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A második nagy háborúból jöttem

1944 tavaszán a szegedi Dugonics téren gyülekeztek a katona-jelöltek. Köztük vol-
tam én is. Még civilben voltunk. Irány a Dunántúl. Majd ott honvéd ruhába öltöztet-
nek. Behívóparancsnak engedelmeskedtünk. Egy civil a járdáról ezt kiáltotta nekünk: 
menekültök, menekültök. Én visszaszóltam: nem menekülünk, a front jön utánunk. 
Élelmezésünkről konzerves kocsi gondoskodott. Kaptunk Hitler-szalonnát is, azaz gyü-
mölcsíz-szeleteket. Mindvégig éhesek voltunk. Már a kezdeti időben kialakult egyfajta 
együttműködés a lakosság és a katona-fiúk között. Dugtak valamit a kezünkbe, vagy az 
ablakból hozzánk dobtak valami ehető kincset. Egy kicsit jobban örültünk, ha leánykéz 
tette. Félegyháza körül járhattunk, amikor egy alacsonyan szálló repülőgépről meggo-
lyószóróztak bennünket. A felülről történő támadás nem ért meglepetésként minket. 
Szeged bombázott város volt. Kedves barátomat, Stumpf Ferit akkor vesztettem el, ami-
kor a szegedi Felsővárost szőnyegbombázás érte. Az apostolok lován így cammogtunk 
beöltözésünk színhelyére. Katonatisztek kísértek bennünket. Egy volt tanárom is köztük 
volt – művelt, jó szándékú főhadnagy. Rövid ideig tartózkodtunk egy-egy helységben. 
Ezért nevük bizonytalanul tapadt meg emlékezetemben. Hetvenöt éve jártunk ezen a 
tájon. Tessék megpróbálni ilyen időmesszeségbe visszagondolni. Szekszárd utcáin úgy 
lépkedtem, mintha a ritmust Babits versei zengették volna cipőm sarka alatt. Aztán be-
szállásoltak – nem eskü alatt mondom – egy Gölle nevezetű község iskolájába. Új vise-
letbe öltöztünk: katonaruhába. Esküt tettünk. Néhányan ruhapénzt is kaptunk. Felállt az 
új tiszti- és altiszti kar is. Századparancsnokunk (csak a csúfnevére emlékszem) pipás 
Pista volt. Kemény, szigorú százados. Én a jóindulatát élveztem. Amit tudni kellett, 
azt tudtam. Ezt megjegyezte a százados. Ezredparancsnokunk M. ezredes volt. Ritkán 
láttuk. „Fenn lakott az égben.” Az altisztek között sok jóindulatú parasztfiú szolgált. 
Azonban volt köztük egy Búsi nevű őrmester. Hatalommániás, komisz ember.

Az ünnep délelőttök unalmasak voltak. Söprögetés, a körlet rendbetétele. A fa-
luban volt egy Hangya nevezetű vegyesbolt. Valami szövetkezetféleként működött. 
Említettem már, hogy a magas fiúkra nem mindig találtak megfelelő méretű nadrágot 
vagy bakancsot. Ők a saját viseletükért ruhapénzt kaptak. Ezeket a pengőket költötték 
el a Hangyában. Nagyon szegényes volt az árukészlete. Voltaképpen csak pálinkát lehe-
tett kapni. Az is vásárolta, aki utálta. Kialakult a tiltott italfogyasztási szolidaritás. Ha te 
iszod, hát én követlek elv szerint. A parancsnokság tiltotta az italozást. Büntették is. A 
kiszolgáló személyzetet is figyelmeztették. Történt egy alkalommal, a pult mellett állva 
pálinkázgattunk. Én is, pedig nem szerettem. Valaki kipillantott az ablakon és szólt: jön 
a pipás Pista! A segéd a poharakat gyorsan a pult alá rejtette. Volt köztünk őrvezető is 
(a legkisebb rang), aki midőn pipás Pista belépett, elkiáltotta: vigyázz! A százados ezt 
kérdezte az őrvezetőtől: mit csináltok itt? Százados úrnak alázatosan jelentem, beszél-
getünk – füllentette az őrvezető. Na, lehelj rám! Te pálinkát ittál. Állj ide balra, szólt az 
őrvezetőre. A többiek is mind balra állítódtak. Engem jobbra állított a százados. Pedig 
én minden tekintetben a bajtársaimmal együtt éreztem és cselekedtem. Részrehajlását 
feltehetően felkészültségemmel értem el.

Hétköznapokon délelőtt az egység a harci feladatokra készült. Lőgyakorlatokat vé-
geztünk, és a sikeres harci mozgásokra készültünk fel. Gyakorlótéri kiképzőnk Búsi 
Gyula őrmester volt. Teljesíthetetlen feladatokat rótt az embereire. Mivel magas voltam, 
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én az élen álltam rajparancsnokként. Írja össze a raj névsorát, kaptam a parancsot. Papírt, 
ceruzát nem volt időm kézbe venni, Búsi máris kérdezte: kész van? Alázatosan jelen-
tem, nem. Bukfenc előre, hátra – parancsolta. Folytassa a névsorírást! Másodperc múlva 
ismét kérdezte: kész van? Nem. Bukfenc előre, hátra. Alázatosan jelentem, a parancsot 
megtagadom. Tudtam, hogy háborús időben a parancs megtagadásáért főbelövés jár. 
Mi történt itt? A reális térben a végrehajtás lehetetlenné vált. A morális ítélet, a belső 
mérlegelés jóváhagyta a parancs megtagadását azon a címen, hogy a lehetetlennel nem 
lehet mit kezdeni. Titkon azt is érezte, hogy az ostoba fortély a háborús helyzetekben 
sem hozhat eredményt. És egyben – szóltam – alázatosan kérem magam századkihall-
gatásra. Pipás Pista gyűlölte Búsit, és az semmitől sem irtózott jobban, mint a százados 
előtt megjelenni. Az én ügyem aztán végleg elaludt, mintha mi sem történt volna.

E napoknak van egy szomorú története is. Néhány katona fiú megszökött az egység-
től. Nem vitás, a hazaárulás bűncselekményét követték el. Háborús viszonyok között 
fejbelövéssel büntetik. Elfogták őket. Sorsukról a hangadó tisztek körében vita kereke-
dett. Pipás Pista – a százados – a legsúlyosabb büntetést jogszerűnek nevezte. Röpke 
időn belül M. ezredes, az ezredparancsnok is megjelent. Türelmesen meghallgatott min-
denkit. Legvégül a századost, aki a legsúlyosabb büntetés híve volt. Majd ezt mondta 
a századosnak: Na nem, na nem! Majd megoldjuk házilag. Az újféle büntetés sem volt 
fájdalommentes. De a századoséhoz képest irgalmasnak mondható. M. ezredes parancs-
ban adta ki, hogy a fiúkat gúzsba kell kötni. Ami kevésbé fájdalmas, mint az úgynevezett 
kikötés. A gúzsba kötés ülőhelyzetben történik egy rúd és egy kötél felhasználásával. A 
részletekbe nem megyek bele. Adjuk át valamely múzeumnak. Az ezredes arra is paran-
csot adott, hogy tisztek és altisztek nem lehetnek jelen a gúzsba kötöttek bűnhődésének 
idején. Én ennek a parancsának utólagosan nevet is fogalmaztam. A súlyos ítélet huma-
nizmusa. Értelme talán ez: közkatonák, adtam nektek egy darab időt, parancsba adtam, 
hogy csak sarzsi nélküli katona vigyázza a bűnhődőket. Egy kis szabadság ez. Én éltem 
vele. Meglazítottam a szorító kötelékeket. Tudom, nem nagy cselekedet ez, de az érintett 
lelkében emeleteket rakhat.

Egységünket harci terepre irányították. Nem voltunk elit alakulat, csak bakák, lövé-
szek. Ahova a parancs és a véletlen sodort, leginkább úgy jellemezhető: a káosz terepe. 
Alattunk a talaj süllyedni kezdett, valamiféle lápszerű réteg volt a lábunk alatt. És fölöt-
tünk és mellettünk tűz lobogású Sztálin-orgonák fütyültek, süvítettek el. Ilyen a háború. 
Ez volt az alapérzületünk. Mi segít itt? A tisztafejű magatartás. A bátorság. Nem a vak-
merő. A tudással telített bátorság. Ez a hősök bátorsága. Hogy miként jutottunk tovább? 
Amiként nagy veszélyből szokott az ember. A véletlen-isten pártfogásával.

Az iskola termében, ahova beszállásoltak, állandóan szólt a rádió. Hirtelen elhallga-
tott. Darab időre ijesztő csend támadt. Majd egy hang: rendkívüli híreket mondunk. 
A kormányzó úr őfőméltósága szólni kíván a nemzethez. Elhangzott a híres proklamá-
ció. Az államfő közölte, hogy lemond minden tisztségéről. A legfőbb hadúri rangjáról 
is. Ez a középkori cím a hadsereg főparancsnoki rangját jelentette. Október közepében 
jártunk. A nemzet apátlanságának érzése szakadt ránk. Hirtelen belépett az ajtón M. 
ezredes, ezredünk parancsnoka. Ezt mondta: fiaim, hallottátok a proklamációt? A kor-
mányzó úr minden hatalmáról lemondott, és az országból is távozik. Tragikus ez a for-
dulat, nem tudjuk, mi következik. Mi katonák a főméltóságú úrra esküdtünk fel. Hozzá 
fűzött a hűség és a becsület. Távozásával eskünk érvényét vesztette. Szabadok vagytok 
most már. De ez nem magasztos szabadság. A veszteség kétes szabadsága. Közületek, 
akinek tetszik, csatlakozhat ezekhez a szürke ruhásokhoz, s rámutatott a távolabb lévő 
német katonákra. Szavain éreztük a csúfolódós felhangot. Voltaképpen, mi katonák, 
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nemcsak a kormányzót vesztettük el, hanem följebbvalóink összességét is. Pipás Pista, 
a százados, Búsi, a kegyetlenkedő őrmester hatalmi fedezet nélküli rangot viseltek im-
már. A katona a haza szolgálatában áll. A hadsereg rendszerek rendszere. A parancsolók 
a hatalom bizonyos hányadával bírnak. A proklamációval eltűnt a hatalmat reprezentáló 
és gyakorló legfőbb személy. Az ezredes szélnek eresztett bennünket. A célvesztett em-
ber kóborolni kezd. A katona, akit ezredparancsnoka már nem biztatja semmivel, mert 
nem biztathatja, mivel ő is eszményt és célt vesztett, az élet elcsapottjává válik. Közben 
nem gondol arra, hogy a „nagypolitika vegykonyháján” nagy erők dolgoznak. Hogy az 
országnak ne legyen sok üresjáratú napja. Nagy változásra nem gondoltam. Úticélnak 
Kaposvárt választottam. A város mégis csak jobb hírforrás a falunál. Erről hamarosan 
meg is győződtem. Egyenruhások igazoltattak. Megállapították, hogy csellengő vagyok. 
Veszélyes minősítés volt. A törvény szerint tizennyolc és hatvanéves kor között valami-
féle katonai szolgálatot kell ellátni. Elmondtam, hogy ezredesünk a kormányzó távozása 
után eskünket megszűntnek minősítette. Szabadok vagytok megjegyzéssel útra bocsátott 
bennünket. Tehát csellengők – mondta az egyik igazoltató. Felkísértek a közelben lévő 
nyilas pártirodára. A tényállást elmondták a nyilas egység parancsnokának. Ő ennyit 
mondott: fejbe lőni! Abban a pillanatban nyílt az ajtó. Egy pártszolgálatos elkiáltotta: 
itt vannak az oroszok. Felfordulás, pánik támadt. E zűrzavarban kiszöktem az ajtón, és 
gyors léptekkel (nem szaladva) megindultam torony irányába. Az utca is, akár a méhkas, 
zsongott. Én a fejbelövésem elől menekültem. Ők a fejbelövéseik elől iszkoltak. Én a 
bőrömet mentettem, ők a kurta hatalmukat. Hűvös volt az éjszaka, gyér otthon-fények 
világítottak itt-ott. Kocsmák nem üzemeltek, ki is mert volna ilyen helyekre menni… 
Eszembe ütközött, a pályaudvar bizonyára nyitva van. Nagy terem tárult elém. Vagy 
csak fiatal szemem látta ilyennek. Félkörben, a fal mellett, padokon és székeken utasok 
meg csellengők ültek egymás mellett. Én, úgy a sor közepén, találtam egy üres széket. 
Elhelyezkedtem, nem nagy biztonságérzéssel. Nyílt az ajtó, fegyveres páros lépett be. 
A sor elején elkezdték az igazoltatást. El kellene illannom – gondoltam. De ha középről 
megindulok az ajtó felé, lecsapnak rám az igazoltatók. Kibúvó fortélyokon törtem a fe-
jem. A legjobbat választottam. A meghajszoltak kútmély álmába merítettem magam. Az 
igazoltató katona sokáig rázott, ébresztgetett. A rendőr, akinek – utólagos feltételezésem 
szerint – nem lehetett valamely cselekvő világnézete, így szólt: hagyd a fenébe, nem 
látod, hogy döglik. Az igazoltatás ment tovább. Szemem résén követtem őket. Mikor a 
végére értek, a bal ajtón távoztak. Darab ideig vártam, nehogy megtörténjék a „kataszt-
rofális” összefutás. Végül a terem jobb ajtaján kimentem a szabadba. Egymásból ágazó 
dűlőutakon megindultam, ki tudja hova. Egy bácsika mellé szegődtem útitársul. Nem 
sokat beszélt. A világ történése túl nagy darab volt neki. Hallgatva és bölcsen lépked-
tünk, mintha az igazságot akarnánk utolérni. Éjszakára egy istállóban kaptam szállást. 
Az alvás felért egy vallatással. A plafonról a homlokomra hideg vízcseppek hullottak. 
Hajnalban dobszó ébresztett. A kisbíró ezt kiáltotta: orosz parancs. Minden épkézláb 
férfi induljon Kaposvárra, a repülőteret építeni. Na, ezt nem – mondtam magamban. 
A szántóföldeken megindultam egy jónak tekintett irányba. Figyelmeztettek, hogy 
menjek ki az országútra, mert a földekre belőhetnek. Sokáig nem találkoztam senkivel. 
Sejtettem, hogy orosz katonák jönnek velem szemben. Nagy távolban fel is tetszett va-
lami lovas mozgás. Majd közeledvén az „egész” egység. Apró lovakon kistermetű, mon-
goloid ábrázatú szovjet katonák közeledtek. Elcsigázottnak, közönyösnek látszottak. Én 
egyedül, ők nagyon sokan. Én, a senki fia, szembekerültem egy világtörténeti alakulat-
tal. Öltözetem már civil volt. Micisapkám megemeltem. Ők, talán az első sorok, a sap-
kájukhoz emelték félig a kezüket. No, ez veszélytelen, gondoltam, bizony idő előtt. Baja 
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közelében megjelent a részeg, golyószórós ruszki. Három foglya már volt. Én fortélyos 
lelépésen törtem a fejem. Egy középmély árok mellett vitt az utunk. Mivel leghátul vol-
tam, gondoltam, könnyű dolgom lesz. A gödörbe ugrottam. Felpillantván a mélyből, go-
lyószóró csöve szemezett velem. Felszínre ugrottam, s a puskatus nem éppen bársonyos 
simogatására előre lódultam. A katona a készülő bajai pontonhídhoz kísért bennünket.

Esteledvén, a kifliszerű hold csökkentett fényénél sikerült őrzőim elől eltűnni. Baja 
külterületén egy gyenge fényű ablakon bekopogtattam. Megnyílt az ajtó, pedig a kör-
nyék veszélyes volt. Egy középkorú finánc beinvitált lakásába. Mintha a fia lettem vol-
na. Az ilyen kósza fiúk, mint én, mind egy szálig a nemzet gyermekei voltak. Mi nem 
facér, útonjáró legények voltunk. Katonák, vitézek, hősök. Vacsorát kaptam, jobb fajtát. 
Nem illett a szegény országhoz. De nagyon is a meleg szívhez. Hosszabb idő után is-
mét ágyban feküdtem. Hajnalban a gazda megreggeliztetett. Tíz pengő útipénzt is adott. 
Távozásomkor ezt mondta: fiatalember, a nyakunkra telepedett Ázsia. Ezután folytattam 
utamat. A nyomorunk az országútra nyomult. Volt, aki biciklin menekítette kis motyóját. 
Más – még szomorúbb – babakocsiban tolta élete fontos kellékeit. Valami emberi, idilli 
is tarkította ezt a képet. Itt az emberi kapcsolatok kurta időre szövődtek, és rögvest szét 
is váltak. Legtöbbször az egyik falutól a másikig tartottak.

Semmiféle bizalmatlanság nem feszélyezte ezeket az együtt-ballagásokat. A véletlen 
mellém is sodort egy húszéves tanítónőt. Én – érdeklődésem ártalma – az irodalom-
ról beszéltem neki. Ady, Kosztolányi, Juhász Gyula stb. Ő egész idő alatt hallgatott. 
Fölmerült bennem, hogy talán unja. Ám amidőn motorkerékpáros kísérője felajánlotta, 
hogy üljön fel, azt válaszolta: nem. A fiú elszáguldott, majd kisvártatva visszafor-
dult, ismét felkínálta, hogy hazaviszi a tanítónőt. Újfent ezt a választ kapta a fiú: 
nem. Én az irodalom sikerének tekintem a két „nem”-et. Később arra gondoltam – nem 
egészen szabatosan –, hogy lám, lám, a háborúban mégsem hallgatnak a múzsák.

Karácsony hetében érkeztem haza. Lakásunkban anyám és nővérem nem vártak. 
Kanada felé tartottak. A ház lakói az ünnep hetében elláttak mindenféle kaláccsal.

Aztán a háborús szegénység terhe szakadt ránk. Akár a legtöbb honfitársunkra. Sok 
szappanízű margarint megettünk. Jól megsózva és paprikázva.


