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(Román István, 2010.05.13 14:24) 

Én is egyike vagyok azon keveseknek, akik 1943.január 12-én Urivnál voltak, mint a veszprémi 
4/III.zászlóalj volt segédtisztje, és aznap este sebesülten fogságba estem. A marsanszkí 
haláltáborban a 8800 főből, májusra kb 1800-an maradtunk. A tifuszjárvány és egyéb nélkülözések 
miatt elhunytakat egy nagy erdő mellett tavasszal jeltelen nagy gödrökben eldózerolták. A 
majdnem 5 évi hadifogság után jöhettem csak haza 1947 októberében. A front- és fogságbeli 
emlékeimet 2003-ban a Hajja könyvkiadó megjelentette " A vörös kolostor" címmel, ami szép sikert 
aratott. Azóta sem a Magyar Hadtörténeti Intézettől sem pedig Veszprém várostól nem keresett 
meg senki. Remélem, hogy az új kormány erről a nemzeti tragédiáról a jövő évben méltóképpen 
hivatalosan is megemlékezik,akkor fogom betölteni...ha..a 92-edik évemet. Azt még szeretném 
megélni! 

Válasz 

horsz@freemail.hu
(horsz, 2010.01.31 01:28) 

Igen, most ez a trend...
Nemtudom, hogy honnan indult, de néhány országban az agresszorokat dicsőitik, a másik oldal, az 
meg le van tojva! 
Miért van olyan érzésem, hogy ez a russzofób feeling valahonnan az atlanti óceánon túlról jön...
Az igazság az, hogy a magyar katonák igen megszívták, de ki hívta őket, mire számítottak! Arra, 
hogy majd tárt karokkal várják őket??
Miért kell állandóan átírni a történelmet. miért kell hősöket csinálni a megszállókból, ez vonatkozik 
mindkét diktatúrára és az azt kiszolgálókra...
Mikor fogjuk már felfogni, hogy a bűn elkövetése után mindig a büntetés jön...
Mikor tanulunk mindebből...
És végül: mikor teszünk külömbséget a II. Világháború és 1956 között???

Válasz 

Gyöngyinek
(Fritzi, 2010.01.13 16:57) 

Nemcsak árvák és özvegyek maradtak itthon. A Don kanyarból hazatért katonák családjai - 
gyermekei, unokái is megitták a levét a II. világháborúnak.
Az Irakból hazatért katonák az Egyesült Államokban igen nagy arányban öngyilkossággal vetnek 
véget életüknek. Pszihológusok, pszihiáterek hada foglalkozik velük. Nem különben a vietnami 
veteránokkal.
A Don kanyarból hazatért katonák egy életen keresztül megbélyegzett emberek voltak. Lehajtott 
fővel, osztályellenségként élték életüket. Ha családot alapítottak, a háborús szindrómát a 
tudathasadás minden tünetével együtt a család, feleség, gyermekek tűrték egy életen keresztül 
minden szakmai kezelés nélkül. 
Mivel az apa viselkedését a fiúgyermek átveszi, ismerek olyan beteget, aki fiatal kora ellenére 
"háborús szindrómában" szenved. Ő is, és családja is szétesett. 

Tragédiák sok családban vannak a mai napig, amelyek a második háborúra vezethetők. Senki sem 
foglalkozik velük. 
Csak az idő fogja begyógyítani a sebeket. És akik elszenvedői voltak - a földben majd 
"megpihennek". 

Válasz 



rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2010.01.13 10:56) 

Nem tudja valaki megmondani h hány orosz vagy más nemzetiségű katona szolga halt meg a 
Donnál. Mindenhol csak a magyar veszteség van feltüntetve. Kíváncsi lennék a másik oldal 
mennyit vesztett. Már megkérdeztem máshol is de állítólag az adatokat hamisították. Szóval nem 
tudják megmondani.

De valaki tud valamit ezzel kapcsolatban? 

JA meg egymás holttestein gázoltak át az oroszok szóval elég sokan estek el valahol ezt is 
olvastam...

Tisztelettel
Nándi 

Válasz 

Scarsdale NY
(Laszlo Osvath, 2010.01.12 23:45) 

Gyongyi!
gratulalok !!
ez az igaz beszed !Ma szegyen hogy kik- mik ulnek az Orszaghazaban es kiknek arusitjak az 
orszagot !! Nemzetszereto oeseink fordulnak sirjaikban latvan a sok magyarellenes buent !! 
Nehezen tudnek meg egy nemzetet talalni mely ilyen alacsonyra sulyedt !! 

Válasz 

indexer@freemail.hu
( Gyongyi, 2010.01.12 10:33) 

Miert nem kertunk a nemetektol a 125 ezer ember eleteert karpotlast? Ozvegyek,arvak maradtak 
hatra.
Tamasz nelkul maradt szulok! Ezek a katonak nem onkent mentek a halalba! Ezen csaladok 
reszere a karpotlas meg mindig jar!
Miert nem jutnak el a magyarsag vezetoi odaig,hogy kulugyekbe nem avatkozunk bele? Miert 
ontatjuk a mai napig is fiataljaink veret mas orszagok erdekeiert?
Miert nem lehet a magyar Hosihalottak emlekere egy nemzeti gyasznapot elrendelni, ami minden 
orszagban van ?
Miert fordulhatott elo,hogy a magyar csaladok az elvesztett szeretteikert karpotlaskent a 
rendszervaltas idejen csak egy diszno arat kaptak?
Nezzuk meg a jelenet:miert harcolnak kulfoldon idegen erdekekert a magyar katonak?
Joggal kerdezhetjuk:mit kapnak ma az idegen teruleten meghalt katonak csaladjai es mikent 
biztositja a honvedseg a jovojuket?
A tapasztalat: a magyar katonak hozzatartozoinak csak a szivfajdalom marad.
Mi ebbol a tanulsag? A Parlamentben ulok ne a nep fiait tegyek tonkre, hanem kuldjek harcba sajat 
lancmok gyermekeiket.Legalabb egy kicsit emberesednek! 

Válasz 
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