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A fogságba eséstől a leszerelésig* 

Mély, álomtalan alvásból riadok fel. Zseb lámpa fénye vakít, két kéz markolássza a 
nyakamat. Úristen! - De hiszen fogságba estem! Fojtogatnak? - Dehogy, nyakláncot ke
resnek rajtam, ketten. Gyakorlottak lehetnek, nem téveszti meg őket a dögcédula zsinór
ja . - „Szpaty-szpaty" - csitítanak, és máris a szomszédomon matatnak. 

Még felvillan bennem a tegnap eseménysora , a fogságba esés izgalma, keservei. 1 Az 
első sorakozó, a közénk keveredett néhány német katona kipécézésével , géppisztolyos 
lemészárlásával . S az üres, parkettás helyiség - talán a községháza lehetett - , ahova a 
ruszkik negyedmagammal belöktek 1944. december 27-én délután. Azóta ülök itt a pad
lón, a falnak támaszkodva. Próbálom összeszedni gondolataimat, de hamarosan újra el
szenderedem. 

Oh, ha ma, nyolcvanhatodik évemben tudnék úgy aludni! 

Végjátékok 

Földi létünk, születéstől e lmúlásig megannyi fejezet. A hosszabb, rövidebb, olykor 
egymást átfedő életszakaszokat , -fejezeteket - mint iskola, kenyérkereset , házasság, 
gyermekáldás - definiálható kezdet és vég határolja. A kenyérkereső foglalkozások közt 
néhány - így az orvosoké, lelkészeké, s az egyenruhás testületek tagjaié - köztudottan 
elkötelezet tebb embert kíván. Talán ezért is szemléli a társadalom kritikusabban az oda 
tartozókat. 

A tör ténelem sodra úgy hozta, hogy a Magyar Királyi Honvédség hivatásos tisztika
rának életre szóló e lkötelezet tsége, 2 a második vi lágháború befejeztével kettétörve, korai 
fináléba torkollott. A vesztett háború utolsó véres hónapjai , s a rákövetkező békeévek 
legnagyobb tehertétele, a szovjet megszál lás és polit ikai következményei talán egyetlen 
pályát sem sújtottak olyan változatos kímélet lenséggel , mint a hivatásos honvédtisztekét . 
Ma már nagyszámú napló, emlékirat , hadtörténészi munka, újságírói riport, interjú o l -

* A Szerző e helyt is szívből köszöni dr. Bonhardt Attila alezredes, igazgató úr és Csákváry Ferenc főszer
kesztő úr meggyőző ösztönzését és a sajtó alá rendezésben nyújtott nélkülözhetetlen segítségét - utóbbit dr. 
Stefániay Vilmos mérnök úrnak is. 

1 Mindez részletesen Martin Kornél - Ugrón István: Fejezetek a Szent László hadosztály történetéből. 
1944. Az októberi megalakulástól az év végéig. Hadtörténelmi Közlemények, 108 (1995) 3. (A továbbiakban 
Martin - Ugrón) 137-141. o. 

: Hadnaggyá avatásunkkor 20 évre szóló „kötelező" szolgálatiidő-vállalást kellett aláírnunk, mintegy az in
gyenes kiképzés és az elnyert rang/állás ellentételeként, de akkori lelkesedésünkben akár 40 évet is aláírtunk 
volna. 



vasható a veszteségekről , a fogságról, a GULAG-ró l , az itthoni továbbszolgálatról , a 
meghurcol tatásról , a háborús bűnös koncepciós perekről , ítéletekről, a börtönről , a k i 
végzésekről és az emigrációról is. 

A túlélők viszont egyre fogynak. Az 1944. augusztus 20-án Horthy Miklós kormány
zó urunk je lenlétében avatottak közül a huszonegy páncélos hadnagyból hat hónap alatt 
- októbertől márciusig - hatan haltak hősi halált, s az eltelt 64 év során heten idehaza, 
öten emigrációban hunytak el. Már csak hárman élünk. Tókay László az Egyesül t Álla
mokban, Zsolnai Kálmán Ausztrál iában. 

A Mindenha tónak és j ó sorsomnak köszönöm, hogy közel fél évszázad elteltével be
számolhat tam a Ludovika Akadémián töltött éve inkrő l , 3 majd később megírhat tam az 
oda vezető csapatszolgálat történetét is, i ly módon papírra vetve pályánk reménytel i kez
detét . 4 Az itt következő sorokkal - kettétört é letpályám akár szerencsésnek is mondha tó 
végjátéka összefoglalásával - szeretnék tisztelettel fejet hajtani egykori évfolyamtársaim 
és a magyar királyi honvéd tisztikar tagjainak kényszerű fináléja előt t . 5 

Kicsindtől Bánkig6 

Notórius korán kelő lévén - a többiek még alig ébredeztek a vaksötét decemberi haj
nalban - volt időm végiggondolni a helyzetet. Szégyenérzetemet - ugyan ki nem restell
te kiadni kezéből fegyverét az el lenségnek - némileg tompította, hogy fiatal hadnagy
ként, a Szent László hadosztály felderítő osztálya szakaszparancsnokaként , illusztris tár
saságba kerültem. A kis csoportot, akikkel az Ipolytól történt, elkésett v isszavonulásunk 
során beleszaladtunk a Garam parti, bekerítő szovjet páncélos alakulatba, három saját jogú 
vitéz - Földes százados, Karsay főhadnagy, Rábay hivatásos szakaszvezető és egy „váro
mányos ," Nagy Valér hadnagy - alkotta, és osztá lyparancsnokunk, az öngyi lkosságot el
követett Földes kivételével ott ültek velem együtt a fal mellett. De ott volt a néhány órá
val később fogságba esett Sanna Harry, Tóth Ant i főhadnagy, egy tábori le lkész 7 és egy 
Tolnay nevű repülőmérnök százados is. 

3 Dr. Martin Koméi: Jelenetek az aks. páncélos század életéből. In: Emlékek útját járva 1942-1944. Szerk: 
Pénzes János. Melbourne, 1989. (a továbbiakban: Martin 1989.) 108-122. o. (Hadtörténelmi Levéltár [HL] , 
Kézirattár.) 

4 Martin Koméi: A gimnáziumtól a Ludovikáig. Hadtörténelmi Közlemények, 120. (2007) 1. (a továbbiak
ban: Martin 2007.) 329-362. o. 

5 A leírtakhoz, egy - korabeli emlékeim, feljegyzéseim és okmányok nyomán - 1988-ban született „Né
hány adat és emlék a Szent László felderítő osztály életéből" c. kéziratom (HL Tanulmánygyűjtemény [Tgy.] 
3138.), megmaradt levelezésem, valamint a hivatkozott irodalom nyújtott támaszt. 

6 Kicsind (ma Malá nad Hronom (Szlovákia): község a Garam bal partján a dunai torkolattól ENy-ra, lég
vonalban 7 km-re. Bánk: község Rélság mellett. 

7 Vitéz gutori Földes Gyula testőr százados, két napig a Szent László hadosztály felderítő osztályának pa
rancsnoka, az elkerülhetetlen fogság láttán főbe lőtte magát. (A hadsereg egyik legjobban dekorált, kivételes 
bátorságú tisztjéről 1. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség. Budapest, 1990. 271-272. o.; Martin -
Ugrón 1995. 140. o.; Vitéz Sikorszky Vértes Béla vezérkari százados: Denkwürdigkeiten meiner Dienstzeit. I I I . 
1939^42. Biegenz. 1985. 32. о.) - Vitéz Karsay István főhadnagy, а I I . ejtőernyős zászlóalj géppuskás század 
parancsnoka; vitéz Nagy Valér hadnagy, a Szent László hadosztály felderítőosztály-parancsnokának segédtiszt
je - Sanna Henrik főhadnagy, (Ugrón István századosnak a veszteségteljes fóti harcokban elszenvedett, de
cember 14-i sebesülése után) а I I . ejtőernyős zászlóalj parancsnoka - Tóth Antal főhadnagy, а I I . ejtőernyős 
zászlóalj nehézfegyver század parancsnoka - Mester (?), а I I . ejtőernyős zászlóalj katolikus tábori lelkésze, a 
„Csatapap." Velünk volt vitéz Rábay István ht. testőr szakaszvezető is, akit paszpolos zubbonya és kitüntetései 



A Szerzo 1943-ban es 1944-ben mint harmadeves akademikus es m. kir. hadnagy 

Az mar latszott, hogy eletunk nem forog kozvetlen veszelyben, de persze karoranktol 
es jobb ruhadarabjainktdl kezdtek sorra megfosztani a - mint kesobb megtudtuk - 6. gar-
da-harckocsihadsereg szedett-vedett oltozeku katonai. Baranybeleses borkabatom volt az 
elso nagyobb darab, amit „elkertek." A szakaszom egy katonajatol kapott pokrocon lukat 
vagtam - zsebkesem meg volt - es az, fejemen atvetve, derekszfjammal osszefogva, egy-
elore megvedett a hidegtol. 

Lelki leg a legnagyobb tamaszt az ejtoernyos tisztek tarsasaga jelentette. Legenyse-
giikbol es a hadaprod es hivatasos tiszthelyettesekbol nehanyat mar Ipolyszalkan meg-
csodaltam. Egyszeriien hianyozni latszott beloliik az a „drukk" ami az drdkos ellenseges 
tiizben, fdkent aknazasban tobbe-kevesbe szinte valamennyiunk arcara ki i i l t . Lajtos Ar -
pad hadosztaly vezerkari fonok talalo jellemzese szerint: „ezek az emberek mintha sport-
bdl csinaltak volna a dolgukat." Nos a kedelyt, attol a perctol, hogy oket is betuszkoltak 
a szobaba, nem nelkiiloztiik. 

Dertilt, fagyos reggelen sorakoztattak fel benniinket oreink az eptilet elott. A fogoly 
legenyseggel, foleg ejtoernyosokkel es a felderitd osztaly, koztiik szakaszom tucatnyi 
megmaradt katonajaval egyiitt mintegy hatvanan lehettiink. A „popjaty-popjaty" vezeny-
szo jelenteset - a „dava j" es az incesztusra buzdito, kotoszdkent hasznalt, drokds szitko-

miatt tisztnek neztek a ruszkik. Pista - akinek ket esetben is az eletemet koszonhettem - az 51. pancelvadasz 
zaszloaljban az 1942-es doni hfdfocsatakban a batorsagarol hfres dr. Legany Dezso zaszlos Nimrodjaban vitez-
kedett, majd egy nemet rohamtiize'r alakulathoz vezenyelve ott a vaskereszttel is kitiintettek. A testor pancelos 
szakasz 1944-es megalakitasaval keriilt a testorseg allomanyaba. 



zódásuk mellett - már e lőző nap megtanultuk: ötösével kellett sorakozni a könnyebb szá
molás érdekében, néha naponta többször, a fogság során mindvégig. 

M á r reménykedtem az indulásban, amikor megjelent egy szovjet orvos alezredes, saj
nos nem egészségügyi célból. Hiába húztam rá j ó előre hal inacsizmámra pantal lómat, a 
doktornak j ó szeme volt. Az , hogy egy ócska, hátul kitört, rövidszárú kozákcsizmát kap
tam cserébe, még csak megtette volna, de kegyetlenül szorított. Előre sejthettem az elkö
vetkező menetelés kínjait, á tkozva magamat, hogy nem bilgeri volt rajtam. Az ej tőernyő
sök fűzős csizmái nem kellettek a ruszkiknak, csak a rövidszárúakat keresték. 

Végre megindultunk kelet felé. Az Ipolyi hátságra érve persze már széthúzódott , le
lassult a menet. A mezsgye szélén haladva láttam, amint két ruszki egy fekvő németet 
próbál a csizmájától megszabadí tani . Egyik a hónaljánál fogta, másik a lába közé lépve 
ráncigálta a lábbelit. A szerencsétlen fiatal német csak vinnyogott: „Mutter.. . , Mutter...," 
A jelenet éppoly rémesnek tűnt, mint az előző napi kivégzések.. . 

Hamarosan új, nagyobb fogolymenet csatlakozott hozzánk. Élén Zichy lovastestör 
főhadnagy menetelt sujtásos, p rémes mentében, mellette Széchenyi százados . 8 Zichy a 
további meneteink során is mindig az élen haladt, talán öl tözéke miatt is rangosabb tiszt
nek nézték őreink. A gyakori motozásokat mindig rajta kezdték, de a mentéje megmaradt. 

Mintegy kétszázan lehettünk - szakaszom három hadapródja is előkerült - , amikor a 
Burda hegy tömbjét keletről megkerülve Helembánál átkeltünk az Ipolyon vert masszív, 
széles, harckocsikra méretezett fahídon, és felkapaszkodtunk a Börzsöny hegyi útján 
Márianosztráig . Az egykori női fegyház - majdan sok-sok hazafi szenvedésének színhe
lye - átmeneti fogolytáborként szolgált. Egy nagyobb teremben éjszakáztunk a padlón, 
főként tisztek, de a legénység egy része is. Amint ránk sötétedett, a to lmácsoló, magya
rul alig tudó ruszin őrök máris e lkezdték a zabrálást. Az egyik, még szinte gyerek hon
védet „vetkőztet ték," s az kétségbeesve kiabált ott lévő elöljárójának: - Főhadnagy úr! 
Bántanak! A főhadnagy visszakiáltott: - Ne hagyd magad, fiam! 

A ma talán humorosnak ható jelenet újból ráébresztett bennünket nyomorúságos hely
zetünkre. Az a honvéd még mindig bízott a tisztjében, segítséget várt tőle - hiába. Azt 
azért hadd tegyem hozzá, hogy szakaszom megmaradt katonáitól egyetlen rossz szó nem 
ért, kapcsolatunkat mindvégig a kölcsönös segí tőkészség jellemezte, de nem emlékszem 
fogságom idejéből semmilyen, a honvédség katonai fegyelmét megcsúfoló esetre sem. A 
tiszti tekintély lerombolása később indult meg. 

A december 29-e délelőtt a tisztek kihallgatásával telt el. Egy magyarul hibátlanul be
szélő fiatal szovjet vezérkari őrnagy az alakulatok nevét és beosztásunkat tudakolta hű
vös udvariassággal . Csak Sanna főhadnagyot azonosí tva jö t t k i a sodrából - inzultálta, de 
Harryt is le kellett fogni - majd gratulált az ej tőernyősök tel jesí tményéhez. 

Zichi és vásonkeöi Zichy Mihály gróf, testőr főhadnagy, a Szent László hadosztály felderítő osztálya lo
vas századának beosztott tisztje, illetve sárvár-felsővidéki Széchenyi Ernő gróf, testőr százados, a lovas század 
parancsnoka. Fogságba esésük pontos helye, ideje, módja máig nem tisztázott. Martin - Ugrón 133-134. о. A 
7. sz. lábjegyzetben szereplő Bangha-könyv (319., i l l . 327. о.) mindkettőjük esetében átállásról ír. Emlékeze
tem szerint viszont a fogságban ezzel nem dicsekedtek. Itt érdemel említést, hogy a szovjet katonák a fogságba 
esett magyar tisztek és legénységi állományúak közt semmilyen különbséget nem tettek a szerint, hogy harc so
rán, reménytelen helyzetben, vagy harc nélkül tették le a fegyvert, vagy éppen „átálltak" a Vörös János képével 
díszített, repülőről ledobott röpcédulákat lobogtatva. Kivételek, atrocitások persze, sajnos, akadtak. 



Dél körül járt , amikor 29-én útnak indították a menetet. A Duna partján ballagtunk 
Verőcéig . Őreink némi előzetes ajándék el lenében - akkor még volt mit odaadni - szelí
debben viselkedtek: megengedték , hogy inni kapjunk a lakosoktól . Persze érdeklődtünk 
a megszál lókkal kapcsolatban. „Nagy a férfiaknak a kévánságuk. . ." mondta szomorúan 
egy középkorú asszony. Akkor találkoztam először a háború legvisszataszí tóbb gyaláza-
tának, a védtelen nők megerőszakolásának addig csak propagandából ismert hírével. Elő
ször olvashattam a falra, kerítésre mázolt feliratokat is: „Halál a fasizmusra!" Ertetlenül 
szemlél tem, még nem sejtettem, hogy a nácizmust je lent i . 9 

Egy patak partján indultunk felfelé, de hamarosan ránk sötétedett. Az éppen elért te
lepülés nagyobb, üres istállójába szállásoltak be a ruszkik. Szakaszom egyik nagy darab 
katonája a fogságba esésünk előtti aknatűzben több aknaszilánktól is könnyebben sebe
sült, de nem mert jelentkezni a rabtartóknál. Engem kért, hogy távolí tsam el az aknaszi
lánkokat a valakitől kerített csipesszel. M é g gyertya is akadt. Lángjában kiéget tem a csi
peszt, és a fényénél kiszedtem három szilánkot a delikvens hatalmas fenekéből, combjá
ból. Leukoplast, fehér rongy is került, és a sebek, csodák-csodája , később begyógyul tak. 

Másnap már induláskor irgalmatlanul fájt a lábam a cs izmában s irigykedve néztem 
őreinket, amint vidáman nyargalásztak föl-alá a sor mellett panye lovaikon. Szerencsére 
csak t ízegynéhány kilométert kellett megtennünk, hogy Rétságon át Bánkra érjünk. 

Na, az már fogolytábor volt, szögesdróttal . Ujabb számolás, motozás következett , fő
leg bicskát, borotvát kerestek, előbbivel én is szegényebb lettem. Sikerült viszont meg
mentenem a keresztapámtól a konfirmációmra kapott arany pecsétgyűrűt . A számba vet
tem, a módszer végig bevált, a gyűrű ma is megvan. 

A naiv opt imisták reményei fogyóban voltak. M é g Kicsinden, majd később, a gya
logmeneteknél , magam is csodálkoztam, hogy őreink, mintha betanult szöveget monda
nának, úgy ismételgették (az oroszul tudóktól elnézést kérek, de csak erre emlékszem) : 
„szicsasz, pasli komandantur, dokument jeszty, pasli damoj, kusaj, papa, mama, zsenka." 
Bár egy szavukat nem hittem, de lassan rájöttem, hogy ez bizonyára fentről kiadott pa
rancs lehet, hiszen az e lbocsátó levelek ígérgetésével őrszemélyzetet takarí tanak meg. 

Üres parasztházak is voltak a táboron belül, azokba terelték be a tiszteket. Az első so
rakozó alkalmával a mustráló táborparancsnok megállt előttem, a rendfokozatomat tuda
kolta, majd dühösen mondott valamit az egyik őrnek. Nem értettem, hogy mit parancsol
hatott, de az hamarosan megjelent egy jobb sorsra érdemes honvéddel , akinek vadonatúj 
legénységi köpenyét mutogatással , ráncigálással kicseréltette az én általvetős pokró
commal. M é g valamit magyarázot t is, amiből csak az „oficer" szót véltem érteni, aztán 
otthagyott vegyes érze lmeimmel . A köpenynek persze örültem, ki is tartott egész hátra
lévő szolgálatom alatt, a honvédet viszont sajnáltam, de a cserén aligha változtathattam 
volna. Később még több esetben is tapasztalhattuk, hogy a Vörös Hadsereg - a kiáltvá
nyokban megszól í tásként előre vett legénység és utoljára hagyott tábornokok ellenére -
mennyire hierarchikus, hogy mást ne mondjak még az étkezési normákban is. 

A parasztház lakókonyhájában egy takaréktűzhely (sparherd) mellett találtam helyet, 
másik oldalamra történetesen két német tiszt telepedett le. A Wehrmacht tartalékos tiszt
jeinek fogyó lelkesedéséről már voltak tapasztalataim, legutóbb felderítő já rőrként de-

4 V. ö.Martin 2007. 331. о. 



cember 23-án, így hamarosan megtalál tuk a közös hangot. Mesé l ték egyebek között , 
hogy Hitler beszédeit minden városban, községben hangszórókon közvetítették. 

A Führer már évek óta mindig ugyanazt mondta el, saját, első vi lágháborús szerepé
vel, bebörtönzésével kezdte, majd a náci párt hatalomra kerülésével és a kezdeti sikerek
kel folytatta. Ezért, amikor gépkocsin mentek, egy-egy községet elhagyva mindig talál
gatták, hogy amint a következőhöz érnek, éppen hol fog tartani. A tipp többnyire bevált . 

Másnap , 31-én, e légikus hangulatban ültük meg - a szó szoros ér te lmében - a szil
vesztert. A Kamerádok, noha italunk nem volt, mind jobban megnyíl tak. Abban hamaro
san megegyeztünk, hogy egyre nyi lvánvalóbb: Hitler nem csak a szovjet és a nyugati 
szövetségesek, hanem a magyarok és németek legnagyobb el lensége is. (Ezt különben a 
háború után Adenauer kancellár is megállapította, azzal egészítve k i , hogy ha módja lett 
volna, a saját kezével fojtja meg.) Elmondták , hogy a jú l ius 20-i sikertelen Hitler elleni 
merénylet óta egyre elviselhetetlenebb a náci e lnyomás , és az eszement hadviselés okoz
ta mind nagyobb frontveszteségekhez már nem csak a bombázások tengernyi áldozata, 
hanem rengeteg kivégzés is járul . E legendő egy gúnyos megjegyzés a Führerre ahhoz, 
hogy felakasszanak valakit. Nagy titokzatosan elárulták, hogy ilyen például a becsmér lő 
„Gröfaz" t i tulus." 

A két német tisztet már január 2-án elvitték tőlünk. Jövőnket latolgatva azt persze sej
tették, hogy egyhamar nem jutnak haza; magam sem reményked tem ilyesmiben. Nem 
lett igazam. Ez volt egyébként az egyetlen eset, hogy a fogságban német tisztekkel talál
koztam. Sajnos, a nevüket nem jegyeztem f e l . 1 2 

Január 4-én bennünket is útba indítottak. Azt már tapasztalhattuk, hogy soha nem 
mondják meg, hova. A tisztek haladtak elől, én az utolsó sorukban, Rábay Pistával az o l 
dalamon. Előt tem Sanna Harry ballagott, járását a krepptalpú ejtőernyős bilgeri még r in
góbbá tette. Terepszínű anorákjától persze megszabadí tot ták, de a báránybőr bélés meg
maradt, az ugrásnál átkötésre szolgáló két pánt hátul lógott-lifegett. Nem tudom miért, 
de az Egri csillagok jutott eszembe, amint a török sereg vonul Buda felé. A lábam egyre 
jobban fájt s be kellett látnom, hogy ha én vagyok is a regénybel i Hajván, nem a port lő
dözöm a bocskoromból , hanem, amint a mögöt tem lévő figyelmeztetett, a vérem csöpög 
hátul a lyukasra tört szárú cs izmából . Összeszorí tot t foggal másztam el az első pihenőig. 
Persze az őrnek hiába mutattam a véres kapcát, káromkodássa l fűszerezett mutogatással 
közölte , hogyha nem óhajtok tovább menni, akkor le kell lőnie. Próbál tam hát szétnézni 
a foglyok között és - minő szerencse - találtam egy honvédet , akin ócska, rövid, imp
regnált vászonszárú ruszki csizma lötyögött összerepedezet t d isznóbőr felsőrésszel. Az 

1 0 L. Martin - Ugrón 1995. 125. o. 
1 1 A „Grösster Feldherr aller Zeiten" (minden idők legnagyobb hadvezére) rövidítése. Érdekes hogy ezt év

tizedekig nem hallottam, csak az utóbbi években emlegették a németek újra. 
1 Nem is lett volna mivel. Térképtáskámat, íróeszközeimmel már a lefegyverzéskor elvették. Holmim nagy 

része még december 23-án Garamkövesden maradt, kis bőröndöm pedig szakaszom utolsó jármüvén, egy Opel 
Blitz tehergépkocsin, ami a visszavonuláskor, a Kicsind előtti erdőben tengelytörést szenvedett. A felderítő 
osztály iratait is szállító jármüvet páncélököllel kilőttük, felgyújtottuk. Hátizsákomat a legszükségesebbekkel 
és az ennivalóval egy Kun nevű honvédom cipelte, de az utolsó félóra aknatüzében egy robbanás letépte a vál
láról. Úgy néztem ki , mint egy spájz, mesélte nevetve a fogságban. Tiszti legényemet - „csicskásomat," egy 
negyven év körüli, kétgyerekes gazdát - is Garamkövesden hagytam azzal, hogy ha nem térek vissza, és a 
helyzetet reménytelennek látja, próbáljon hazajutni. Sikerült is átöltözve hazagyalogolnia Abonyba('). 1946-
ban meglátogattam. 



üzlet megköttetett , mindketten jól jár tunk. Azzal a gumitalpú lábtyüvel húztam k i az el
következő hónapokat mindaddig, míg csak nem jutottam otthoni s íbakancsomhoz. 

Keletnek tartottunk, majd dél felé fordultunk valahol a Galga mentén és mintegy 40 
km megtétele után megszál l tunk - ha jól emlékszem - Ácsán. Egyetlen emlékem egy 
szerencsétlen tüzér zászlóshoz fűződik. Valamilyen szőrmebélésü extra köpenye volt, 
ami megtetszett az őröknek és szelíden kérték, válna meg töle. A zászlós tiltakozott, mire 
később kihívták, ketten lehúzták róla a köpenyt , és irgalmatlanul összeverték. M i k o r be
lökték a szobába egy koszos, rongyos pufajkában, úgy sírt a nyomorult, mint egy gyerek. 
Drága tandíj volt... 

Másnap továbbra is a Galga mentén folytatódott a menet. Aszód előtt járhat tunk, ami
kor délnyugat felé egy szovjet Il-2-es (Sturmovik) csatarepülőt pillantottam meg. Éppen 
tüzelt valamire, jól látszott a 37 mm-es gépágyúk tüzének felvillanása. Nem gondoltam, 
hogy az volt az utolsó harctéri jelenet amit „élesben" láttam... 

Sötétedett , mire valahol, Jászfényszarun túl, ismét amolyan kisebb, földszintes, elha
gyott kastélyfélében száll tunk meg. Az üres, parkettás szobákban farkasordító hideg volt. 
Némi tépelődés után - amikor már a Csatapap is áldását adta rá - bizony lefeszítettük a 
falak faragott tölgyfaborítását és befűtöttünk vele a cserépkályhákban. Az ej tőernyős 
tisztek a szomszéd szobában voltak, ahol egy ha rmónium árválkodott , még nem akadt 
gazdája. A padlón összekuporodva éppen félálomban voltam, amikor, papjuk harmóni-
umos kíséretével, felharsant a szomszédból az ej tőernyősök éneke. Az egyik nóta refrén
je ma is a fülembe cseng: „...Isten segíts haza, ej tőernyős jelszava!..." 

Jászberény 

Az 1945-ös tél az előzőeknél talán enyhébb , de azért épp elég hideg volt. Persze pré
mes sapkámat is „lecserél te" egy tovaris egy sokkal ócskábbra , de a fülemet legalább 
védte. Zsinóron lógó kötött kesztyűm csodák csodája megmaradt, így csak a lábam fázott 
az ócska cs izmában, de a menetelés fokozta a vérkeringést . Nem így január 6-án! M é g 
nem is pirkadt, amikor őreink felvertek bennünket és máris útba indultunk, hogy hama
rosan elérkezzünk az alig több, mint 10 km-re lévő Jászberény hatalmas, hadifogolytá
borrá alakított laktanyája elé. A java még csak ez után következett . Ott áll tunk a kapu 
előtt étlen szomjan, reggeltől sötétedésig. Eleinte topogtunk, de dél felé már elviselhetet
lenül fájt a lábam a 10 fok körüli hidegben. Kínomban leültem a hóra és hol az egyik hol 
a másik cs izmát lehúzva, a vászonkapcát letekerve dörzsöl tem a meztelen lábfejemet.. . 

Végre mégiscsak beengedtek és egy nagy terem padlójára rogyva hamarosan kenyeret 
és meleg konzervborsó- levest kaptunk. Néhány húscafat is úszkált benne. Nagyon ízlett, 
de még nem sejtettem, hogy két álló héten át minden nap kétszer - reggel négykor és 
délután négykor - ugyanazt a levest esszük. Hozzá jö t t , hogy hamarosan rajtam is kitört 
a csaknem mindenkit sújtó „ukrainka," az ukrán hasmenés (mint később megtudtam: 
amőbás dizentéria) . A latrinát a tábor sarkában j ó mélyre kiásott, vagy 8x12 méteres gö
dör képezte , keresztbe rakott gerendákkal , pal lókkal . Sajnos nem egy, hasmenésben el
gyöngült fogoly szédült le róla, éjjel, segítség híján, a dicstelen fulladásba. 

Másnap reggel, nagy örömünkre , a fürdőbe parancsoltak. Ruhánkat mindenestől gőz
be tették - bár akkor még nem voltam tetves - mi meg anyaszült meztelenül ál lhattunk 



sorba egy ruszin előtt, akinek „tököd beken" felszólítására valami gyanús folyadékkal 
kellett magunkat bepacsmagolni. A lapostetü szerencsére mindvégig elkerült. A zuha
nyozó sejtelmes gőzében magas férfialak tűnt fel, formája akár egy görög is tenszoboré. 
Látva, hogy korombeli, megszól í tot tam. Nagy meglepe tésemre Palágyi Tivadar utász 
hadnaggyal, akadémiaközi öttusabajnok évfolyamtársammal hozott össze a jósors . О 
persze nem hallott ró lam, de akadémiai - volt cöger — osztálytársaim emlegetése iga
zolt. Hát még, amikor kiderült, hogy a Szent László hadosztály utász zászlóalja tisztje
ként velem egy napon esett fogságba! 1 3 

Az első éjszaka zsúfoltsága után történetesen egy kisebb helyiségbe kerül tem, né
hányadmagammal és Palágyiékkal együtt . Tivadar századának egy Marosvár i nevű zász
lósa civilben a pesti Duna Palota - a Hotel Ritz - ét termét vezette. Emlékez tünk rá, hogy 
a walesi herceg, a későbbi V I I I . Edward király, budapesti lá togatásakor a Ritzben szállt 
meg, így hát arra kértük, mondaná el részletesen a t rónörökös ebédjét a terítéstől kezdve 
az étkezés befejeztéig. Két hete fogságban, már kellőképp kiéhezve, bizony mazochista 
élvezet volt, de legalább ideig-óráig elterelte gondolatainkat nyomorúságos állapotunkról. 

Két nap után megint költöztettek bennünket , egy nagyobb terembe, ahol ismét össze
kerül tünk az ej tőernyősökkel . Akkor kezdték rebesgetni, hogy megalakulóban van egy új 
magyar demokratikus hadsereg. A l i g telt bele egy hét, amikor egy Debrecenből érkezett 
„küldött" a szovjet táborparancsnokkal együtt közölte, hogy a cívisvárosban megalakult 
Ideiglenes Nemzeti Kormány hamarosan Fegyverszünet i Egyezmény t köt a Szovjetunió
val. Annak keretében megkezdődik egy magyar hadosztály szervezése azzal a céllal, 
hogy részt vegyen az ország fe lszabadí tásában. 1 4 Ahhoz toboroznak a táborban önként 
je lentkezőket . 

1 3 Történetét 1. Martin - Ugrón 1995. 132. o. 
1 4 Az új Magyar Demokratikus Hadsereg létrejötte, neve, története a negyvenes évek végétől - nagyjából a 

fordulat évétől, 1948-tól - illetve Néphadsereggé válásától a hatvanas évekig feledésre volt ítélve. A Kádár
korban is csak szórványosan jelentek meg a tárgykörben részben kritikus hangvételű írások. Uj színt hozott 
1981-ben egy történelmi kollázsregény, Simonffy András „Kompország katonái" című, a Magvetőnél megjelent 
müve. A kiadás évét tekintve meglepő tárgyilagossággal megírt, a vezérkari őrnagy apa visszaemlékezésein 
alapuló, és résztvevők, illetve szakértők idézeteivel tarkított munka szemléletes áttekintést nyújt az 1945 eleji 
„debreceni" időkről, az új magyar kormány és az új hadsereg megalakulásának bonyodalmairól. 

1985-ben már második (bővített) kiadásban jelentette meg a Zrínyi kiadó Nagy Gábor, a hadtudomány 
kandidátusa és Móricz. Lajos, a hadtudományi doktora szerkesztésében 24 szerző - köztük a két szerkesztő -
tollából az „Uj haza, új hadsereg" című kötetet. A „Visszaemlékezés az 1945-1948-as évekre" alcímmel ellá
tott mü elbeszélő jellegű írásaiból megismerhetők az új hadseregbejutás előzményei és változatai: hadifogság, 
átállás, önként jelentkezés, „antifasiszta" tanfolyam, partizániskola. A szerzők nagy része az új hadseregben 
„nevelőtisztté" vált, kevés kivétellel MDP-taggá. Mindez a Kádár-kor vége felé napvilágot látott kötet irányult
ságát, hangvételét is megszabta. 

Hadtörténeti igényű Kis András - az előző kötet egyik szerzője - „A magyar honvédség újjászervezése 
(1945)" című, a Zrínyi kiadónál 1995-ben megjelent munkája. A szovjet partizániskolát megjárt, a debreceni 6. 
hadosztályba honvédként jelentkezett, a század végére ezredessé és hadtörténésszé lett, már elhunyt szerző a 
Kádár-kor béklyójától szabadulva, elkötelezett baloldaliként is tárgyilagosnak mondható huszonhárom fejeze
tében, gazdag irodalmi hivatkozással, névregiszterekkel ellátott művet alkotott. 

írásom természetéből adódóan a példaként felsorolt müvekre a továbbiakban csak ott hivatkozom, ahol ré
szeik személyes élményeimmel kapcsolatosak. 

1 5 A „toborzás" mindhárom, előző jegyzetben említett műben szerepel, s mint Kis András írja, Vörös János 
honvédelmi miniszter már december 23-án elfogadtatta az általa megírt szöveget a kormánnyal, de jogi aggá
lyok miatt csak a Fegyverszüneti Egyezmény aláírásának dátumával, 1945. január 20-ával ellátva nyomtatták 
ki és tették közzé azt. A plakát kicsinyített mása a Tóth Sándor szerkesztésében a Zrínyi kiadónál 1985-ben 



Amint magunkra maradtunk, parázs vita alakult k i közöttünk, élen az ej tőernyősök
kel. Pro és kontra érvek záporoztak. Persze, hogy mindenki szabadulni akart a fogságból, 
de milyen áron? A hazát pusztí tó, kilátástalan háborúnak mie lőbb véget kellene vetni, a 
náci német hadseregből a sorozatos cserbenhagyás után e legünk volt, nem is szólva a 
német megszállásról . A tragikus október 15. emléke , a nyilas rémura lom és a zs idóság 
elhurcolása is kísértett. Másfelől a szovjet hadsereggel kapcsolatos addigi, bizony igen
csak hiányos ismereteink sem voltak éppen szívderítőek, ráadásul német oldalon maradt 
véreink ellen kellene harcolnunk... és még sorolhatnám. 

Nehezen ugyan, de megszületet t a döntés. A Csatapap rövid áhítatban, imában kérte a 
Mindenhatót , hogy segítsen bennünket a Haza javára szánt cselekedeteinkben. Egy ejtő
ernyős tiszthelyettes szokásos humorukkal ekképp nyugtázta elhatározásunkat: „Csak 
még egyszer találkozzak egy némettel - akinek órája is van!" 

A szervezés már másnap megindult. Gyaloghadosztá lyról lévén szó, egyelőre csak 
gyalogos századokat állítottak fel. Egy K. Dani nevü gyalogos százados egységébe nyer
tem beosztást . Mindenekelőt t adatfelvétel folyt. A Szent László hadosztályt , az ejtőer
nyősökhöz hasonlóan, sem akkor, sem később nem titkoltam el, még az a je lvény is ott 
volt a zubbonyomon (máig megvan) ami miatt már Fótnál „bárdos brigantiknak" titulál
ták a szovjet hangszórók az ejtőernyősöket. Ugyanakkor egy hét sem telt bele és K. Dani 
századost máris „kiemel ték" - úgy hírlett nyilas bűncse lekmények miatt. 

Velem és nagyszámú sorstársammal viszont néhány nap múltán egy délután közölték, 
hogy másnap útba indítanak. Szakaszom hadapródjait és néhány emberé t is beosztották, 
az ej tőernyősök viszont maradtak, így nem gondoltam valamiféle büntető útra, mert per
sze, hogy hova visznek ezredmagammal, azt nem árulták el. 

Január 20-án, a hajnali leves elfogyasztása után, egy fél szögletes kenyérrel a hónunk 
alatt elhagytuk a tábort, és negyvenesével a marhavágónként ismert „G-kocs ikba" terel
tek bennünket . Mive l az „ukrán" javában kínzott, a vagon sarkában vágott lyuk mellett 
helyezkedtem el egy sátorlapon, ami persze nem védett a besugárzó húszfokos hideg el
len. Az e lkövetkező két éjszakát nehéz ecsetelnem. A többi hasmenéses rajtam taposva 
közlekedett , mellettem ürített, és a zsúfolt vagonban nem volt hová menekülnöm. Pró
báltam - mint tehetet lenségemben máskor is - ábrándképek, egykori ünnepi lakomák, 
tovatűnt pásztorórák narkot ikumába menekülni , de mindegyre a dantei idézet tért vissza: 
„Nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice nella miseria." 1 6 Az a gondolat 
hozott csak némi megnyugvás t , hogy milyen j ó lesz - ha egyszer hazajutok - az öt év 
Szibériát túlélt Apámmal mindezt megbeszélni . Ember tervez... 

Két nap döcögés , ál ldogálás után egyszer csak kiparancsoltak bennünket a vagonok
ból az alig száz vonatki lométerre lévő Mezőtúron. Az első látvány, ami ott fogadott, egy 
szerecsétlen halott volt. Két honvéd vitte a karjánál, lábánál fogva. Zubbonya, nadrágja 

megjelent „Magyarország hadtörténete" 2. kötetében látható: 561. o., 451. ábra. A hadifoglyok közt azonban, 
amint azt esetünk is bizonyítja, szóban már előbb, január 13. körül megkezdték a toborzást. 

Az idézett, gondos összefoglaló egyik fejezetcímét („A néphadsereg első egységei") korrigálnom kell. M i 
mindig csak Magyar Demokratikus Hadseregről, vagy Honvédségről beszéltünk szolgálati időm alatt. Bizo
nyítja ezt a „HONVÉD HÍRADÓ A 6. hadosztály nevelő törzsének lapja" című újság I . évf. (1945) 18-19. sz. 
1. oldali, illetve I I . évf. (1946) 1. sz. 5. oldali cikke is. (Az újság ismertetésére még visszatérek.) A „Néphadse
reg" elnevezés, úgy vélem, csak a „fordulat évétől," 1948-tól vált hivatalossá. 

1 6 Nincs annál nagyobb kín, mint visszagondolni nyomorúságunkban a boldog időkre. (Isteni színjáték). 



szétcsúszott , meztelen, csont és bőr teste szinte világított. Nem hittem volna akkor, hogy 
százával látok majd még hasonló, iszonyú képeket a náci koncentrációs táborokban el
pusztul takról . 

Visszatekintve, az a két nap volt rövid fogságom mélypontja. Enni nem adtak, ital
ként teának csúfolt enyhén sárga langyos víz szolgált. Persze sejtelmem sem volt, hogy a 
töméntelen hadifogolynak, elhurcoltnak az e lkövetkező hónapokban, években mit kell 
majd kiállnia, s hányan lesznek, akik nem élik túl. 

Mezőtúr 

Nos, a húszfokos hideg még tartott, dideregve ácsorogtunk ét len-szomjan, indulásra 
várva. A mellet tünk álló szovjet őr vidám fickó volt. „Z ima" - közölte vigyorogva, majd 
afféle pantomimet adott elő: - „Nyemce - brrr" - csapta össze reszketve két karját, aztán 
kihúzta magát , a mellére csapott mondván: - „Ruszki szoldát karasó ," s előre mutatott: -
„Na Berl in!" 

Mezőtúr város egyik impozáns , többszintes barokk é p ü l e t é b e 1 7 davajoztak bennünket . 
A deszkakerí téssel körbevett , üres épí tményben bőven jutott hely a mintegy 1500 fo
golynak és őrszemélyzetnek. A tiszteket, tisztjelölteket különválasztot ták, mi a hadap
ródokkal egy kisebb szobát kaptunk, többek közt két tüzértiszt társaságában. Egyikük, 
Hargitay Elemér, sajátságos figura volt. Az öreg tartalékos főhadnagy - büszke „foga
toltként," aki „tüzérebb a huszároknál" - nehezen viselte a fogság viszonyait. Keseregve 
ismételgette sztereotip mondását : „lovas nemzet voltunk, repülő nemzet lettünk, szar 
nemzet vagyunk." A hadapródok persze csipkelődtek vele, míg csak a másik tüzér, a szi
gorú Hettyey százados közéjük nem csördített . Fél évszázad múltán derült ki Bakay Zol 
tán tüzér hadnagy akadémiai évfolyamtársam írásából, hogy Hargitay főhadnagy a Szent 
László hadosztály 1. közepes aknavető tüzérosztály ütegparancsnokaként 1944. decem
ber 27-én, az Ipo ly -Garami-há t ságon bekerí tve, parancsot adott az áttörésre, de nem 
voltképes lépést tartani a viszontagságok árán megmenekül t Bakayékkal és megadta ma
g á t . 1 8 Elegáns , magas kérgü tiszti lovaglócsizmájára emlékezve ez nem is volt meglepő . 

Mezőtúr i semmit tevésünkben csak a ritkán egyező létszám miatti ácsorgással fűsze
rezett napi kétszeri sorakozó jelentett némi testmozgást . A nap tetvészkedéssel és a ha
zánk fiaira olyannyira j e l l emző örökös vitatkozással telt el. A p á m intelmére gondolva -
„vitatkozással még senkit meg nem győztek (emlékezzünk csak a X V I . századi reformá
ció vég nélküli hitvitáira) a meggyőződés , bonyolult külső hatások nyomán belülről fa
kad" - igyekeztem kívül maradni az egymást nem egyszer vérig sértő szócsatákon. 

Szokott hajnali ébredéseim során annál inkább gyötört a kétség: mi lesz velünk, hova 
jutott, hova ju t Magyarország . Hol rontottuk-rontották el? Mohács? Az régen volt. Tria
non? Na igen, de előtte ott volt a vesztett háború, Károlyi Mihály , Kun Béla. Fáradtak 
voltak a katonák tizennyolc végén, az összeomláskor? Nem lehetett együtt tartani őket? 

1 7 A mezőtúri önkormányzat helytörténésze kétszeri megkeresésemre sem tudta megmondani, milyen épület
ben voltak 1945 elején a magyar hadifoglyok. Sic transit gloria mundi! Hát, ha még nem is a világ dicsőségéről, 
hanem szegény hazánk egykori vereségének múlandóságáról essék szó, amint azt nem egyszer tapasztaltam. 

18 Martin - Ugrón 1995. 135-136. o. 



A csehek nem voltak fáradtak, a szerbek sem, ha területet lehetett rabolni? És a romá
nok? A bolsevizmus elleni harc j egyében vonultak be - már az antant el lenében - még 
Budapestre is 1919 augusztusban, de már áprilistól szeptemberig vitték, ami mozdí tható . 
Most meg, átállásuk, 1944. augusztus 23. óta, a Vörös Hadsereg oldalán a nác izmus el
len küzdenek immár hazánk földjén - Erdélyért . Vajon je lentkezésünkkel , egy új hon
védséggel tudjuk-e mindezt el lensúlyozni , ha egyáltalán lesz belőle valami? Hol hibázott 
Horthy Miklós? Kényszerpálya. Ez vezetett idáig. Ugyan, hogy utasíthattuk volna vissza 
a Felvidék magyarlakta területének a München i Egyezmény adta 1938-as visszatértét, a 
Kárpátalja - hamarosan a menekülő lengyeleket segítő - 1939-es megszállását , a szín
magyar Székelyföld keblünkre ölelését 1940-ben. (A Szovjetunió az ugyanakkor elfoglalt 
keleti „ román" területet magához csatolta, Ukrajna és Moldova pedig máig megtartotta.) 

Az e lkövetkező három év, 1941 tavaszától 1944 tavaszáig, három, valóban sorsdöntő 
eseményt hozott - fűztem tovább gondolataimat. - 1941 április eleje: a német balkáni 
hadjárat, s benne Bácska, a Muraköz és Dél-Baranya visszatérte hazánkhoz. - 1941. jú 
nius 22.: Németország megtámadja a Szovjetuniót, és Magyarország (Románia , Szlová
kia után) június 28-án csatlakozik a támadáshoz. - 1944. március 19.: német csapatok 
szállják meg Magyarországot . Akárhogyan tör tem a fejem: a kényszerpálya mindenkor 
adva vo l t . 1 9 

Nem így 1944. október 15. Az akkor átélt e semények a fogságban is kísértenek. 

Az 5l-es páncélgépágyús pótzászlóaljnál (a zászlóalj a 3. hadsereg kötelékében, a 
Dél-Alföldön harcolt) Esztergom-táborban, első szolgálati helyemen, október 14-én hét
végi el távozást kaptam Budapestre. Ebédnél ültünk szüleimmel , nagyanyámmal , amikor 
elhangzott a rádióban a kormányzói kiáltvány. Apám, a végtelen nyugalmú, félelmet 
nem ismerő ember felugrott és földúltan jár t fel-alá a földszinti nappaliban. Mindenkori 
Hitler- és náciellenességét ismerve megdöbben tő volt a látvány. Aggódó kérdésemre , 
hogy hiszen talán most k imászunk a háborúból , az öt év Szibériát túlélt 60 éves férfi 
csak annyit mondott: te még nem ismered az oroszokat! 

Mive l a rádió már csak zenét játszott , polgári ruhát öltve azonnal elindultam, hogy 
körülnézzek. A vár tájékán nyugalom honolt, így villamoson (a 75-ös járt!) bementem a 
Rákóczi útra, majd besétál tam a Szentkirályi utcába. A Sándor utcához érkezve döbben
ten láttam, hogy a stúdió bejárata előtt egy szál honvéd áll, puskával a vállán, mellette 
egy hadapród őrmester, oldalán pisztolytáska. A stúdióépület kapujában is vagy ketten. 
Ez lenne a rádió véde lme? Fejcsóválva indultam meg visszafelé, de alig tehettem húsz 
lépést, amikor leponyvázott , négyajtós német parancsnoki kocsi vágtatott velem szembe 
a Szentkirályi utcán, mögötte nyitott tehergépkocsi , németekkel megrakva. A személy
gépkocsi az örök előtt tíz lépésre, cs ikorgó fékekkel megáll t . A szerencsétlen hadapród
nak csak annyi ideje maradt, hogy jobb kezét felemelve álljt intsen. A következő pilla
natban géppisztolysorozat kaszálta le a puskás őrrel együtt. A zaj után ítélve alighanem 
így járhatot t a lá tókörömön kívül eső kapuőrség is. Közben az arra j á ró és a lövöldözés
től megrettent, futásnak eredt civilek majdnem földöntöttek, de az egyoldalú harcnak 
már vége is volt, csak a lőporfüst szaga terjengett. A tehergépkocsi legénysége futó lé-

1 4 Az eltelt, több mint fél évszázad tengernyi okfejtése sem hozott számomra meggyőző érveket, hogy mi
képp lehetett volna - más, súlyosabb következmények nélkül - az adott pillanatban jobban cselekedni. A né
met megszállás és a hazai szélsőjobb azzal járó uralomra jutása mindenkor reális veszélyt jelentett. 



pésben nyomult be az épületbe, a kint maradt német őrök pedig néhány levegőbe lőtt so
rozattal zavarták el a megbá to rodó bámész népet. Mindez úgy három óra tájban lehetett. 

A kislány, akinek udvaroltam, a Madách téren lakott. Őt kerestem fel, de a rádió ak
kor már, indulókkal fűszerezve, az ismert - lényegében a harc folytatását e l rendelő -
Vörös János-parancsot és Beregfy Károly Budapestre hívását ismételgette. Ér thető , hogy 
nem volt kedvem tovább ott időzni, és kíváncsian tér tem vissza a Szentkirályi utcába. 
Addigra már négy Tigris harckocsi állt a Szentkirályi és Esterházy (ma Puskin) utcában 
a Rákóczi út felé, a (Bródy) Sándor utcában pedig a M ú z e u m körút, illetve József körút 
felé fordított toronnyal. 

Ezután g imnáziumi osztálytársam családját kerestem fel, Budán, az At t i la utca 23-
ban. Egyik ablakuk a Logodi utcára nyílt. A Várhegyet már SS-gyalogság vette körül. 
Imre bará tom édesanyja kétségbeesetten mesélte é lményét , amikor k i próbált nézni az 
ablakán: „... Ezek azért futottak Sztálingrádtól idáig, hogy egy védtelen öregasszonyra 
ráfogják a géppisztolyt . . . !" 

Az apa, dr. Kuzmich Gábor, a M . kir. Posta vezérigazgatója, még haza tudott küldeni 
szolgálati gépkocsiján. Útközben láttam, hogy, ágyúját a hídpályának irányozva, az Er
zsébet-híd és a Ferenc József-híd budai hídfőjénél is egy-egy Tigris áll. Gábor bácsi 
egyébként a nyilas hatalomátvétel után lemondott h iva ta lá ró l . 2 0 

Másnap Esztergomtáborban azonnali tiszti gyűlésen kellett felesküdnünk a „nemzet-
vezetőre ." A 2. hadseregbeli tettei nyomán legendás hírű dr. Legány Dezső tar talékos 
zászlós mellett áll tam. A fogát csikorgatta: „ - A Kormányzó úr kezéből vettem át 1943-
ban a második Signum Laudist és kezet fogott velem. Most tagadjam meg, és erre az 
alakra esküd jem?" - Én meg alig két hónapja, hadnaggyá avatásomkor esküdtem Horthy 
Miklósnak, je lenlétében, hűséget, három akadémia évfolyamtársaival együtt. Jól emlé
keztem a Kormányzó úr beszédének dodonai mondatára : „... Csorba esett a j ó hírünkön, 
de majd kiköszörüljük! ..." - Nem lehetett volna ezt valahogy jobban megszervezni!? 

Akkor is, a fogságban is, azóta is, sokakkal együtt számtalanszor feltettem magamnak 
ezt a kérdést, s azt, hogy miért harcoltunk tovább? Ugrón István bá tyámmal , az egykori 
ej tőernyős zászlóal jparancsnokkal , nagyszerű szerzőtársammal meg is próbál tunk rá vá
laszolni a Szent László hadosztályról írt fejezetek kapcsán . 2 1 Csupán a két utolsó érvet 
emlí tem: bizonnyal a becsület hagyományos ér te lmezése vezetett minket; az apolitikus 
alapállás és a fegyelem, a bajtársiasság erős összetartó érzése a főtiszti, altiszti karban és 
a tisztesek és legénység nagy többségében, illetve a szovjet hadifogságtól és az orosz 
megszál lás következményei tő l , a kommunista jövőtő l való rettegés. 

Ehhez csak annyi hozzáfűzni valóm van, hogy ha nem a Vörös Hadsereggel, hanem a 
délnyugatról előretörő angolokkal kerülünk szembe, akkor Szálasi alighanem magára 
marad a nyilasaival. 

- A történethez és sorsdöntő naphoz tartozik még az is, hogy Kuzmich Gábort 1945-ben letartóztatták. A 
Népügyészség azzal vádolta, hogy 1944. október 15-én a Posta hírközlése akadályozta a kormányzói kiáltvány 
továbbítását a harcoló csapatokhoz. Az. 1946-ban lezajlott másodfokú tárgyaláson jelen voltam. Tanúként, bi
lincsben hozták be Porzezinsky György vezérkari alezredest, aki elismerte, hogy a hadihíradás főnökeként ő 
adott utasítást a táviratok blokkolására. Kuzmichot szabadlábra helyezték, Porzezinskyt 1946. október 12-én a 
népbíróság életfogytiglani börtönre ítélte. Márianosztrán hunyt el 1953-ban. (Szakály Sándor: A magyar kato
nai felső vezetés, 1938-1945. Budapest, 2003. 281. o.) 
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Mezőtúr i napjaink egyhangúan teltek. Az új hadseregről nem esett szó. El lá tásunk v i 
szont valamelyest javult . A '44 őszén csupán néhány frontnapot elszenvedett, jósz ívű la
kosság élelmiszercsomagjai t térden állva igyekeztünk a padlón szétterített c somagolópa
pír darabkákon tisztnek, legénységnek egyforma kis adagokra szétosztani. Őrzőink a le
génységnek mahorkát , a tiszteknek napi öt cigarettát és egy evőkanál kristálycukrot is 
adtak. - Ez a híres „demográc ia" - morogtak néhányan hangosan, mire a ruszkik közöl
ték, hogy a Vörös Hadseregben a tiszteknek más, magasabb étkezési norma jár . 

Két hete lehettünk Mezőtúron , amikor újabb, hasonló létszámú fogolyszál l í tmány ér
kezett. Rangidősük vitéz Bánó Árpád, a Szent László hadosztály gránátos ezredének ez
redsegédtisztje volt; csendes, visszahúzódó ember, a szavát sem hallottam. Nem így a f i 
atalabb dr. Békássy Miklós testőr százados, a gránátos ezred I . zászlóaljának parancsno
ka! A magabiztos, akár önteltnek is mondható százados - aki már 1944. december 24-én, 
alig hogy bevetettek bennünket az Ipoly-védelemben, átállt a szovjet csapatokhoz -
azonnal igyekezett j ó kapcsolatot kiépíteni rabtartóinkkal . Néhányadmagáva l külön szo
bát kapott, és afféle önjelölt parancsnokként eléggé tartotta velünk, fiatalabb tisztekkel 
szemben a három lépést. 

További tíz nap múltán őrzőink közölték, hogy másnap útba indítanak egy fogoly
száll í tmányt. Hogy hova, azt, szokásukhoz híven, nem árulták el. A menetbe osztást 
Békássyék intézték, s minthogy jól érezték magukat, a maradás mellett döntöttek. M i 
még a lé tszámot sem tudtuk, amikor közölték, hogy mennünk kell , de legalább együtt 
maradtunk, Rábay Pistával, a három hadapróddal és szakaszom néhány emberéve l , a 
Szent László hadosztály felderítő osztályának hírmondóiként . (Nagy Valér hadnagy, osz
tálysegédtiszt Jászberényben maradt. De mortuis nil nisi bene. 2 2) A háború után derült k i , 
hogy az Ipoly-garami harcokat a felderítő osztály hivatásos tiszjeiből - a két átállt lovas 
testőrön, Széchenyin és Zichyn kívül - a súlyosan sebesült Nyéki Takács László osz
tályparancsnokkal együtt is csak hárman éltük túl. Öten - Esztelneki Béla, Puky Endre 
főhadnagy, Lelkes Pál, Heczkó Vilmos, vitéz. László András hadnagy, utóbbi kettő lu -
dovikás osztálytársam - elestek. A hatodik, Földes százados, öngyi lkos let t . 2 3 

Vegyes érzelmekkel indultunk a vasútál lomásra - ugyan hova visznek? - , de ezúttal 
csak húszasával kellett a marhavagonokba szállnunk, a padlón szalma volt és a középen 
bádogkályha, némi tüzelővel . Fel jegyzésem és 1945 március 4-i levelezőlapom tanúsága 
szerint február 16-tól két napon át tologattak ide-oda zárt vagonokban (közben némi en
ni - és innivalót is kaptunk) és amikor 18-án, sokadszorra megál lva az ajtók kinyíltak, 
alig akartunk hinni a szemünknek: Debrecenben vol tunk. 2 4 Az ál lomásról egy hatalmas 
laktanyába tereltek, a kapuban szovjet őrök álltak. 

Valaki megszólal t közülünk: „ - Csöbörből vödörbe. . ." 

" Az 1942. december 6-i avatású páncélos hadnagy, egykori felsőévesem, az egyetlen tiszt, akivel rövid 
szolgálati időm alatt két kisebb afférom is volt. (HL Tgy. 3138., 8. o.) A háború után többé nem találkoztunk. 
Vashegyi Endre ludovikás, gyalogos évfolyamtársam tájékoztatott a kilencvenes évek végén, hogy Nagy Valér 
1945 május közepén szabadult a fogságból, és az ejtőernyősökkel együtt jutott az új demokratikus hadseregbe. 
Később, mint anyai részről osztrák, feleségével Ausztriába disszidált. Saját nekrológját megírva 1993-ban 
hunyt el Bécsben. Halottakról jót, vagy semmit. Azóta Vashegyi Bandi is eltávozott. 

Mándy Tamás hadnagy sorsát nem ismerem. 
24 Kis András 14. jegyzetben idézett műve szerint (102. o.) február 11-én Mezőtúrról 36 tiszt, 40 hadapród 

őrmester és 1423 egyéb rendfokozatú katona érkezett. Március 4-én írt, március 8-i budapesti postabélyegzős, 
elsőként hazaérkezett levelezőlapom tanúsága szerint a helyes dátum február 18. 



A debreceni fogolytábor 

Amint a már ott lévő nagyszámú hadifogolytól megtudtuk, a Pavilon laktanyába ke
rültünk. Az is hamarosan kiderült, hogy a felállításra kerülő 6. honvéd gyaloghadosztá ly 
tagjai leszünk. Február elején egyszer már átadták a szovjetek a tábort a H M által kijelölt 
magyar parancsnoknak, de két nap múlva visszavették. 5 

A jászberényinél is nagyobb, négyzet alakú laktanyaterület bejáratától jobbra - ameny-
nyire emlékszem - állt a parancsnoki épület, a középen lévő, gyakorlótérnek is beillő ud
varra néző mellvéddel . A legénységi épületek két oldalt helyezkedtek el, a hatalmas latri
na a jobb hátsó sarokban volt. A magyar táborvezetés - már nem tudom, név szerint kinek 
„köszönhet tem" - , mint fiatal hivatásos tisztet, kinevezett az őrség parancsnokának. 
Mindössze két feladatot kaptunk a fél tucat őrrel: meg kellett gátolnunk levelek kidobását 
a kerítésen át és, talán furcsán hangzik, a székelés korlátozását a latrinára (!). 

Mondanom sem kell , az első dolgom az volt, hogy magam is kidobtam egy segítség
kérő levelet. Napközben mindig álltak a kerítésnél jósz ívű debreceniek, akik vagy ma
guk teljesítették a kéréseket, vagy továbbadták másoknak. Feladatunkat - az emberek tá
voltartását a kerítéstől - persze csak tessék-lássék végeztük, ha a sétáló szovjet őr megje
lent a láthatáron. A szorgalmasan érkező csomagokat a szovjetek beengedték, hamarosan 
nevemre is érkezett , nem is egy. Aranyos küldőire még visszatérek. 

A tábor nagy része, magamat is beleértve, ukrán hasmenéstől szenvedett. Minthogy a 
latrina a k ín lódóknak gyakran messze volt, nemegyszer előfordult, főleg éjjel, hogy a de
likvens ott ürített, ahol már nem bírta tovább. A parancs úgy szólt, ha rajtacsípünk egy 
ilyen „tettest," vegyük el a sapkáját. Magam szégyell tem a legjobban, amikor kiderült, 
hogy egy éjszakán egy alezredest fosztottam meg a sapkájától. Az már t ragikomédiába 
illő jelenet volt, amikor - ugyancsak éjszakai figyelőállásban - láttam, hogy valaki nagy 
léptekkel igyekszik átlósan a latrina irányába. Az udvar közepe táján lépéseit egyre kur
tította, majd összeszorított lábbal megáll t és legyintett... 

Amikor végre megindult a gyaloghadosztá ly szervezése, reménykedni kezdtünk, 
hogy mégis csak lesz magyar demokratikus hadsereg. M i k o r kiderült, hogy önálló lég
védelmi gépágyús üteg is felállításra kerül, mint volt Nimród-páncé lgépágyúsok , azon
nal je lentkeztünk Rábay Pistával és szakaszom még megmaradt legénységével . A három 
hadapródnak elege volt a gépágyúból , ők az egyik gyalogzászlóal jhoz csatlakoztak.' 6 

A Gödöllőről j ö t t e k 2 7 között j ó néhány légvédelmitüzér-t iszt , zászlós és hadapród 
volt, velük együtt a parancsnoki épületben kaptunk szobát. Szovjet orvosnő jelent meg 
egy nap, és lehordott bennünket , hogy nem ápoljuk magunkat, majd élénken érdeklődöt t 
a nemi betegek száma, s a kórfajták iránt. A l i g akarta elhinni, hogy egy érintett sincs 
köztünk. 

Hamarosan az egyik laktanyaépületbe költöztettek át bennünket, immár a tervezett üteg 
legénységével együtt. Március l-jén jelentkezésre szólították fel a hivatásos testőröket. 

2 5 V. ö. Kis András: i . m. 102-104. o. 

" 6 Padányi László, Pelsőczy Géza, Rózsavölgyi Gábor a harctéren és a fogságban egyaránt megállta helyét, 
jó bajtársak maradtunk. Sajnos már mindhárman halottak. 

7 Kis András: i . m. 102. o. szerint február 11-én 281 tiszt, 73 hadapród őrmester és 1192 legénységi állo
mányú katona érkezett Gödöllőről. 



Boldogan készültek Rábay Pistával az élen, hiszen október 15-i ellenállóként azt hitték, a 
szabadság vár rájuk. Gyanúsnak tünt ugyan, hogy egyenruhájukat más foglyok civiljével 
kellett felcserélniük - a Gödöllőről hozott, nagyrészt Budapesten összeszedettek főleg ab
ban voltak - , de már nem volt mit tenni. Félrevezető volt, hogy a vasutasokat, postásokat 
és villamosvezetőket, villamoskalauzokat is akkor gyűjtötték össze és szállították e l . 2 8 

A volt testőröket, mint később hallottuk, hadifogolyként egyenesen a Szovjetunióba 
vitték, ahonnan nagyrészt 1947-ben térhettek haza. Pista azonban egy kint i fogolytábori 
affér és rákövetkező hamis feljelentés nyomán, hajszálon úszva meg a kivégzést , tíz évet 
töltött a G U L A G - o n . Egyszer találkoztam vele, még a hatvanas évek derekán. Szeme, ha 
fáradtan is, a régi volt. Szájában végig vipla fogsor virított. Menyasszonya rég máshoz 
ment férjhez. Fiatalon hunyt el gyomorrákban . 

A 6. hadosztály 

Március 4-én, miután már napok óta rebesgették, végre megtörtént az á tadásunk 
szovjet részről a Honvédelmi Minisztér iumnak. Részleteiről Kis András számol be. 2 

Boldogan énekeltük a himnuszt, de igazából csak akkor nyugodtam meg, amikor estefelé 
eltűnt a szovjet őrség. 

Másnap reggel még tartott az öröm, de persze szembe kellett néznünk a valósággal . 
Adva volt egy közel nyolcezer fős, lerongyolódott , lesoványodott , je lentős részben töb
bé-kevésbé beteg ember tömeg , akikből mielőbb bevethető hadosztályt kellett volna lét
rehozni. A tisztek igazolványt - egyelőre kis rózsaszín papír lapot - kaptak (la követke
ző oldalon), és engedélyt a kintlakásra. Első utam a postára vezetett, majd ahhoz a csa
ládhoz, amely, kidobott cédulámat megtalálva, több csomagot is küldött a nevemre, 
jócskán javí tva egészségi á l lapotomon. László Antal M Á V főművezető és tanítónő fele
sége, noha maguk sem dúskál tak, feledhetetlen áldozatkészséggel segítettek. A ruszkik a 
csomagbeadás t , persze cenzúrázva, megengedték, így nemegyszer napi 500-1000 cso
mag is érkezett a jósz ívű lakosságtól . A közel 8000 fogolynak a silány rabkoszt mellett 
még ez is kevés volt. J ó m a g a m kenyeret, szalonnát, krumplit , mákos - és káposztás tész
tát, pogácsát , süteményt , almát, zsírt, sőt egyszer tejet is kaptam jó tevőimtől . 

Második út icélom a klinika volt, újabb szerencse, hiszen a fővárosinak megfelelő 
színvonalú kezelés várt rám. Jóllehet a 80 ki lómból - Lászlóék csomagjai el lenére - még 
15 hiányzott , a dizentériából egy hét alatt kigyógyítottak, és a vi taminhiány miatt vérző, 
sorvadó fogínyemet is k ikeze l ték . 3 0 

Szál lásom gondja is megoldódot t . Lászlóék Rédey István hadapród őrmesterrel együtt 
befogadtak. Mindössze 100 Pengőt fizettünk egy hétre kosztért-kvártélyért . Természet 
ben is adtunk egyet-mást , de alig akarták elfogadni. 3 1 

2S Uő. uo. a 107. oldalon csak az utóbbiakról, 205 főről tudósít. 
2 9 Az átadó a 2. Ukrán Front parancsnokának hozzájárulásával a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) 

szovjet tisztje volt. Székely László vezérkari ezredes, a 6. hadosztály már február 9-én kinevezett parancsnoka 
7813 hadifoglyot vehetett át seregtestébe. Kis András: i . m. 101., 107. o. A szerző rámutat, hogy az NKVD 
közbeavatkozása - „szűrése" - miatt késett az új magyar haderő létrejötte egy hónapot. Uo. 108. o. 

3 0 A bélhurutot az Entero-vioform - azóta, állítólagos rákkeltő hatása miatt betiltott gyógyszer - mulasztot
ta el, a fogínysorvadást a ma már korszerűtlen triklórecetsav és az alma. 

3 1 Hadnagyi illetményként a különböző pótlékokkal együtt havi 1700 pengőt kaptam kézhez. Néhány élei-



Meg fogolykent ket fzben is probaltam hirt adni magamrol, eredmenyteleniil. Harma-
dik kiserletem, a marcius 5-en postara adott, marcius 8-i budapesti belyegzojfi lap is csak 
hetek mulva erkezett meg, mert Budan meg nem volt kezbesites. Vegul szentlaszlos sza-
kaszom egyik, Dudas nevii katonajanak felesege - egy mozgekony, iigyes es bator asz-
szony, aki tobbszdr is megtette a Budapest-Debrecen utat - vitte el marcius 16-an kelt 
hatodik levelemet a sziiloi hazba. De eljutott, mas uton, a marcius 25-i es marcius 27-i is. 

Tole, es masoktol is, egyre szornyiibb dolgokat hallottunk a fdvaros masfel hdnapos 
ostromarol, fgy egyebek kozt azt, hogy Budan egyetlen ep haz nem maradt, nincs viz, 
ehhalal, tffuszjarvany van. Megorzoddtt leveleimbol, helyzetem javulasaval, mindinkabb 
kicseng az otthoniakert, apam, anyam, nagyanyam sorsaert, eleteert erzett aggodas. Mas-
felol meg bizakodas, a tiilelo, szerencsevel jart ember deriilatasa: ha osszedolt a haz, 
majd felepitjiik, a haboru nemsokara veget er, aztan majd minden egyre jobb lesz... 

Dudasne marcius 31-en, nagyszombaton jdt t ismet, anyam levelevel. Lattam az arcan, 
hogy nagy baj van. Megereztem: - A z Apam! - kialtottam fel. - Szotlanul bdlintott. Azt 
hittem, az eg szakad ram. Soha azota hasonld fajdalmat nem ereztem. Azt vette el a veg-
zet, aki mindenki masnal tdbbet jelentett szamomra. Egyszerre mintha minden ertelmet 
vesztette volna. 

Aztan, 22 evesen, persze dsszeszedtem magamat, hiszen Anyamat legalabb akkora 
veszteseg erte, de meg a kdvetkezd, aprilis 5-en es 14-en frt leveleim sem adjak vissza 

miszer akkori ara: cukor: 220.- P., melasz: 40.- P., alma: 30.- P., szalonna, vaj: 80-100.- P., tojas: 1.60 P., tej: 
4-6.- P., tejfol: 22.- P., liszt: 10.- P. Hust nem lehetett kapni. 



igazán akkori lelkiállapotomat. Ma, 63 év távlatából, legfőbb ö römöm, hogy első világ
háborús naplójának s egyben utolsó éveinek közreadásával , Horatiussal szólva ércnél 
maradandóbb , „aere perennius" emléket állí thattam A p á m n a k . 3 2 

Az események fonalához visszatérve, további sorsom mindvégig a Magyar Demokra
tikus Hadsereg 6. hadosztá lyához kötött, noha 1945 márciusában még nem sejtettem, 
hogy „végjátékról" van szó. Az e lkövetkezőket erre tekintettel kísérlem meg - említett 
forrásaimra támaszkodva - papírra vetni, bármiféle történészi igény né lkü l . 3 3 

Visszagondolva átadásunkra, vagyis a 6. hadosztály de facto megalakulásának márci 
us 4-i ünnepségére , egy részlettel még adós vagyok. Az előkészületek legnagyobb gond
já t a ceremóniát befejező díszmenet összeáll í tása jelentette. Valahogyan mégiscsak sike
rült három egyenruhás századot alakítani. A laktanyaőrség ügyeletes tisztjeként - akkor 
már más volt a parancsnok - a főépület mellvédjének bal szélén áll tam, az átadó szovjet 
tisztek és a Szövetséges El lenőrző Bizot tság brit és amerikai delegáltjai középen csopor
tosultak. Nem is a díszmenettel volt a baj, hanem a nyomorúságos állapotú egyenruhák
kal, lábbelikkel. . . A nyugati urak láthatóan jó l szórakoztak, nekem inkább sírni lett volna 
kedvem. Másnap első dolgom volt az üteg legénysége közt szabót keresni. Kettő is 
akadt, és több hétre való sürgős munka s z á m u k r a . 3 4 

Suszterunk csak egy volt, de ő fontosabb beosztást kapott. Már a táborban létezett 
egy „nevelőtörzs ," azzal a feladattal, hogy az egyes alakulatoknál felkutassa a legénység 
baloldali érzelmü-elkötelezet tségü tagjait, „nevelőt iszt i" hálózat kialakításhoz. Novotny 
őrvezető, civilben cipészsegéd és illegális kommunista párttag, j ó szándékú ember volt, 
mondanivalójából azonban úgy tünt számomra , hogy az „új, demokratikus szellem" k i 
építésének ürügyén vége a hadsereg pol i t ikamentességének . 3 5 

32 Martin Kornél: Martin Ferenc tartalékos hadnagy első világháborús feljegyzései. Harctér és orosz hadi
fogság. Hadtörténelmi Közlemények, 114. (2001) 1. 139-189. o. 

3 3 L. az 5. sz. lábjegyzetet! - Azt, hogy a (had)történész sorsa - és az objektivitás megőrzése - milyen ne
héz, talán legjobban Kis András már többször idézett müve mutatja, különösen, ha összevetjük a hangulatát a 
Nagy Gábor - Móricz Lajos-t'é\e, 1985-ös kötetben (45-56. o.) szereplő cikkével. Az 1995-ös, nagyszabású 
munkát különösen a jegyzetekben (191-217. o.) közreadott korabeli dokumentumok teszik értékessé. Itt érde
mel említést Kis András adatai nyomán, hogy az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt Fegyverszüneti 
Egyezményben vállalt nyolc gyaloghadosztály helyett csak kettő, a 6. és az 1. került felállításra, majd frontra 
küldésre. A Szerző megemlékezik a 7., 5., és 4. hadosztály felállítási kísérletéről, valamint a Magyar Honvéd
ség hadrendjén kívül szervezett katonai alakulatokról és az ejtőernyős magyar partizáncsoportokról is. Előbbi
ekhez sorolja a 2. Ukrán Front kötelékében működött vasútépítőket, valamint a Budai Önkéntes Ezredet. Külön 
emlékezik meg a szerencsétlen sorsú 1. Önkéntes Magyar Hadosztályról. A temesvári hadifogolytáborban, 
szovjet direktívára 1945. január l-jén önként jelentkezett 5500 főt, alakulatokba szervezve, a szovjet táborpa
rancsnokságjanuár 17-én szabaddá nyilvánította. A lelkesen gyakorlatozó, bevetésre váró önkénteseket április 
végén zenekarral, beszédekkel búcsúztatva a pályaudvaron vagonokba rakták - és évekre hadifogságba vitték a 
Szovjetunióba. 

3 4 Egyikük, Szabó István, 1956-ban Angliába disszidált, a londoni Harrods áruházban kapott munkát, majd 
hamarosan - a brüsszeli világkiállításon - két aranyérmet nyert. 

3 5 Néhány idézet a már említett, fél évszázaddal későbbi müvekből: Ölvedi Ignác: „A (kommunista) tagsá
gi könyv átvétele után ... tájékoztattak, hogy a volt partizánok jelentkezhetnek ... az 1. és 6. hadosztályba neve
lőtisztnek. ... Debrecenben kéthetes tanfolyam elvégzését tették kötelezővé. A nevelőtisztek feladatairól szóló 
előadásból értettük meg, hogy mi a kommunista párt politikai munkásai leszünk a hadseregben." (In Nagy Gá
bor - Móricz. Lajos: i . m. 99. o.); Kis András: „Révész Géza, a kijevi partizániskola volt parancsnoka új feladattal 
bízott meg. » - Menjen a Pavilon laktanyába, jelentkezzen Szeremley Gyulánál, a nevelőtörzs parancsnokánál s 
mondja meg neki, hogy maga a pártmegbízott. Aztán majd időnként jöjjön el hozzám, és számoljon be arról, 
hogyan dolgoznak a kommunisták. Tudja Kis elvtárs, a kommunistákon múlik, hogy mi lesz ott...«" (Uo. 47. o.) 



A l i g egy-két nappal k iszabadulásunk-megalakulásunk után Novotny elvtárs halálra 
váltan jö t t a nevelötörzstől az ütegkörletbe. „ - Összeesküvés t lepleztek le ... fel akarták 
robbantani a Pavilon lak tanyá t . . . de már bör tönben vannak" - mondta egy szuszra. Nagy 
volt a meglepetés , még nagyobb a felháborodás. Én bizony egy pillanatig sem hittem az 
egészet, ugyan kik és mit érhettek volna el ezzel a képte lenséggel? De amikor a nevelő
tiszt éberségre intett, akkor Csombay Dezső tartalékos főhadnagy, ideiglenes ütegpa
rancsnokkal nem tehettünk mást, mint hogy gyűlést rendel tünk el és f igyelmeztet tük az 
üteg tagjait. 3 6 A dolog szép csendesen elaludt, de felejthetetlen maradt az először hallott 
„éberség" szó miatt, hiszen az e lkövetkező évt izedekben számtalanszor elhangzott ha
zánkban ez a szó, söt foga lommá vált a politikai e lnyomás egyik eszközeként , fölöslege
sen és értelmetlenül . 

A következő napok örvendetes hírrel szolgáltak. Székely László hadosztá lyparancs
nok elrendelte a szabadságolások megkezdésé t a 2. Ukrán Front G ö n c - M i s k o l c - F ü z e s -
a b o n y - S z o l n o k - K i s k u n h a l a s - B á c s a l m á s hadművelet i záróvonalától keletre eső, az Ide
iglenes Nemzeti Kormány hatáskörébe tartozó trianoni magyar területre. Az egyhetes 
turnusok célja a feltáplálás, lelki megerősí tés - valamint az alsó ruházat és a lábbelik le
hető pótlása volt. Minthogy a „légfúrósok" nagy része budapesti, vagy Pest környéki la
kos volt, a szabadság sokak számára nem jöhetet t szóba, magamat is beleértve. A sza
badságoltak, örömünkre , egy kivétellel időben visszatértek, bizonyítva a fogságból sza
badult katonák elkötelezettségét a reménybel i , megújuló haza és hadsereg iránt. Csupán 
egyik keménykötésű t iszthelyet tesünk - jutási őrmester - került elő két napos késéssel , 
szánalmas á l lapo tban . 3 7 

A hadosztá ly-parancsnokság jelezte, hogy alakulatunk - szervezet szerinti nevén a „6. 
önálló légvédelmi gépágyús ü teg" - hamarosan hivatásos tiszt parancsnokot kap. A Bu
dapestről érkező Piri Endre főhadnagy nevét előre közölték, így megelőzte legendás híre. 
Egyrészt mint emberséges , közszeretetben állt elöljáró, másrészt , mint az 1944. decem
ber eleji elhárító harcokban kitüntetett ü tegparancsnok vált a légvédelmiek körében is
m e r t t é . 3 8 Továbbszolgálóból hivatásossá avanzsált , joviál is külsejű parancsnokunkkal az 
első perctől sikerült j ó , úgyszólván baráti kapcsolatot kialakí tanom, mindvégig . 

Kis András idézett, 1995-ös müvében rövid fejezetet is szentel a nevelőtiszteknek (119-120. o.). Az MKP és az 
SZDP 1945. január 30-i, közös katonai programjának idevágó részét idézve arra mutat rá, hogy voltaképpen a 
katonák már a hadifogolytáborban megmutatkozó információs igénye termelte ki a szószólókat: „A katonák 
kérdéseire leginkább a pedagógusok tudtak válaszolni, s akik részt vettek a munkásmozgalomban, vagy antifa
siszta tanfolyamokon, mivel az új helyzetben leginkább ők tudtak eligazodni" - írja Kis András. 

36 Kis András „Az első koncepciós per" címen külön fejezetet szentel a meglehetősen zavaros intrikák kö
zepette létrejött bírósági ügynek (i . m. 85-97. o.), de megemlékezik róla Simonffy András is „A márciusi per" 
címen (i . m. 459^476. o.). Ezeket az írásokat azonban csak megjelenésük, közel fél évszázad után ismerhettem 
meg, konstatálva, hogy egyikben sincs szó laktanyarobbantási tervről. Az időpontok egyezése folytán csak arra 
gondolhattam, hogy a hadosztály nevelötörzs a tájékoztatás sajátosan vulgarizált formáját választotta számunk
ra, összekötve azt az új „éberség" fogalom bevezetésével... 

3 7 A laktanya közelében szovjet légvédelmi ágyút telepítettek, női kezelőkkel. A visszatérő őrmestert két 
bárisnya valahogyan bekényszerítette bunkerjébe és mindaddig erőszakkal ott tartotta, amíg használható volt. 
Jót mulattunk, amikor előadta, hogy a fiatalhoz több kedve lett volna, de az elöljáró idősebb magának sajátí
totta k i . 

3 8 Piri főhadnagy, ütege frissen átvett négy 8,8 cm-es légvédelmi ágyújával, 1944. december 5-én masszív 
szovjet folyamátkelési kísérletet hiúsított meg Martonvásár-Ercsi térségében, amiért a Magyar Érdemrend lo
vagkeresztjével tüntették ki . (A Magyarország hadtörténete 2. k. 414. о. a szovjet 46. hadsereg „igen nehéz kö-



Piri Bandi kalandos útja a martonvásári bevetéstől a debreceni ütegparancsnokságig , 
úgy vélem, megérdemel néhány mondatot. A csupán átmeneti sikert hozó elhárí tó harc 
után az üteg lépésről lépésre hátrált Buda-Dél felé, és egymás után veszítette el lövegeit 
az örökös aknatüzben. Az os t romgyűrű bezáródása után a Villányi úti tiszti lakásokig, 
Bandi akkori ot thonáig húzódtak vissza, utolsó lövegüket a vasúti hídnál állították fel. 
Február elején az aláaknázott híd Sztál in-orgona találattól felrobbant, és a „nyolc-nyol
casnak" is vége lett. A főhadnagy a Villányi utat délről elérő szovjet egységhez küldte át 
kárpátaljai hadapród őrmesterét , Illés Lászlót, azzal, hogy tárgyaljon a már csak puskás 
üteg megadásáról . 

A ruszkik felajánlották, hogy ha a magyarok részt vesznek a Gellér thegy elfoglalásá
ban, utána szabadon távozhatnak. Neki is indultak, feladatuk főleg a különféle nehéz
fegyverek állásba vitele volt a meredek hegyoldalon. Bandi mesélte , hogy a citadellából 
foglyokként távozó magas rangú német és magyar tisztek meglepve pillantották meg 
őket, de persze kommunikác ió ra nem volt lehetőség. Az üteg legénysége számára még 
csak ez után jö t t a meglepetés: a főhadnagy és hadapródja kivételével hadifoglyokként 
hajtották el mindannyiukat. 3 9 Illés László tolmácsként a HM-be került, mi pedig így j u 
tottunk remek parancsnokunkhoz. 

Debreceni laktanyaéletünk egyetlen je len tősebb eseménye a március 15-re időzített 
eskütétel volt. A l i g háromnegyed éven - de micsoda hét hónapon - belül immár harmad
szor esküdtünk. . . Hiszen, ha csak ezen múlt volna szegény hazánk sorsa! - A ruházat , 
felszerelés még mindig siralmas volt. Lázas munka folyt a c ipészmühelyben, de egyelőre 
egy fia bakancsot nem kaptunk. Az egyenruhákkal sem volt különb a helyzet, még né
hány tiszt is civilben járt . 0 A továbbra sem kielégítően megoldott élelmezésen a parancs
nokság az egyes alakulatok kihelyezésével próbált segíteni. így ért bennünket az örömhír, 
hogy Hajdúböszörménybe mehetünk kéthetes „hízókúrára." Utána, ha igaz, a frontra. 

Hálás szívvel köszöntem el á ldozatkész szál lásadóimtól-vendéglátóimtól , a Lász ló 
családtól . Elbúcsúztam egykori szentlászlós szakaszom három hadapródjától is. Az ejtő
ernyősökkel , akiktől még Jászberényben elvál tam, többé nem találkoztam, csupán a há
ború után ér tesül tem róla, hogy csak május 15-én bocsátották el őket a szovjet fogságból, 
és adták át őket a magyar demokratikus hadseregnek.4 1 A testőrtisztek közül az ugyan-

rülmények közötti - december 4-től 7-ig tartó -partváltásáról" ír, a német tüzérség jól szervezett tüze ellené
ben. Ennek kapcsán érdemes idézni George Marshall amerikai vezérkari főnök jelentéséből (Marshall tábor
nagy: így győztünk...[„Report"]. Franklin társulat, a Magyar Amerikai Társaság megbízásából, é.  п.):  „... a né
met 88-as hatalmas fegyver volt az ellenséges gyalogság kezében mind mennyisége, mind minősége tekinteté
ben..." három célt is szolgált és mindhármat halálos biztonsággal. Egy 88-as páncéltörő lövedékek sorozatát 
adhatta le tankjainkra, azután a levegőben robbanó repeszgránátok repeszdarabjaival áraszthatta el a tankokat 
követő gyalogságunkat , majd néhány percre rá légelhárító tüzet intézhetett a földi hadmüveleteket támogató 
repülőgépek ellen." (157. o.) Marshall azt írja, hogy a németek a spanyol polgárháborúban még titkolták a 88-
asok földi célok elleni alkalmazását. Egy, az Afrika Korpsban szolgált német barátom viszont azt állítja, hogy 
azt a német haderőben is csak Rommel kezdte, alaposan meglepve az angolokat, észak-afrikai hadjárata elején, 
1941-ben. 

3 9 Eltekintve a szovjet ígéretek hiteltelenségétől, eléggé köztudott, hogy az elhúzódó budapesti ostrom mi
att felbőszült Sztálinnál frontparancsnoka, Malinovszkij marsall az erős védőseregre hivatkozott és érvelését 
minél nagyobb számú hadifogollyal igyekezett alátámasztani. Ennek esett áldozatul rengeteg, válogatás nélkül 
összeszedett civil férfi is: sokan közülük soha nem léitek haza. 

40 Kis András: i . m. 123. o. is érzékletesen írja le a felszereléssel kapcsolatos gondokat. 
4 1 Sanna Harryt századossá léptették elő, de 1949-ben, disszidálása miatt, lefokozták. Új-Zélandban, ké

sőbb Ausztráliában élt az egykori huszár, díjlovasként, majd lovas edzőként. 1983-ban szívinfarktus végzett az 



csak Jászberényben maradt, hasonlóan szabadult Széchenyiről és Zichyről Banghánál 
olvashatunk. 4 2 Őket tehát nem vitték k i a Szovjetunióba, mint Rábay Pistáékat. Annál 
meglepőbb a Mezőtúron maradt Bánó és Békássy esete. Ápri l isban Hajdúböszörmény
ben megszólított egy odavalósi férfi. Emlékezett rám a mezőtúri fogolytáborból. Elmondta, 
hogy távozásunk után néhány héttel őket is mind vagonba rakták, a szokott módon, is
meretlen úticéllal. Valahol a Dél i -Kárpátokban sikerült a vagon fenekét kivájva néhá
nyadmagával megszöknie és kalandos úton hazaérnie. A büszke „átál ló" Békássy és sze
gény Bánó Árpád csak 1947 ő s z é n 4 3 került haza a szovjet hadifogságból . 

Azt, hogy mekkora „ tohuvabohut" jelentettek a fogolytáborok, majd maga a 6. had
osztály is, mutatja esetünk Palágyi Tivadarral . 4 4 Valamikor 1951 táján találkoztunk össze 
Jászberény után, majd 1995-ben, a Szent László hadosztály tör ténetének feldolgozása so
rán fejlődött bajtársi kapcsolatunk barátivá. Akkor derítet tük k i , hogy hozzám hasonlóan 
Tivadar is benne volt a mezőtúri , majd debreceni fogolyszál l í tmányban, de sehol, még 
Debrecenben sem találkoztunk össze. 

A máig aktív, családos, sikeres, j ó egészségnek örvendő okleveles vegyészmérnök
doktor, nyugál lományú alezredes - kérésemre - a szabadalmi ügyek szakértőjéhez illő 
hűvös tárgyi lagossággal és tömörséggel foglalta össze hadseregbeli szolgálata történetét 
1945 márciusától 1950 júl iusáig: 

„Debrecenben a 6. hadosztály március 4-i megalakulása után megengedték , hogy a 
városban keressek magamnak szálláshelyet. Egy Marosvár i nevű zászlóssal együt t özv. 
Takarónénál béreltünk magunknak szobát. Március végén tudomásomra jutott , hogy 
Szegeden is alakul egy új hadosztály. Tekintettel arra, hogy szüleim Szegeden éltek, kér
tem a szegedi 5. hadosztá lyhoz való áthelyezésemet . Az 5. hadosztály elvonult Hajmás-
kérre, ahol az újoncok kiképzése folyt, de a németek elleni harcba már nem vetették be, 
mert időközben vége lett a háborúnak. Hajmáskérről 1945. május elején egy Balatonal
mádiban á l lomásozó utászszázadhoz kerültem műszaki segédtisztnek. A századparancs
nok Bartalos százados volt. Ez a század újjáépítési munkákat végzett , így például helyre
állította a berobbantott akarattyai alagutat, és az Almádiból kivezető országút felrobban
tott hídja helyén szükséghidat épített. A század egyik szakasza aknát szedett Somogy
ban. A szakasz parancsnoka Báder hadnagy volt, ám őt jún ius végén visszahívtak Almá
diba, így jún ius elején én vettem át a helyét. Szakaszparancsnokként nem kellett volna 
ugyan aknát szednem, de minthogy a szakaszból hatan már aknára léptek, csak helyette
sem, Mézes törzsőrmester és még egy utász volt hajlandó terepre menni. Ezért kezdettől 
fogva én is részt vettem a munkában . 1945. augusztus 6-án Csököly mellett, beregfás te
rületen, bokor alá rejtett aknára léptem, holott ugyanonnan előzőleg már ötöt fölszedtem. 
A mellet tünk készenlétben álló országos j á rműve l a kaposvári kórházba vittek, ahol 1946 
májusáig voltam, fe lgyógyulásom után, 1946 szeptemberétől , a Műegye temre vezényel
tek. 1950 júl iusában kaptam vegyészmérnöki oklevelet." 

erős dohányossal. Karsay Pistát őrnagyként fokozták le az ötvenes évek eleji sztálinista tisztogatás során. 1975-
ben hunyt el, tumorban. 

4 2 Bangha i . m. 319., 327. o. 
4 3 Bangha i . m. 265., 268. o. 
44 Martin - Ugrón 1995. 132. o., i l l . Palágyi Tivadar idézett emlékezése. 



Ütegünkkel , parancs szerint, április 3-án gyalogmenetben áttelepültünk a 20 km-re 
lévő Hajdúböszörménybe . Másnap már díszmenettel ünnepel tük „Hazánk felszabadulá
sának" az utóbbi években kisebb helyesbítésre szorult dátumát. A legénység foglalkozá
sa, némi zártrendi gyakorla tozás mellett, főleg mezőgazdasági munkából állt, ezzel igye
kezvén pótolni a még hiányzó férfierőt és megszolgálni az étkezés kiegészítését . Az üteg 
első tisztjeként az én feladatom volt a zsold felvétele és kiosztása. A bank a főtéren állt 
földszintes, masszív épületben. A kifizető tisztviselővel hamarosan j ó kapcsolatba kerül
tem, és érdeklődni kezdtem a szovjet megszál lás részleteiről. Az előadott rémtör ténet lé
nyegét, bármilyen nehéz is, megpróbá lom röviden összefoglalni . A város egyetlen óvó
helynek is alkalmas pincéje a bank alatt volt. Ott keresett menedéket a harcok idején né
hány házaspár is a helyi notabilitások közül. A tisztviselő szemtanúként élte meg, hogy a 
pincébe berontó ruszkik a férfiakat géppisztollyal - amint mondta a „davajgitárral" - az 
egyik sarokban tornyosuló krumplihalomra terelték, a nőket pedig a fé lhomályban hely
ben, felváltva, megerőszakol ták. Később híre jár t , hogy egy, már Nagyszalontán is ször
nyűségeket művel t alakulat foglalta el a várost. 

Máig emlékezetes , sokkoló esemény volt ez a történet számomra , még ha később nem 
egy hasonlóról hallottam is, és úgy vélem, hogy a szovjet felszabadítás-megszál lás eme 
legvisszataszí tóbb fejezete a mai napig sincs - és több okból talán soha nem is lesz -
sem szélességében, sem mélységében feltárva. 

A l i g egy hete voltunk Böszörményben , amikor a hadosztá lyparancsnokság tudomá
sunkra hozta, hogy hamarosan a frontra indulunk. M i k o r jelentet tük, hogy egyelőre csak 
néhány puskánk van (német Mausereket kaptunk, hogy legalább az őrséget fel lehessen 
fegyverezni), közölték, hogy gépágyúkkal majd a front mögött , k i rakodáskor látnak el. 

Egy Anyámnak írt levelemben részleteztem az il letményemet, amit haza kívántam utal
tatni; úgy gondoltam, csak a hadi pótdíjat tartom meg. 4 5 Az eltelt idő távlatából visszate
kintve tragikomikus, hogy a szépen kimódolt összegeket milyen hamar megette az infláció, 
illetve - esetünkben - megette volna, csakhogy j ó darabig még csak nem is fizettek... 

Hamarosan megjött a parancs: berakodás április 17-én. Visszasétál tunk hát Debrecen
be s akár indulhattunk volna is, hiszen málhánk, holmink alig volt. Az üteg tisztikara és 
hadapródjai is csak marhavagont kaptak, csupán Piri Bandi kényszerül t egy tiszti sze
mélykocsiba . M i mindössze nyolcan voltunk, fűteni nem kellett, s ami a legfontosabb, az 
ajtó nyitva állt. 

Csakhamar tapasztalhattuk, hogy az elsőbbség a szovjet ka tonavonatoké , ami persze 
nem is volt meglepő . 1945. április 19-én végre mi is megindultunk, a már jó l ismert „ta
gozott menetben." Az időt bridzseléssel ütöttük agyon. Cegléden három napig álltunk, 
közben tanulmányozhat tuk a j övő -menő szovjet katonavonatokat. Az egyik kifelé tartó 
szerelvény szalonkocsija ki volt dekorálva függönnyel, virágokkal és egy vastagon kifes
tett h idrogénszőke bár isnya mosolygott ránk az ablakból , míg csak a partnere - aligha
nem tábornok - el nem zavarta. A nyitott tehervagonokban a legvál tozatosabb rakomá
nyok mentek kelet felé, a zárt G-kocsikba meg persze nem láttunk bele. 

4 5 Havidíj: 285,- P., honvédségi pótdíj: 102,- P., tisztiszolga-váltság: 13,60 P., lakbér: 60,79 P., összesen 
461,39 P., nyugdíj levonás: 5,10 P., mindösszesen: 455,59 P. Hadi pótdíj: napi 20,- P., élelmezési pénz: 14,- P., 
dohányváltság: 5,- P., ruhakoptatás: 2,50 P., összesen 41,50 x 30 = 1245,- P. 



25-én hajnalban végre befutottunk a Rákosrendezőre . M i k o r a vasutasok közölték, 
hogy legalább két napig maradunk, azonnal el távozást kér tem Piri Bandi tól . Végül is 2 6 -
27-ében egyeztünk meg. Másnap délután már a Nemzeti M ú z e u m előtt baktattam a jár 
dán egy, az úttesten lassan vonuló magyar fogolymenetet e lőzve. Az élen ha ladó tisztek 
mutogattak, kiabáltak: „ - M i van?" M i t tehettem? Visszakiabál tam: „ - Demokratikus 
Hadsereg..." Sajnálkozva néztem őket, csak később gondoltam rá, nem is egyszer, hogy 
ha egy já tékos kedvű ruszki őr betessékel akkor a menetbe, ugyan mit tehettem volna? 
Egy kis rózsaszínű, magyar nyelvű papír lap volt az egyetlen igazolványom. Annál sok
kal különbeket is széttéptek a to varisok... 

Nos, A p á m lelke újfent m e g ó v o t t , mint később nem egyszer - olyan j ó volt ezt hinni! 
Fél óra múlva már ott áll tam Budán, e lőker tünkben, a sírnál. Percek múltán A n y á m si
koltotta ki a nevemet a nyitott ablakból. . . Az éjszakát otthon töltöttem, másnap délután 
baj nélkül tettem meg a tizenöt ki lométeres visszautat. A Ferenc József- (ma Szabadság-
)híd budai fele még állt, csak a pesti hídfél billent a Dunába , a németek által kirobbantott 
középső rész miat t . 4 6 A szovjet h idászok a h iányzó részt masszív fa áthidalással pótolták. 
Az volt akkor az egyetlen gyalogos átkelési lehetőség. 

Romha lmazzá vált fővárosunk képét nehéz lenne ecsetelnem... M é g az éjszakai kijá
rási t i lalom előtt szerencsésen visszaértem a biztonságot nyújtó marhavagonba. 

Április 28-án indult el szerelvényünk a Rákosrendezőről , hogy az ideiglenesen átjárha
tóvá tett Déli összekötő vasúti hídon keresztül, Székesfehérváron át, két nap alatt Kör
mendre érjen. Izgatottan vártuk, vajon milyen légvédelmi gépágyút kapunk. Nehéz leírni 
elképedésünket, amikor a szovjet összekötő tiszt, major Jugyin egy német 75 mm-es pán
céltörő ágyúhoz vezetett. A megviselt lövegről hiányzott az irányzó távcső, bár azzal épp
úgy nem lehetett volna repülőkre lőni mint a rajta lévő szükségirányzékkal. Mikor az őrna
gyot, aki elég jól törte a német nyelvet, megkérdeztem, hogy ezt miként gondolják, közöl
te, Tito is úgy szerezte fegyvereit, hogy elvette az ellenségtől. Hát eszerint igyekezzünk.. . 

M é g két éjjelt töltöttünk a vagonban, aztán május 2-án gyalogmenetben elindultunk 
északnyugat i irányba, páncél törő nélkül. Kaptunk viszont egy „országos j á rműve t " (sze
keret) egy muraközivel . Az bizony jó l jöt t az üteg lassanként mégiscsak szaporodó „vo
nata" számára. Úticélunk az alig 20 km-re lévő burgenlandi Höll , a trianoni határ mellett 
fekvő egykori Pokolfalu vo l t . 4 7 Beszállásoltunk az osztrákok lakta község parasztházaiba. 

Az e lkövetkező napok csendben teltek. Ágyúdörgés t csak fojtottan, messziről hallot
tunk. Fő tevékenységem abban merült k i , hogy a legénységet visszatartsam a zsákmány
szerzéstől. Erőszakoskodás nem fordult elő, inkább csak elcsenni próbál tak egyet-mást , 
de nem volt hozzá tehetségük. Már j ó néhány nap eltelt, és még bort sem találtak, amikor 
megjelent egy magányos ruszki, hosszú vaspálcával . Ide oda szimatolt és szurkált a szer
számával . Hamarosan rábukkant egy kis elásott hordó borra és - amint mesélték - gaval
lérosan megvendégel te a mieinket. 

4 6 Az ún. mérleghíd két fele a pilléreken egyensúlyban nyugodva, oldalt a partokhoz rögzítve, középen egy 
összekötő résszel állt - áll ma is. Amikor a magyar hídépítők később nekifoghattak a helyreállításnak, a budai 
félhíd Duna felőli részéről levágtak egy sérült darabot, mire az egyensúlyát vesztett félhíd az úttest szintjéről az 
alsó rakpartra rogyott. Hetekig tartott, amíg hidraulikus eszközökkel a helyére emelték. 

4 7 A 6. hadosztály alakulatainak elhelyezkedését a hadműveleti területen a Magyarország hadtörténete 2. k. 
529. oldalán lévő vázlat szemlélteti. 



Egy incidens azért akadt. Egy módos gazdánál , ahol a lovunkat tartottuk, a kocsisunk 
meg egy társa valamin összekülönbözöt t a háziakkal ; persze nem is értették egymást . A 
gazdának több állata megmaradt - a front itt gyorsan átszaladt - , többek közt egy bikája 
is. Éppen odaér tem az udvarra, amikor a gazda mondta a feleségének: „ - Mindjár t rájuk 
eresztem a bikát!" - Na több sem kellett! Ordítani kezdtem: „ - Most már elegem van 
magukból ! Nem elég hogy a németek kifosztották az országunkat és ott tartották föl az 
oroszokat, hogy magukat itt megvédjék, miközben ezrével haltak meg a magyar civi lek -
köztük az apám is - most még nagy a pofájuk?!" „ - De hiszen mi nem németek va
gyunk, hanem osztrákok!" - így a gazda. „ - Ezt már ismerem! Maguk is Hei l Hitlert 
üvöltöttek! Menjen a pokolba!" 4 8 - Ezzel ki is adtam a mérgemet . A történteken úgy sem 
lehet változtatni, de a keserűség örökre bennem maradt, hiába láttam évt izedek múlva 
bizonyítva, hogy a főváros esztelen védelme Hitler személyes parancsa v o l t . 4 9 

Május nyolcadikán távoli fegyverropogás közepette kaptuk a hírt, hogy „lefújták a 
gyakorlatot." így csúfoltuk magunk közt szomorú öngúnnyal minden idők legvéresebb 
vi lágháborújának véget értét. 

M é g egy hétig maradtunk Höllben, az a hét azonban két, egész további é le temre kiha
tó eseményt hozott. 

A béke első napján megjelent az ütegnél Lukács László szakaszvezető és közöl te , 
hogy a hadosztály nevelőtörzs megbízásából átveszi a lakulatunknál a nevelőtiszti felada
tokat. Piri Bandi távol volt, így elsősorban, mint egyedüli hivatásos tiszttel, velem kívánt 
foglalkozni, de tartott előadást az egész ütegnek is. Az érzékelhetően középosztálybel i 
kultúrájú, alighanem budapesti és feltehetően munkaszolgála tosként a szovjet oldalra ke
rült, nálam néhány évvel idősebb férfi, mint az hamarosan kiderült, meggyőződéses 
marxista-leninista volt. Érdeklődéssel hallgattam mondanivalóját , hiszen e téren tökéle
tesen képzetlen voltam, ráadásul az addigi tapasztalatok nem tudtak meggyőzni a győz
tesek felsőbbrendűségéről . Abban persze egyetértettünk, hogy a nácizmus - ahogy ő 
mondta, a fasizmus - az oka mindannak a rémségnek, amit a második vi lágháború ránk 
hozott, de ott már bizony vissza kellett fognom magamat amikor kifejtette, hogy a Hor-
thy-„fas izmus" sem volt jobb. 

M á r a Ludovikán is sokszor vitatkoztunk a rendszer bajairól, például arról, hogy a 
földreform halaszthatatlan, de közbejött a háború. Azt is tisztán láttam, hogy az „atyás
kodó, háromlépéses" kapcsolat tiszt és legénység közt nem tartható fenn, de hogy a 
„demokrác ia" új je lszavával mi kerül helyébe, az nem derült k i . Egyelőre az látszott, 
hogy a nevelötisztek az elöljáró parancsnokok úgyszólván minden intézkedését bírálják, 
vagy ellenzik, ezzel igyekezve tekintélyt szerezni maguknak és annak, amit képviselnek. 

Nos, érdeklődéssel hallgattam Lukács „elvtárs" ismertetését a történelmi, majd a dia
lektikus materializmus fogalomköréről . Az előbbi túlságosan leegyszerűsí tet tnek tűnt 
számomra , az utóbbit pedig nemigen értet tem. Az anyagelvüség azon tételét, hogy a lét 

4 8 ,Jetzt hab' ich schon die Nase voll mit ihnen! Reicht nicht, dass die Deutschen unser Land beraubt haben 
und die Russen dort aufgehalten hatten, um Sie hier zu verteidigen, jetzt haben Sie noch die grosse Klappe?" -
„Wir sind ja keine Deutschen, sondern Österreicher!" - „Das kenn' ich schon! Sie haben auch Heil Hitler 
gebrüllt! Fahren sie zur Hölle!" 

4 4 Kriegstagebuch der Heeresgruppe Süd. Fernschreiben. (Geheime Kommandosache). An Armeegruppe 
Fretter Pico (etz.): „Auf Befehl des Führers ist die Stadt Budapest bis zum letzten Haus zu verteidigen." 



határozza meg a tudatot, még csak elfogadtam, de hogy a dialektika valójában mit takar, 
az csak jóva l később, a Rákosi-féle „szalámitakt ika" idején vált világossá számomra . 

A másik esemény sokkal megrázóbb , máig sem tudom elfelejteni. A hadosztály köze
lünkben, Sankt Katharinban á l lomásozó 11. tüzérezredétől érkezett a hír, hogy tömegsír t 
találtak. Odasiet tünk Lukáccsal és döbbenten láttuk, hogy egy hosszú árokban, egymás 
hegyén hátán, hevenyészve elföldelt holttestek fekszenek. A feltárás során bebizonyoso
dott, hogy az áldozatok civilek, alighanem magyar munkaszolgála tosok. 

Egy tüzér ezredes, bizonyára az ezredparancsnok is ott szörnyülködöt t . Néz tem L u 
kács László merev arcát és akkor mélységesen együt téreztem vele: vajon j ó v á tudjuk-e 
valamikor is tenni a történteket, vajon le tudjuk-e mosni a gyalázatot , aminek szennye 
óhatatlanul ránk is fröcskölődött? Meglakolnak-e a bűnösök és nem válik-e mindez -
akár érthetően is - újabb igazságtalanságok fo r rá sává? 5 0 

Hadosztá lyparancsra ütegünk május 15-én felkerekedett Höllböl és - immár két sze
kérrel - gyalogmenetben indultunk meg a C e l l d ö m ö l k - P á p a - K i s b é r - M ó r menetvonalon. 
Lu-kács szakaszvezető már az indulás előtti napon elhagyott bennünket , de előzőleg még 
kinevezett egy új nevelőtisztet, Schwelbel őrvezető személyében. Utunk valamelyik nap
ján az egyik szekérre kér tem őt, ahol a kocsis háta mögött , a csomagokra telepedve, 
megpróbá l tam közelebbről megismerni. Megtudtam, hogy budapesti, V I I . kerületi nyom
dász és régi kommunista. Felajánlot tam együt tműködési készségemet és ha különöseb
ben nem is szimpatizál tunk egymással , hátralévő szolgálati időmben konfliktusunk nem 
volt. Az , hogy jelentett ró lam a hadosztály nevelő törzsnek, nem lepett meg. Igaz, csak 
egy konkrét esetről tudok, az 1945 őszi országgyűlési választások kapcsán, amikor 
MKP-s agitációját e l lensúlyozandó a Kisgazdapárt mellett emeltem szót. (Egy jóaka róm 
üzente meg, de köve tkezménye szerencsémre nem lett.) 

Május 19-én érkeztünk meg Mórra . A község még tele volt oroszokkal. A l i g , hogy 
szállást talál tam Grosseibel péknél, máris kipenderítettek. Szerencsére viszont a Láncos
kastélyt éppen kiürítette egy alakulatuk, így oda költöztünk be az ütegparancsnokkal , Pi
ri Bandival együtt . Az ütegirodát is ott rendeztük be. Gépágyúnk továbbra sem volt, fel
adatul vasútvonal-biztosí tást kaptunk. Ez a gyakorlatban őrszolgálatot jelentett M ó r és 
Bodajk vasútá l lomásokon. Történt egy baleset is. Néme t Mauser puská inkhoz robbanó 
lövedékes töltényt kaptunk. Az egyik őrszolgálatos figyelmetlen ürítéskor a legjobb ba
rátja karját lőtte át. Men tő nem létezett, a szétroncsolódott kart a móri községi orvosnak 
érzéstelenítés nélkül, egy nagyobb kézimunkaol lóval kellett amputálnia . 

A sokkoló esemény hatására ismét önvizsgálatot tartottam. Ugyan mit és hogyan lehetett volna másképp 
cselekednem? Honvédtisztként egyedül Esztergomtáborban kerültem kapcsolatba munkaszolgálatosokkal, 
1944 őszén. Pótzászlóaljunk a kőtáborban települt, a MUSZ-osokat a karpaszományos időmből jól ismert po-
loskás barakktáborban helyezték el. Egy erdélyi fogorvoshoz jártam kezelésre. Lábhajtásos fúróval, szerény 
felszereléssel, de dolgozhatott. Tőlem telhetően fizettem is neki. Fogda csak a kőtáborban volt, így táborügye
letes tisztként nemegyszer látogattam az oda zárt munkaszolgálatosokat, néha tízen is voltak a szük helyiség
ben. Vigasztaltam őket, próbáltam fürdőt kijárni számukra, mást nem tehettem. Október 15. után hamarosan el
kerültem Dorogra újoncszázad-parancsnoknak, majd a Szent László hadosztály felderítő osztályához vezényel
tek, Piliscsaba-táborba, így további sorsukat nem ismertem. Apám két üldözött kollégájának a holmiját is rejte
gettük, az ostrom után hiánytalanul visszakapták. Bizonyára sokan voltunk így: sem a doni katasztrófa, sem 
Auschwitz, sem a délvidéki mészárlások áldozatai fölött nem lehet soha napirendre térni. Mindezt azért emlí
tem itt, mert akkor vetődött fel bennem konkrét formában a kérdés: szabad-e olyan egyenruhás testületben 
szolgálatot vállalni, ahol elvileg bármikor parancsot adhatnak törvénytelenségek elkövetésére? 



Június- jú l iusban egyre jobban nekilendültek az árak: a koszt siralmas volt, fizetést 
még mindig nem kaptunk. Augusztus 8-án feljegyeztem, hogy a kincstár már 10 000 
pengővel tartozik, hogy Burgenland óta 5 kilót fogytam a koplalásban, valamint hogy 
rengeteg - a móri N K V D - s kapitány szerint egymil l ió - a szökött orosz, ami azért túl
zásnak tűnt. Tény viszont, hogy folytonosan összefutottunk csel lengő, pálinkára vadászó 
tovarisokkal. A legsi lányabb, fúzlis, „denának" csúfolt pál inka literéért 3 kiló cukrot, két 
literért karórát, három literért kerékpárt kínáltak. Mások megrakodva indultak hazafelé, a 
kapitány meg csak nevette őket. „ - A határon úgyis mindent elszednek tőlük" - mondta. 
Veszedelmesebbek voltak a „fogolykísérők." Szökött katonák magyarokat szedtek össze, 
és fogolykísérés c ímén mentek velük kelet felé... 

A nők elleni atrocitások valamelyest a lábbhagytak, többnyire akadt segítségül hívható 
őrjárat, a csel lengők pedig, nagyrészt, fegyvertelenek voltak. Sokan közülük szerettek 
volna barátkozni is, de az gyakran verekedésbe torkollott, és nem mindig a magyarok 
húzták a rövidebbet . Egy ízben - Budáról bevonultomban - a Fehérvárról Mórra tartó 
vonaton nagy csetepaté kerekedett. Az ablakon kinézve láttam, hogy egy tovaris már a 
lépcsőn áll, a korlátba kapaszkodik és ordít, hogy „russzkije szuda!," ám a következő p i l 
lanatban már le is lökték a mozgó vonatról . 

Az ütegünk egyik mulatságára betévedt egy szovjet tiszt, még italt is hozott. Mikor a 
helyiségbe - a kastély egyik üres termébe - léptem, már többen körbeállták a tisztet és or
dítoztak. Lóápolónk, a két méteres Menyus, civilben tehenész, egyszer csak átnyúlt a töb
biek feje fölött, és ököllel úgy vágta fejbe a tovarist, hogy aléltan rogyott össze. Kivitték 
a folyosóra, és - becsületére legyen mondva - amint kialudta magát, békésen távozott . 

Október végére kiforrtak a móri borok. Szerencsére addigra már eltűntek a ruszkik. A 
pincetulajdonosok mindenesetre kértek tőlünk egy fegyveres őrt. A legénység boldogan 
vállalta az őrséget, mert persze a j ó móriak be-behívták őket egy pohár italra. így - hiába 
tiltottuk az ivást - örülhettünk, ha a leváltott őr a saját lábán tudott bevonulni. Persze 
minket, tiszteket is meg-meghív tak szabadidőnkben - borkorcsolyának krumplis körö
zöt t já r ta hagymával , hozzá kenyér akadt - , nemegyszer még nótáztunk is. 

Információkat a 6. hadosztályról - a parancsnoksággal folytatott, egyre szaporodó, ér
telmetlen bürokrat ikus levelezésen kívül - a nevelötörzs hetilapja, a H O N V E D - H Í R A 
D Ó szolgáltatott , ámbár egyre kevesebb örömünk telt benne. 1945. júl ius 20-i 8-9. szá
mának vezércikkét Lukács László - immár törzsőrmester - írta, két oldalon, „Fokozot
tabb harcot a reakció ellen!" c ímmel . Történelmi érdekességü írás, megkísér lem a lénye
gét röviden közreadni: 

„A felszabadító dicsőséges Vörös Hadsereg lehetővé tette az ország fennmaradását a 
demokratikus átalakítással, amihez a magyar demokratikus erők is összefogtak a fasiszta 
és reakciós elemek kiküszöbölésére. - Az ország újjáépítése összefogást igényelt, ehhez a 
demokrácia - ereje tudatában - engedményt tett, kezet nyújtva a semlegesnek mutatkozó 
rétegeknek. 

A reakció, ezt gyengeségnek vélve, ellentámadásra készül. A magántőke alig vesz 
részt az újjáépítésben, a reakció a demokratikus rendőrséget - a fasiszta maradványok 
legkérlelhetetlenebb ellenségét - támadja, megkísérelve ellenrendőrség felállítását. Még 
a kormányban és egyes pártokban is akadnak segítői. A reakció - a Szovjetunió és az an
golszászok közti ellentétekben hiába reménykedve - itthon támad nyíltan a honvédségben 
is. Egy tiszt kijelentése:»Többet ér egy jó ló, mint az egész demokracia« az az eléggé so-



ha el nem ítélhető »lovas szellem«, amely a Bethlen és Horthy ficsúrok póló naplopós-
kodásában kulminált! - Állandó fegyvereik a rémhírek, a felszabadítók burkolt rágalma
zása, a »volt már 1918-19«. - De a reakció áskálódása csak tűszúrás, az újjáépítés le
lassulásán felbőszülő demokrácia - tömegeire támaszkodva - radikálisan szembenézhet 
a kártevőkkel, szabotálókkal. A népre esküdött új magyar honvédség is bármikor hajlan
dó felemelni lábhoz tett fegyverét. A reakciósoktól megszabaduló kormányunktól könyör
telenebb harcot várunk, azt, hogy végre észre téríti a demokrácia ellenségeit, mert ha ez 
nem elég, a magyar népre kényszerített tömegharcban mi honvédek is részt veszünk. "51 

Mive l j ó m a g a m soha nem pólóztam, és a mögöt tem hagyott négy esztendő - é le tem 
legkeményebb , legnehezebb korszaka - aligha volt naplopásnak nevezhető , a cikk e 
passzusán csak mulattam. Véresen komoly volt viszont az írás többi része: ha ez így 
megy tovább, akkor - a demokrác ia ürügyén - egyenesen a szocializmusnak nevezett 
kommunista diktatúrába menetelünk. Az is egyre vi lágosabbá vált, hogy a magamfajták
ra csak addig lesz szükség, amíg a rendszernek megfelelőbbeket k i nem képezik. Meg
gondolandó hát, hogy ne még az előtt távozzam-e , hogy kirúgnak. 

Az üteg legnagyobb gondja az é le lmezés volt. Szerencsére ü tegparancsnokunk, falusi 
gyerek lévén, értett a gazdálkodáshoz. Disznóhízlalás , borjúnevelés folyt, t akarmányhoz , 
kukor icához és krumplihoz még hozzá lehetett ju tn i . Mindez nemegyszer az éhezéstől 
mentett meg bennünket . Az elszámolás , az ütegpénztártól függetlenül, „kis kasszában" 
folyt. Persze, hogy valamelyik jóaka ró feljelentett bennünket , de a hadosztálytól kikül
dött vizsgálók a legénység kihallgatása után végül is szemet hunytak. 

Néha egy-egy meghívás , esküvő is adódott . A lakodalmakon bizony teleettük magun
kat, a gyomorrontás ig , de legalább jobban bírtuk a koplalást. Augusztusban leszerelték 
tartalékosainkat. Elment Csombay főhadnagy, Tóth hadnagy, Ecsedy, Kozma és Nyers 
zászlós, Rédey hadapród. Megjött viszont nyugatról a nagyváradi hadapródiskolát vég
zett, 1944 novemberi zászlós Kaposy és Sípos, akiket a lhadnagyként vett át az új, de
mokratikus hadsereg, alsóéveseiket , Deniflét, Koppányt és Petőt őrmesterként . 

Novemberi levelem szerint a végre rendszeresen folyósított i l letményért lassan már 
krumplit és lisztet is nehezen lehetett kapni, mást szinte semmit. A só, petróleum, a tűz
kő, a gyufa, a cigarettapapír, a zsír és a cukor volt a „valuta." A nemzetközi feszültség 
fokozódása kapcsán jeleztem, hogy ha kitör valami, nem hagyom magam még egyszer 
„eldavajozni;" megpróbálok lelépni, elrejtőzni. A o rosz -amer ika i - i r án i háborús veszélyt 
az is mutatta, hogy a polgári vasúti forgalom egy időre csaknem teljesen leállt. A ruszkik 
„kicsi vojnát" emlegettek. 

5 1 Noha Lukács László intellektusát és baloldali elkötelezettségét ismertem, mégis meglepett, hogy a visz-
szaemlékezök, a korábban már többször hivatkozott Új haza új hadsereg című gyűjteményes műben, még 
negyven év távlatából is milyen elismerően nyilatkoznak róla. Kis András (51. o.): „... Lukács László, ez az 
okos, művelt fiatalember, aki marxista műveltségét antifasiszta iskolán szerezte, mindig tudta, hogy mikor mi
lyen anyagot kell kidolgozni és eljuttatni a csapatok nevelőihez." (NB Kis András 1995-ös müvében már nem 
szerepel Lukács neve.) Nagy Gábor, a Honvéd Híradó szerkesztője (139. o.): „A hadosztálytörzshöz gyakran 
jöttek be nevelőtisztek. így ismerkedtem meg Lukács László szakaszvezetővel, ... aki ekkor a légvédelmi tü
zérosztály [helyesen: üteg] nevelőtisztje volt. Mély elvtársi barátság fűződött közöttünk, mindig örültem, ha 
meglátogatott, mert az antfasiszta és partizániskolán szerzett tudását szívesen osztotta meg velünk." Móricz La
jos (304. o.) majdnem egy oldalt szentel Lukács dicséretének, de, mint írja: „... amikor Horthy felelősségét 
akartam kisebbíteni, alaposan megleckéztetett." 

A Hadtörténelmi Közlemények 119. (2006) 3. sz. (Tulipán Éva: A Magyar Néphadsereg 1956-os vesztesé
ge) 746. o. szerint Lukács László százados (posthumus ezredes), a Petőfi Akadémia tanszékvezetője 1956. ok
tóber 24-én a Rádió épületénél tisztázatlan körülmények között, lövési sérülésben halt meg. Hősi halottá nyil
vánították. (A Petőfi Akadémián, mint ismeretes, a politikai tiszteket képezték.) 



Időközben egyre inkább érlelődött bennem a Lukács-cikk kapcsán már komolyan fel
vetődött gondolat: a távozás a honvédség kötelékéből . Csa ládunk öreg barátjának közel 
fél évszázada alapított drogériája volt a Vámház körúton. Igaz, az ostrom alatt teljesen 
kifosztották, de a patinás hely, a név megmaradt. Kérdésemre hajlandónak mutatkozott, 
hogy a részben már m ű k ö d ő céghez „gyakornokként" felvegyen, és képzésemet az akkor 
még tekintélyes - képesí téshez és engedélyhez kötött - szakmában biztosítsa. 

A vágyott orvosi pálya Apám halála után már nem jöhete t t szóba, hárman, Nagy
anyámmal , A n y á m szerény özvegyi nyugdíjából , nem tudtunk volna megélni . Az ost
romban megsérül t családi ház - szüleim élete munkája - eladására nem gondoltunk, tisz
tességes árat amúgy sem kaphattunk volna érte. 

Közben a szövetségesek közti feszültség enyhült , ami előre vetítette a hadsereg lét
számcsökkentését , bár elhatározássá érlelődött szándékomon ez már mit sem változta
tott. 1945. december 29-től otthon töltött három hetes szabadságom után 1946. január 
20-án benyújtot tam a hivatásosból szolgálaton kívüli á l lományviszonyba helyezésre irá
nyuló kére lmemet a honvédelmi miniszter úrnak: 

1 • • i т . I . I . , и » I - • M a r t i a K o r n é l ht.hadnagy. 

Szolgálatonkivüli viszonyba 
helyezését kéri . 

, aagyar H o n v é d e l m i M i n i s z t e r U r n á k / t W.a«ü.o.«Z 

'* ó г . 19*6.évi január hó го-án. B u d a p e s t . 

Kérem - 1946.évi február hó 15-óvel - a honvédség állományé
ban, a hivatásos állományviszonyból s z o l g a l a t o n k l -

N v ü 1 i éliományviezonyba való helyezésemet. 
." Kérelseaet az alábbiakkal indokloaj 

.. ' Édesapám 19*5.év januárjában, a budapesti harcok alkalmával 
meghalt, özvegy ÍJdesanyám. csekély nyugdijából él Hagyanyámmal e-

s syütt в mivel egyedüli gyermek vágyók, rémtémasz nélkal van. 
Jelenleg jó elhelyezkedési lehetőségem nyila polgári pólyán 

8 ^ ^ s t a szakmában - a igy velük együttlskva, jobb kereseti 
lehetőségek mellett hathatósabban tudnán ket támogatni. 

a «llekelten felterjesztem életleirásomat és igazdási "Hatá
rozat "-om hiteles másolatát. 
2 db.melléklet. • • 

A H O N V É D H Í R A D Ó újévi számának (Hl) szignójú, „Győzzön a demokrác ia !" cí
mű vezércikke csak megkönnyí te t te döntésemet . Nem szólva Lukács - immár - hadnagy 
szokott, harcias hangvételű cikkéről „A nevelők újévi feladatai" c ímmel az 5. oldalon. 5 2 

Mindkét cikk következetesen „demokratikus" és nem néphadseregről írt. L. a 15. sz. lábjegyzetet. 



A honvedelmi miniszter 1946. februar 15-evel szolgalaton kfvuli viszonyba helyezett: 

Igazolds Martin Kornel hadnagy (a beirds szerint fdhadnagy) 
6. hadosztdlyban teljesitett szolgdlatdrdl 

Lezarult tehat katonai palyam vegjateka. Azdta megerhettem nehany tovabbi sorsfor-
dito finalet is a Mindenhatd kegyelmebdl, de az elsd felejthetetlen maradt. Hadd bucsuz-
zam most hat Apr i ly Lajos egy - ugy velem valamennyi meg eld bajtarsamra i l lo - vers-
szakaval. 5 3 

Csak csdndre vdrok es komor kdvetre / s barlang-homdlyba visszaroskadok. 

Mig zeng az erdo s forro utkozetre / Rohannak boldog, ifju farkasok. 

5 3 A finale. Aprily Lajos osszes versei es dramai. Budapest, 1990. 57. o. 

A rendelet az 1946. marcius 1-jei Honvedsegi Kdzldnyben (2. evfolyam, 6. szam) jelent meg. 



A marcius 1-jei leszerelesem alkalmabdl kapott Emleklap kicsiny mementdkent idezi 
hazank uj hadseregenek honmentd kfserletet. 

MAGYAR 6. HONVED GYALOG H ADOSZTALY 



Hadsereg és hadszervezet 
a Mátyás kori Magyarországon 

ZRÍNYI 

Rex 
/| Я1ТИЯ'; í 


