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S I M O N  E R I K A

Katonasírok méltósága
Beszélgetés Bíró László tábori püspökkel

 
– Hosszú éveken át megszoktuk, hogy Bíró László püspök „hívja a családokat,” őrzi és se-

gíti a keresztény család eszméjének mozgató erőit zaklatott korunk mindennapjaiban. Felada-
tához később a honvédség lelki gondozása társult. A tábori püspök általában magas katonai 
rangot is visel.   Szekszárdi kötődésünk esztendeinek tanúsága szerint, Püspök Úr közvetlen, 
egyszerűségre és természetességre hajló alkata aligha érzi magáénak az ezzel a méltósággal 
járó protokollt…

– Európában a háború befejeztével konkordátumok újra meg újra kikötötték, a tábori püspök 
ne legyen katona, hanem saját javadalomból éljen: ne kelljen többé függenie a diktátoroktól.  
Analóg megoldás részese vagyok magam is. Noha elődeim mindegyike dandártábornok volt, én 
civilként lettem tábori püspök. Sokat nem változtatott a helyzeten, mert a két kollégám, a főrab-
bi és a protestáns tábori püspök tábornoki rangban végezte munkáját: harmadikként engem épp-
úgy kezeltek, tehát a protokoll tulajdonképpen megmaradt. Ugyanakkor biztos, van annak va-
lami szépsége, hogy egyenruha nélkül, civil emberként jelenhetek meg különböző fórumokon, 
és csakis püspökként szólalhatok meg. Nagyon sok jó élmény ért, ahogy kezdtem megismerni 
a katonaság belső világát, hamar otthon éreztem magam közöttük.  Befogadók voltak, magam 
is próbáltam nyitott lenni, s azt gondolom,(lassan már minden helyőrséget végig látogattunk) 
nagyon emberivé vált a kapcsolatunk.  Az ember, ha nem is tábornok, otthon tud lenni a hierar-
chikus társaságban és meg tudja találni a kommunikáció módját.  

– Püspök Úr nemrég jelen lehetett a voronyezsi áldozatok emlékhelyén. 
– Egy év leforgása alatt kétszer járhattam Voronyezsben, ami mélyen megérintő élmény volt, 

hiszen egykor édesapám is ott volt a Donnál. Újra meg újra hallottam: „amikor a Donnál jár-
tunk, amikor a Don-kanyarban”… Kisgyerekként nem igen tudtam elképzelni, hogy mit jelent 
ez.  Egy folyó kanyarjára gondoltam, vagy éppen valamely szakaszára csupán: egyik parton mi, 
másikon az ellenség, és lövünk egymásra. 

– Most már tudom mit jelenthetett a Don-kanyarnál lenni, hogy az milyen hosszú frontvonal 
volt!  Láttam tavaszodóban a tájat, ahol apám gyalogolt télvíz idején. 1942-ben „szerencséjére” 
láblövést kapott, így visszahozták a mai Ukrajna területére, ott ápolták, hogy haza jöhessen.  
Küldött haza fényképet: egy hármas halomnál volt a kórház, rajta a kettős kereszt.  Apám úgy 
feküdt fél kézre ott a dombocskán más katona kollégáival együtt, hogy a beteg lábát előre tolta, 
az egészségeset maga alá húzta: az itthoniak azt hitték, hogy azt már levágták. Kétségbeesett 
az édesanyja meg a testvérei. Annál nagyobb öröm volt, amikor hazajött, hogy mind a két lába 
megvan, csak egy csontkinövés emlékeztette szüntelenül arra, amit szerencsésen túlélt. Ő gya-
log járta meg az utat, amit magam repülővel tehettem meg.  

– Első alkalommal, a Honvédelmi Minisztérium szervezésében, két orosz és két magyar ka-
tonai temetőt látogattunk meg.   Koszorúztunk orosz és magyar sírokat. Ilyenkor már csak a 
meghalt ember méltóságára gondolhatunk. Orosz vagy magyar, noha egymás ellen harcoltak, 
mindegyiket méltán koszorúzza az ember: valami hősi szándék vezette őket, még ha tragikus 
történelmi ideológiák vezérelték is ezeket a szándékokat. Az ő szívükben a haza szeretete élt 
csak.
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– Érdekes volt szembesülni azzal, ahogy az orosz ember a magyar sírokra tekint. Miért ment 
oda, miért támadta meg a magyar katona az orosz falvakat, amikor azok senkinek sem ártottak?!  
Egy orosz tábornok megvédte a magyarokat, mondván, az 1848-as szabadságharcban az oro-
szok szövetségesként a császár oldalán álltak és leverték a magyar szabadságharcot, – mi sem 
jó szántunkból jártunk ott… 

– Az ember, ha bejárja a Don-melléki magyar temetőket, másként néz már idehaza is az orosz 
katonák sírjára. Jó volt hallani sok-sok kedves epizódot: a magyar katona hogyan adott tejet az 
orosz gyereknek, visszavonuláskor hogyan osztottak ruhát, élelmet apró falvak muzsikjainak, 
kolhoz tagjainak.  Sok jót hallottam a magyar katonákról, persze azt is tudnunk kell, a háború 
gyakran elvadítja, megrontja az embereket, alapvető gyengeségeket fel tud fokozni. A háború 
nyomorúságában az ember megnemesedni is képes, de néha, sajnos, kivetkőzik emberségéből. 

– Utóbbi alkalommal a Külügyminisztérium szervezésében a doni háború hetvenedik évfor-
dulójára érkeztünk: a voronyezsiek ünnepelték a város fölszabadításának jubileumát tűzijáték-
kal. És hangzottak a pohárköszöntők egymás után. Tudjuk – mondták többször – Önök számára 
ez szomorú nap, számunkra pedig a diadalé.  

–Elmeséltem édesapám történetét, hogy itt járt, de hála Isten hazakerült, – és mondtam a 
dátumot. A következő pohárköszöntőt orosz tábornok mondta: „az én apám a maga édesapja 
ellen harcolt…” És kérte, hogy koccintsunk a megbékélésre.  Más alkalommal a metropolita 
beszélt arról, hogy őbenne tisztelet él irántunk, mert nem feledjük el halottainkat, hanem gyak-
ran felkeressük sírjaikat.  Mindkét voronyezsi látogatás nagyon mélyen a szívembe vésődött, 
jóleső érzés, hogy ott lehettem. És nagyon vágyakozom arra, hogy elesett katonáink sírjai ma-
gyar zarándokhellyé váljanak egyszer! Hogy Rudkino földjére zarándokolni Magyarországról a 
húszezer katona sírjához nemes szokássá váljék.  

Doni képeslapok VIII.


