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ELŐSZÓ V. MOLNÁR ISTVÁN ÍRÁSÁHOZ

A megszálló szovjet csapatok 1944 őszén az elfoglalt területeken 
azonnal elkezdték összeszedni a polgári lakosokat, pl. Nyíregyháza kör
nyékéről közel 2.000 főt, és a Szovjetunióba szállították ki őket. A szov
jet parancsnokság az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásának 
napján, 1944. december 21-én a 0060. számú parancsában elrendelte a 
német nemzetiségű személyek Szovjetunióba való kivitelét, amely „meg
állapodást” magyar részről Erdei Ferenc foganatosította. Ezzel a náci faji 
törvényeket túlteljesítették, mivel azok pl. csak mindkét nagyszülő eseté
ben tartottak valakit zsidónak, a szovjetek azonban „ha csak egy csepp 
német vér folyik ereiben, akkor az német” meghatározáshoz tartották 
magukat. De kivitték a magyarokat is az ország keleti részéből, Szabolcs- 
Szatmár-Bereg és Zemplén országrészeken kezdve, hasonlóan a kárpá
taljai magyarokhoz, de ugyanez történt az akkor még túlnyomórészt ma
gyar többségű Kolozsváron is. Az ország területéről a polgári személyek 
deportálása csak a II. világháború végén szakadt meg, amikor az elfogott 
katonák és a német fogságból kiszabadult, volt szovjet hadifoglyok nem 
tették szükségessé a polgári személyek deportálását a Szovjetunióba.

A szovjetek viselkedése a magyar katonai vezetést megdöbbentette. 
1945. január elején Nagyalásony székhellyel megszervezték a M. Kir. 
1-00 Különleges alakulatot, amelyet másnéven „kopj ásóknak” is nevez
tek, ahova csak önként jelentkezőket vettek fel. Az egyik túlélő „kopjás” 
így emlékezik vissza az alakulat összeállításakor elmondott eligazításra: 
„Itt a három hónap kiképzési idő alatt elsajátítják mindazon tennivalókat, 
amelyeket alkalmazni fognak a bevetésük során azokban a körzetekben, 
ahová kérik, hogy ejtőernyővel eljuttassák Önöket. A feladatok szerepel: 
megakadályozni a Szibériába irányított emberekkel és anyagokkal meg
tömött vagonok, szerelvények útját; a lakosság biztonságán őrködni; 
rendellenes cselekmények, a nők elleni erőszakoskodásokat megelőzni, 
megfékezni; bűncselekmények ellen fellépni. Egyszóval, a magyar nép, a 
lakosság védelme. Mi csak a mag leszünk, de ki kell terjeszteni a védel
met az egész magyar területre és az egész lakosság széles körére. Ilyen és
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hasonló alakulataik vannak a környező országoknak is, akikkel ha kell, 
együtt tudunk működni a bolsevizmus ellen... ”

A magyar hadvezetés tulajdonképpen azt akarta megakadályozni, 
hogy ne vigyék ki a magyar lakosságot a Szovjetunióba, mint tették ezt a 
németek a zsidók Magyarország területéről való kihurcolásával. Igaz ez 
utóbbit bármelyik szövetséges haderő, úgy az amerikai-angol vagy a 
szovjet légierő is megakadályozhatta volna a vasútvonalak bombázásá
val. Hogy ez miért nem történt meg, az nem e tanulmány feladata.

A „kopjások” ki nem képzett alakulatát 1945. március végén Graz 
mellé vonták vissza. Akik a háború után hazatértek Magyarországra, 
azok zömét - árulás folytán - kivitték a Szovjetunióba, és legtöbbjük a 
Gulágokon alussza örök álmát. A kiképzett személyek, fiatal tisztek 
azonban felderítő jellegű bevetésen vettek részt, sőt ejtőernyővel többe
ket Szentesen és Erdélyben dobtak le.

Az említett alakulat legfelső parancsnoka rezneki Zákó András ve
zérőrnagy volt, a magyar VKF. 2. (Hírszerzés és Kémelhárítás) utolsó 
parancsnoka. Az alakulat törzse nyugtra vonult vissza, és ott angol
francia és amerikai fogságba esett.

1946-ban világossá vált a két világrendszer szembenállása, mivel a 
szovjetek nem hagytak fel a Nagy Péter óta meghirdetett szláv teijeszke- 
déssel, amelyet most a marxizmus-leninizmus álarca mögé rejtettek. A 
nyugati hatalmak hadseregüket leszerelték, ezzel szemben a szovjetek ezt 
nem tették meg, sőt 1948-ban a berlini blokáddal egy válságot robban
tottak ki - a nyugati hatalmak elszántságának kiprovokálására. Ezért a 
nyugati hatalmak maguk mögé igyekeztek állítani a megszállt országok
ban a nemzeti mozgalmakat. Ehhez a legjobb összekötő erő a megszállt 
országok nyugatra menekült, volt hírszerző szervezetei voltak. Ezért ke
restek kapcsolatot Róbert Gehlen tábornokkal, aki a háború alatt a né
metek keleti hírszerzésében dolgozott, vagy a franciák Deux’eme 
Bureau-nak (Második Iroda) útján rezneki Zákó András vezérőrnaggyal, 
a magyar kémelhárítás utolsó vezetőjével, akik aztán az itteni helyzet 
tanulmányozására hírszerzőként futárokat küldtek Magyarországra.

A futárokat újaik során nem a pénzszerzés hajtotta, hanem a hazájuk 
szolgálata, legfeljebb a költségeiket térítették meg. Szemük előtt az a cél 
lebegett, hogy az esetleg kitörő III. világháborúban hazájuk minél jobb 
pozícióba kerüljön - mint ahogy Románia került a II. világháború végén 
és jutalmul meg is kapta Erdélyt -, vagy csökkentsék a háború időtarta
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mát hazájuk területén, valamint újból megakadályozzák a lakosság eset
leges kitelepítését a Szovjetunióba. Továbbá szabotálják a szovjet és a 
magyar hadsereg a Pó-síkság irányába tervezet támadását.

Ezeket a fiatal tiszteket nagy életveszélynek tették ki, részben a ki
váló szovjet elhárítás miatt, akiknek az emberei beépültek a nyugati hír
szerző szervezetekbe. Démi Gerő Sándor, Marinkai István, Szabó Mik
lós stb., elárulták volt bajtársaikat, akiket idehaza az ÁVH várt. Csak 
azok tudtak életben maradni, akik egyedül dolgoztak. Közéjük tartozott 
v. Molnár István, volt m. kir. hegyivadász főhadnagy (1915.06.28., A.n.. 
Gábor Mária), aki egyedül járta veszélyes útját, 1946 és 1956 között hét
szer lépte át a magyar határt.

1956 után a nemzeti ellenállási mozgalom megszüntette munkáját. A 
kinti magyar szervezet, amelyik összefogta a nyugati katonai emigrációt, 
a Magyar Harcosok Bajtársi Szövetségének vezetése ugyanis megállapí
totta, hogy a nyugati hatalmak nem segítették 1956-ban a magyar forra
dalmat és szabadságharcot, és így értelmetlen nyugatról futárokat küldeni 
haza. Védeni kell a magyar vért, amit nem szabad nyugati érdekekért 
feláldozni!

Én az 1970-es években hallottam először vitéz Molnár Istvánról, 
„Pista bácsiról” és soproni tevékenységéről. Adatközlőm szinte hasonló 
módon mondotta el v. Molnár István tevékenységét, mint ahogyan ő 
1998-ban leírta. Kiemelte, hogy mennyire akarta védeni a soproni egye
temisták életét, mert komolyabb harci bevetésre katonailag nagyon ki- 
képzetlennek tartotta őket. November 3-án, éjszaka, szomorúan mondot
ta: - Itt lakik édesanyám a Zrínyi utcában, akit évek óta nem láthattam és 
nem mehet el hozzá, mert csak bajba hoznám. A szeme könnyes volt.

Amikor 1994-ben - „kölcsönös felderítés” után - először találkoztam 
v. Molnár Istvánnal, próbaképpen megkérdeztem. - Te vagy az a „Pista 
bácsi” Sopronból, aki 56-ban ott volt? - Én.- volt a válasz. Akkor kértem 
meg, hogy írja le, mi történt 1956-ban Sopronban, hogy több oldalról is 
megismerhessük azoknak a csodálatos napoknak a történetét.

Pista bácsi nem ment nyugdíjba. Nem tört meg a levert forradalom 
után. Bécsben folytatta korábbi tevékenységét. Alibinek felvette a kap
csolatot az osztrák elhárítással, hogy szabadon mozoghasson. Kihasznál
va kedvező helyzetét, az orosz emigránsokkal alakított ki kapcsolatot, 
akiknek irodája Németországban, Frankfurt am Main-ban volt. Segítsé
gükkel sok ezer magyar- és orosz nyelvű röplapot juttatott el Magyaror
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szágra ballonokkal. Nyilván e tevékenysége miatt rabolták el Bécsből 
1960 nyarán. Munkatársai között árulók voltak, így került a magyar ható
ságok kezére.

S most következzék az írása!

v. Mészáros Gyula


