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Tudod, Julcsi néni fia, Andris is részt vett a harcokba. Ő mérnöknek tanult az 

egyetemen, s az egyetemisták közül sokan vettek részt a harcokban. Ő segített 

nekünk mikor el kellett hagynunk a házat, s le kellett mennünk a pincébe. Hozott 

nekünk ennivalót és vizet is, de volt, hogy napokra eltűnt, s olyankor Julcsi néni 

nagyon aggódott érte. A harcok végeztével azonban mikor már haza térhettünk, ő 

nem jött haza. Azt beszélték, hogy a Margit körúti fogházba zárták be. Majd 

egyenruhások jöttek és átkutatták házukat, s mindent szétdobálva hagytak maguk 

után. Azt, hogy mit kerestek végül nem tudtuk meg, de egy idő után elengedték 

Andrist, s végül hazatérhetett. De már nem volt ugyanaz az ember. Valahogy 

megváltozott. Többé nem mehetett vissza az egyetemre se. Mostanság diákokat 

tanít esténként, s nappal pedig egy gyárba dolgozik segédmunkásként. 

Édesapám, olyan jó lenne, ha végre itthon lennél, akkor biztos minden olyan len-

ne, mint régen, s talán a rémálmaim is eltűnnének tudva, hogy itt vagy.  Az álma-

imban újra hallom a katonák menetelését, tankok dübörgését, csikorgó hangjukat, 

a puskák záporát és azt az egetszétszaggató dörrenést, mely oly sűrű, mint a nagy 

viharban mikor a villámok újra és újra lecsapnak. Majd látom a város romjait, 

füstölgő házakat, jajgató embereket. Az utcára kilépve bénító fájdalmat érzek, 

képtelen vagyok tovább menni. Mindenhol emberek holttestét látom, s mellettük 

gyászoló, síró szeretteiket. Rengeteg ismerős arc jelenik meg előttem, iskolatársa-

im és szüleik. Majd tovább menve elérek a házunkhoz. A ház falán égtelen nagy 

lövés nyoma tátong, s az ablakok mind kitörve a robbanásoktól. Ekkor egy isme-

rős hangra leszek figyelmes, Katika sírását hallom. Felrohanok a megmaradt lép-

csőn s belépek a lakásunk romjaiba. Keresem, de nem találom, sírása egyre in-

kább visszhangzik a szobákon át. Végül belépek a hálószobátokba. Ott meglátom 

Édesanyát és a reszkető Katikát. Odamegyek és szólok hozzájuk, de nem halla-

nak. Valaki felett remegve ülnek, s ölelik mozdulatlan testét. Szívem összerándul, 

hogy te leszel az. Kiálltok hozzájuk, hogy ki az, de nem válaszolnak. Összeszed-

ve minden bátorságom odalépek. Az élettelen test ismerősé válik, egy fiatal fiúé. 

Arca véres, s mellkasán tátongó lyuk. Én vagyok ez a fiú. S ekkor mikor megis-

merem, magam felriadok. Egész testemet víz veri ki, mellkasom zihál. De élek, 

én élek. S e gondolat ad erőt a megnyugváshoz. Majd újabb vészes gondolat tör 

rám, vajon meddig. Mi van, ha újra visszajönnek? Mi van, ha újra lőni fognak? 

Ha nem lesz szerencsénk, mint a múltkor és nem tudunk időben elmenekülni? 

Ezen gondolatok emésztik fel lelkemet s az álom csak későn száll újra rám, smár 

csak félve alszok el. Erről még senkinek nem beszéltem hisz Édesanyámnak is 

van elég terhe, nem hogy az én álmaimmal foglalkozzon. S másnak erről nem 

mesélek, mert nem lehet azokról a napokról beszélni, mert aki megteszi, azért 

eljöhet a fekete autó. 

Kérlek, gyere haza! Szerető családod vár. 

Szeretettel kis fiad, Károly 

Könyvszemle: Fiúk cinkkoporsóban 

 

     Dokumentumregény Afganisztán 

            szovjet megszállásáról  

 

A szovjetek afganisztáni megszállásáról, 

Szvetlana Alekszijevics tollából Fiúk cinkko-

porsóban címmel drámai erejű mű született 

1989-ben. A könyvet a szerző hazájában, Fehé-

roroszországban nem adták ki, csak Oroszor-

szágban jelent meg két évvel elkészülte után, 

1991-ben először. Magyarországon 1999-ben 

adta ki az Európa Könyvkiadó, amely így egy 

későbbi Nobel-díjas szerző művének közzététe-

lével szerzett magának dicsőséget. 

 

A kommunista „világforradalmi” terjeszkedés utolsó hadszíntere Afganisztánban 

volt.  Az 1979 végén megkezdett szovjet invázió tízéves történéseit a szokásos 

kommunista hazugságfüggöny borította.  A sötétségbe világított bele a fehérorosz 

Szvetlana Alekszijevics: Fiúk cinkkoporsóban című műve.  Egy dokumentumre-

gény, melyben megszólalnak a háborúban résztvevő katonák és tisztek, valamint a 

résztvevők feleségei és édesanyái.  Élőké és holtaké.  Az emberi dőreség, galádság 

és szenvedés döbbenetes tükörképe lett az összeállítás. 

Azt tudjuk máshonnan is, hogy egy kommunista rendszer katonája nem számíthat 

sokra, mert a sajtó és közvélemény nem tudja kikövetelni a hadsereg tisztességes 

ellátását, a parancsnokok tisztességes viselkedését és az emberi élet és testi épség 

megfelelő védelmét.  

„Állandóan éhesek voltunk.  A konyhában két ötvenliteres kondér állt: az egyikben 

az ’első fogás’ – híg káposztaleves (húst még véletlenül sem találsz benne), a má-

sikban a ’második fogás’ – csiriz (szárított krumpli) vagy hús nélküli gyöngykása.  

Négy főnek adtak egy doboz makrélát. A címkéjén ez állt: gyártási év: 1956, a 

minőségét megőrzi: tizennyolc hónapig." 

De szól a történet a világháborús időkből származó sebvarró cérnáról, amely a cso-

magolásából kibontva egyszerűen elporladt, fecskendőkről, amelyek fele egysze-

rűen nem működött.  Ami meg működött, azt a szovjet katonák eladták az afgá-

noknak – kábítószerért. 


