
Szokolay Ferenc 1919. január 25-én született Budapesten, anyja Koharits Margit, apja
dr. Szokolay Leó volt. 

Tényleges katonai szolgálatát az I. önálló huszárosztálynál kezdte 1942 októbe-
rében.

1942–1943 folyamán tartalékos tiszti iskolát végzett Cegléden és Nyíregyházán,
majd 1943. október 1-jén tartalékos zászlóssá léptették elõ. Mivel egy év rendkívü-
li fegyvergyakorlatra visszatartották, csak 1944 augusztusában szerelt le. Két héttel
késõbb visszahívták alakulatához és Örkénytáborba került kiképzõtisztként. 

1944. október 10-étõl az I. önálló huszárosztály 1. lovasszázadának nehézfegyver
szakaszparancsnokaként részt vett a Duna–Tisza közén zajló harcokban. 1944. de-
cember 27-én, miután alakulatát szétverték, hazament. 

1945. február 2-án Budapesten esett szovjet fogságba, de Soltvadkertnél sike-
rült megszöknie. 1945. április 8-án tért vissza Budapestre.1

A háború után a Gázmûveknél, majd a hatvanas évektõl nyugdíjazásáig a Ganz-
MÁVAG-ban dolgozott. 

Két fia született, Péter (1946) és Tamás (1947). Szokolay Ferenc sajnos már nem
élhette meg naplója közzétételét, 2008. április 27-én elhunyt.

A naplót készítõje egy kis alakú naptárba jegyezte le. Szokolay Ferenc majd-
nem élete végéig naplót vezetett, néhány sorban feljegyezve a számára fontosabb
eseményeket. Az eredeti példány sajnos elveszett, a fennmaradt változatot Szo-
kolay Tamás gépelte le, hogy megismertethesse vele gyermekeit.

Az I. önálló huszárosztály történetének

rövid áttekintése2

1942. október 1-jével életbe lépett a Szabolcs-hadrend, amely megszüntette a két meg-
lévõ lovasdandárt, és helyettük egy, három huszárezredbõl álló lovashadosztályt3

állított fel. Az „I. Ferenc József – Jászkun” önálló huszárosztályt a megszûnõ 1. huszár-
ezred I. osztályából hozták létre. Az alakulat osztálytörzsbõl, két lovasszázadból és
egy hozzárendelt huszárütegbõl állt. Az osztály helyõrsége Budapesten, a Ferenc
József Lovassági Laktanyában4 volt és az I. hadtest közvetlen alárendeltségébe tar-
tozott. Mozgósítás esetén egy harmadik lovasszázadot is fel kellett állítani.
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1 BENE–SZABÓ, 2006. 623–624., illetve BABUCS, 2005. 147.
2 BABUCS, 2005. 131–169., illetve SÕREGI, 2005. 111–135.
3 Az 1944. augusztus–szeptemberi Varsó környéki harcokban tanúsított bátor magatartásának és helyt-

állásának elismeréseképpen az 1944. október 2-án kelt kormányzói rendelet értelmében az 1. lovas-
hadosztály és alárendelt alakulatainak megnevezésében a „lovas” jelzõt a „huszár” váltotta fel.

4 Ma a Készenléti Rendõrség laktanyája.



Az I/2. önálló huszárszázad 1943 tavaszától Kijev környékén harcolt az 1.
könnyûhadosztály alárendeltségében. 

1943. szeptember 13–20-a között a Gyeszna (Ukrajna) mentén a század súlyos
veszteségeket szenvedett. Az alakulat 1944 tavaszától megszálló feladatokat látott el
Kovel (Kovil, Ukrajna) környékén, majd szeptember 24-én visszakerült Magyaror-
szágra. Október 10-tõl Szeged, illetve Pusztamérges környékén került bevetésre.

Az 1. önálló huszárosztály itthon maradt részei a Miniszterelnökség palotájá-
nak5 az õrségét látták el, egy fél század pedig a Lovas Testõrséget erõsítette. 

1944. augusztus 10-étõl az I/1. önálló huszárszázadot a Bácskában vetették
harcba. 1944. augusztus 25-én pedig az I/3. önálló huszárszázad is felállt.

1944. októberétõl az I. önálló huszárosztály részei a Duna–Tisza közi harcok-
ban vettek részt a m. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály alárendeltségében. Október
6–8-a között a szentes–csongrádi Tisza hídfõben, majd Kecskemét környékén, ok-
tóber végén pedig a Bugac–Bugyi–Soroksár vonalon harcoltak. 

November elején Solton összpontosították az alakulat részeit, majd a Csepel-
szigeten teljesítettek frontszolgálatot, november 10-tõl az 1. huszárhadosztály alá-
rendeltségében harcoltak. 

November 15-én az osztály részei elfoglalták Angyal-szigetet. A támadásban el-
szenvedett jelentékeny veszteség után az alakulatot egy században vonták össze,
majd egy-két nap pihenõre Ercsibe vonták vissza. 

December elején Ercsinél harcoltak, ezt követõen pedig a Csepel-sziget védel-
mében vettek részt, ahol a 4. huszárezred tartalékát alkották. 

December 12. és 16. között az osztályt Alag térségébe csoportosították át, ahol a
magyar I. hadtest karhatalmi zászlóaljának, illetve a német „Feldherrnhalle” páncé-
loshadosztály alárendeltségébe került. 

December 19–20-ára az osztály már csak 135 fõbõl állt, fegyverzete 2 golyószó-
róból, 70 karabélyból, 1 gránátvetõbõl, 14 géppisztolyból állt. Továbbá alárendelt-
ségébe tartozott a 42. gyalogezred aknavetõ százada 4 tiszttel, 142 fõ legénységgel,
97 puskával, 6 géppisztollyal és 6 aknavetõvel. 

December 25-én Csömörnél foglaltak védõállást. 26-án a délelõtti szovjet táma-
dás következtében a század Csömörre vonult vissza, ahol egyesültek a 8/III. zászló-
alj és a Vannay-riadózászlóalj6 részeivel. Tövisházy-Ferjentsik százados7 azt a paran-
csot kapta a m. kir. 10. gyaloghadosztály vezérkari fõnökétõl, hogy szervezze meg a
település védelmét.
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5 A Sándor-palota a Budai Várban.
6 Vannay László 1944. október 20-án Kovarcz Emiltõl engedélyt kapott egy önálló rohamzászlóalj felál-

lítására. Az alakulat kiképzését december 1-jén kezdték meg, hivatalos elnevezése december 22-tõl:
m. kir. Vannay-riadózászlóalj. Ekkor már 638 fõ tartozott kötelékébe. December 25-én Csömör térsé-
gében került bevetésre.

7 Tövisházy-Ferjentsik Ernõ huszárszázados (Brünn, 1911. november 23.–Budapest, 1998. szeptember
23.), 1934. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián. 1938. november 5-étõl fõhad-
nagy, 1942. április 1-jétõl százados. 1944. május 1-jétõl mint az I. ö./2. huszárszázad parancsnoka
frontszolgálatot látott el Galíciában, illetve a Kárpátokban. 1944. október 10. és 21. között az 1. önálló
huszár pótosztály segédtisztje, majd az I. ö./1. huszárszázad parancsnoka a Duna–Tisza közén zajló
és a fõvárosi harcokban. 1945. január 17-én szovjet fogságba esett, ahonnan 1947. augusztus 24-én
tért haza. 1956-ban elhagyta az országot, majd a kilencvenes években tért vissza Magyarországra. Re-
habilitálták és ezredessé léptették elõ. BENE–SZABÓ, 2006. 300–301.



December 27-én a magyar csapatok Variházy Oszkár alezredes8 és Vannay
László hadnagy9 parancsnoksága alatt ellentámadásba mentek át, de a nagy köd-
ben hamar elakadtak. Ezt követõen a már csak kb. 70 fõt számláló század Rákosfal-
vára vonult vissza. December 30–31-én a szovjet csapatok bekerítették õket, ahon-
nan csupán Tövisházy-Ferjentsik és hét embere tudott kitörni, a többiek fogságba
estek. Tövisházy-Ferjentsik a megmaradt huszárokkal a Ferenc József laktanyában
csatlakozott az osztály vonat- és ellátórészeihez. 

Erre az idõpontra a törzsön kívül már csak 34 fõbõl álló osztály megszûnt har-
coló alakulatként létezni. A megmaradt állomány 1945. január 12-én a Keleti pá-
lyaudvar környékén esett fogságba.

Az osztály Budapesten maradt pótkeretét még 1944 novemberében a Csalló-
közbe telepítették át. Az 1945 elején újra feltöltött alakulat a Vértes-hegységben
került bevetésre, megmaradt részei 1945. március 28-án Ausztriába települtek át,
ahol 1945. május 7-én az amerikaiak elõtt tették le a fegyvert.
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8 Variházy Oszkár alezredes (Budapest, 1897. március 12.–Budapest, 1959. május 9.), 1944. december
24-tõl a m. kir. 10. gyaloghadosztály pótkeretének parancsnoka volt, alakulatával a budapesti katlan-
ban rekedt. 1945. február 10-én nem teljesíti a Várba való vonulásra vonatkozó parancsot. 1945. feb-
ruár 11-én alakulatának maradványaival átállt a szovjetek oldalára. 1945. február 12-én a szovjet bu-
dapesti csoportparancsnoksága megbízza a szovjetek oldalán harcoló magyar alakulatokat összefo-
gó Budai Önkéntes Zászlóalj, majd február 15-tõl a Budai Önkéntes ezred parancsnokságával.
Lexikon, 1996. 449. 

9 Vannay László ekkor már hivatalosan õrnagy volt, bár több korabeli iratban is hadnagyként van fel-
tüntetve.



Forrás

Harctéri napló

X. 10. Indulás Andrássy Laktanyából 10 h-kor lóháton. Estére Örkény, azonnal
tovább.

X. 11. Érkezés Kecskemétre reggel 1/2 6-kor. A város üres, menekültek az egész
úton. Hirtelen pn. [parancs] 14 h-kor, indulás Kiskunfélegyházára. Érke-
zés 18h-körül. Beszállásolás. Egész éjjel ágyúzást hallani.

X. 12. Indulás 1/2 8h-kor Kiskunmajsára, beérkezés 13h-körül. Fejõrök [felderí-
tõ járõrök] kiküldése. Én szerencsésen kimaradok. Nyugodt éjszaka, re-
mek szállás.

X. 13. Gyönyörû idõ, lóvizsga, sok feltörött beteg ló. Este félreértett lövöldözés
miatt gyalogriadó. Éjszaka parancsok egymást érik.

X. 14. Gyors indulás Forráskútra. Fejõrök mind ellenséggel találkoznak, egy fej-
õr (Vass szkv. [szakaszvezetõ]) elveszik. Kényelmetlen helyzet, nyugtala-
nító hírek. Gyalogság visszavonul, legelöl vagyunk.

X. 15. Idegesítõ délelõtt. Délben örömhírként hat Horthy fegyverszüneti kérel-
me. 15h-körül végre mi is hátrébb megyünk 8 km-el egy tanyába. (Ákos10

határozatlansága érthetetlen.)
X. 16. A helyzet veszélyesnek látszik, mégis Pusztamérgesre megyünk. Oroszok tõ-

lünk 5 km-re Öttömösön. Az éjszaka várakozás ellenére nyugodtan telik el.
X. 17. Nagyon kényelmetlenül érezzük magunkat. Végre parancs jön indulásra,

Kiskunhalas alá Darányi tanyába. Útközben oldalbiztosító járõrön rajtaüt-
nek. Vállalkozás folytán Mikolás hdp. [hadapród]11 4 országos jármûvet és
11 foglyot zsákmányol. Rossz kilátások, bekerítettség érzése. Mégis kiju-
tunk, a helyzet nem volt olyan sötét. Éjszaka Rédey tanyában.

X. 18. Reggel indulás Kiskunhalas alá 4 km-re egy tanyába, azonnal mindenki
megkerül. Lenyergelés, csizmalehúzás, nyugodt éjszaka. Egy részlegnek
mégis vissza kell mennie éjszaka Rédey tanyába.

X. 19. Korán reggel mindenki oda-vissza egy közeli tanyába az út mellett. Zuho-
gó esõ, biztosítás, egyszer más csapatok vannak elõttünk.

X. 20. Parancs szerint azonnal vissza Pusztamérgesre, ahol azóta már megfor-
dultak az oroszok egy páran. Odajutás sima, legelsõ vonal balról gépko-
csizó gyalogság. Nimród kettõ,12 jobbról 5 km-re senki. Erõs biztosítás.
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10 Vitéz újfalusi Újfalussy Ákos huszárszázados (Budapest, 1911. október 5.–Bogota [Kolumbia], 1979.). 1933.
augusztus 20-án avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián. 1937. május 1-jén fõhadnaggyá, 1941. novem-
ber 1-jén századossá léptették elõ. 1944. március 31-én a MÉR Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal
tüntették ki. 1944. október 9-étõl mint az I. önálló huszárosztály 2. huszárszázadának parancsnoka front-
szolgálatot teljesített a Duna–Tisza közén, majd a fõvárosban. 1945. január 14-én Pesten szovjet fogságba
került, ahonnan 1949. június 21-én tért haza. 1956-ban elhagyta Magyarországot. BENE–SZABÓ, 2006. 304.

11 Dr. Mikolás Béla tartalékos huszárzászlós (Szilágysárkány, 1918. január 5.–) 1942. október 5-én vo-
nult be az I. önálló huszárosztályhoz. Tartalékos tiszti iskolát végzett, majd 1944. október 1-jén tarta-
lékos zászlóssá léptették elõ. 1944. október 10-étõl az I. önálló huszárosztály szakaszparancsnoka.
1945 elején szovjet fogságba esett, majd 1945. február 5-én a gödöllõi hadifogoly-gyûjtõtáborban a
demokratikus honvédség állományába vették át. BENE–SZABÓ, 2006. 520–521.

12 1936/40M Nimród: páncélvadász és önjáró légvédelmi gépágyú. A Toldi harckocsi alvázára szerelt
40 mm-es Bofors légvédelmi gépágyú. Lexikon, 1996. 329. Itt valószínûleg az 1. páncéloshadosztály



D.u. eskü Szállasira [sic!],13 1/2 12-kor éjjel megkezdõdik a cirkusz. Egész
éjjel lövöldözés, betörési kísérletek. Ellenállunk. Gyalogság visszavonul.

X. 21. Szürkületig bírjuk, éjjel erõs aknatûz, komoly erõvel támadnak. Csodával
határosan kimenekülünk, több sebesült és eltûnt. Vad aknatûz is aránylag
kevés kárt okoz. Végre lóra, parancs bevonulni Kiskunhalasra. Mûúton
elkap a páncélos hadosztályparancsnok.14 Kivág minket az aknazár elé 2
km-re. Lovakat hátraküldjük. Sötétedéskor hallani az orosz beszédet, ko-
csi és motorzörgést. Kisebb lövöldözés. Végre rávesszük Ákost, menjünk
innen. Éjszakai bolyongás a vezetéklovak után, aknatûz állandóan követ.

X. 22. Hajnal 3h-körül végre megvannak. Mindenki holtfáradt, két óra alvás bolhás
szalmában. Irsay15 parancsot hoz, egyesülünk Kircsfalussyékkal.16 7h-kor tá-
madás Darány tanya ellen! Sötétben, ködben azonnal összeszedni, indulni.
Lóra szállás után 5 perccel már az összes fegyverek szólnak. Támadás halad
elõre, sûrû ködben, rajtunk kívül alig pár ember. Kb. 1 km után borzasztó el-
lenséges támadás, visszavágnak. Matyi17 megsebesül, egy tanyán marad. Egy
óra múlva visszavágnak a mûútig. Teljesen egyedül vagyunk, mindenki meg-
lépett. Ákos hajthatatlan. 15h-körül végre parancs, visszavonulni. Soltvadkert
irányába egyesülve mindkét századdal. Sötétedésig menet homokbuckák
között, hirtelen állj. Cseberbõl vederbe, körbe vagyunk kerítve. Havas18 szá-
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két Nimródjáról van szó. A hadosztály ezen a napon 4 bevethetõ és 27 javítás alatt álló páncélossal
rendelkezett. UNGVÁRY, 2005. 482.

13 1944. október 17-én Szálasi Ferenc a honvédség összes tagját felmentette a kormányzóra tett esküje
alól, továbbá elrendelte az új esküt, amelyben saját maga volt a Legfelsõbb Hadúr.

14 1944. október 12. és november 15. között Schell Zoltán huszárezredes volt a m. kir. 1. páncéloshad-
osztály parancsnoka. Schell Zoltán huszárezredest (Kassa, 1895. július 4.–Thalham bei St. Georgen
[Ausztria], 1973. november 22.) a bécsújhelyi Katonai Akadémia elvégzése után 1914. október 15-én
avatták hadnaggyá. 1919. szeptember 1-jétõl fõhadnagy, 1923. szeptember 1-jétõl százados. 1934.
november 1-jén õrnaggyá, 1938. május 1-jén alezredessé léptették elõ. Legmagasabb rendfokozata
ezredes. 1944. november 1-jétõl a háború végéig a m. kir. 1. huszárhadosztály parancsnoka. 1945
májusában Steyrben amerikai, majd angol fogságba esett. 1946-ban átadták a szovjeteknek, majd
1947-ben a magyar katonai szerveknek. Koholt vádak alapján mint háborús bûnöst két év börtönre
ítélték. 1958-ban elhagyta az országot. BENE–SZABÓ, 2006. 247–248. 

15 Nemes irsai Irsay György huszárfõhadnagy (Budapest, 1920. március 23.–). 1941. augusztus 20-án avat-
ták hadnaggyá a Ludovika Akadémián. 1944. január 1-jén fõhadnaggyá léptették elõ. 1944. július 1-jétõl
oktatóparancsnok Örkénytáborban, majd visszakerül az I. önálló huszárosztályhoz. szeptember 10-étõl
november 12-ig különleges szolgálatot látott el a budai várban, ahol a miniszterelnöki hivatal védelme és
a testõrség megerõsítése volt a feladata. Ezt követõen mint az I. önálló huszárosztály 2. lovasszázadának
arcvonal mögött tisztje, majd osztálysegédje, frontszolgálatot látott el. 1945. február 13-án igazolták. A
háború után a demokratikus honvédségben szolgált tovább, 1948. augusztus 1-jén századossá léptették
elõ. 1949 februárjában elhagyta az országot, ezért megfosztották rangjától. BENE–SZABÓ, 2006. 130.

16 Kricsfalusi Kricsfalussy Ferenc huszáralezredes (Nyíregyháza, 1901. március 27.–Budapest, 1969.
február 28.). 1921. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, 1924. szeptember 1-jén
fõhadnaggyá, majd 1933. május 1-jén századossá léptették elõ. 1941. július 1. és október 1. között Uk-
rajnában frontszolgálatot teljesített mint a 4. huszárezred másodsegédtisztje. 1942. március 30-án õr-
naggyá, majd 1943. május 1-jén alezredessé léptették elõ. 1943. október 1-jétõl 1945. február 10-éig
az I. önálló huszárosztály parancsnoka. 1945. március 1-jétõl 1948. június 30-ig szovjet hadifogság-
ban volt. BENE–SZABÓ, 2006. 162.

17 Személyére vonatkozó adat nem áll rendelkezésemre.
18 Havas Kálmán huszárszázados (Budapest, 1909. január 12.–Budapest, 1992. január 31.). 1931. augusz-

tus 20-án avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián. 1934. november 1-jétõl fõhadnagy, 1940. szep-
tember 1-jétõl százados. 1942. június 15. és szeptember 1. között mint hadiakadémikus frontszolgála-



zadot Pirtónál19 megverték. Hosszú várakozás után menet korom sötét-
ben alkalmasabb hely felé. Csak aludni lehetne végre! Éjfél után bezsúfo-
lódunk egy-két tanyába, pár óra nyugtalan alvás.

X. 23. Mindig csak rosszabb jön! Jó hír, hogy Matyi megvan. Prónayfalva20 alatt 8
km-re védõállás, balról gyalogság elmenekült, egy szakaszt azonnal visz-
szavágnak aknatûzzel. Nyugtalan éjszaka, esõ, lövés nélkül. (Csak írásbe-
li parancsra vonulhat vissza!)

X. 24. 9h-körül mégis parancs: vonuljon vissza Prónayfalva magasságába. Ért-
hetetlen girbe-görbe arcvonal, gyalogság sehol. Nem történik semmi. Na-
gyon kedves háziak a Kecskeméti úton.

X. 25. Irsay bevonul mint arcvonal mögötti tiszt, új parancsot kapok. Mire besö-
tétedik, a század új elõnyomulási parancsot kap. Rossz érzések, bizonyta-
lanság. Hideg, nyirkos éjszaka a földön. Du. több sebesült.

X. 26. Reggel pár száz méterrel elõrébb, egész délelõtt zavaró géppisztolytûz.
Saját tüzérségtõl 2 halott, 8 sebesült, 8 ló. Besötétedéskor újabb elõnyo-
mulási parancs. Én lövés nélkül elõrejutok, védõállást foglalok. Géppisz-
tolysorozatok hallatszanak közelrõl. Éjszaka mégis nyugodt.

X. 27. Parancs: eddigi helyemtõl 500 m-re balra új védõállás, ott gyalogságnak
kell lennie. Csodálatosképpen ott is vannak. Du. 15h-körül két rajt és en-
gem Mikolás hdp. levált. Ujfalussy hápján [harcálláspont] végre tudok
aludni.

X. 28. Jobbszárnyon Irsay–Troykót21 állandóan piszkálják, támadják. Õk csodá-
latosképpen még mindig megvan [Sic!] a gyalogsággal. Éjszaka nyugtala-
nabb. Kiskunhalas felõl állandó harci zaj.

X. 29. Csoda történt! Leváltásunkra gyalogság érkezik, „pihenõbe megyünk”!!
Éppen megtörtént a leváltás, kitûnõ ebédnek vége. Hatalmas akna-, csim-
bum22 és géppuskatûz. Gyorsan pucolás Prónayfalva északra, egy tanyá-
ba, végre lenyergelés, most jót fogunk aludni! 10 perc múlva parancs,
azonnal nyergelni! Én kikülönítve egy kis egységgel Bögyös tanyára, elõt-
tem csak orosz 3 km-re Pirtón. Tibold Viktor hdp.23 van velem 20 fõvel.
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tot teljesített a 2. magyar hadsereg Don menti hadmûveleti területén. Az 1944. július 25-i mozgósítás
után az I. önálló huszárosztály 3. századának parancsnoka. 1945. január 20-ától betegen az 1. huszár-
hadosztály vonatrészlegénél tartózkodott. 1945. május 10. és 1947. július 22. között szovjet hadifo-
goly. 1948. április 8-án újra behívták, augusztus 1-jétõl õrnaggyá, majd 1949. május 1-jétõl alezredes-
sé léptették elõ. 1951. szeptember 1-jén nyugállományba helyezték, majd 1958. március 31-én mint
volt ludovikást lefokozták. BENE–SZABÓ, 2006. 119.

19 Település Bács-Kiskun megyében, Kiskunhalastól 8 km-re északra.
20 Tázlár (H)
21 Troykó György tartalékos huszárzászlós (Zsély, 1914. május 8.–Sao Paolo [Brazília], 2001. május 20.).

1939-ben vonult be tényleges katonai szolgálatra. 1939. május 1. és augusztus 1. között karpaszomá-
nyos iskolát, október 1. és december 31. között hadapród tanfolyamot végzett. 1941. április 26-tól tar-
talékos zászlós. 1944. október 10-étõl az I. önálló huszárosztály 3. lovasszázadának szakaszparancs-
noka. Késõbb a Vértesben a 2. század parancsnoka. Amerikai fogságba esett, ahonnan 1945 szep-
temberében tért haza. 1948 októberében családjával elhagyta az országot. BENE–SZABÓ, 2006. 640.

22 A szovjet 76,2 mm-es ZISZ-3 ágyút, és az 57 mm-es M43 ZISZ-2 páncéltörõ ágyút nevezték a magyar
katonák csimbumnak. Onnan kapták elnevezésüket, hogy a nagy kezdõsebességû lövedéknek ha-
marabb lehetett hallani a becsapódását, mint az ágyú elsütését.

23 Személyére vonatkozó adat nem áll rendelkezésemre.



Közben Ferjentsik és Havas századot szétverték Prónayfalvánál. Kényel-
metlen helyzet! Prónayfalva talán már el is esett? Éjfélkor jön a parancs,
hogy vonuljunk be a századhoz.

X. 30. Hajnalban még sötétben keressük a századdal Kárász-tanyát ahol az osz-
tálynak gyülekeznie kell. Nagy nehezen megtaláljuk, új védõállás elfogla-
lása. Büdös helyzet, mindenfelõl gyülekeznek, lassan bekerítenek. Végre
már sötétben parancs: bevonulni Kiskörösre. Még nem voltunk bekerítve.
Este 11h-körül odaérünk. 3/4 3 mire ágyba kerülünk. Megnyugtató érzés,
úgy látszik kivontak, talán pihenünk.

X. 31. Reggel 8-kor indulás Dunapatajra. Védõállás. Védõállás elfoglalásának pil-
lanatában már megkezdõdik a tüzelés és tart irtóztató erõvel. kb. éjjel 11-ig.
Lépésrõl lépésre vonulunk vissza. Havas, Ferjentsik otthagynak, elvesztem
a századot. Sok halott, sebesült, eltûnt, borzasztó tanácstalan helyzet a ve-
zetéklovakkal. Végre majdnem mindenki megkerül, gyalogság elõreküld-
ve, századunk az út mellett tartalék.

XI. 1. Hajnalban századunk Harta vasútállomásra vonul vissza, innen délben
Érsekpusztára. Egészen egyedül vagyunk, ránk lövöldöznek, éjjel értesü-
lünk, Hartát feladták.

XI. 2. Hajnali sötétben menet Állampusztára, Miklapusztára,24 12h-körül még
mindig parancs nélkül állunk, összekötõink nem jöttek vissza, látjuk az
orosz felvonulást Solt felé. Be vagyunk kerítve! Ákos parancs nélkül kép-
telen dönteni! Végre rábeszélésre nekiindulunk, hátha sikerül. A csoda
megtörtént, sikerült. Solt–Harta-i úton találkozunk Kricsfalussyval,
Földváryval25 és Szatmárival,26 Havas és Ferjentsik megfutottak. Harcelõ-
õrsként felállunk az aknazár elé. Sötétedéskor bevonnak a faluba. Én mint
összekötõ tiszt Szûcs ezredeshez27 megyek.

XI. 3. Ide jön a parancs: 1/4 4-kor azonnal partot váltani Dunaföldvárra. Mégis
átjutunk a Dunán! Itt újabb parancs: menet tovább Rózsa-majorba. Végre
levetkõzés, lenyergelés, alvás!

XI. 4. Menet Ráckereszturra, innen 2 km-re Szt. László-majorban kötünk ki. Ál-
talános pihenés, tisztálkodás.

XI. 5. Pihenõ még tart! Nyugtalanító hírek Pestrõl!
XI. 6. –”– –”–
XI. 7. –”– –”–
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24 Harta (H) településrészei
25 Földváry Miklós tartalékos huszárhadnagy (Budapest, 1918. szeptember 11.–Lille [Belgium], 1974.

február 25.). Tényleges katonai szolgálatát 1939 októbere és 1941 októbere között teljesítette, ezalatt
karpaszományos iskolát végzett Sopronban. 1941. október 1-jén tartalékos zászlóssá léptették elõ.
1944. július 1-jétõl tartalékos hadnagy. 1944 augusztusától sebesüléséig, november 24-éig az I. önál-
ló huszárosztály 3. lovasszázadának nehézfegyverszakasz-parancsnokaként frontszolgálatot látott
el. BENE–SZABÓ, 2006. 407.

26 Szathmáry Miklós továbbszolgáló huszárzászlós (Szind, 1915. január 27.–Budapest, 2001. augusztus
2.). Tényleges katonai szolgálatát 1940. december 2-án kezdte. Tartalékos tiszti iskolát végzett, majd
1942. október 1-jén tartalékos zászlóssá nevezték ki. 1943-ban továbbszolgálatra jelentkezett. 1944.
szeptember 4-étõl az I. önálló huszárosztály 2. lovasszázadának szakaszparancsnokaként a frontra
kerül. 1944. december 8-án szovjet fogságba esett, ahonnan 1947. június 15-én tért haza. BENE–
SZABÓ, 2006. 611.

27 Személyére vonatkozó adat nem áll rendelkezésemre.



XI. 8. –”– –”–
XI. 9. –”– –”–
XI. 10. Indulás ercsi komphoz. Huszár hadosztálynak28 vagyunk alárendelve. Sö-

tétedésig nem jutunk átkeléshez. gr. [gróf] Wimpfen-kastélyban töltjük az
éjszakát.

XI. 11. De. hosszú várakozás a kompnál. Délre nagy nehezen áthajózik a század.
Nem ízlett sehogysem átmenni a Dunán. Sártenger, beszállásolás
Szigetújfalun. Tartalékok vagyunk.

XI. 12. Templomba megyünk, az elsõ vasárnap.
XI. 13. Nyugalom. Majdnem Érdre, hadosztály tartaléknak. Sajnos maradunk.
XI. 14. Nyugodt nap. Éjfél körül kisebb „Störflug”.29 Havas század Angyal-sziget-

re fog menni hajnalban. Én géppuska rajt adok.
XI. 15. Reggel 8h-kor riadó. Századunk30 a királyi család szõlõgazdaságába megy

Ugray ales. [alezredes]31 osztályának alárendelve mint tartalék. Havas szá-
zad elfoglalta az Angyal-szigetet. Nagy öröm. (Egy oroszt sem láttak, de
lovagkeresztre való felterjesztést azért jár.)32

XI. 16. Kellemes jópofa öregúr (v. Székely33) a házigazda. Remek dolgunk van.
Fürdés, tiszta, meleg szoba! Este Mikolás hdp. 10 fõvel Nagy D. száza-
doshoz34 megy Szigetcsépre. Egy kis szigeten, bokáig vízben dideregve
töltik az éjszakát.

XI. 17. Reggelre megjön Mikolás hdp. szakasza. Nyugodt nap.
XI. 18. Nyugodt nap. Sötétedéskor parancsot kapunk dunaparti átfésülésre. Állí-

tólag átkeltek. Koromsötétség, sûrû köd, tájékozódás majdnem lehetet-
len. Mégis baj nélkül jutunk be Szigetcsépre Nagy D. századoshoz. Ott al-
szunk.

XI. 20. Ugyanannak a partrésznek átfésülése után 8h-ra visszaérkeztem Szõlõte-
lepre.

XI. 21. Pihenés, nagy ramsli partik. Éjszakára megint egy szakaszt kérnek Sziget-
csépre. Mikolás megy. 1/2 12-kor riadó. Kezdõdik a szenvedés. Most va-
lóban átkeltek, átfésülés közben már van ellenség. Egy készülõ átkelésen
rajtaütünk.
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28 M. kir. 1. huszárhadosztály
29 zavarórepülés
30 1. lovasszázad
31 Ugray Gyula huszáralezredes (Dicsõszentmárton, 1900. szeptember 6.–Érd, 1969. május 26.). 1922.

augusztus 20-án a Ludovika Akadémián avatták hadnaggyá. 1935-tõl százados, 1942. május 1-jétõl
õrnagy, majd 1943. július 1-jétõl alezredes. 1944. október 6-tól mint a 4/II. huszárosztály parancsno-
ka frontszolgálatot teljesített. 1945. február 12-én szovjet fogságba esett, ahonnan 1948. július 18-án
tért haza. BENE–SZABÓ, 2006. 303.

32 Havas Kálmán huszárszázados 1945. január 21-én kapta meg a MÉR Lovagkeresztjét hadiszalagon
kardokkal.

33 Személyére vonatkozó adat nem áll rendelkezésemre.
34 Nagy Dániel huszárszázados (Rápolt, 1910. december 14–Miskolc, 1985.). 1939. április 1-jétõl tartalé-

kos hadnagy, majd 1940. november 1-jén 1940. szeptember 1-jei ranggal átvették a hivatásos tiszti ál-
lományba, egyidejûleg fõhadnaggyá léptették elõ. 1944. július 1-jétõl százados. 1944. június 18-ától a
keleti frontra került, majd szeptember 1-jétõl a 4/5. lovasszázad parancsnoka lett. 1945. január 1-jén
szovjet hadifogságba került, ahol jelentkezett a demokratikus hadseregbe. 1948. január 1-jétõl õrnagy,
majd 1948. április 1-jén elbocsátották a honvédségtõl. BENE–SZABÓ, 2006. 202.



XI. 22. Új parancs szerint Szigetcsépnek fordulunk ellentámadásra. A faluban
már ellenség van. Rajtukütünk, közben már a hátunkban vannak. Pokoli
tûz, nagy veszteség. Nagy rohanás. Nehéz fegyvereim elvesznek. A mara-
dék néppel bejutunk Tökölre. Kricsfalussy átad Nagy Dániel századosnak
és átkel a Dunán. Védõállás Tököl-délen. Egy óra múlva kivágnak. Új vé-
dõállás a Duna-parton. Egy repülõ ezredes35 nagyképû rendelkezései és
hitegetései a felváltásról. Borzasztó érzések, innen nem menekülünk el.
Hideg éjszaka, didergés.

XI. 23. Már félig a kompon vagyunk, új parancs senki sem kelhet át. Tököl észak-
ra megyünk. Ellentámadás jön, német páncélosokkal, pesti karhatalmi
zászlóaljjal.36 Nagy veszteségek mindkét fél részérõl, elérik a falu déli sze-
gélyét. Mi nem tudunk épkézláb parancsot kapni. Tanácstalanság! Akna-
vetõtûz beszorít a mocsárba térdig vízbe. Bármennyire szeretném, nem
kelhetünk át. Vissza a faluba. Találkozunk Gencsy fõhadnaggyal,37 Detre
fõhadnaggyal.38 Senki sem tud semmit, a legnagyobb bizonytalanság.
oroszok mindenfelé tüzelnek és gyülekeznek. Hátramegyünk a falu szé-
léig, ott biztosítás. Rémes esõs, hideg idõ. Végre nagy nehezen lehet ösz-
szeköttetést találni. Délelõtt megdöbbenéssel tudom meg, hogy Gizike39

a faluban van. Pár percet tudok beszélni vele, nem hajlandó elmenekülni.
XI. 24. Hajnalban a falu középvonalában új állást kellene foglalni, de aknavetõ

tûz visszavág, utána azonnal jön a géppisztoly és máris a mûúton va-
gyunk. Mindenki szalad! Fluck és Kállay csoportjával kitartunk, amíg le-
het. Összeköttetés nincs, parancs nincs, magunk vagyunk. Lassú vissza-
vonulás után, lesz, ami lesz, töredék századdal sikerül kompon átmenni
Érdre. Háromnapi nem alvás és nem evés után testileg, lelkileg tönkre-
mentünk. A faluban a huszár hadosztály mindjárt vissza akar küldeni a
szigetre, de hála Istennek Kricsfalussyék jönnek gépkocsin. Nagy öröm.
Mikolás Béla és a század egyes részei megvannak. Pihenést és kosztot ka-
punk végre. Nagy alvás!
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35 Itt minden bizonnyal András Sándor repülõezredesrõl van szó. András Sándor vezérkari ezredes
(gyalogsági, repülõ) (Lugos, 1899. július 1.–Kismarton, 1985. november 27.). 1918. augusztus 17.
(1917. szeptember 1-jei rang): hadnagy; 1922. szeptember 1.: fõhadnagy; 1926. november 1.: száza-
dos; 1936. november 1.: õrnagy; 1939. november 1.: alezredes; 1942. október 1.: ezredes. 1944. ok-
tóber 29. és 1945. január 15. között a m. kir. 10. gyaloghadosztály parancsnoka. SZAKÁLY, 2001. 26–27.

36 Az I. hadtest karhatalmi zászlóalja
37 Gencsy Tibor huszárfõhadnagy (Kisléta, 1918. május 29.–). 1940. január 1-jétõl tartalékos zászlós.

1941. február 4-én 1940. július 1-jei ranggal átvették a honvédséghez és egyben hadnaggyá léptették
elõ. 1943. augusztus 1-jétõl fõhadnagy. 1944. június 19-tõl mint a 4/I. huszárosztály rohamszakasz
parancsnoka frontszolgálatot teljesített. 1945. január 15-én Budapesten elszakadt alakulatától, majd
jelentkezett a demokratikus honvédségbe. 1949. január 24-én B-listázták. BENE–SZABÓ, 2006. 104–
105.

38 Detre György huszárfõhadnagy (Budapest, 1918. október 23.–Hatvan, 1996. augusztus 4.). 1941. augusz-
tus 20-án a Ludovika Akadémián avatták hadnaggyá. 1944. január 1-jétõl fõhadnagy. 1944. szeptember
15-tõl a 4/1. lovasszázad parancsnoka. 1944. december 5-én Csömörnél megsebesült. 1945. február 5-én
a MÉR Lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal adományozták részére. Felgyógyulása után 1945 tava-
szán jelentkezett a demokratikus honvédségbe. 1946. március 1-jétõl százados. 1948. március 1-jén
nyugállományba helyezték, majd 1958. március 7-én lefokozták. 1992-ben rehabilitálták, és õrnaggyá
léptették elõ. BENE–SZABÓ, 2006. 72.

39 Szokolay Ferenc édesanyjának testvére (Koharits Gizelle)



XI. 25. Minden percben várjuk a további parancsot. Hála Istennek késik. Már re-
ménykedünk a nyugodt éjszakában, amikor teherautó jön értünk, irány
Csepel. Zsúfolt nyomortanya, alvás a faluban.

XI. 26. Ideges várakozás után 15h-kor jön a parancs, irány Lakihegy. Tartalékok
vagyunk, majorban alszunk.

XI. 27. Nem kellemes érzés. Este két órás borzasztó akna és tüzérségi tûz. Bilo-
veszky Béla meghal.40

XI. 28. Szegény Bélát nekem kell eltemetni. Szaladgálás egész nap Csepelen. Mi-
re 16h-ra visszaérek századunk egy része már a 2. vonalban van. Azonnal
leváltom a helyettem kirendelt Inkey Dénest.41 Egész éjszaka lövöldöz-
nek, azért valamit alszunk M. Bélával egy lyukban.

XI. 29. D.e. nagy bunkerépítés. Este ....zlj. [zászlóalj] levált. Már azt hisszük Rác-
keresztúrra megyünk, de maradunk tartalékként. Nyomortanya egy ház-
ban, összes tisztek szalmán, egy szobában.

XI. 30. Minden percben várjuk a bevetési parancsot. Hála Istennek nem jön.
XI. 31. D.u. második vonalat szemrevételezzük.
XII. 2. Az egész hadosztály próba képen elfoglalja a védõállásokat. Matyi megér-

kezik, újra egészségügyi szabadságot kap.
XII. 3. C. születésnapja, nem mehetek haza.
XII. 4. Ásási munkálatok, mint tartalék, szemrevételezések.
XII. 5. –”– –”– –”–
XII. 6. Este visszavonulás korom sötétben, új védõállás elfoglalása.
XII. 7. D.e. elhagyjuk a védõállást, pihenõt ígérnek, de visszafelé útban német

parancsnok elkap. Állj! Sötétben a németeket leváltjuk az elsõ vonalban.
XII. 8. Hajnalban orosz támadás. Balszárnyon 1. és 2. század legnagyobb része

megadja magát. Lassú kínos visszavonulás, sok sebesült és halott. D.u. 3-ra
végre beengednek az aknazár mögé. Pihenõt remélünk, de elõször ellen-
támadási parancs, mikor az lehetetlen, a tegnapi védõállást újra elfoglalni.

XII. 9. Berendezkedünk. Este parancs védõállást elhagyni, vissza Királyerdõre.
Ales megérkezett. Óriási csalódás! Ales, Thuróczy,42 Havas elmennek. De
legalább levetkõzve alszom. Éjjel egyszer fel kellett kelnem és két rajt ál-
lásba küldeni, mégis reggel 9h-ig jót alszom.

XII. 10. Nagy elkeseredés! Ujfalussy, a Doktor, Ferjentsik, Mikolás és én mara-
dunk, más mindenki „jól helyezkedett”. Téves volt a parancs a védõállást
újra el kell foglalni.
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40 Dr. Biloveszky Béla tartalékos huszárzászlós (Budapest, 1918. november 28.–Tököl, 1944. novem-
ber 27.). Tartalékos tiszti iskolát végzett (Cegléd, Szabadka). 1942. október 1-jétõl tartalékos zászlós.
Az I. önálló huszárosztály szakaszparancsnokaként Tökölön hõsi halált halt. BENE–SZABÓ, 2006. 363.
Erre vonatkozólag ld. még BÚS–SZABÓ, Budapest, 2001. 456.

41 Báró pallini Inkey Dénes tartalékos huszárzászlós (Kétegyháza, 1922. október 7.–Bokod, 1945. január
19.). Tényleges katonai szolgálatát 1940. december 2-án kezdte. Tartalékos tiszti iskolát végzett.
1944. október 5-étõl az I. önálló huszárosztály 2. huszárszázadának szakaszparancsnokaként front-
szolgálatot látott el. 1945. január 18-án Bokodnál hõsi halált halt. BENE–SZABÓ, 2006. 450.

42 Thuróczy Károly huszárfõhadnagy (Alsóköröskény, 1914. október 13.–nincs adat). 1936-ban tartalé-
kos tiszti iskolát végzett, 1939. február 1-jétõl tartalékos hadnagy. 1942. április 16-án hivatásos tiszti
állományba vették át, s 1941. november 1-jével 1939. február 1-jei ranggal hivatásos huszárhadnagy-
gyá léptették elõ. 1944. augusztus 8-ától az I. önálló huszárosztály osztálysegédtisztjeként harctéri
szolgálatot teljesített. BENE–SZABÓ, 2006. 296.



XII. 11. Orosz hála Istennek nem támad. Aránylag nyugalmas, de hideg, nyirkos,
esõs élet.

XII. 12. –”– –”–
XII. 13. Leváltási hírek. Nem hisszük, végül a németek mégis leváltanak este 10h-

kor. Biztosra vesszük a pihenõt. Gyaloglás és három órás ácsorgás után
németek teherautóra raknak, irány Alag.

XII. 14. Világosra megérkezünk Dunaharasztira. Kimerültség. Azonnal állásba in-
dulunk, végül mégis házakba húzódunk. Nem remélt alvás. Beolvadunk a
karhatalmi zászlóaljba,43 velük együtt a Feldherrnhallenak44 alárendelve.

XII. 15. Jól esett végre aludni. Erõs aknázás és tüzérségi tûzben ülök. Szeretnék
hazamenni, megtartani az esküvõt. Vajon mikor fog sikerülni. D.u. ellen-
támadási parancs. Bánhidy45 szakasz támad, szépen sikerül én második
lépcsõ vagyok. Éjszakára egy raj marad az állásban, mi visszamegyünk a
szállásra.

XII. 16. Erõs aknázást leszámítva nyugalmas nap.
XII. 17. Mikolástól parancs azonnal vonuljak Hápjára. Bárcsak szabadság lenne!

Ferjentsik nem enged, még nem tudja mirõl van szó. Ideges várakozás.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

XII. 20. Három gyönyörû szép és álomszerû nap otthon a Fillér u. 25. alatt. A „Mi
otthonunkban”. Este 11-kor érkeztem meg Dunakeszire Ujfalussy Háp-
jára. Szakaszom azóta már az elsõ vonalban. Miska vezet Ferjentsikhez,
ott alszom.

XII. 21. A reggeli sötétségben megyek ki a szakaszhoz. Takács hdp.46 rettentõ bol-
dog, hogy végre hátra mehet. Aknázás, különben nyugalom.

XII. 22. Reggel és délelõtt aknázás, szép napos idõ. Hála Istennek nem történik
semmi. Világosban nem lehet mozogni, azonnal küldik az aknát. Nagyon
jól lõnek.

XII. 23. –”– –”– –”–
XII. 24. Az ünnepekre való tekintettel megfürdöm egy lavórban. Békés hangulat.

Karácsonyfát, szeretetcsomagot kapunk. Német zlj. pk. [zászlóaljparancs-
nok] meglátogat. Szakasz számára két részben karácsony. A szép kará-
csonyfa ellenére nyomott hangulat. Sietnem kell Ferjentsiket a szd. [szá-
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43 Az I. hadtest karhatalmi zászlóalja. 1944. október 2-ától a zászlóaljat erõsítette az 1/II. harckocsi zász-
lóalj 7. közepes harckocsi század néhány katonája is. BABUCS–MARUZS, 2007. 73.

44 Feldherrnhalle páncélgránátos-hadosztály, 1944. november 27-tõl páncéloshadosztály
45 Bánhidi (1934-ig Baumgartner) Tibor Nándor tartalékos huszárzászlós (Budapest, 1917. március

18.–Szolnok, 1973. március 12.). Tényleges katonai szolgálatát 1940. december 2-án kezdte. A tarta-
lékos tiszti iskola I–II. osztályának elvégzése után 1942. október 1-jén tartalékos zászlóssá léptették
elõ. 1943. május 3-ától mint az I. önálló huszárosztály 2. huszárszázadának karabélyos szakaszpa-
rancsnoka harcolt Ukrajnában majd a magyarországi hadszíntéren. 1944. december 24-én Alagon
megsebesült, a fõváros ostromát egy kórházban vészelte át. BENE–SZABÓ, 2006. 347.

46 Valószínûleg Takács István Vilmos tartalékos huszárzászlós (Nagytétény, 1921. július 7.–). Tényleges
katonai szolgálatra az I. önálló huszárosztályhoz vonult be 1942. október 5-én. Tartalékos tiszti isko-
lát végezett. 1944. szeptember 4-étõl az I. önálló huszárosztály 1. lovasszázadának szakaszparancs-
nokaként frontszolgálatot látott el dél-erdélyi, illetve a Duna–Tisza közi harcokban. 1944. október 1-jé-
tõl tartalékos zászlós. 1945 januárjában szovjet hadifogságba esett. BENE–SZABÓ, 2006. 627.



zad] pságon [parancsnokság] felváltani, míg õ részt vesz a németek által
rendezett karácsonyesten. De mire odaérek lefújták az ünnepséget. Ria-
dókészültség. Vissza a vonalba. Már nagyon áll a „bál”. Meleg karácsony-
éjszaka. Éjfél után úgy látszik sikerült a támadást visszaverni. megpróbá-
lok aludni.

XII. 25. Hajnali 1 óra körül német hadnagy kelt fel, hogy õ a felváltásomra jött. Mi
hátramegyünk pihenni! (Ki hiszi ezt el?) Kb. 3 órára az egész századot le-
váltották, ekkor tudom meg, hogy Bánhidy zls. [zászlós] súlyos aknalég-
nyomást kapott. Bemegyünk Ujfalussyékhoz Dunakeszire. Pihenésrõl
szó sincs. Teherautót várunk, ami új helyre visz. Dél felé megkapjuk, irány
Rákospalota, onnan Csömörtõl északkeletre pár kilóméterre Baka szds.
[százados]47 psága alatt, természetesen azonnal (nagynehezen két óra pi-
henésbe beleegyezik) ki az elsõ vonalba. – A szokásos helyzet, az embe-
rek alszanak, oroszok egészen közel, bizonytalanság, sötétben leváltás.
Alig készülök el máris kisebb betörést jelentenek. Pár foglyot hoznak.
Egyedül vagyok tiszt a vonalban, de az egyszer pár száz méterrel hátrébb
az árok mögött, ahol telefon is van. – Jobbról semmi ök [összeköttetés]!

XII. 26. Hajnal 3 órára mégis sikerült valami ök-t találni, vonalat felállítani és a fog-
lyokat hátraküldeni. Általános elkeseredés, kimerültség. kivilágosodik,
Takács hdp. a legnagyobb aknatûzben érthetetlen módon visszaszalad ra-
jával. Alig sikerül megfogni õket és vonalban tartani. A jobboldali ök telje-
sen megszakad. hihetetlen pontos akna és csim-bum tüzelés állandóan.
Mindenfelé látni a járkáló, felvonuló és bekerítõ oroszokat. Egy pár részeg
nyilas fráter nagyképûsködik és egy két foglyot hoz. Sok sebesült.
Ferjentsikéket kiverték hápjukról. (Hátrébb voltak mint én!!) – Hiszen, ha
egyedül lennék és nem bízna bennem még kb. 80-100 ember, már rég
nem lennék itt! – Ferjentsikkel sikerült ök-találni, nem enged hátrébb. Te-
lefon már csak a bal szomszédig jó. Neki jelentették, hogy nagy orosz tan-
kok a bal szárnyon betörtek és már a hátunka vannak. – Úgy látszik innen
már valóban nem menekülünk. – Atársaság egyre fogy az állandó akna-
tûzben. Kitartani. Mindig csak ezt mondják! Jobbról semmi csak a beszi-
várgó oroszok, balról 40-50 baka, azután orosz páncélosok. D.u. 3 óra kö-
rül bal szomszédom újabb páncélos támadást jelent, nem kérdezünk sen-
kit gyerünk hátrébb. Nagy futás, erõs aknázás, sok sebesült. Mire meg
tudunk állni Csömör falu szélén már csak kb. 30 embert tudok megszám-
lálni. A Baka szds.48 egy német tiszttel jelenik meg, legszigorúbb parancs:
az utolsó emberig kitartani! Lõszer már nincs, de kitartani! Barmok! Letar-
gia. Ferjentsik is megtört, arról beszélgetünk, hogy nekünk ebbõl elég,
amint lehet megyünk hátra. Addigra kb. 10 alakulatból összeverõdik 100-
150 ember. Általános tájékozatlanság, elkeseredés. Minden p[arancsnok]-
ság ellóg, Ferjentsik is „lõszerért” megy hátra. Alig tûnik el, balról hátulról
megjelenik négy öt T31-es [T-34]. Azonnal tüzelnek, sehol egy tiszt. Pilla-
natok alatt hihetetlen futás. Teljes keveredés. Nagy nehezen megtalálom
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47 Jelen esetben a baka nem személynév, hanem a huszár szlengben a gyalogos lekicsinylõ, pejoratív
elnevezése.

48 Ld. 33. lj.



legényemet, Vorochta Miskát,49 mindenkitõl elszakadunk. Már csak vala-
mi tüzér alakulat van a faluban. Cseri õrm.-rel [õrmester] 50 találkozom, bo-
csánatot kér, de õ itt marad. Miska is fáradt, nem tud jönni. Elbúcsúzom tõ-
lük én nem esem fogságba míg Budapest áll. Lesz ami lesz én elindulok
gyalog. Egy lélekkel sem találkozom, Cinkotán felülök a HÉV-re. Pest tel-
jesen sötét. Gyalog a Városházára. A városban nagy a kocsiforgalom Pest
felé. Gyalog haza a Fillér utcába. Állítólag 500-600 m-re van a front. Nem
törõdöm semmivel, otthon maradok, hátha reggelre megoldódik minden
probléma.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kicsit tévedtem, nem reggelre, hanem állandó rettegésben töltött hat hét után
1945. január 30-án értek el hozzánk az orosz csapatok.
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49 Személyére vonatkozó adat nem áll rendelkezésemre.
50 Személyére vonatkozó adat nem áll rendelkezésemre.
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