
Szökés a hadifogságból 

 
Ezt a történetet a dédi papám mesélte el akkor, amikor még én kicsi voltam, de 

minden szavára most is jól emlékszem. Az ő apukájáról, Kollár Imréről szól ez a 

történet, aki férfi szabó mesterként dolgozott egészen 1942-ig, amikor is 

tartalékos katonáként őt besorozták. A dédi papám ekkor 8 éves volt. Mielőtt 

elindult volna a frontra, a dédi papám megkérte őt, hogy "nagyon vigyázzon 

magára, és élve jöjjön haza". Az ükapám ezt megígérte, de nem volt biztos 

abban, hogy még egyszer látja majd a családját. Fájdalmas volt a búcsú. Az 

ükanyám egyedül maradt a hét gyerekével. Az ükapám néhány hét múlva már 

Oroszországban találta magát, több ezer kilométerre a családjától, fegyverrel a 

kezében. Nem igazán értette, hogy mit is keres ő ott, hiszen még a légynek sem 

tudott volna ártani.  

 

1943 év elején Voronyezsi ütközetben az ükapám közelében egy harckocsi 

lövedék csapódott be, amitől ő elájult, de szerencsére nem sebesült meg 

komolyabban. Amikor újra magához tért, akkor körülötte már csak orosz 

katonák voltak, akik őt és a kevés túlélő magyar katonát vasúti 

marhavagonokban elszállították a hadifogoly táborba, ahol már több ezer, 

különböző nemzetiségű foglyok voltak. Az ükapámnak szerencséje volt, hogy 

tudott varrni, ezért őt egy varrodába dolgoztatták. A többieknek nehéz fizikai 

munkát kellett végezniük a nagy hidegben. Enni alig kaptak, emiatt gyorsan 

legyengültek és napról napra egyre többen meghaltak. Előfordult olyan is, hogy 

a tábor őrei találomra kiválasztottak egy foglyot és többen addig ütötték még az 

el nem ájult. Az ükapám látta, hogy innen vagy megszökik vagy hamarosan ő is 

meghal, mint a társai. Az ükapám beszélt szlovákul. A varrodában dolgozó 

egyik szlovák fogollyal (nevére már nem emlékszem) kitalálták, hogy hogyan 

tudnának megszökni. Már tavaszodott, amikor az egyik nap csak egy orosz 

katona maradt a varrodában, akit a szlovák egy hirtelen jobb egyenessel kiütött. 

Magukhoz vették az őr pisztolyát és puskáját, majd a varrodából ruhákat szállító 

teherautó aljára felkapaszkodva kijutottak a táborból. Alig tettek meg pár 

kilométert, amikor a teherautó hirtelen megállt, ekkor nagyon megijedtek, mert 

azt hitték, hogy lebuktak, de megkönnyebbülve látták, hogy a teherautó sofőrje 

sietve bement a bozótosba a "nagy dolgát" elvégezni. Ezt kihasználva, 

bepattantak a teherautóba és az ükapám nagy gázzal elindult. Tudták, hogy 

keresni fogják őket. Az ükapám az első erdős résznél megállt a teherautóval és 

kiszállt, hogy az erdőben folytassa tovább az útját. A szlovák nem akart vele 

menni, ezért elbúcsúztak egymástól és külön indultak tovább. Az ükapám ekkor 

látta őt utoljára.  

 

 

 

 



 

Az erdész és vadász apjától az ükapám sok olyan dolgot tanult, aminek az 

erdőben  most nagy hasznát vehette. Nála maradt a puska, ezért tudott magának 

nyulat lőni, és tudott tűzet is csiholni, hogy a nyulat nyárson megsüsse. Talált 

madártojásokat a fészkekben, azokból is evett. A nap mozgásából és fákon lévő 

mohák elhelyezkedéséből tudott tájékozódni. Útközben forrásoknál ivott. 

Amikor lakott területekhez ért, akkor azok mellett úgy haladt el, hogy megvárta, 

hogy teljesen besötétedjen, így mindig észrevétlen maradt. Folyamatosan a 

családjára gondolt, ez adott neki erőt a hosszú úton. Hetekig gyalogolt, amire 

elért a magyar határhoz, ott térdre borult és megcsókolta a földet és sírt. Hiába 

volt már magyar földön, továbbra is bujkálva kellett haladnia. Éjjel érkezett 

haza, már mindenki aludt. Halkan bement a házba és megcsókolta az alvó 

feleségét, aki ettől felébredt és azt hitte, hogy álmodik. Átölelték egymást és 

percekig együtt sírtak. Ezután az alvó gyerekei homlokára egy-egy puszit adott. 

A gyerekek közül csak a dédi papám ébredt fel, aki rögtön átölelte és percekig 

szorította az apját és közben elcsukló hangon azt ismételte, hogy "tudtam, hogy 

haza jössz". Annyira boldog volt a dédi papám, hogy kiment az álom a 

szeméből. Ezután az ükapám a konyhában órákig mesélte ükanyámnak, hogy 

min ment keresztül. A dédi papám úgy csinált mintha vissza aludt volna, majd 

észrevétlenül oda ült a konyha ajtó mögé és végig hallgatta azt amit az apja 

órákon keresztül mesélt. Ezután még hetekig a padláson bujkált az ükapám, 

amire már elő mert jönni.  

 

Később az ükapám soha nem beszélt arról a többi gyerek előtt, hogy mi történt 

vele Oroszországban, próbálta a rossz emlékeket elfelejteni. Annyit azért 

elmondott a dédi papám testvéreinek, hogy nem ölt meg senkit. Ha akkor a dédi 

papám vissza aludt volna, akkor most én sem tudtam volna ezt a történetet 

elmesélni.  
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