 Félelmetes femina !  Ezek az el nem küldött levelek olyan  már-már 
betegessé lett férfihiányról tanúskodnak, amit egy 22-23 éves normális hajadon 
így-úgy, ezzel-azzal le tudott volna küzdeni !  Szeretettel ?  Hittel ?  Akarattal ?  
Leszboszi praktikával ?  -  B á r m i v e l !   A szerzőknek van egy olyan érzése, 
hogy még szerencse, hogy ezek az ömlengő levelek nem jutottak el Jóskához.  Ő 
sem hitegette volna Böbikét 27 évig !!!   Először a szó- és gond-, 
gondolatismétlések  bűnébe esik.  Azután már azt is elfelejti, hogy tegezi-e 
Jóskát, vagy magázza.  (Lehet, hogy tudatosan csinálta, hogy gárgyultnak 
tetsszék ?  - A nők kiszámíthatatlanok.  Rapszodikusak, mint egy folyó … 
 Megkövetem, és magamnak meg nem bocsátom, hogy elkalandoztam.. 
Hogy nem helyeztem az orosz invázió kellős közepébe a történteket.  A 
diktatúraváltás, a hírközlés hiánya, a népbutítás és a rokonok, szomszédok, az 
utca, a piac pletykavilágába Szegény Böbike Összes Baját. (Köztük a genetikus 
születésieket is.)    - Mea Culpa ! 

+ + + 
 Itt megszakadtak a levelek, és feladódik egy kis küldemény.  Nem tudni 
mi volt benne, a „belső cédulája maradt meg egy négyzetrácsos cetlin:: 
F: Vass Erzsébet Szentes Vecsery 19  /  Cím: Hajdú József /  Österreiches,  Linz / Schifwerk 
Hungaria jacht.  Érdekes módon Rajta a SZENTES B 945 NOV 27.10 postai pecsét, 
kezelési számokkal:  615  1.500 .-  (alighanem ez volt az ideiglenes postai feladási vény) 
A gyűjteményben egy másik „Böbike-írásos” versike volt melléje téve: Címe: 

 Ének a Viharsarokról. 
 

Hömpölyög az élet, mint a Tisza sodra. 
Piszokkal, szeméttel  van  tele  a  habja. 
- Hej, pedig ez a nép, Viharsarok  népe, 
az  apadást várja, tisztul-e  már  végre ? 
Jaj, de miért is apadna, minek is tisztulna ? 
Magyar népnek sorsa, jóra miért fordulna ? 

Mikor  ez  a  béke,  ez  a  jogrend  aluli. 
Davaj gondolatnál nincs szebb a világon. 
Van már itt sok minden; vérvörös Grácia, 
a  sír  fejfa  nélküli  bús  Demokrácia. 
Ész nélküli agytröszt, szétosztott zöld mező, 
kommunisták  padlásán  eldugott  gabona. 



Szennylap-firkász hadnál nincs rá zenebona. 
Máskor  a  szálkát  is  gerendának  látják, 
akkorák  a  hősök,  szájuk  fülig  tátják. 
Közigazgatásunk  szereti  a  pártot, 
Karácsonyi  elvtárs  megunta  a  bárdot, 
elment  főispánnak;  fűrészt,  baltát  letett, 
most  föld  alól  fúrja  a  magyar  életet. 
Báthori  alispán,  mint  paprikás  kofa 
ízesít,  büdösít   hol  ide,  hol  oda. 
Szájba-szembe  szórja  tudományát  a  szél, 
nem  sokat  hazudik,  csak  amennyit  beszél. 
Ebéd  kotyvasztáshoz  a  zöldséget  adja 
káposzta  fejével :  Polgármester  Vajda 
megbízható  pandúr:  Kis  a  főkapitány, 
s  vezeti  a  rendet;  csak  úgy  reng  a  világ ! 
Pesten  is vezetett,  ne  szóljunk  rá  rosszat – 
sínen  járó  kocsit,  sárgát,  villamosat … 
A  másik  kapitány:  Nagy,  a  jogot  osztja, 
s  mint  nem  rég  a  gumit  kente,  foldozta. 
Szorgos csekafőnök,  tűz-Láng, hogyha gépel, 

egyenlőség  elvén  mindenkit  fölképel… 
Cejgerék  Zsigája  sem  hagyja  a  jussát, 
kéjjel  nyúzza  le  a  reakciós  húsát. 
Internáló  tábor -  szép  kultúr  szervezet, 
mint  borsólevessel,  Dékány  hadnagy  vezet. 
Ő  is  jó  vezető – motorozott  néha, 
s  mint  rendőr  nyergelt  át  az  M.K.P.-ra. 
Igazolásnál  nyeseget  a  véső, 
hiba  bogarászó  legutolsó  Végső … 
Kopik  a  ceruza,  nem  fog  már  a  rímre, 
azért  a  csokorból  nem  marad  ki  Imre, 
a  lyukvadász  Dadi  viseli  a  képet, 
Parlament  jászlánál  az  M.K.P.  népét. 
  + + + 
Kimaradtak  sokan,  aki  csalt  vagy  lopott, 
azoknak készítünk  lágy  emlékoszlopot. 
Elmúlik majd ez is,  a  sok  párt  és  lista, 
s – davaj  a  fenébe  minden  kommunista ! 
 

   „Szélcsend”
 

 Kisvárosi kordokumentum.  Amikor minden megváltozott az inverzére ! 
A polgári-, „kispolgári”, IPAROS erkölcs évtizedekig nem dolgozza fel az 
ilyesmit.  A kézírás egyértelműen a Böbikéé.  Biztos nem ő találta ki, másolta 
ezt az „Ének”-et.  De hogy hozzá is elkerült, mutatja, hogy közkézen forgott. 
Pedig ezért minimum egy internálás, rosszabb esetben exekúció járt volna ! 
 
 Közleményünket itt megszakítjuk, hiszen az előadás is csak eddig 
haladt, és az 1947. évet zárjuk  Hajdú Jóska jóízű önkerikaturájával, azokból az 
időkből, amikor a Fekete Erdőben favágással tengette szökevény-életét. (9. kép) 
Következik a II. (befejező rész 2005-ben): : „A Légióban” 
 
 
 
 
 
 


