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EMLÉKEZÉS A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚRA 

Mindig zavarban vagyok, amikor felkérnek, hogy beszéljek a Nagy 
Honvédő Háborúval kapcsolatos élményeimről, vagy vessem papírra 
visszaemlékezéseimet. A Honvédő Háborúról kiváló írók tollából ren
geteget olvashattunk, számos lenyűgöző mozzanatát saját átéléseik 
alapján nagynevű művészek elevenítették fel és tárták különböző mű
vészi formákban a közönség elé. Igaz, a téma kimeríthetetlen, de az ol
vasó minden újabb visszaemlékezéstől általában valami szenzációs él
mény leírását várja. Keresek, kutatok ilyen után az emlékezetemben, 
többnyire hasztalanul, mert minden igyekezetem ellenére nagy szenzá
ciót egyszerűen nem találok. 

Töprengtem is ezen, vajon miért. Talán azért, mert izgalmas maga 
a háború volt, én annak csak szerény részese voltam a Vörös Hadsereg 
szolgálatában, apró csavar az óriási, bonyolult gépezetben. A harcászok 
helyzete persze más, az ő visszaemlékezéseik sokkal nagyobb érdeklő
dést válthatnak ki, de velük nem versenyezhetek. Nem vagyok har
cász, mint orvostiszt szolgáltam a hadseregben. Ezért előre is bocsáta-
nám: hőstettekről nem tudok beszámolni, a hősök azok között voltak, 
akiket mi ápoltunk, gyógykezeltünk . . . 

De itt jöhet a kérdés: hogyan is került, méghozzá mindjárt az elején, 
egy magyar orvos odaát Szovjetföldön a háborús vihar forgatagába? 
Szabadjon ezért legalább vázlatosan felidéznem ifjú éveim néhány, ta
lán említésre méltó mozzanatát. 

Az 1917—1925-ös években a Barcsay utcai gimnáziumban tanultam. 
Mindenki számára emlékezetesek ezek az évek. Általában ilyenkor ko-
vácsolódnak össze egész életre szóló baráti kapcsolatok, melyek később 
jelentősen befolyásolják egy-egy emberi sors alakulását. Legalábbis 
velem így történt. Egyik gimnáziumi osztálytársam Somogyi Pál volt, 
a horthy-fasiszták által aljasul meggyilkolt Somogyi Bélának, a Nép
szava egykori főszerkesztőjének a fia. E barátságnak sokat köszönhe
tek. Apja gazdag könyvtárából Pali látott el marxista irodalommal, ve
le vitattuk meg az olvasottakat, együtt jár tunk a Vasasok VIII. kerü
leti klubjába. Közösen szövögettük terveinket is az érettségi utáni idő
szakra. 
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Amikor 1925-ben leérettségiztünk, már éreztük és értettük az akkori 
társadalmi rend igazságtalanságát, megtanultuk mélységesen gyűlölni 
a progresszív erőket vad terrorral vérbe fojtó, a történelem kerekét 
visszaforgatni törekvő önkényuralmat. Akkoriban minden vágyunk 
Párizs volt; sok más fiatalhoz hasonlóan mi is úgy véltük, ott majd 
szabadabban lélegezhetünk. 

Képzeletünk persze idealizálta az akkori Franciaországot. Odajutva 
azután hamarosan rádöbbentünk, mennyire relatív a „Szabadság, 
Egyenlőség, Testvériség" jelszó értéke a burzsoá társadalomban. Sok 
érdekes fiatallal hozott össze a sors párizsi éveim alatt, sok volt 
a késő éjszakába nyúló, tudatunkban a társadalmi igazságot érlelő po
litikai vita. De a legmélyebb benyomással ránk a József Attilával való 
bensőséges kapcsolatunk volt, mely sajnos csak igen rövid ideig tar
tott. Ma is előttem van mégis az akkor 20 éves költő, amint a szerény 
párizsi diákszálláson, rozoga ágyán heverve, tűzben égő szemmel, el
ragadó pátosszal szavalja „Tiszta szívvel" című versét. 

Az 1927—1931-es években Olaszországban folytattam tanulmányai
mat. Nápolyban Mária Bélával, a kommunista orvossal és íróval is
merkedtem meg, aki egy közeli dél-itáliai falucskában tevékenykedett. 
Sokat és keserűen beszélt a helyi lakosság leírhatatlan nyomoráról, a 
közegészségügy szánalmas helyzetéről. Ö érlelte véglegessé azt az el
határozásomat, hogy az egyetem elvégzése után a Szovjetunióba me
gyek. Pártkapcsolatain keresztül elősegítette kijutásomat, így 1932 
szeptemberében már ott is voltam Moszkvában, ahol kezdetben a 
Moszkvai Városi Tanács 6. sz. kórházában, majd a Moszkvai 1. sz. Or
vosegyetem 2. sz. klinikai kórházában dolgoztam. 

A szakadatlan, de örömteli munkában észrevétlenül peregtek le a 
harmincas évek. Szemünk láttára, szinte napról napra gazdagodott és 
fejlődött nagyhatalommá az első világháború viharában annyit szen
vedett ország. A rohamos fejlődés sokszor áldozatokat, önmegtartózta
tást követelt az emberektől, de lelkesítő volt a tudat, hogy valameny-
nyien egy új, progresszív, emberibb társadalom alapjainak lehetünk 
a lerakói. 

így jött el 1941. június 22-e. A gyönyörű, verőfényes nap engem 
Moszkvában ért. A mit sem sejtő emberek élvezték szabadnapi pihenő
jüket, a zöldellő fővárosi parkok visszhangoztak a gondtalanul ját
szadozó gyermekek kacajától. És akkor, mint derült égből a villám
csapás, úgy zúdult ránk a rádió sürgős közleménye. Vitte a lesújtó hírt 
szerte az országba: Hitler durván megsértette a Szovjetunióval kötött 
megnemtámadási szerződést, csapatai hadüzenet nélkül rontottak a 
szocializmus békés építőire. 

Az óriási város szinte egyszerre elkomorult. Dermedten meredtek 
egymásra az emberek. A szemekben váltakozva a bánat és a gyűlölet 
tüze izzott. De ezt a hangulatot egy-kettőre felváltotta a lelkes el
szántság: a szovjet nép már akkor, a háború első óráiban fogadalmat 
tett, hogy minden erejével, eszközével megvédi hazáját, a szocializmus 
vívmányait. Es ez így volt nemcsak Moszkvában, hanem bárhol, az 
egész hatalmas országban. 
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A késő délutáni órákban két idősebb harcostárssal akadtam össze. 
Egyikük, Fodor József karcagi kubikus, az első világháborúban, hadi
fogolyként, fiatalon került a cári Oroszországba. Otthon még nem, 
csak a fogságban értette meg igazán, hogy az orosz, a magyar és a 
többi nép munkásainak közös a harca, azonosak az érdekei. Ott vált 
tudatossá benne, hogy az orosz munkások és szegényparasztok ügyéért 
harcolva, a magyar vöröskatona egyben saját népének felszabadítá
sáért is küzd. A Nagy Honvédő Háború kitörésekor már eljártak fö
lötte az évek, egészségi állapota is sok kívánnivalót hagyott hátra. De 
1941. június 22-én ismét fiatalos tüz és harcos elszántság villant sze
mében. Kijelentette: alig várja, hogy kérje besorozását az önkéntesek 
ezredébe, mert képtelen ilyen időkben nyugodt körülmények között 
otthon ülni. 

Rég leszállt az éj, mire nagy nehezen búcsút vet tünk és elváltunk. 
Kölcsönösen megfogadtuk: lehetőségeinkhez mérten mindhárman ki
vesszük részünket a szovjetország védelméből. Teljes sötétség leplébe 
burkolódzott már a nagyváros, életbe léptek a szigorú légvédelmi intéz
kedések. Szokatlan és lehangoló volt az első háborús éjben a mindig 
világvárosi fényben úszó, lüktető életű Moszkva kihaltan, koromfeke
tén, szinte megnémultan. 

De másnap korán ébredt a város. Fokozott ütemben folytatódtak az 
előző napon megkezdődött bevonulások. Szeretteik kíséretében lelke
sen gyülekeztek a behívottak a bevonulóközpontokban. Mindenütt tel
jes volt a rend és a fegyelem. Az emberek valósággal ostromolták az 
újságárusokat, szétkapkodták a lapokat, feszült figyelemmel hallgat
ták a Szovjet Távirati Iroda első jelentéseit a határon folyó hadmű
veletekről. 

Nemsokára, önkéntes jelentkezés alapján, én is bevonultam a Vörös 
Hadseregbe a tartalékállományból, mint rendfokozat nélküli katonaor-
orvos. Ezzel kezdetét vette a Moszkvából Berlinbe vezető göröngyös 
út, végig a működő hadsereg állományában. Nem tudom, hogy van 
vele más, nálam az a helyzet: amint szóba kerül a háború, szinte ref-
lexszerűen két számjegy bukkan fel emlékezetemben: 1784 és 2343. A 
két szám — életem öt harcos éve — két tábori mozgó kórházat jelöl, 
melyekben a Nagy Honvédő Háború alatt szolgáltam. A 1784 sz. tábori 
mozgó kórház (parancsnoka: Mark Mihajlovics Mitlin orvosalezredes) 
induláskor nagyobb feladatként a főváros védőinek ellátását biztosí
totta a nyugati fronton, a 21. sz. tábori kiürítő központ, majd az 1. 
sz. frontkiürítő központ állományában. Már a háború elején tapasztal
tuk, hogy a fasiszták, a nemzetközi egyezményeket felrúgva, a vörös
kereszt jelzéssel ellátott sebesültszállítmányokat és kórházakat sem kí
mélték, légierőik is gyakran intéztek bombatámadásokat egészségügyi 
intézeteink ellen. 

A személyi állomány magas fokú fegyelmére és önuralmára volt 
szükség mindig, amikor bonyolult harci körülmények között is biz
tosítani kellett sebesültjeink és betegeink szakszerű ellátását, ápolását. 
De a leghatékonyabb emberi támogatást nehéz helyzetekben maguk a 
sebesültek jelentették számunkra. Azt mondják, legjobban a bajban 
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ismerni meg az embert. És ez valóban így van. Súlyosabb harcok után 
olykor százával árasztották el kórházunkat a sérültek. Egyik-másik 
több sebből vérzett, a harckocsizók közül sokan súlyos égési sérü
léseket is szenvedtek. Sokszor nem volt könnyű felismerni és idő
ben kiragadni a vérző, panaszosan nyögő szerencsétlenek közül a leg
súlyosabbakat, hogy mielőbb a szükséges segítségben részesülhessenek. 

Ezt a katonaorvosi szaknyelven osztályozásnak nevezett feladatot 
gyorsan és megbízhatóan kellett végrehajtani, hiszen életek függtek 
ettől. A Vörös Hadsereg egészségügyi szolgálatának teljes állománya 
egy emberként azon fáradozott, hogy minél több katonát és tisztet irá
nyítson vissza gyógyultan, harcoló egységeihez. Megállás nem volt. Elő
fordult, hogy napokon át pihenés, sőt alvás nélkül láttuk el szolgála
tunkat. Ki is hajthatta volna nyugodtan álomra a fejét, amikor ott fe
küdt körülöttünk a sok ellátatlan, szenvedő katona! 

Érdekes és megható, hogy súlyos állapotunk ellenére is mennyi 
megértés volt ezekben az emberekben. Egyik éjjel, a szakadatlan mun
kától elcsigázva, a végét nem érő bombázások miatt is kimerülten lát
tam el szolgálatomat. A kötözőben voltam, éppen rögzítettem a soron 
levő sérült adatait. A katona nyugodtan feküdt a kötözőasztalon. Ak
kor valami ellenállhatatlan erő hatására annyira álmos lettem, hogy 
írás közben hullott ki a toll a kezemből és pár pillanatra akaratlanul is 
elszenderedtem. Szegény sebesültem felismerte a helyzetet, észrevette 
és megértően tudomásul vette az egészségügyiek kimerültségét. Nem 
is zavart szendergésemben, várt türelmesen, míg hamarosan felocsúd
va befejezhettem sebeinek kötözését és ágyára irányíthattam. 

Összetartás, elvtársi, baráti kapcsolatok . . . a háborús időkben ilyes
miről szinte sohasem esett szó, de nem is volt rá szükség, mert ez 
egyszerűen megvolt és meg is nyilvánult, minden vonatkozásban. Ösz-
szeforrott baráti közösséget képeztünk, szerettük, becsültük és vigyáz
tunk egymást, akárcsak ha testvérek lettünk volna. Nehéz feladatokból 
háborúban bőven kijut mindenkinek. 

Emlékszem arra az esetre, amikor a 1784. sz. tábori kórházunkat 
Moszkva környékéről sürgősen áttelepítették. A parancsot igen gyor
san, határidőre kellett végrehajtanunk. Tél volt, 40 fokos, csikorgó hi
deg. A személyi állomány vállvetve dolgozott, a kórház anyagi felsze
relése hamarosan ott volt a teherpályaudvaron, ahol őrséget kellett 
biztosítanunk. Majd földig érő fehér őrbundában, nemezcsizmában, szu
ronyosan láttuk el az őrszolgálatot a dermesztő hidegben. A fasiszta 
repülők vadul bombázták a vasútállomást, ahol számos katonai sze
relvény vesztegelt. Két óránként váltottuk egymást az őrségben, utá
na az egyik szolgálati helyiségben melegedtünk a kis vaskályhát körül-
állva . . . Forró teát kortyolgattunk. Akadtak köztünk gyengébb fiziku-
múak, de mikor rájuk került volna a sor, mindig voltak önkéntes je
lentkezők, akik helyettük újból vállalták az őrséget, hogy a gyengébb 
elvtársakat megkíméljék. 

Előfordult, hogy kórházunk állományából vezényelni kellett elvtár
sakat a harcoló csapatok egészségügyi szolgálatának megerősítésére. 
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Parancsra ilyenkor sem volt szükség, bőven volt mindig önkéntes 
vállalkozó. 

A sebesültek és a betegek kiürítésekor, vagy a tábori kórház áttelepí
tésénél az ezzel járó nehéz fizikai munkát bonyolult körülmények kö
zött is magunk végeztük. Nagyban könnyítették helyzetünket olyan
kor azok a sebesültek és betegek, akik állapotuknál fogva erre képe
sek voltak. Különösen akkor jött jól a segítség, amikor romos épüle
teket kellett rövid időn belül nagyobb sebesült-beáramlásra megfele
lően felkészíteni, legalább viszonylagosan lakályossá tenni. Főnyere
ménnyel ért fel azokban az időkben a könnyebben sérült kályhás, la
katos, asztalos, villanyszerelő, vagy más szakmunkás. Betegen sem ké
rették magukat sohasem, odaadóan kivették részüket a munkából, min
dig készek voltak segíteni harcostársaiknak. 

Mélységesen emberségesek voltak, bár gyűlölték az ellenséget. Pon
tosabban a fasizmust, de nem magát a német népet. Felejthetetlen be
nyomással volt rám, mennyire elevenen élt a proletárnemzetköziség 
szelleme a pusztító háború ideién is. Emlékszem, egyszer egy súlyosan 
sérült német hadifoglyot kellett ellátnunk. Eleinte nehezen tudtuk szó
ra bírni, a fogoly láthatóan félt tőlünk Később mégis felengedett és 
elmondta kezelőorvosának, hogy a háború előtt antifasiszta tevékeny
sége miatt megjárta Hitler börtöneit, büntetőtáborait. Az orvosnő meg a 
nővér, akik jól ismerték a megszállók szülőföldjükön elkövetet gaztetteit 
és mélységesen gyűlölték a fasizmust, mindent megtettek a fogságba ju
tott német bányászért, hogy az életnek megmentsék és talpra állítsák. 

Nem tudok feledni egy másik epizódot sem. A Donyec-medencében, 
előretelepülésünk során, szerelvényünk megállt egy lebombázott város
ka romos vasútállomásán, ahol más katonai szerelvények is várakoz
tak. Mellettünk az egyikben német hadifoglyokat szállítottak a hát
országba. Voltak köztük súlyosan sérültek is, akiket hordagyakon vet
tek le a vagonokból. Lehajtott fővel, komoran haladtak velük bajtár
saik a sínek mellett. A várakozó szovjet szerelvényeken a katonák 
ugyancsak komoran, szótlanul, feszült figyelemmel követték a je
lenetet. 

Ez akkor jutott ismét az eszembe, amikor nemrég, a berlini Trep-
tow-parkban békésen bandukolva, a német kislányt mentő szovjet ka
tona emlékművében gyönyörködtem. És az is, hogy mennyire áradt 
a Vörös Hadsereg minden katonájából és tisztjéből a győzelembe ve
tett törhetetlen hit. A visszavonulás lelkileg nehezen elviselhető idő
szakában éreztem ezt a legjobban. 

Az 1784. sz. kórház állománya zömmel harkoviakból állott. Sok elv
társ közeli hozzátartozói, családtagjai ott rekedtek Ukrajna ideiglene
sen megszállott területein, hírt kapni róluk nem lehetett. Harcostár
saim persze bánkódtak és aggódtak, de egy percre sem inogtak meg 
abban a meggyőződésükben, hogy a győzelem végül is a mi oldalunkon 
lesz, mert ügyünk igazságos ügy. Igaz, lelki egyensúlyunk megőrzését 
elősegítette az állandó, sokoldalú tájékoztatás az ország helyzetéről, a 
világpolitika eseményeiről, amely eljutott hozzánk a legbonyolultabb 
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harci körülmények között is. Amikor Tula város kapuja előtt folytak 
a harcok, tudtunk az ipar áttelepítéséről, a hátország hőstetteiről 
a munka frontján. Erőt kölcsönzött ez a nehézségek elviseléséhez, táp
lálta a győzelembe vetett hitünket. 

Nagy esemény volt, amikor a nyugati fronton harcoló csapataink 
szívós küzdelem után felszabadították a Tula szomszédságában levő 
Jásznaja Poljánát, Lev Tolsztoj szűkebb hazáját. A háború bizony há
ború, és e zord időkben a hadseregnek nem sok ideje jut a kulturális 
szükségletek kielégítésére, de Jásznaja Poljána fogalom, így egyes csa
patokat, köztük tábori kórházunk állományát is, a front parancsnok
sága odarendelte. A múzeummá alakított Tolsztoj-birtok legnagyobb 
értékeit még a megszállás előtt sikerült elszállítani és biztonságba he
lyezni. A Tolsztojok családi háza a megszállás alatt egy idős múzeumi 
őr gondozásában maradt. Mi, különös múzeumlátogatók, az ő vezetésé
vel jártuk végig meghatottan azokat a szobákat, ahol az író Maxim 
Gorkijt fogadta, ahol a „Háború és béke" és az ,,Anna Karenyina" 
halhatatlan fejezetei napvilágot láttak. Felejthetetlen élmény volt, ami
kor a Tolsztoj-ház erkélyéről a Moszkvából érkezett Jemelján Jarosz-
lávszkij elvtárs a párt Központi Bizottsága nevében üdvözölte a tör
ténelmi jelentőségű Jásznaja Poljána felszabadítóit, a nyugati front 
harcosait. 

1942 második felében a sztálingrádi csata egészségügyi ellátásának 
biztosítása érdekében sok orvostisztet és felcsert más frontokról is a 
sztálingrádi és a déli arcvonalra helyeztek át. így kerültem én is a 
Sztálingrád közelében levő Leninszk városkába, a 2343. sz. kiürítő kór
ház állományába. Ez a kórház (parancsnoka Obuhovszkij orvosezredes) 
a háború kitörésekor a nyugat-ukrajnai Tarnopol városában működött, 
így állományában viszonylag sok volt a hivatásos egészségügyi tiszt. 
Igyekeztem mielőbb beilleszkedni új kollektívámba és — azt hiszem — 
sikerült is. Éjt nappallá téve dolgoztunk Leninszkben, majd Krasz-
noarmejszkben. 

Gyakran megtörtént, hogy kórházaink már képtelenek voltak az 
összes sebesült felvételére, így intézeteink zsúfoltsága miatt a sérül
tek jelentős hányadát magánházakban kényszerültünk elhelyezni és 
gyógykezelni. A fáradtság fogalmát e periódusban sem ismertük. Talán 
azért, mert mindnyájunkat hajtott a lelkesedés, éreztük, tudtuk, hogy 
bár göröngyös az előttünk álló út, a Sztálingrádban aratott győzelem
mel sikerült végérvényesen magunk felé billenteni a háború mér
legét. 

Mérhetetlen szenvedésnek válik tanújává a katona a háborús évek
ben. A doni Rosztov felszabadulásakor egy súlyosan beteg kommu
nista házában szállásoltak el. A szerencsétlen elvtárs több mint egy 
éven át a ház nyirkos pincéjében sínylődött, csak bujkálva tudott meg
menekülni fasiszta üldözőitől. 

Közvetlenül Varsó felszabadítása után, már az 1. Belorusz Front ál
lományában, a romokban kapirgálva viszonylag épen maradt beren
dezési tárgyak után kutattunk, hogy sebesültjeink elhelyezési körül
ményein javíthassunk. Borzalmas volt a földig lerombolt Varsó; a len-
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gyei főváros lesújtó képe a Sztálingrádban átéltek után is megrázott 
bennünket. Hallgattuk a körénk sereglett, agyonkínzott varsóiakat, akik 
egymás szavába vágva, szinte ontották a szörnyűnél is szörnyűbb él
ményeket. Egyikük például el-elcsukló hangon beszélte el, hogy alig 
pár napja szemtanúja volt, amikor egy emberi mivoltából kivetkőzött 
SS-katona a járda széléhez verve hasította szét kisgyerekek kopo
nyáját. 

De a sok szörnyűség mellett persze voltak olyan élményeink is, 
amelyekre szívesen emlékszünk vissza. Néhány volt harcostársammal 
az ötvenes években párszor összejöttünk Moszkvában, akkor feleleve
nedtek a kellemes emlékek is. A krími félsziget felszabadulása után 
kórházunk, a 4. Ukrán Front állományában, Jaltában települt. Egyéb
ként ez volt a legkedvezőbb települési helyünk a háború alatt: kör
házunkat a város melletti Livádiában, az egykori cári nyaralóban he
lyezték el. A hanyatt-homlok menekülő fasiszták a nyaraló egyes épü
leteit felgyújtották, a helyi Komszomol-szervezet fiataljainak azonban 
sikerült időben eloltaniok a tüzet, így a gyönyörű műemlék-épületek 
és a meseszép park viszonylag kis kárt szenvedtek. 

A Krímből — már az 1. Belorusz Fronttal — Lengyelországba ke
rültünk és nagy volt az Örömünk, amikor levetítették nekünk a jaltai 
konferenciáról készült dokumentumfilmet és megpillantottuk a vász
non Sztálint, Rooseveltet és Churchillt azokban a helyiségekben, ahol 
livádiai településünk idején mi tartottuk, persze jóval kisebb hord
erejű és jelentőségű, értekezleteinket. 

Megható volt az is, amikor Jalta felszabadulásakor összeölelkeztünk 
a helyi partizáncsoportnak a környező hegyekből éppen visszatért, sok 
harcban megedzett parancsnokával, aki békeidőben a híres masszand-
rai bortermelő szovhoznak volt az igazgatója. Hogyan is térhettünk 
volna ki a meghívása elől? Levitt bennünket a szovhoz borpincéjébe, 
elővette a cári család ereklyeként őrzött pohárkáit, azokból kortyolgat
tuk a tüzes rnasszandrai borokat. így ültük meg baráti körben, emel
kedett hangulatban a szépséges Krím felszabadulását. 

De mégis, melyik volt a legmegkapóbb, legfelejthetetlenebb élmé
nyünk — faggattuk egymást, mikor a háború után néhányan összejöt
tünk. Teljes volt az egyetértés: ott állni végre valahára a Brandenbur
gi kapunál, a romos Reichstag előtt, melyen már büszkén lengedezett 
a Jegorov és Kantarija által feltűzött vörös zászló. Akkor újra fel
lángoltak az érzelmek, felidéződtek az emlékek, szinte még egyszer 
átéltük a négyéves kemény megpróbáltatás minden bánatát és örömét. 
Valószínűtlennek tűnt, hogy a szörnyűségeknek immár vége, közeleg 
a búcsú órája, amikor mi, a bajban testvérien összetartó, egymást sze
rető, becsülő harcostársak hosszú időre, esetleg véglegesen elválunk. 

A Győzelem napjának 20. évfordulóján, 1965. május 9-én, nagy örö
mömre viszontláthattam Moszkvát. Az a megtiszteltetés ért, hogy az 
Úszta altábornagy elvtárs vezette négytagú katonai küldöttség tagja-
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ként részt vehettem a nevezetes évforduló ünnepségein. És akkor lelki 
szemeimmel újból láttam azt a komor, mélységesen bánatos, esténként 
sötétségbe borult és mégis magabiztos Moszkvát, ahonnan 1941-ben a 
háborúba elindultam. Milyen más volt este ez a fényárban úszó, ünne
pi pompában tündöklő város! Megható volt Malinovszkij marsall meleg 
kézszorítása, amikor átnyújtotta nekünk a Győzelem jubileumi emlék
érmét. Könnyeket csalt a szemünkbe, amikor a Kreml Palotában tar
tott fogadásról távozva, a körénk sereglett egyszerű moszkvaiak, 
egyenruháink és háborús kitüntetéseink láttán — bizonyára túl is ér
tékelve szerény szerepünket — áradó melegséggel öleltek magukhoz és 
köszönték a szovjet népnek nyújtott segítséget. 


