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Rainer M. János

A vert sereg – százAdosok 1945-ben*

A századosok  két meghatározó tapasz-
talat birtokában érkeztek 1945-höz. Az 
egyikhez – a születés, felnövekedés és 
felnőtté válás tapasztalatához – vala-
mennyien a középosztályi lét viszonylag 
biztos anyagi és presztízsviszonyai között 
jutottak. A másik felnőtt életük első és 
minden bizonnyal egész életükre kiható 
tapasztalata volt, a háborúé. Ezt néhány 
kivételes esettől eltekintve valamennyi-
en közvetlenül a hadszíntereken, csapat-
tisztként és általában szakasz-, illetve szá-
zadparancsnokként, életre-halálra menő 
helyzetekben szerezték meg.1 A háború 
kimenetelét már az előző évben, 1944-
ben eléggé világosan láthatták, azzal a 
tudattal léphettek át 1945-be, hogy a há-
ború hamarosan véget ér, életük keretei 
pedig rövid távon biztosan, s nyilvánvaló-
an hosszabb távlatban is gyökeresen meg-
változnak.

A magyar honvédség már korábban, 
1943-ban megtapasztalta a vereséget – a 
századosok közül például huszonheten 
még főhadnagyként ott voltak a Donnál. 1944 nyarán és őszén a vereség végső 
és teljes formájában mutatkozott meg. A magyar alakulatok többségét 1944. ok-
tóber 15-e után kisebb kötelékekben német hadosztályoknak rendelték alá.2 Ez 

*  A tanulmány egy kutatás közbülső fázisát tükrözi, 
egy nagyobb lélegzetű munka része. Tárgya a Ludovi-
ka Akadémián 1939. január 15-én hadnaggyá avatott 
hivatásos katonatisztek (összesen százhatvan fő) élet-
pályájának vizsgálata. Túlnyomó többségük 1916–17-
ben született. 1944 novemberében néhány kivételtől 
eltekintve valamennyien századosi rendfokozatot értek 
el, ezért nevezem őket a vizsgálat során összefoglalóan 
századosoknak. A kutatás előzményeit és első eredmé-
nyeit lásd Rainer (2013, 2014). Jelen munka tágabb 
kontextusára lásd Rainer (2015).
1  A vizsgált csoport tagjai közül 1945 tavaszán har-
mincketten már biztosan halottak voltak – csaknem 
valamennyien harc közben estek el vagy szenvedtek ha-
lálos sérülést. Egy-egy fő öngyilkos lett, illetve betegség 
következtében hunyt el. Dohnányi Mátyás százados, 
Dohnányi Ernő zeneszerző fia szovjet hadifogságban 
halt meg. Mintegy tizenöt fő sorsáról jelenleg semmit 
sem tudni, nagy valószínűséggel ők is életüket vesztet-
ték a háború végére, esetleg nyugati fogság után nem 
tértek vissza Magyarországra, és távoli emigrációjuk-
ból semmi kapcsolatot nem tartottak fent hazájukkal.
2  Ungváry (2004) 350–359.
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azonban paradox módon jobb esélyeket teremtett a túlélésre, kivéve azokat az ala-
kulatokat, amelyeket nagyobb összecsapásokban vetettek be német kötelékben, 
így a budapesti ostromban vagy Székesfehérvár környékén. A magyar hadsereg a 
háború végére nem egyszerűen vert sereg volt, hanem már sereg se nagyon, hiszen 
gyakorlatilag felmorzsolódott.

A csapattisztként szolgáló, általában századparancsnoki, zászlóalj-, esetleg ma-
gasabb szintű segédtiszti beosztást betöltő századosok jellemzően a front mögött 
vonultak vissza Németországba. A háború végéig harcban állók általában szovjet 
fogságba estek (negyvenöten), a harci alkalmazás nélkül visszavonulók 1945 áp-
rilisában, május első napjaiban a nyugatiak őrizetébe kerültek (negyvenen). Elég 
sokan, csaknem húszan elkerülték a fogságot. A nyugati hadifogság átlagosan 
mindössze hat-hét hónapig tartott, az egy évet csak egészen ritkán haladta meg.  
A szovjet fogságban lévő tiszteket viszont csak kivételesen engedték haza 1947 
nyarán, az első tömeges hazaszállítás alkalmával, többségük 1948–49-ig maradt, 
és akadtak ennél hosszabb fogoly-idők is. Mindez azt jelentette, hogy a világ meg-
változásának alapélménye többségüknek a fogság volt; amit 1945 Magyarország-
nak és a magyar társadalomnak jelentett, azt egyidejűleg nem élték át. Amikor 
visszaérkeztek, egy sok tekintetben ideiglenes, mégis már ki- és átalakult viszony-
rendszerbe csöppentek.

Ezt a mozzanatot nevezem a továbbiakban 1945-ös tapasztalatnak, annak elle-
nére, hogy a háborút túléltek többsége nem 1945-ben, hanem 1946-ban, 1947-ben 

vagy akár később szerezte meg. A vál-
tozásról szóló hírekhez és közvetett él-
ményekhez persze a fogságban is hozzá 
lehetett jutni. 1945 végére a még Nyuga-
ton lévők felvették a kapcsolatot itthoni 
családtagjaikkal, rokonaikkal. A szovjet 

fogságban élőknek nem volt ilyen lehetőségük, bár a szovjet propagandagépezet 
speciális kiadványaiból, a hozzájuk esetlegesen eljutó hazai lapokból valamelyes 
képet alkothattak arról, ami itthon történt.3 Az 1945-ös élmény megszerzésének 
időpontja ezzel együtt is élesen elkülönül az itthon maradt kisebbség és a fogságot 
szenvedettek esetében.

A felhasználható források száma viszonylag alacsony, értékük vegyes, ez 
azonban a megéléstörténeti megközelítés jellegéből adódóan nem különleges.  
A vizsgált csoport mindössze négy tagja hagyott hátra terjedelmesebb személyes 
reflexiót ezekből az időkből. Arató Oszkár századosnak, a Magyar Néphadsereg 
későbbi tisztjének 1944–46-ban vezetett naplója a hagyatékából került elő – ez 
az egyetlen ilyen jellegű, rendelkezésre álló egyidejű forrás. Két százados, Bárczy 
István és Dobozy Lajos utólag, a hetvenes, illetve a kilencvenes években vetette 

3  Lásd például Benőcs (OHA) 38. (Benőcs a Ha-
difogoly Újság címre emlékezik.) Bazsó József volt 
pc. fhdgy. szerint a Szabad Népet kapták meg. Bazsó 
(OHA) 55.
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papírra emlékeit, amelyekben 1945 kitüntetett helyet foglal el. Perjés Gézával a 
kétezres évek elején készült több videointerjú (illetve ezek alapján egy portréfilm). 
Szerencsés körülmény, hogy a szűkösség ellenére négyen háromféle élethelyzetet 
örökítettek meg. Arató Németországig vonult vissza, amerikai, majd angol fog-
ságba került, s onnan 1946 nyarán tért haza. Hasonló történt Perjéssel is. Bárczy 
százados a Hadiakadémia hallgatója volt, onnan a Szent László hadosztály köte-
lékébe vezényelték. 1945 kora tavaszán átszökött a fronton, Budapestre jött, és je-
lentkezett a demokratikus hadseregbe, ahol állományba is vették. Dobozy száza-
dos Székesfehérvár környékén esett szovjet fogságba néhány nappal 1944 karácso-
nya előtt. A temesvári elosztó táborban 
jelentkezett szolgálatra az új hadseregbe. 
Amikor kiderült, hogy a jelentkezőket 
mégis fogolyként viszik tovább keletre, 
Dobozy kalandos körülmények között 
megszökött, Budapestre jött, és ugyan-
csak szolgálatba állt az új hadseregben – 
utóbb azonban az oroszok letartóztatták 
és mégis kivitték az országból; ő 1948 
őszén került haza.4

A hazatérő századosoknak már a szű-
rőtáborban részletes kérdőívet kellett ki-
tölteniük, a kérdések jelentős része 1944–
45-re vonatkozott. Ezeket az íveket sze-
mélyi irataikhoz csatolták, sok fent is ma-
radt közülük. A „katonás” tényközlések 
(a szolgálat helye, ideje – év, hó, nap –,  
az alakulat száma, a magasabb egység, a 
parancsnok neve, beosztás stb.) mellett – igen kis számban – akadnak bennük sze-
mélyesebb reflexiók is, amelyeket felhasználtam. A hadseregben tovább szolgálók, 
aztán később, 1950-ben a tartalékos tiszti állományba kerülők részletes önéletraj-
zokat írtak. Ezekben a szövegekben többen felidézték 1945-ös (vagy későbbi) új-
rakezdésüket, mások a részleteket teljesen mellőzve ekkor is a tényközlés említett 
módját választották. Az önéletrajzok a kiegészítő parancsnokságnak, vagyis az ál-
lamhatalom képviseletének szóltak, és íróik megfontolásai alapján több-kevesebb 
politikai alkalmazkodást, lojalitást kifejező deklarációt tartalmaztak. 1945 felidé-
zése, amelynek fordulatjellege öt évvel később már világos volt – ugyanakkor azon-
ban egy átmeneti időszak részeként is emlékeztek rá –, nagyon is alkalmasnak tűnt 
az ilyen deklarációkra. Az önéletrajzírók úgy érezhették, tettek valamit saját és csa-
ládjuk biztonságáért, valamivel oldani próbálják az őket körülvevő bizalmatlansá-

4  Apám – akinek számos zsebnotesze maradt fent gim-
nazista korából, a Ludovikán töltött idejéből stb. – csak 
harctéri szolgálata első szakaszáról (1944. augusztus 2.  
– október 14.) vezetett – igen részletes – naplót (ennek 
eredetije birtokomban van). Ha betegsége utáni fel-
épülését követő szolgálatáról (1944. november – 1945. 
május) írt egyáltalán, az elveszett vagy lappang. Anyám 
viszont középiskolás éveitől kezdve a kilencvenes évek 
végéig részletes naplót írt, igaz, olykor évek kihagyásá-
val. Első „naplószünete” éppen 1944 késő őszén kezdő-
dött, amikor a kiürítési parancsnak engedelmeskedve 
arra készült, hogy elhagyja a fővárost, majd az országot 
is. A vele – és később Apámmal – történteket azonban 
folyamatosan rögzítette zsebnaptáraiban, éppen 1944-
től egészen a kétezres évek végéig. A noteszek sorozatát 
pedig gondosan megőrizte.
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got és gyanakvást, de mindezt úgy, hogy nem feltétlenül az 1950-es rendszer iránt 
tesznek megalázó hűségnyilatkozatot. E jól kivehető stratégiák sokat levonnak 
az önéletrajzok átéléstörténeti értékéből – már ami az 1945-ös tapasztalatot illeti. 
Hasonló a helyzet a korábban (általában 1946–48-ban) keletkezett és nagyon szór-
ványosan fennmaradt igazolási és B-lista-iratokkal, amelyeket a kérdőívekkel és az 
önéletrajzokkal együtt ugyancsak a tiszti okmánygyűjtők őriztek meg. Az igazo-
lási iratokhoz csatolt nyilatkozatok és tanúvallomások a célnak (az igazolási hatá-
rozatnak) megfelelő tartalommal és formában készültek, láthatóan sémák alapján. 
Az állambiztonság dokumentumai alig rögzítettek 1945-ös tapasztalatokat, vagy ha 
születtek is ilyenek, nem állnak rendelkezésre. Mivel a századosokhoz közvetlenül 
köthető dokumentáció rendkívül szórványos, és 1945 számukra nem kapcsolha-

tó egyszerűen ahhoz a naptári évhez, az 
alábbiakban a vizsgálódás időbeli kereteit 
némiképp tágabban értelmezem. 

Hasonló 1945-ös tapasztalatot az egykori Magyar Királyi Honvédség mintegy 
18 ezer tényleges állományú tisztje szerzett.5 E tömegben a mintegy száz 1939 janu-
árjában tisztté avatott, a háborút túlélt és az 1945-ös tapasztalatot itthon megszerző 
százados a legfiatalabbak közé tartozott. 1945-ben 28-29 évesek voltak. Mindany-
nyian átélték – valamilyen módon – a háborúból való „kikapcsolódást”, igen so-
kan, a német hadseregbe sorolva, a visszavonulást, a túlélés és megkönnyebbülés él-
ményét. Sokan szembesültek az átállás, netán az ellenállás dilemmájával. Túlélték a 
hadifogságot, akik pedig Nyugaton feltehették, válaszoltak a „hazatérni vagy sem” 
kérdésére. Ebben, de kivált az általános hogyan lesz tovább ? problémában megje-
lent a visszatekintés az addigi (rövid) életútra – benne a háborús cselekedetekkel. 
Elvileg az addigiak (át)értelmezésére is lehetőséget kínált a fordulat. A várhatóan 
kialakítandó új egzisztencia kérdése elsődlegesen azt jelentette, hogy lehetséges-e 
az az új hadseregben, vagy csak azon kívül. Az alábbiak ehhez próbálnak adaléko-
kat szolgáltatni. 

„Hazahozni az embereket” – napló 1945-ből 6

Arató Oszkár repülőszázados 1944 végén a Repülő Tiszthelyettesképző Iskola ok-
tatója és századparancsnoka volt. Közvetlenül felavatása után légi balesetet szenve-
dett, felépült ugyan, de maradandó sérülései miatt nem szállhatott fel többé. Arató 
százados akkor kezdett naplót írni, amikor az iskolát 1945. január végén hévízi ide-
iglenes állomáshelyéről elindították Németországba. Először egy Aussig nevű falu-
ban szállásolták el őket.

Arató későbbi, 1945 után írt önéletrajzai azt hangsúlyozták, hogy a kitelepü-
lési parancsot megtagadni, szabotálni nem állt módjában, az iskola állománya ki-

5  Pihurik (2013); Okváth (1998, 2001).
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képzetlen fiatalokból állt, fegyverzetük 
(egy tucat puskát leszámítva) nem volt.7 

Az iskola parancsnoki állománya csa-
ládostul utazott, Arató felesége és nem 
egészen kétéves kislánya is velük volt – 
sőt az iskolánál polgári alkalmazottként 
foglalkoztatott apósa ugyancsak. Az 
após, eredetileg vasutas, később községi 
tisztviselő a százados történetének fon-
tos szereplője lett. Hogy miféle balolda-
li mozgalom résztvevője volt a háború 
előtt és alatt, az Arató egyik életrajzából 
sem derül ki, az viszont igen, hogy ille-
gális röplapokat állított elő és terjesz-
tett. Ezért internálták, de az akkor már 
Hévízen állomásozó (és ezredsegédtiszti 
beosztást betöltő, vagyis a parancsnok-
sághoz és annak adminisztrációjához 
közel álló) vő kimentette a zalaegerszegi 
táborból, polgári szolgálatra hívatván be 
a repülőiskolára.

Arató még indulás előtt a nyilasokkal 
is összeütközésbe került, mert az iskola 
besorozottjai körében a Hungarista Lé-
gióba toborzó aktivistákat – önéletraj-
za szerint – fegyverrel kergette el. Ezért 
váltották le segédtiszti beosztásából és 
helyezték a sokkal kevésbé előkelő szá-
zadparancsnoki beosztásba, sőt hadbíró-
sági eljárás is indult ellene. Ez utóbbinak 
nincs nyoma iratai között: Arató azon 
kevesek egyike, akinek egyetlenegy 1945 
előtti személyi nyilvántartó dokumentu-
ma sem maradt fent, még régi szolgálati 
adatlapja sem, pedig azok gyűjteménye 
csaknem hiánytalannak tűnik. Egész 
korábbi karrierjét 1945 utáni elbeszélé-
se alapján rekonstruálták – igaz, a nyi-
latkozattévő a háború utáni forgandó 

6  Arató Oszkár: Napló a németországi kitelepítésről 
és az angol hadifogságról 1945. 01. 28. – 1946. 07. 
18. Hadtörténeti Intézet Levéltára, Tanulmánygyűj-
temény (HIL Tgy.) 4049. sz. – Arató Oszkárné 2010. 
09. 29-én adományozta a Hadtörténeti Intézetnek fér-
je 9 db kitüntetési okiratát, 10 fényképet és 1 katonai 
igazolványt – valamint négy kötet naplót, jellegzetes 
fekete-fehér kockás borítójú, vonalas iskolai füzete-
ket, fekete töltőtollal rótt, nagyon szép, jellegzetes 
tisztázati írással. A folyamatos feljegyzések eredetileg 
öt kötetet tettek ki, de a 2. számú hiányzik. Elfekszik 
a naplók mellett Arató Szolnokon, 1964. 03. 25-én 
kelt hatoldalas kézírt önéletrajza, ennek egy példánya: 
HIL Honvédelmi Minisztérium Központi Irattára 
(HM KI) 259/2231. sz. tiszti okmánygyűjtemény (a 
továbbiakban tiszti okm. gy.).
7  HIL HM KI 259/2231. sz. tiszti okm. gy. – A már 
említett 1964-es önéletrajz mellett itt egy 1949-ben és 
egy 1950-ben papírra vetett, terjedelmes, kézzel írott 
önéletrajz is található.

Arató Oszkár százados 1945-ben
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világban egyáltalán nem tudhatta, mi-
kor kerül elő valamilyen papírja valame-
lyik nyilvántartásból. Maga Arató is azt 
mondta, hogy az eljárásnak nincsen nyo-
ma – ezt a kitelepülés zavaros, kapkodó 
körülményeivel magyarázta.

1945. február elején Aussigban nagyjá-
ból normalizálódtak a viszonyok (ameny-
nyire persze ez akkor lehetséges volt). 
Február 10-én Arató Oszkár a helyzetet 
és saját akkori gondolkodását egyaránt 
megvilágító mondatokat jegyzett fel: 
„[…] ma megkezdődött a kiképzés, ha 
ezt annak lehet nevezni, mert térdig erő 
sárban kissé nehéz. Délután a legénység-
nek fürdés, mi pedig este megnéztük az 
itt lévő nyilaskeresztes ifjúság estjét. Na-
gyon kezdetleges volt, de széppé tette a 
magyar gondolat, és az a jó szándék, ami 
vezette őket a rendezésben. Egyébként 
beszereztünk vagy fél vagon poloskair-
tó port.”8 Hamarosan kiderült, hogy az 
iskolát továbbküldik északnyugat felé, 
ennek intézése és előkészítése érdekében 
a százados többször átutazott a hábo-
rú végi Németországon,9 március 2-án 
a porig bombázott Drezdán is. „Kb. 2 
óra hosszat gyalogoltunk [az egyik pá-
lyaudvarról a másikig], amíg az Elbe-ig 
értünk, de egy ép házat, sőt mondhatom 
úgy is, hogy egy ép falat sem láttam egész 
úton. […] az emberiség kultur voltában 
csalódva elhagytuk a még mindég égő 
várost.”10 Arató végül eljutott Berlinig, 
ahol még mindig működött a bürokrá-
cia, ám csak nagy nehezen derítette ki, 
hogy az iskolát Oldenburgban helyezik 
el. Itt készítette elő az iskola áttelepülé-
sét.11 A németek általában lekezelően és 

8  HIL Tgy. 4049. sz. I. köt. 8. 
9  Anyám zsebnoteszéből, 1945. február 12–14.: Ma-
gyarországot elhagyva megérkezett Semmeringre (Auszt-
ria). A 14-i feljegyzésben szereplő német kifejezés (Vom 
Schicksal verweht) egy 1942-ben bemutatott német–
olasz film címe, jelentése kb. Elfújt(a) a sors… Nehezen 
tudom elképzelni, hogy Anyám érkezése másnapján 
moziba ment, inkább saját 1945-ös tapasztalatára utal-
hatott az enyhén giccses címmel… Apám ekkor magyar 
összekötő tiszt Tunnert német vezérőrnagy, az 1. német 
páncéloshadsereg parancsnoka mellett, a Dunántúlon.

10  HIL Tgy. 4049. sz. I. köt. 18.
11  Anyám zsebnoteszéből, 1945. április 1.: megérkezett 
a felső-bajorországi Niederaschauba. Apám 1945. már-
cius 29-én lépte át a magyar határt Pozsonynál. 1945. 
május 7-én esett amerikai fogságba Spital am Pyhrn 
városka mellett, Felső-Ausztriában a 2/II. huszár pót-
osztállyal.
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ellenségesen bántak a magyarokkal, „udvariatlanok, kivéve a repülősöket”, akik-
ben a magyarok iránti általános ellenszenvet a testületi szolidaritás ellensúlyozta. 
Természetesen fegyvert továbbra sem adtak nekik, ennek híján imitálták a kikép-
zést – és várták, mi történik velük.

1945. április 29-én az oldenburgi magyar parancsnokság a helyi német tisztek-
kel rendezett közös vacsorát. „Az az érzésem – írta naplójába a százados –, hogy 
ezeknek is elegük volt már a háborúból, és alig várják az angol hadifogságot. Min-
denesetre mindnyájan nagyon el vannak keseredve, és csalódtak a vezetésükben. 
Bármit kérdeztem tőlük ezzel kapcsolatban, a felelet az volt, hogy: »Mi is erre sze-
retnénk választ kapni !« A német nép túlbecsülte önmagát ! A vezetés pedig, mi-
után az utóbbi időben, illetve években a pártszempontokat vették elsősorban figye-
lembe, szemben állt a katonai vezetéssel. Nekem legalábbis ez az érzésem.”12 Két 
nappal később, május 1-jén este a hamburgi rádió bejelentette Hitler halálát. Utána 
az utódként kijelölt Dönitz admirális szólt, bejelentve, hogy a harcot a bolseviz-
mus ellen folytatják, az angolszászok ellen viszont csak akkor harcolnak, ha aka-
dályozzák őket ebben. „Hát most kíváncsi vagyok a fejleményekre, mert céljukat, 
a nemzetiszocializmus leverését már elérték” – töprengett a Nyugat magatartásán 
a százados.13 Csak 1945. május elején jutott el oda, hogy németek mellett nem ér-
demes harcolni, hiszen míg Budapestet ötvenhat napi ostromnak tették ki, saját 
városaikat sorra nyilvánítják nyílt városnak, és adják fel őket. Május 4-én éjjel tud-
ták meg, hogy hamarosan fegyverszünet lép életbe, küszöbön áll a feltétel nélküli 
megadás. A táborba másnap bevonultak a szövetségesek. „Ismét igazolva látom régi 
elvemet, hogy katona ne politizáljon, hanem a parancsokat vakon, a legjobb tudása 
szerint teljesítse” – vonta le a következtetést a világtörténeti fordulatból Arató.14  
A németek, tette hozzá, talán a vereségüket magyarázandó, tapasztalatlan embe-
rekből csináltak parancsnokokat, holott 
hadvezérek kellettek volna. 

Az iskola állományát egyelőre nem 
vitték hadifogolytáborba. Az elszálláso-
lás, a belső rend fennmaradt. Fennma-
radt, ám nem változatlanul. A legénység természetesen mihamarabb haza akart 
menni, s Arató rögzítette, hogy úgy tartották: ezt a családostul ott lévő tisztek 
akadályozzák, akik viszont nem akarnak visszatérni. Ezért – a mihamarabbi ha-
zatérés reményében – sokan egyszerűen megszöktek. Arató mindenesetre össze-
hívta a századát, és közölte: ő mindenképp hazaviszi őket, „mert mindenkinek 
kötelessége részt venni az újjáépítésben”. Annak során majd, tanácsolta nekik, 
maradjanak jó magyar emberek, hűek a háromszínű zászlóhoz.

Lehet, hogy Arató nem vont le magasröptű következtetéseket a történtekből, 
de naplója tanúsága szerint egyvalamit jobban megértett társainál. Lehet, hogy 

12  HIL Tgy. 4049. sz. I. köt. 79.
13  Uo. 80–81.
14  Uo. 88.
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embereinek lapos általánosságokat mon-
dott – de legalább akadt valami mon-
dandója nekik. Megsejtette, hogy – leg-
alábbis az átmeneti időkben – a legénység 
is tényező, fontos szereplője a katonaság 
és civilség közötti átmenet állapotának. 
Oldenburgban például önkormányzatot 
választottak, és igényeket jelentettek be a 
tiszteknek, például, hogy vonják be őket 
a vezetésbe, hogy tárgyalják meg velük a 
fenyítéseket stb. A napló ezt „a kommu-
nista eszmék terjedése” fogalommal írta 
le, de a szerző nem szállt szembe ezekkel 
az eszmékkel. Sőt naplója szerint maga is 
„kommunista hírbe” került, mert, mint 
írta, igyekezett figyelembe venni a le-
génység kívánalmait. Emellett mind ke-
vésbé szenvedhette tiszttársait, korábbi 
parancsnokait. Azok ugyanis amellett, 
hogy lesték az otthoni híreket, főként 
egymással vitatkoztak, sőt veszekedtek. 
A semmittevésnek 1945 októberében sza-
kadt vége, amikor az iskola állományát 
végül fogolytáborba vitték, nemcsak a 
legénységtől, hanem családjuktól is elkü-
lönítve a tiszteket. Ettől kezdve a napló a 
hazaszállításról és az otthoni helyzetről 
szóló hírek és rémhírek felsorolásából áll. 
Arató Oszkár végül meglépett az angol 
fogságból, és átment a pockingi amerikai 
táborba.15 Emberei, sőt családja nélkül, 
1946 júniusában tért haza.16 Hamarosan 
B-listázták, az igazoló bizottság két évre 
kizárta az előléptetésből (ennek akkor, 
1947-ben már és még csak merőben elmé-
leti jelentősége volt), előbb a nyáregyházi 
kocsigyár könyvelője lett, majd egy év 
után apósa szűkebb pátriájában, Soroksá-
ron volt textilgyári munkás. Nem sokkal 

15  1945. augusztus 5-én Anyám kihozta Apámat a 
seebach-rosleiteni (Ausztria, Salzburg tartomány) 
amerikai hadifogolytáborból. Útjuk a bajorországi Nie-
deraschauba – és ottani berendezkedésük – az 1945-ös 
notesz lapjain:

 A következő tizennégy hónap alatt egyiküknek sem 
volt rendszeres munkája. Anyám időnként felszolgált 
egy panzió éttermében, ami valószínűleg nem volt több 
falusi kocsmánál. Néha eladta egy-egy hímzését. Apám 
fát vágott az erdőn, feltehetően olyan családoknak, 
ahol nem maradt munkabíró férfi. Nem fizethettek 
valami sokat, legértékesebb a természetben juttatott 
élelmiszer lehetett. Anyám 1945-ös, 1946-os noteszei 
szerint Apám két-három hetente elutazott egy-két nap-
ra: közeli kisvárosokba, Rosenheimbe, Prienbe, ahol 
részben munkát keresett (hiába), részben ismerőseivel 
találkozott, akik jórészt bizonyosan katonák voltak. 
Már nem hadifogolyként, hanem DP-ként (Displaced 
Person) kezelték őket, de nyilván kapcsolatot tartottak 
a megszálló hatóságokkal, hisz ezek engedélyével mo-
zoghattak vagy térhettek haza. Hasonló gyakorisággal 
a bajtársak is meg-megjelentek Aschauban. Mi másról 
eshetett szó, mint a „menni vagy maradni” kérdéséről, 
vagy arról, hogy mi van, mi lesz otthon; mi történhet 
velük, ha hazatérnek ?
16  Anyámék hazaérkezése, 1946. október elején – 
Apám egy nappal később érkezett a kaposvári szűrőtá-
borból. És berendezkedtek az 1946-os Budapesten…
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hazaérkezése után belépett a Magyar Kommunista Pártba.17 1949-ben visszakerült 
a Néphadseregbe, és kivételes módon, évfolyamából egyedüliként húsz éven át fo-
lyamatosan szolgált. A pártnak is tagja maradt, noha kétszer is kizárták (1949 és 
1957), de fellebbezése nyomán megváltoztatták a határozatot.

Arató naplója mindenekelőtt katonás; csaknem tisztán a napi történések és a 
közvetlen környezetében élő emberek közötti érintkezések (vagyis kicsinyes per-
patvarok) leírása. Távlatok, saját magára, múltjára és jövőjére vonatkozó reflexiók 
nemigen találhatók a szövegben. Ami egyébként szépen és gördülékenyen íródott, 
szerzője pedig bejegyzései tanúsága szerint nem túl bonyolultan, kissé szkeptiku-
san gondolkodó, korrekten fogalmazó és viszonylag jó kedélyű, jó humorú ember 
volt. A németeket nemigen szerette, ahogy a nyilasokat sem. Óvatosságáról árulko-
dik, hogy a „ruszki” szót egy helyen gondosan és utólag tintával átsatírozta. 1945-
ös fejlődésrajza, ahogyan tiszttársai legtöbbjével szembekerül, jól nyomon követ-
hető. Velük ellentétben mindenáron haza akart jönni; ha lehet, az embereivel, ha 
nem, akkor egyedül. Kész volt és akart 
is alkalmazkodni a hazai változásokhoz. 
Önéletrajzaiban, jóval 1945 után, utalt 
szociális érzékenységére, de becsületesen 
megvallotta, hogy a fasizmus veszélyességét 1945-ig nem ismerte fel, és semmi baja 
nem volt a Horthy-rendszerrel.18 1945-ös élményének lényege, hogy a maga egysze-
rű módján jól felfogta a változások tendenciáit, igyekezett hasonulni. A csapattisz-
tek mind rendelkeztek tapasztalatokkal a parasztságról és a munkásságról, hiszen a 
rájuk bízott legénység jelentős része közülük került ki. Arató talán családi okokból 
többet tudott róluk, és valószínűleg szociálisan érzékenyebb volt a többségnél. 

17  Lásd HIL HM KI 259/2231. sz. tiszti okm. gy.
18  Uo.
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Átsétálni a győztes oldalra ? – emlékezés 1945-re a hetvenes évekből 19

Bárczy János gyalogsági százados felavatása után 1941-ig a 13. gyalogezrednél 
szolgált szakasz- és századparancsnokként. 1941-ben átképezték ejtőernyőssé, és 
a Délvidék megszállása közben lezuhant Bertalan Árpádról elnevezett 1. ejtőer-
nyős zászlóalj egyik századparancsnoka lett.20 Innen kiképzési és elvi előadóként 
a Honvéd Légierők Parancsnokságára került, majd felvették a Hadiakadémiá-
ra, de tanulmányait nem tudta elkezdeni. 1944 őszén az ejtőernyősöket a Szent 
László hadosztály kötelékébe sorolták, Szügyi Zoltán vezérőrnagy parancsnoksá-
ga alatt.21 A hadosztály felállítását nem a nyilasok kezdeményezték, mint később 
elterjedt, hanem Horthy, mégpedig a kiugrás biztosítására, a hozzá leginkább hű-

nek vélt egységekből. Ezek egyike volt 
az immár ezreddé szervezett – de földre 
kényszerített – ejtőernyős egység. Bárczy  
János 1944 vége felé a Szent László had-
osztály 1/A (hírszerzési és elhárítási) 
osztályának vezetője lett. A hadosztály 
egyes parancsnokai – így Lajtos Ár-
pád ezredes, vezérkari főnök és Bárczy  
maga is – Balássy Miklós, a Bajcsy Zsi-
linszky-féle ellenállási mozgalom részt- 
vevője útmutatásai alapján arra készül-
tek, hogy az egész hadosztály átáll az oro-
szokhoz, és érintkezésbe lép a debreceni 
ideiglenes kormánnyal. A VKF 2. osztály 
(hírszerzés és kémelhárítás) front mögöt-
ti diverziós egységei kiképzésének ürü-
gyén éppen Bárczyt jelölték arra, hogy 
a Tiszántúlra repüljön,22 a terv azonban 
kútba esett. A németekkel való konflik-
tusok miatt a hadosztály több beosztott-
ját le akarták tartóztatni, ők azonban 
megszöktek, és átmentek a frontvonalon, 
hogy Budapestre jöjjenek. Lajtos Árpád 
szovjet fogságba esett, Tassonyi Edömér 
szintén, de megszökött, majd a háború 
végén azonnal Ausztriába emigrált, egye-

dül Bárczy Jánosnak sikerült, amit elterveztek: eljutott Budapestre, s ott azonnal 
jelentkezett az új magyar hadseregbe, 1945. március utolsó napján.

19  Bárczy János: Visszaemlékezés IV. fejezet. HIL 
Tgy. 2716. sz. (1974). Uő: Visszaemlékezés V. fejezet: 
1945–1949 a Néphadseregben. HIL Tgy. 2777. sz. 
(1977).
20  Erről szólt Bárczy visszaemlékezése, a Zuhanóug-
rás, lásd Bárczy (1981). Annak idején Kádár Gyula 
emlékiratai – Kádár (1978) – után Bárczy volt a má-
sodik, aki belülről, a hivatásos állomány szemszögéből 
ábrázolta a Horthy-kor hadseregének belvilágát. Eh-
hez persze komoly politikai és nyelvi engedményeket 
kellett tennie, amivel kiváltotta egykori, 1945 után 
emigrációban élő tiszttársai éles bírálatát. Ennek jó 
példája Ormay (1982). A könyv így is óriási siker lett, 
erről lásd Bárczy lányának visszaemlékezését 2011-ből 
(bár a több százezres példányszám túlzásnak tűnik). 
http://www.emlekpontok.hu/hu/interjutar/barczy-
janos-sorsa 
21  HIL Tgy. 2716. sz. 49. skk.
22  Bárczy 1950-ben írott önéletrajzában a Budapestre 
való repülés tervéről írt, amit az hiúsított meg, hogy az 
egyetlen leszállásra alkalmas hely, a Vérmező éppen a 
tervezett repülés éjjelén került szovjet kézre. Eszerint 
a repülésre valamikor 1945. február elején került volna 
sor. HIL HM KI 3527. sz. tiszti okm. gy.
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Bárczy a Horthy-hű, egyben elvi németellenes tisztek kisszámú csoportjába 
tartozott. A kiugrási kísérlet kudarca és társai magatartása mélyen elkeserítet-
te, véleményét pedig nem rejtette véka alá. A visszavonuló vert seregből távoznia 
kellett, az azonban, hogy a harcot és a szolgálatot folytatni akarta, saját válasz-
tása volt. Nyilván tudta, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, de jelentkezé-
se pillanatában a harcok még magyar területen folytak, és Bárczy is tudott az új 
magyar kormány katonai kötelezettségvállalásáról, valamint hadüzenetéről Né-
metországnak.

Bárczyt először Buda magyar katonai parancsnoka, Papp-Kökényesdy Sán-
dor testőr alezredes fogadta, majd néhány nap múlva Pagony Iván századossal, a 
Budai Önkéntes Ezred tisztjével beszélt. Ezek a találkozások határozták meg az 
egész emlékezést átható benyomást. Eszerint „egy kaszt van kialakulóban, a né-
metek ellen harcoló magyar tiszteké, akiknek elsőbbsége van az új honvédség-
ben”. Ez természetesen hatalmas bizalmatlanságot váltott ki minden későn jö-
vővel szemben. Bárczy egy hónapig a HM-ben dolgozott, ekkor találkozott Illy 
Gusztáv ezredessel, aki nyugdíjazása után, a háború végén a kommunista vezetésű 
ellenállásban dolgozott. Illy ezt mondta neki: „Most áll át ? Minden fasiszta át-
sétálhat a győztes oldalra, és sütkérezhet a dicsőség fényében ?” Bárczyt cseppet 
sem bántotta, hogy végül András Sándor repülő vezérkari ezredes Miskolcra, a 7. 
hadosztály szervezésére küldte. A százados már itt, a háború végének tiszteletére 
szervezett május 12-i díszszemlén tapasztalta a fordulat – számára – másik legfon-
tosabb hangulati elemét. Ez az elemi katonaság- és főleg tisztellenes hangulat volt, 
a „gyűlölet minden iránt, ami katonaságra, honvédségre emlékeztet”.23 

„Bonyolult, áttekinthetetlen […], út és cél nélkül hányódó időszak volt ez”, 
amikor nagyon kevesen voltak valóban elvhűek azok közül, akik ma (1977-ben) 
ezt állítják – írta emlékezésében. A honvédség vagyonát elkótyavetyélték, vagy jó-
vátételre vették igénybe. Az oroszok mindenkit (ezen Bárczy a tényleges tisztikart 
értette) elvittek fogságba, az új hadseregbe pedig egy nagyon rövid kezdeti perió-
dustól eltekintve senkit sem engedtek át. „A volt tisztikar egysége – ha egyálta-
lán létezett ilyen – most már olyan gyorsan olvadt semmivé, mint az áprilisi hó.  
A származás, a fegyvernem, a rangsor, főváros és a vidék minősítő különbségei 
mellé felsorakozott az az új tényező, hogy ki mikor állt át, ki jelentkezett előbb az 
új hadseregbe, s legújabban: ki az »igazi« magyar és ki a szemlesütve, szégyenlő-
sen visszasompolygó »nyugatos«, ezen 
belül is ki hagyta el az országot ún. »zárt 
kötelékben« és ki csak úgy, a front, az 
oroszok elől futtában. Aztán nemsokára jött a legújabb, legfontosabb rangsorolás: 
párttag-e valaki vagy »egyleten kívüli« szabad-úszó, s ha párttag: melyik párt-

23  HIL Tgy. 2777. sz. 1. rész 42–59.
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hoz tartozik és mióta… Ez utóbbi – rövidesen – úgy módosult, hogy előnyre csak 
egyetlen párt tagja számíthatott, a többi párthoz tartozás hátrányosabb lett, mint-
ha valaki kívül maradt volna a pártpolitikán.”24 A világmegváltók a demokratikus 
hadseregben szolgálókat befurakodott gyanúsaknak tartották. Az idősebb, kint 
maradt tisztek vöröskatonáknak hívták őket, akik „most se húzzák sokkal to-
vább ama 133 napnál…” Sokan hittek benne, hogy egyszer csak visszajön Horthy 
is, jobbján Trumannal, balján Churchillel. Saját helyzetében a tanulást és ennek 
nyomán a felismeréseket tartotta a legfontosabbnak25 – bár, mint írta, társadal-
mi helyzete, a „papi nevelés” (Bárczy a budapesti Piarista Gimnáziumban érett-
ségizett), a bajtársi szolidaritás e felismerések ellen hatott benne. Igazolása során  
– Budapesten, a HM-ben igazolták még 1945-ben – feljelentés érkezett ellene, egy 
zsidó származású volt beosztottja jelentette fel, akit annak idején kihagyott a sí-
válogatottból. Mivel az illetőt más sérelem nem érte, az ülésen nem marasztalták 
el – a volt beosztott pedig elmondta Bárczynak, hogy a HM Katonapolitikai Osz-
tálya zsarolással kényszerítette a feljelentésre. Hamarosan még közelebb csaptak 
le köré a villámok: 1945 nyarán Miskolcon jó néhány tisztet letartóztattak és Bu-
dapestre vittek; azt próbálták rájuk bizonyítani, hogy – egy politikai fordulatra 
készülve – fegyvereket és lőszert rejtegettek. A tisztikar könnyű célpont, vonta le 
a következtetést Bárczy, ráadásul a honvédelmi miniszter kisgazda volt, akit ilyen 
ügyekkel igyekeztek gyengíteni. 

A korai – netán a kezdetektől, az új hadsereg szervezésének kezdetétől való –  
visszavétel semmire sem volt garancia. Mindenki létbizonytalanságban élt. Bár-
czy leírása szerint a tiszti családok többsége felbomlott; ahogy a dicsfény elosz-
lott a státus körül, a civillé vedlett, bizonytalan egzisztenciává vált férfiak mel-

lől leléptek a nők, vagy a férfiak vették 
szemügyre feleségüket, akiket addig a 
nagy kaució, a családi háttér tett von-
zóvá. Most életképtelen, elkényeztetett 
dámák, akik délig alszanak, kártyáznak, 
fecsegnek… 1946 márciusában Bárczyt 
is felmentették beosztásából, és létszám-
feletti állományba helyezték. Ekkor 
már nagyon nehéz volt egykori katona-
tisztként munkát kapni, mert senki sem 
akarta őket alkalmazni, hisz bűnbaknak 

számítottak. A hadseregből eleve kimaradt tisztek kárörvendve fogadták Bárczy 
százados bukását – „megmondtuk, hogy nem kellett volna sietve fejest ugrani a 
vörösbe !”26 Ennek ellenére, amikor 1946 végén a HM demokratikus tiszti átképző 
tanfolyamra vezényelte, élt a lehetőséggel, és végigcsinálta a két hónapos kurzust. 

24  HIL Tgy. 2777. sz. 1. rész 61–62.
25  Bárczy akkori olvasmányai közül Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre Helyünk és sorsunk, John Reed Tíz nap, 
amely megrengette a világot és Joseph E. Davies Moszk-
vai jelentés című könyvét említi (Davies, aki a harmin-
cas években az Egyesült Államok moszkvai nagykö-
vete volt, mindent elhitt a régi bolsevik vezetők elleni 
kirakatperekből…).
26  HIL Tgy. 2777. sz. 2. rész 2.
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Ami nem volt más, mint tömény marxizmus–leninizmus (figyelemre méltó, hogy 
ez még Nagy Ferenc – ugyan a Magyar Közösség üggyel támadott – kormányá-
nak időszaka…), némi irodalommal, joggal és harcászattal kiegészítve.27 A részt-
vevők többsége százados volt – régiek, de már újak is. Bárczy ezen a szűrőn is át-
ment, sőt egy felállítandó ejtőernyős alakulat parancsnokának szemelték ki, amit 
okosan visszautasított. (Ez az egység akkor nem jött végül létre.) Előbb Debre-
cenbe került, majd vissza Miskolcra, ahol azután 1949-ben maga kérte felmen-
tését és nyugállományba helyezését. Ennek hosszú és részletesen leírt története 
azonban már nem az 1945-ös tapasztalat története, sokkal inkább az ötvenes éve-
ké – a negyvenesek végén.

Bárczy János befolyásos felső köztisztviselői családból származott, apja egye-
temi tanár és pénzügyi államtitkár volt a Bethlen-kormányban; az egykori híres 
budapesti főpolgármester, a miniszterelnökségi államtitkár rokonságban állt ve-
lük. Anyai ágon felmenői jogászok, kúriai bírák, orvosok voltak. Bátyja ugyan-
csak jogot végzett, ő maga a Piarista Gimnáziumból egyáltalán nem katonának, 
hanem jogásznak, tisztviselőnek készült. Az apa korai halála (1929) után a család 
anyagi helyzete megrendült, így került a kiváló sportoló (ifjúsági bajnok tőrvívó) 
Bárczy János a Ludovikára.28 Képességei, különösen intellektusa – ez kiváló írás-
készségéből is kitűnik – messze évfolyamtársai átlaga felett lehettek. Hadiakadé-
miára egyedül őt vették fel az évfolyamból, ami ugyancsak aligha volt véletlen. 
Meggyőződése, világszemlélete leginkább konzervatív liberálisnak mondható. 
Elitalakulat tagja volt, és a hadsereg elitjébe készült. Ebből (is) adódott nyitott-
sága az 1945-ös fordulatra – úgy hitte, őszinte német- és náciellenessége összefér 
magyar tiszti hivatástudatával és becsü-
letével. Emlékezését valószínűleg nem a 
nyilvánosságnak szánta, meglehetősen 
szókimondóan, bár az antikommunista 
és szovjetellenes deklarációktól mente-
sen tekintett vissza 1945-re. A szövegből 
hiányzik a Horthy-rendszer és elitjének 
rituális elítélése, ami így különbözik szerzője későbbi, publikált emlékirataitól 
(amelyek természetesen mellőzték az 1945 utáni időket). Alighanem a köz szolgá-
latának ethoszából adódott, hogy Bárczy katona akart maradni. 1945 tapasztalata 
számára valóban az újrakezdés egy megújult régi szervezeti keretben – a megúju-
lás lehetőségében feltehetően őszintén hitt. Az átmenet hosszabb lett, mint gon-
dolta, s végül sikertelenül zárult. Emlékezése főként személyes egyedülléte élmé-
nyéről szólt, arról, hogy minden oldalról bizalmatlanság és ellenségesség vette 
körül. Egykori közegétől aligha várt mást – számos részlet bizonyítja, hogy nem 
volt túl jó véleménye a tisztikarról. A kommunistákat nem ismerte, úgy hitte, ta-

27  A tiszti átképző lényegében a kommunista befo-
lyás alatt álló nevelőtiszti tanfolyammal volt egyenlő, 
lásd Király (1986) 124–125.
28  Családjáról és ludovikás éveiről Bárczy emlékirata 
első részében számolt be. HIL Tgy. 2704. sz. 
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nulással pótolhatja a hiányt, de ez sem sikerült. Később kistisztviselőként hamar 
megkapaszkodott a szocialista rendszer középosztályában, ám ez – éppen 1945-ös 
reményei miatt – aligha elégítette ki.29

„Szkoro domoj” – visszaemlékezés a kilencvenes évekből  30

Dobozy Lajos tüzér százados húsz évvel Bárczy után tekintett vissza 1945-re – és 
szövege tanúsága szerint Bárczyval ellentétben semmit sem várt tőle, legalábbis 
semmi jót nem. Dobozy egész tiszti szolgálati idejét az orosházi 18. tábori tüzérosz-
tálynál töltötte, 1943–44-ben egy évet megszálló alakulatnál szolgált a Szovjetu-
nióban, majd egy betegség után, 1944 őszén ismét a frontra került, most már Ma-
gyarországon. Visszaemlékezése elején leírta, hogyan vett részt a harcokban foga-
tolt tüzér ütegparancsnokként. A szövegből kiderül, Dobozy százados sem szerette 
a németeket és a nyilasokat. A háború után ötven évvel úgy emlékezett, hogy 1945-
ben úgy gondolta: a hazát meg kellett védeni az oroszoktól és a románoktól (akiket 
csak oláhoknak nevezett). Menyasszonya kommunista volt (hogy ez mit jelentett 
akkor, nem fejtette ki), akit 1944 őszén éppen ezért ismerőséhez, Pálffy György ve-
zérkari századoshoz küldött, hogy bújtassa el az ütegénél, de Pálffy akkorra már 
maga is illegalitásba szorult. 

Dobozy százados 1944. december 20-án esett fogságba, Székesfehérvártól dél-
re. A rohamozó oroszokat „részegen üvöltöző, vadállati külsejű bandaként” írta 
le, akik foglyul ejtvén folytonosan ütötték-verték, agyonlövéssel fenyegették őket 
– a csak fasisztának szólított tiszteket –, de azért visszakísérték az arcvonal mögé. 
„Nem emberek ezek” – summázta az ellenséggel való személyes megismerkedést, és 
ennél a véleménynél ki is tartott írása végéig.31 A fogolymenet a Székesfehérvár–Se-
regélyes–Bátaszék–Baja útvonalon, gyalog és vasúton haladt, miközben a kísérők 
mindig szkoro domoj-jal (hamarosan haza[mentek] !) hitegették őket. „A világon 
semmi olyan náció nincs, aki többet tudna hazudni, mint ezek a kommunisták, 

főleg ha még oroszok is ráadásul.”32 Végül 
Temesváron kötöttek ki, a gyűjtőtábor-
ban, ahol már – a későbbi hadifogoly-lét-
re hajazóan – elkülönítették a magyaro-
kat a németektől, a tiszteket (és a hozzá-
juk csapott civileket) a legénységtől. A fo-
golylét fő problémája, leírásának toposza 
az étkezés – 1944–45 tele ebből a szem-
pontból a legnehezebb időszakok egyike 
volt. „Enni éjjel, vagy sötét hajnalban 

adtak. A barakk előtt sorakozva, ki-ki valami edénykével, amije volt, várakozott, 

29  Annál fontosabbnak érezhette a hetvenes évek vé-
gétől társadalmi csoportja és hivatása sajátos emlékőr-
zőjének szerepét, vagyis írói munkásságát – ami azon-
ban nem tárgya ennek a tanulmánynak.
30  Dobozy Lajos: Hadifogság 1944–1948. HIL Tgy. 
3322. sz. [1990-es évek].
31  Uo. 14.
32  Uo. 27.
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amíg valami benzineshordó-féle edényben a napi egyszeri lilaszínű burizst (árpaká-
sa-rozskása) és [a] krumplihéjjal főzött, kb. 3-4 deci mennyiségű levest (moslékot) 
odahozták és kimérték. Néha mintha lóhús cafrangok úsztak volna benne. Ez volt 
minden.”33

1945 januárjában, az Ideiglenes Nemzeti Kormány által megkötött fegyverszü-
netet követően a szovjet parancsnokság engedélyt adott rá, hogy az elosztó tábo-
rokban tartott magyarok körében toborozzanak az új hadseregbe; a fegyverszünet 
kifejezetten kötelezte Magyarországot, hogy új haderejét állítsa az antifasiszta 
szövetség szolgálatába. Ez történt Temesváron is. Dobozy Lajos – és gyaníthatóan 
sokak – számára a szervezés alatt álló magyar önkéntes hadosztályhoz való csatla-
kozás gondolata azért merült fel, mert észrevette: a tábor egy részében láthatóan 
jobban tartott, jobban kinéző foglyok vannak. Dobozy a kőszegi katonai reálisko-
lából ismerte Szigethy Zoltán folyamőr századost, az egyik alegység parancsnokát, 
neki küldött üzenetet arról, hogy jelentkezik a demokratikus honvédségbe. „Csak 
ki ebből a pokolból ! ” – a jelentkezés egyetlen célja Dobozy szerint a fogolylétből 
való szabadulás volt. Amit később – 1945-től a rendszerváltásig – erről írtak vagy 
mondtak, „az már egyeseknek a kommunista rendszerbe való beilleszkedésük, 
előnyhöz jutásuk célját szolgálta. A fene se akart harcolni, főleg nem a saját faj-
tánk ellen, még ha azok még mindig kénytelenek voltak a nácik mellett küzdeni. 
Meg aztán a »hős szovjet felszabadítókkal« együtt ezt azok sem nagyon hitték el, 
akik folyton hangoztatták. Mindenesetre ez az opportunizmus sok magyar katona 
életét mentette meg…”34 A szerveződő hadosztály barakkjai tiszták voltak, bizto-
sították számukra a személyes tisztálkodás lehetőségét, és kijárhattak Temesvárra 
is. Dobozy Lajos százados azonnal a hadosztály 3. ezredének parancsnoka lett – ez 
a beosztás az ő életkorában és rendfokozatával amúgy teljesen lehetetlen lett volna. 
Jól be is illeszkedett, „csak akkor kezdtem viszolyogni, amikor megismertem egy 
Pártos Imre nevű zsidó munkaszolgálatosból magát tüzér zászlósnak, majd főhad-
nagynak tituláló pasast”, az oroszok megbízottját, az ezred politikai tisztjét.

1945. április végén úgy hírlett, hogy a hadosztályt hazaszállítják Magyarország-
ra (és „majd ott meglátom, mi a teendő” – írta Dobozy). Az ezredek sorra elhagyták 
a tábort, elment a 3. is, csak parancsnoksága maradt, így Dobozy Lajos százados 
is. A vasutasoktól tudták meg, hogy a vonatok nem Magyarország felé, hanem az 
ellenkező, keleti irányba indultak. A városi kimenő lehetősége megszűnt. Ebben 
a baljós légkörben érkezett Temesvárra 1945. május 2-án Dobozy menyasszonya 
Budapestről. A százados egy szerencsés véletlen folytán kijutott a városba – és el-
határozta, hogy másnap nem megy visz-
sza. Gyorsan keresni kezdték, de sikerült 
elrejtőznie és kalandos úton Budapestre 
jutnia.35 Ott előbb bujkált, de miután a 

33  Uo. 30.
34  Uo. 33.
35  Uo. 38.
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háború napokon belül véget ért, abban bízva, hogy lassan konszolidálódik a hely-
zet, felkereste Pálffy Györgyöt, és elmondta, szeretne a honvédségnél maradni. 
Pálffy Illy Gusztáv személyügyi felelőshöz küldte, aki nagyon jól ismerte Dobozy  
százados problémáját – mások is megszöktek Temesvárról, meg máshonnan is. 
Illy nem „olvasott be” neki, mint Bárczy századosnak, hanem megnyugtatta: egy 
idő után nem keresik őket tovább. Azonnal be is osztotta a dunántúli hadkerület 
szervezésébe, amelynek bevonulási központjául Balatonfüredet jelölték ki. Dobozy 
ennek – négy főnek – a parancsnoka lett, ám amint elhelyezkedett, mindjárt az 
első napon, 1945. június 30-án éjszaka egy szovjet járőr letartóztatta. Az már csak 
állambiztonsági anyagából derül ki, hogy miután megszökött Temesvárról, az ott 
megalakult Magyar Nemzeti Hadseregtől, az NKVD szabályos körözést adott ki 
ellene.36 Emlékezései szerint vagy a HM-ben árulták el hollétét az érdeklődő oro-
szoknak, vagy leendő felesége testvérei mondták meg, hol van. Akárhogy is tör-
tént, egy német SS-ekből álló transzporttal indították útba Foksányba, ahol aztán 
átszökött egy rendes magyar táborzónába. Innen került a Kijev melletti Darnyi-
ca táborába, megannyi magyar katonatiszt fogságának színhelyére, ahonnan 1948 
szeptemberében térhetett haza.

Dobozy emlékiratában viszonylag részletesen leírta a fogolylét körülményeit, a 
higiéniától az étkezésen át a munkaviszonyokig és a szabadidő eltöltésének lehető-
ségeiig. Bár a tiszteket a korabeli szabályok szerint nem lett volna szabad dolgoztat-
ni, és ezt valamelyest a szovjet hatóságok is elfogadták, a többség inkább elfogad-
ta a munkalehetőséget, ami kézzelfogható (elfogyasztható) kedvezményekkel járt. 
Így tett ő is, dolgozott üzemek helyreállításán, kovács- és más műhelyekben mint 
„majszter”, aminek révén üzletelési lehetőségei adódtak táboron belül, sőt kívül is. 
1947 nyarára Dobozy az általa egyébként meglehetősen negatívan beállított „lá-
ger-arisztokrácia” (fogolytáborparancsnokok, írnokok, propagandisták, hadifogoly 
ezred- és századparancsnokok, fürdő- és mosodafőnökök, mesteremberek, normá-
sok, brigadérosok) kasztjának tagja lett, mint az egyik altábor hadifogoly parancs-
noka. Külső munkákon találkozhatott a helyi szovjet emberekkel – például a kijevi 
lakásépítéseken az elittel, így tábornokokkal és egyetemi tanárokkal –, de „hazai”, 
vagyis szovjet táborlakókkal is. „Borzalmasan néztek ki ezek a szerencsétlenek. 

Sokkal rosszabbul, mint mi akkor.”37 Ké- 
sőbb mosodafőnök lett – még mindig 
arisztokrata –, de egy konfliktus a tábor 
szovjet parancsnokával (akiről Dobozy 
nem mulasztotta el megjegyezni, hogy – 
szerinte – zsidó volt) véget vetett ennek.  
A nacsalnyik, mivel nem maradt meleg 
víz, amikor fürödni akart, nemcsak levál-

36  Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltá-
ra (ÁBTL) 3.1.5. O-15982/104. Dobozy Lajos dossz. –  
A temesvári hadosztály egyetlen egysége, egyetlen 
katonája sem foglalta el szolgálati helyét az új honvéd-
ségben, a szovjetek hadifogolyként valamennyiüket 
elszállították az országból.
37  HIL Tgy. 3322. sz. 82.
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totta, hanem le is csukatta a századost; még szerencse, jegyezte meg, hogy a szovjet 
beosztott őrség is antiszemitákból állt, így megkönnyítették fogságát, amennyire le-
hetett. „Az első idők nehézségei után általában nem volt rossz dolgom – írta 1950-es 
önéletrajzában. – A szovjet táborvezetés teljes bizalmát és jóindulatát élveztem.”38

Dobozy százados az 1945-ös élmény utolsó mozzanatát emlékezése szerint 
1948-ban élte át. Tavasszal ismét új Kijev környéki lágerbe vitték át, ahol mint tisz-
tek, már nem voltak hajlandók dolgozni, és ezt őrzőik tudomásul is vették. Inkább 
„antifasiszta agitációval” és a hazai változásokról való tájékoztatással készítették 
fel őket a közelgő hazaszállításra. 1950-ben írt önéletrajzában a százados még úgy 
fogalmazott, hogy az antifasiszta aktíva tagja volt, így ideológiai képzettséget szer-
zett, negyvenvalahány évvel később erről nem szólt.39 1948 kora őszén egy kijevi 
gyűjtőtáborban kicsit jobb kosztot és ruhát kaptak, „kipofoztak minket egy kissé”. 
Majd lassan elindultak haza, állandó motozás, zabrálás közepette, s egyeseket 
még az utolsó pillanatban is kiemeltek a transzportból. Nem sikerült valami ün-
nepélyesre a megérkezés sem – Debrecenben egy párt- vagy belügyi funkcionárius 
egyszerűen lefasisztázta a foglyokat, akik túlnyomórészt tisztek voltak. A nyugati 
fogságból hazatérteknek akkor már mind jó állásuk volt, emlékezett vissza kese-
rűen Dobozy; a tüzérek és műszakiak egyenesen a harmadik félévre iratkozhattak 
a Műegyetemre. Ő 1948-ban már nem végezhetett egyetemet (bár 1950-ben még 
utalt rá, hogy ezt tervezi), technikusként, műszaki tisztviselőként, tervezőként dol-
gozott különféle útépítő vállalatoknál.

Dobozy Lajos szülei értelmiségiek voltak, apja orvos, anyja tanítónő, ő azonban 
árván nőtt fel; nyolcéves korában elvesztette apját, tizenhat évesen pedig édesanyját 
is. Gyámja egy nyugalmazott köztisztviselő volt, akit sohasem említett. 1950-es ön-
életrajzában hallgatott a temesvári önkéntes hadosztályról, a szökésről és 1945-ös rö-
vid szolgálatáról a dunántúli hadkerületben. Ez akkor természetes és indokolt koc-
kázatkerülő stratégia volt, hiszen akikkel összeköttetésbe került (Pálffy, Illy), ekkor 
már konstruált perek áldozatai lettek. Az is nyilvánvaló, miért szólt akkor pozitív 
kontextusban a szovjet hadifogságról. 
Bár ez nem volt kötelező: hasonló sorsú, 
szovjet fogságot megjárt társai egy része 
ezt puszta katonás adatközléssel oldotta 
meg (-tól, -ig, hol). Az 1990-es évek elején 
a már régen nyugdíjas Dobozy százados 
(akkor éppen 1958 óta lefokozott hon-
véd) rehabilitációs kérelmében az „[1945-
ben] önként jelentkeztem a fasizmus elleni 
harcra” formulát használta, igaz, csak egy 
dokumentumra hivatkozva.40 Élete legvé-

38  HIL HM KI 14612. sz. tiszti okm. gy.
39  Uo.
40  A szóban forgó mondat: „az egyik dokumentum 
szerint önként jelentkeztem a fasizmus elleni harcra, 
de a másik – elbocsátó – [B-lista-]határozat hivatko-
zott 2/a [helyesen 2bc.] pontját azokra alkalmazták, 
»akiknek hivatali működése az ország demokratikus 
szellemű újjáalakítását tevőlegesen nem szolgálja«. 
Ezt megállapította egy olyan bizottság, akik soha nem 
láttak engem, én sem őket.” Uo. 
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gén (1999-ben hunyt el) 1945-ös fordula-
tának egyetlen értelmét és jelentését látta: 
szenvedés- és meghurcolás-történetének 
kezdetét és foglalatát. Ez Dobozy szá-
zados 1945-ös tapasztalata – emlékezése 
legalábbis ezt mutatja fel. A temesvári ön-
kéntes hadosztály antifasiszta harc helyett 
itt a szenvedések előli menekülőútként je-
lent meg. Kérdés, hogy a szövegen átsütő, 
határozott rasszista meggyőződés és gyű-
lölet évtizedeken át őrzött folyamatos- 
ság-e, vagy csupán hasonulás a késő kilenc-
venes évek egyik szellemi áramlatához; az 
emlékező mindenesetre akarva-akarat-
lanul ezt állította elbeszélése tengelyébe.  
A szenvedést az „oroszok”, a kommunis-
ták és a zsidók mérték rá, pedig még e 
legkésőbbi szövegéből is kiviláglik, hogy 
vele személy szerint még a fogságban is vi-
szonylag egész jól bántak.

„Hogy az ördögbe történt ez az egész ?” – emlékezés a kétezres évekből
Perjés Géza gyalogsági százados avatása után Nagykanizsán, Kőszegen és Szombat-
helyen szolgált, 1942–43-ban 13 hónapra megszálló alakulattal a szovjet hadszín-
térre került. 1944 nyarán ismét harctéri szolgálatot teljesített, amikor tüdőlövést 
kapott. Felépülése után alakulata Ausztriába települt, ahol angol hadifogságba 
esett. 1946 februárjában tért haza. A hatvanas években Perjés az egyik legelismer-

tebb magyar hadtörténész lett, a rend-
szerváltás után visszakapta elvett rend-
fokozatát, előléptették, és a kilencvenes 
évek legelején a Honvédelmi Miniszté-
rium újonnan létrehozott tanácsadó tes-
tületének tagja, sőt egy darabig vezetője 
lett. Nyolcvanadik életévén túl, a kétez-
res években több emlékező beszélgetés-
ben tekintett vissza életútjára – s ezek-
ben kiemelt jelentőséget tulajdonított az 
1945-ös pillanatnak.41

41  Interjú Perjés Gézával 2001. május 25. Az in-
terjút készítette Hanák Gábor. Országos Széchényi 
Könyvtár, Film- és Videotár, Történeti Interjúk Tára 
(OSZK TIT). A továbbiakban a nem jelölt idézetek 
a vágatlan, nagyjából egyórás interjúból valók, az 
élőbeszéd zavaró redundanciáinak kiküszöbölésével. 
Lásd még Dialógusok – Perjés Géza hadtörténésszel. 
[Portréfilm, rend. Kisfaludy András, 2003.] Per-
jés írt emlékezést fronttapasztalairól is, lásd Perjés 
(1997).

Dobozy Lajos fogság és újrakezdés után – az öt-
venes években
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A fordulat jelentését Perjés – az ország történelmi változásán túl – abban lát-
ta, hogy kényszerűen ugyan, de mégis utat nyitott számára az értelmiségi pá-
lya felé. Nyolcgyerekes középosztályi hivatalnokcsalád sarjaként kézenfekvő 
módon anyagi okokból került a katonai pályára (egyik bátyja ugyancsak hiva-
tásos tiszt lett). „Az a hivatás, amit magamnak választottam, azt nem választot-
tam, mert engem beraktak a katonaiskolába.” Nem is csak a Ludovikára, hanem 
tízévesen, elemi után a „cőgerájba”, ami esetében a soproni, majd a pécsi katonai 
al-, illetve főreáliskolát jelentette. Akadémiai éveit az alaki kiképzés és a katonás 
szellem miatt nemigen szerette, érdeklődése már akkor is az irodalom és a társa-
dalomtudomány felé vonzotta. Ennek művelésére egy önképzőkörfélében vett 
részt az Akadémián, ahol különböző aktuális társadalmi problémákat beszéltek 
meg, frissen megjelent könyvek, elsősorban a harmincas évek második felének 
népi szociográfiái, Szabó Dezső, Kodolányi János, Németh László írásai alapján. 
Mindkét emlékezésében felidézte azt a jelenetet, amikor az egyik esten váratlanul 
megjelent a Ludovika akkori parancsnoka, Szombathelyi Ferenc tábornok, s miu- 
tán érdeklődve végighallgatta a referátumot, a szolgálati szabályzatra hivatkozva 
betiltotta a kör működését. Hogy a társadalompolitikai esteket nyilasok szervez-
ték volna, az Perjés szerint teljes tévedés volt, bár ennek kapcsán felidézte a nyi-
las-náci meggyőződésű akadémistákkal való gyakori vitákat, vagyis a mozgásban 
lehetett éppen szerepe a terjedő szélsőjobboldali eszméknek. „A félműveltségtől 
akart óvni bennünket” – emlékezett vissza megengedően Szombathelyi akciójára. 
Idegenkedése ellenére az avatáskor már mély hivatástudattal eltelt, „fanatikus ka-
tonaként” jellemezte önmagát, akit mélyen áthatott az akkori tiszti ethosz. Ennek 
középpontjában az integer Magyarország visszaszerzése állt, természetesen hábo-
rúban, akár saját élete árán. És mégis, „én már mikor tiszt lettem, azt forgattam a 
fejemben, hogy el kéne végezni az egyetemet is, mert nyomasztónak éreztem a mű-
veltséghiányomat. És ugyanakkor valami olyant éreztem, hogy talán van is valami 
mondanivalóm.”

1945 visszatekintése szerint Perjés számára egyértelműen azt jelentette, hogy 
annak a hivatásnak, amit szenvedélyesen magáénak vallott, vége. Ekkor már nős 
volt, sőt megszületett az első gyereke is, tehát 1945 súlyos egzisztenciális kérdést is 
feltett – hogy akkor miből fognak élni. E kettő azt diktálta volna, hogy hazatérése 
(és a hadseregből való, rutinszerű eltávolítása) után állást keressen, és mellette va-
lami polgári szakmát tanuljon. Érzett azonban egy harmadik imperatívuszt, amely 
feledtette a fanatikus katona keserűségét, aki nem gyakorolhatja többé hivatását –  
és feledtette bizonyos fokig az ifjú családapa kötelességtudatát is. „Bekövetkezett 
a katasztrófa, és ez az élmény, hogy hát hogy az ördögbe történt ez az egész ? Az 
ország lerombolva, megszállva oroszoktól, és hát hogy történt ez az egész ? Ezt meg 
kéne magyarázni. Tulajdonképpen ekkor döntöttem el, hogy nekivágok az egye-
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temnek. És forgott itt minden, jog, még agráregyetem is, de aztán valami brosúrát 
kaptam, hogy Szalai Sándor vezetésével elindul a szociológusképzés. Na, mondom, 
ez kell nekem. És így iratkoztam be 1946 nyarán az egyetemre. […] Ennek a magya-
rázata tényleg csak az lehet, hogy a megélt tragédia, ugyanakkor az előzetes, rend-
kívül szenvedélyes érdeklődés a társadalmi, emberi dolgok iránt olyan hatással volt 
rám, hogy ez háttérbe szorította a tulajdonképpeni reális problémát, a család fönn-
tartását. Bizonyos fokig enyhített a dolgon, hogy nagyon sok támogatást kaptam a 
feleségem szüleitől, akik mindent vállaltak, és magától a feleségemtől is.”

Perjés 1946 őszétől a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán szocio- 
lógiát, emellett pszichológiát és filozófiát is hallgatott. Tanult, de dolgozott is a 
Szociológiai Intézet könyvtárosgyakornokaként. Ami azonban csaknem hatvan 
év távlatából ennél is fontosabbnak tűnt: bekerült egy körbe. Ennek középpont-
jában Szalai Sándor állt, aki Perjés jellemzése szerint „bizonyos szempontból zse-
ni volt. Nem volt alkotó szellem, mert tulajdonképpen nem is maradt nagyon 
utána teljesítmény. Szociáldemokrata volt ugyan, de egy abszolút értelmiségi, 
liberális értelmiségi, aki úgy gondolta 1946–47-ben, hogy itt fent lehet tartani 
valamilyen egyensúlyt, valamilyen intellektuális színvonalat, és nem szabad ra-
dikálisan osztályokat, csoportokat, rétegeket kirúgni, elnyomni, meggyilkolni.” 
Szalai körül ennek megfelelően teljesen vegyes tanítványi kör alakult ki. Egy-
részt Perjéshez hasonló volt elemek, vagy azok leszármazottai, mint Cseh-Szom-
bathy László és Harsányi János, másrészt különböző hátterű ifjúmarxisták, akik 
már kész meggyőződéssel érkeztek az egyetemre, mint Karsai Elek, Rezső Mar-
git vagy Vidmár Lucia. „A Lipótváros éppúgy képviselve volt, mint a proletariá-
tus, a jobboldal éppúgy, mint a baloldal.” Még a ludovikás katonás szellem, a volt 
százados undorának tárgya is értelmet nyert. „Hogy engem odafogadott könyv-
tárosnak az intézetbe, abban volt taktika is. Egy ludovikás – ezzel én mutatom, 
hogy mi az én fölfogásom egyrészt; másrészt egy hasznossági szempont is, mert 
Szalai azért soha nem nélkülözte a pragmatizmust. Egy ludovikásra rá lehet bízni 
egy könyvtárat, ugye.” 

Perjés (és portréfilmjében Cseh-Szombathy) emlékezése szerint a hallgatói cso-
port parázs, de szabad vitákban élt együtt a professzor körül két teljes tanéven át. 
Annak idején háttérbe szorított intellektuális képességeit kibontakoztathatta, má-
sodévesként már ő állította össze és szerkesztette egyetemi jegyzetté Szalai előadá-
sait, sőt ugyanekkor már szemináriumot is bíztak volna rá. Ezt a hallgatóság egy 
része ugyan „Fasisztától nem tanulunk ! ” szövegű falragasszal megakadályozta, de 
Perjés, emlékezése szerint, ezeket nem vette túlságosan komolyan. „Guggolva is ki-
bírjuk !” – mert ha az lesz is (vagyis szovjet rendszer), nem tart túlságosan sokáig. 
Megtette az első lépéseket egy társadalomtudományos alapozottságú hadtörténet 
felé. Szalainak ebben is volt szerepe – ő hívta fel a figyelmét Engels hadtörténeti 
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írásaira, amelyekre Perjés a kétezres évek elején is mint felvillanyozó és inspiráló 
művekre emlékezett.42 

Végül 1948 őszén, a harmadik év őszi szemesztere során Szalait annyi támadás 
érte, hogy sorra el kellett távolítania tanítványainak kivárásra készülő csoportját. 
Az új terminológia szerint „jobboldali elhajlóknak” nevezett csoportba tartozott 
Perjés Géza is, akit ekkor ért utol a „szokványos ludovikás sors: hol segédmunkás, 
hol hivatalnok, kirúgások mindenhonnan”. A végső mérleg tehát nem lehetett 
kedvező, de az 1945-ös tapasztalat pozitív átélése még ezen is átsejlik: „Egy olyan 
illúzióba ringattam magam, hogy a meg-
szerzett tudással megtalálom a megoldást 
is, hogy hogy az ördögbe fogunk ebből 
a szakadékból kilépni. Ami egy tökéle-
tes illúziónak bizonyult, mert egyrészt 
tőlünk teljesen függetlenül mentek a 
dolgok, meg látjuk, hogy ezek a szellemi 
tudások mit sem tudnak segíteni a világ 
sorsán. Persze nem arról van szó, hogy 
megbántam volna, mert azért mégis nagy gyönyörűség volt ennek a tudománynak 
az emlőit szívogatni, ebben a tudományos légkörben élni, problémákat megoldani, 
hallatlan izgalmas volt. De tulajdonképpen bizonyos fokig rá is ment a házassá-
gom, majdnemhogy felelőtlen dolog volt ez.”

A négy százados 1945-ös tapasztalatát a véletlen nagyíttatta ki: száznál több vizs-
gált, hasonló helyzetű és sorsú társuk közül csak ők négyen hagytak hátra hosszabb 
szöveget, reflexiót arra az évre vonatkozóan – vagy legalábbis egyelőre ezek voltak 
hozzáférhetők számomra. Az eltérő keletkezési időpontok természetesen alapvető-
en határozzák meg az 1945-nek tulajdonított jelentést. Arató százados naplójából 
ez még hiányzik; az ő krónikája az egyetlen, amely a vereség egykorú átélésére ada-
lékokat szolgáltathatna; a többiek, évtizedekkel később ezt már adottnak vehették, 
és megtehették (volna), hogy keveset vagy semmit sem foglalkoznak vele. Arató 
naplója ehhez képest mintha külső szemlélőként, távolról és hűvösen kezelné a 
vereség tényét. Bárczy és Dobozy úgy emlékeznek 1945-re, mintha a jövőbe tekin-
tettek volna: az előbbi időhorizontja tágas, az utóbbi úgy rekonstruálja, hogy csak 
néhány hónap, nap, sőt olykor egy-két óra – ilyen a fogságba esés mozzanata, vagy 
a szökésé. Ezzel szemben az utoljára, az életút végén keletkezett Perjés-emlékezés 
érzelmi és tudati feszültséget társít a vereség élményéhez: az okok megértésének 
és a kiút keresésének intellektuális, de egyben erkölcsi imperatívuszát. Biztosan 
állítható, hogy ez az attitűd kivételes, hiszen hasonlónak a Perjéshez mentalitás-

42  Dialógusok című portréfilmjében Perjés félig tréfá-
san azt mondta beszélgetőtársának, Hermann Róbert 
hadtörténésznek, hogy Engels-hivatkozásai és társada-
lomtudományi szemlélete, főként közgazdasági alap-
jai miatt a hadtörténetet a hadosztályok/ezredek stb. 
mozgásaként felfogó kollégák gúnyosan „az egyetlen 
magyar marxista hadtörténésznek” nevezték.
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ban leginkább közel állónak tűnő Bárczy szövegében sincsen sok nyoma. Közös a 
valamilyen módon átélt feladat és szolgálat folytatásának igénye, ami egyben újra-
kezdés. Mivel azonban hiányzik a számvetés a régivel, az egyéni vagy csoportos (a 
tisztikarra, a hivatásosokra vagy akár a magát nemzetfenntartóként meghatározó 
tisztviselői rétegre vonatkozó) felelősség felvetése, az újrakezdés újdonságát nehéz 
meghatározni. Perjés Géza emlékezése ebből a szempontból is kivételes, bár ebben 
nagy szerepe volt az őt kérdező Hanák Gábornak. Ő az interjúban, amely 1945-ről 
szólt, egyszer csak visszalépett az időben, és kifejezetten rákérdezett arra, hogy az 
avatás előtt álló hadnagyok hogyan vélekedtek a zsidókérdésről és a faji törvények-
ről. Perjés előtte a patriotizmusról beszélt, hogy mit jelentett számukra Trianon és 
a revízió. A kérdésre így válaszolt: „Ez nagyon nehéz kérdés, utólag gondolkozva 
majdnemhogy lelkiismereti kérdés. Érdekes módon ezek a zsidótörvények bennem, 
bennünk különösebb emóciót nem váltottak ki. Ez talán azzal magyarázható, hogy 
azért még nem volt emberhalálról szó. Itt egy korlátozásról volt szó, amit bizonyos 
fokig még jogosnak is gondolt az ember, mert valahogy így gondolkoztunk, gon-
dolkoztak. Az én falumban, Martonvásáron, négy-öt gazdag ember volt, az mind 
zsidó volt. A bankár, a kereskedő, a szeszgyáros, hát hogy van ez az egész dolog ? 
Amellett azért hiába, nem lehetett kivonni magát az embernek a sajtó és a retten-
tő masszív jobboldali propaganda alól. Szóval az emberben eltompultak bizonyos 
szükséges és jogos reflexek. Szégyellem utólag, hogy ezt ilyen mindennapi politikai 
hogyhívjáknak fogtam föl. Nem láttam benne erkölcsi kérdést. És azt hiszem, hogy 
a társaim döntő többsége így vélekedett, de hát az egész magyar társadalom szinte 
így vélekedett. Ha ezekben az időkben van valami nagyon szégyenteljes, akkor ez 
az, hogy a társadalom ezt tudomásul vette. Nem lehet embereket szabadságuktól, 
létalapjuktól megfosztani és megalázni. […] Ezzel a kérdéssel előjöttél egészen vá-
ratlanul, és belőlem most ez a reakció váltódott ki, ami már persze régen dolgozik 
bennem.”43 A századosok az 1945-ös tapasztalatot az átélő, majd emlékező egyénre 

és mikrokörnyezetére szűkítették; erre 
az egyébként kézenfekvő és természetes 
körre korlátozták elbeszélésüket. 1945 

azonban nem csak azt jelentette, hogy százegynéhány fiatalembernek vagy pár 
ezer egyenruhásnak új foglalkozás után kellett néznie. Világtörténeti fordulópont, 
amelynek jelentést adni puszta átéléssel nem, csak megértéssel lehetséges. 

43  Interjú Perjés Gézával 2001. május 25. OSZK TIT. 
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