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BURÁNY NÁNDOR 

A vezérezredes utolsó levele 

(Kisregény) 

6. 

Csütörtök. Jött az ügyvéd, megírtuk a kegyelmi 
kérvényt, ezt állítólag a nemzetgy ű lés elnökségének 
küldik el, s onnan várjuk majd a választ. A véd ő  nem tu-
dott mondani semmi konkrétumot, de sejtem, hogy 
most már nem fognak bennünket sokáig itt ő rizgetni, 
gyorsan, két-három nap múlva megszületik a döntés, s 
aztán már nem fogják halogatni, egykett ő re végrehajt-
ják a halálos ítéleteket. Nem kell írnom, mire ezt a le-
velet megkapod (és csak bízom ebben), addigra már 
tudni fogod (ezt csak megírják a pesti lapok is), hogy 
mind a kilenc vádlottat halálra ítélték (ahogy ez már 
várható volt), noha azért különbséget is tettek: 
Czeydner, Grassy, Zöldi kötelet kapott, a többiekkel ka-
tonákhoz méltóbb módon golyó végez majd. A fő  bűnö-
sökhöz képest ezt a méltányosabb elbánást még t ő -
lem, az első  számú vádlottól sem sajnálták. Hogy for-
dulatokban nem sz űkölködött az életem, az biztos. 
Hogy majd együtt fognak halálra ítélni azokkal, s azok-
nak a b űneiért, akiket én magam is keményen elítél-
tem, s akiknek a bíróság elé állítását követeltem, hát 
ilyesmi a rémálmaimban sem fordult meg. Kegyetlen-
ségükben ezek legszörny ű bb rémképeimen is túltettek. 
Hátramaradt még a végrehajtás, az is sok mindenre 
esélyt szolgáltat, az eddigiekb ől ítélve ezeket nem 
hagyják kárba veszni; a teremben a közönség lépten-
nyomon kifejezésre juttatta bosszúszomját, a hatalom 
most nyilván kedvükben jár, messzemen ően kielégíti a 
magyarokkal szembeni bosszúvágyukat.  El  lehetünk 
hát készülve a legrosszabbra. Tehetnek velünk, amit 
akarnak. Szabad kezet kaptak. A Magyar Királyi Hon-
védség volt vezérkari f őnökét kedvükre kínozhatják, 
gyalázhatják, ha a lábamnál fogva felkötnek, s úgy ló-
gatnak napokig, azt is t ű rnöm kell, az ellen sem tehe-
tek semmit, s köszönhetem mindezt annak az ország-
nak, amelyet egész életemben szolgáltam, s amely 
ezért kiadott ellenségeimnek. 

Hogy lehet ez? Van-e a világon még egy ország, 
amely így cserbenhagyja fiait? S mért tették ezt? Mért 
jó ez azoknak, akik a kiadatásomról döntöttek? Akik 
eleget tettek ezek követeléseinek? Kérdések, amikre 
választ már sosem kaphatok, pedig milyen jó lenne, 
akárha évek múltán is elbeszélgetni veled róluk. Ezt kí-
vánom, ez hiányzik most talán mindennél inkább, rette-
netesen. És az, hogy veled az életünk apró dolgairól el-
beszélgessek (erre sosem futotta az id őmbő l), ez a kí-
vánságom sem teljesülhet. (A halálos ítéletet nyilván 
nem azért mondták ki mindegyikünkre, hogy utólag 
majd megkegyelmezzenek. A tárgyalás egész menete 
alatt érződött az a határtalan gy ű lölet, amely enyhébb 
ítélet kimondását eleve lehetetlenné tette.) Amit a nyu-
galomba vonulás utáni évekre hagytunk, az hiányozni 
fog az életünkb ől, az elvégezetlen marad. Sosem tu-
dom már veled megbeszélni, mért lettem én (s velem te 
is) ilyen szörnyen szerencsétlen, miért büntet bennün-
ket ilyen borzasztóan a Mindenható, mikor egész éle-
temben b űnbánó alázattal könyörögtem irgalmáért. 

A gőgös önteltség távol állt t őlem. Igyekeztem 
megérteni az emberek cselekedeteit, ha ellenséges 
szándék vezette is őket velem szemben. Mikor ott, az 
ausztriai tábor el őtt sétálva láttuk, hogy arcát elfordítva 
elrobog mellettünk volt tábornok bajtársam, akkor még 
nem gondoltam rá, hogy látjuk viszont egymást két hét 
múlva. 

Pár napra a szerencsétlen találkozás után a 
csendő rparancsnok táborbontást rendelt el, felsorakoz-
tunk, s mentünk tovább az ismeretlen felé. Odahallat-
szott már az amerikai ágyúk dörgése, s nem tudtuk el-
hinni, hogy a csend őrök még mindig látják valami értel-
mét a kísérgetésünknek. Megbeszéltük magunk között, 
hogy megpróbálunk alkut ajánlani nekik. Én vállaltam a 
közvetítést. Estefelé egy bajor gazda birtokán, a pajtá-
ban szállásoltak el bennünket, itt kerestem egy alkal-
mas pillanatot, egyedül akartam beszélni a parancs-
nokkal, aki napok óta mintha nyugtalanabbnak látsza-
na. 
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Esteledett, álltunk a pajta el ő tt, a felhők leeresz-
kedtek a köröttünk magasló hegyekre, a völgy aljából 
felhallatszott a patak tavaszi vizének csobogása, erre-
felé is érződött már a kikelet közeledte, de aludtak még 
az út menti fák rügyei, a váratlan fagyoktól tartva óva-
tosságra intettek. 

—Itt éjszakázunk, parancsnok úr? — szólítottam 
meg Baresay csendöralezredest. 

—Itt — bólintott, keményen a szemem közé nézve. 
—Az éjjel és aztán... —próbáltam puhatolózni. 
—Holnap, hát... — méregetett gyanakodva. 
—Nem jött semmi parancs? — Láttuk, el őző  na-

pon tisztek keresték föl, tárgyaltak, de semmit sem tud-
tunk meg, pedig kíváncsiak voltunk, mindannyian ide-
gesek, tennünk kell valamit, nehogy az utolsó napon 
végezzenek velünk. 

—Nem. Nem jött — válaszolta kurtán, hosszabb 
gondolkodás után. Szokatlan volt neki a kérdez ősködé-
sem. 

—Akkor csak, csak úgy... 
—Ez kérem, ez az én gondom. 
Kemény volt, fölényeskedő . Érthettem úgy is, 

hogy befejezte, lépjek le. 
—Értem, igen — mondtam nem tágítva —, de úgy 

gondoljuk, elérkezett az id ő , olyan helyzetben vagyunk, 
amikor talán kölcsönösen tehetünk egymásért valamit. 

—Na — kapta föl a fejét gúnyosan mosolyogva. 
—Napról napra közelebbr ő l hallatszik az ágyú- 

zás... 
—Aggasztja ez az urakat? — vágott a szavamba 

megint, fölényes gúnnyal, eleve visszautasítva minden 
közeledési szándékot. 

—Úgy gondoltuk, hogy talán.... —próbáltam volna 
a tulajdonképpeni kérésünkre térni, de még mindig el-
érhetetlen magasságban érezte magát, s újra értésem-
re akarta adni: a helyzetünk közötti különbség tovább-
ra is fönnáll, nem történt semmi, ami ezt megszüntetné, 
s errő l nem szabad megfeledkeznem. 

—Gondolták? Tehát értsem úgy, hogy az urak 
megbeszéltek valamit? Titokban készül ődnek? 

—Dehogy! Nem titokban. Éppen errő l akarok be-
szélni. Engem kértek fel a többiek. 

—A vezérezredes urat? Nicsak! Talán üzenni 
akar a vezérkari főnök a Sáska vezérő rnagy úrnak? Itt 
van a közelben. Vagy netán a Feketehalmy vezérezre-
des úrnak kíván üzenetet küldeni? 

Hallatlan a cinizmusa. Úgy látszik, tudja, hogy 
Sáskát mindjárt a razzia után leváltottam, hogy 
Feketehalmyt bíróság elé állítottam, hogy ezeknek  ha- 

talomra jutásuk után els ő  dolguk volt a bosszúállás. S 
ez most élvezi, hogy gúnyt űzhet velem. D ő l belő le a 
pálinkab űz, folyton részeg, s egy ilyen alaknak vagyok 
(a többiekkel együtt) kiszolgáltatva. Le kell nyelnem, 
amit mond, el kell t ű rnöm a sértegetést, az ügy miatt, 
amit el akarunk intézni. 

— Nem akarok üzenni, köszönöm a felkínált szol-
gálatot, sejtem, hogy nekik is van most elég gondjuk, 
nem érkeznek velünk törődni. Nem is tudják talán, hogy 
merre vagyunk... 

— De tudják, hogyne. Kapcsolatban vagyok én. 
—Igen? 
—A Sáska vezérőrnagy úr mindenrő l tájékoztat-

va van. 
Hogy mi mindenrő l beszélgethetnek velem kap-

csolatban, ezen elgondolkozhattam volna, de itt most a 
sorsunkról volt szó, a megmenekülésünk érdekében 
kellett cselekedni. 

— Gondolom, ők is látják már, mi a helyzet, az al-
ezredes úr is naponta kapja a híreket, nálunk is jobban 
tudhatja, ez már nem tarthat sokáig, akármilyen kemé-
nyen ellenállnak is a németek... Szóval mi úgy véljük, 
kölcsönös érdekünk kívánja úgy — tértem rá a javaslat 
közvetítésére —, hogy hagyjunk fel ezzel az egésszel, 
legyen vége a raboskodásunknak, s ha most szabadon 
engednek bennünket, megígérjük, hogy az amerikaiak-
nál majd megvédjük, viszonzásul megvédjük az ő rsé-
get. Erre, azt hiszem, szükség lesz. Tehát mindannyi-
unknak haszna származhatna abból, amit javasoltunk. 

Nyerítve fölnevetett. Alkoholista, nehezen tudja 
irányítani, ellen ő rizni a hangulatát. 

— Nahát, csak nem gondolja komolyan? A ma-
gyar vezérkar főnöke, hogy ilyet mondjon! Ez egy ko-
molytalan dolog. Komolytalan dolog. Még hogy a né-
metek elvesztik a háborút! Gyerekes ötlet. Itt, Ausztriá-
ban fogjuk szétverni az oroszokat. Meg az amerikaikat 
is! Még hogy elveszítjük a háborút! —röhögött eszel ő -
sen. Láttam, reménytelen a további próbálkozás, pedig 
igazán igyekeztem, de hiába volt az el őkészítés, a pa-
rancsnok nem állt kötélnek. 

Mikor a többiekkel ezt megbeszéltük, általában 
az volt a vélemény, hogy Baresay olyan buta, meghü-
lyült alkoholista, hogy egyszer űen képtelen felfogni az 
előállt helyzetet; de tartani lehetett attól is, hogy fölötte-
sei, mindenekel ő tt Sáska vagy Feketehalmy utasításá-
ra terelget bennünket, akik Qsak az alkalmat várják, 
hogy végezzenek velünk, hát nem minden aggodalom 
nélkül húztam fejemre a télikabátom, led ő lve a széná-
ba a hideg pajtában. 
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Másnap reggel újra sötét felh ők ereszkedtek le 
ránk, a pajta egyik sarkától a másikig alig lehetett ellát-
ni, mintha sose akarna kiderülni már. Legtöbben ki sem 
jöttek, csak néhányan sétáltak el a karám bejáratához, 
az ott álló ő röktő l tudtuk meg, hogy a parancsnok két 
helyettesével bement a minisztériumba, itt székelt az is 
egy közeli faluban, nyilván utasítást kér további sorsun-
kat illetően. 

—Jól van, tudjuk, hogy Szálasi ő rült — lép mellém 
az eresz alatt Nagy Béla, Vilmosnak a bátyja, emlék-
szel rá, sokszor voltunk náluk is, ő k is jártak hozzánk —, 
amit az csinál, azon nem kell csodálkozni. De ez a 
Beregfy! Mégis egy vezérezredes! Most már öt-hat hó-
napja ő  a katonai parancsnok, a honvédelmi miniszter, 
hát lehetséges, hogy ami itt velünk történik, te el tudod 
hinni, hogy ez az ő  tudtával, az ő  parancsára történik? 

— Nem tudom, én vele... Neki hát igazán semmi 
okot nem adtam a bosszúra. Vezérezredesi el ő lépteté-
sét is én javasoltam a kormányzónak. Igazán nem tu-
dom, hogy... 

— Egy alávaló gazember az a Beregfy. Az is volt! 
Mindig a nyilasoknak dolgozott — mondta Szentmiklósi, 
a fiatal vezérkari ő rnagy. — Ő  szervezte be a tisztikart a 
nyilasokhoz való átállásra. Állandóan kapcsolatban állt 
a németekkel, az ő  utasításuk szerint járt el — az ő rnagy 
a honvédelmi tanácsban mindenr ő l tájékozódhatott, 
nem légbő l kapta, amit állított. 

— És képes volt ezt megtenni? Velünk, a bajtár-
saival... Hát mit érdemel az ilyen ember? De majd meg 
is kapja ő  a magáét — mondta megint Nagy Béla ezre-
des, visszafojtott keserűséggel. Zsidó felesége miatt 
volt kénytelen már el őbb nyugdíjba vonulni, nála egyi-
künk sem gyű lölhette inkább a nyilasokat. 

— Hát megérdemelné, hogy... A legsúlyosabb 
büntetés, ami létezik, az sem lenne elegend ő  az ilyen-
nek — fűzi hozzá még Szentmiklósi, s szigorú ajkai még 
jobban elvékonyodnak. 

— Biztos, hogy mindezt neki köszönhetjük. Ilyen 
volt mindig. Nem akadt a honvédségben még egy tá-
bornok, akit a többiek ennyire gy ű löltek volna. A nagy 
felkoncoltató! Istenem, olvashattátok még Kőhídón az 
újságban, ki mindenkit akart fölkoncoltatni. Az ember 
nem sajnálná... — a pajtából csak az imént kilép ő  Kádár 
ezredes is Beregfyben látta minden kínszenvedésünk 
okozóját. 

Hallgattam őket, hagytam, hadd mondják; sem 
helyeselni nem tudtam nekik, sem ellenkezni velük, 
egyszerűen képtelen voltam elhinni — noha képessége-
itő l én sem voltam elragadtatva —, hogy egy magyar tá- 
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bornok ekkora aljasságokra képes lenne, hogy megen-
gedje, vagy éppenséggel, hogy elrendelje volt bajtársa-
inak ilyen embertelen megalázását. Én inkább 
Czeydnerre gyanakodtam, ő  volt Szálasinál a vezérka-
ri főnök helyettese s a számonkérőszék felügyel ője. S 
hogy bosszúvágy f ű ti, már el őbb tudomásomra hozta. 

Nem múlt el fél óra sem, a ködb ő l autózúgás hal-
latszott, azt hittük, Baresay jön vissza, kíváncsian vár-
tuk, mi hírt hozhatott, ám meglepetésünkre egyszer 
csak két teherkocsi fékezett le a karám bejárata el ő tt. 

A kocsikról fegyveres tisztek ugráltak le, szinte 
pillanatok alatt lefegyverezték a meglep ődött ő rséget. 

— Jó ég! Mi lesz ebb ő l? —kérdezzük egymástól, 
de már ugrik is a nyakamba egy vezérkari ezredes, az-
tán haptákba vágja magát, tiszteleg, jelenti, hogy a 
honvédelmi miniszter parancsára jöttek értünk. 

A pajta el ő tt még tíz-tizenöt tiszt géppisztolyok-
kal, a mi ő rségünk lefegyverezve. Az ezredes újra el-
mondja; 

— Beregfy miniszter úr küldött bennünket azzal a 
paranccsal, hogy szabadítsuk ki s vigyük a tiszt urakat 
a főhadiszállásra. Nem engedhetik meg, de egy napig 
sem tovább, hogy a csendő rök megalázva hurcoljanak 
régi bajtársakat, elöljárókat. Mihelyt tudomásukra jutott, 
az uraknak micsoda szenvedésben van részük, nyom-
ban elhatározták, hogy kiszabadítják önöket, mit sem 
törődve a nyilas vezetők szándékával. A tisztek szállja-
nak fel a teherautókra, most már szabadok, egy percig 
sem kell tovább itt maradniuk... 

— Szabadok vagyunk? Szabadok! Megértük ezt 
is! 

Mindez egyszeriben hihetetlennek t űnik. S mind-
ezt éppen Beregfynek kell köszönnünk, hálával kell 
gondolnunk arra, akit csak az el őbb akasztófán szeret-
tünk volna látni. Most nincs id ő  tépelődésre, menni kell 
Innen minél el őbb, nehogy itt találjon bennünket az az 
ütött Baresay. Ki tudja, lehet, hogy egész csapat csend-
ő rrel jön, ebben a fejetlenségben minden lehetséges, s 
— mert róla minden ő rültség feltételezhető  —mindjárt 
belénk ereszt egy sorozatot. Már pusztán csak azért, 
hogy megmutassa, ki az úr ennél a háznál. (Kés őbb 
derült ki, hogy napok óta folyt már a huzavona rólunk a 
miniszternél.) Kint állok a pajta el ő tt, többen fölmásztak 
már a kamionokra, mások a parancsoló ezredest ve-
szik körül, hallom, rimánkodnak, könyörögnek neki. 
Ahogy magamhoz véve csomagom közelebb érek, ak-
kor értem meg: a minisztérium csak a tisztek kiszaba-
dítására adott parancsot, csak azokat viszik magukkal, 
a civilek nem tartoznak rájuk. Értsük meg: a miniszter 
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úr nem engedheti meg, hogy régi bajtársai ilyen meg-
alázó helyzetben legyenek, ezért rendelte el kiszabadí-
tásukat. 

Az asszonyok sírtak, a férfiak rimánkodtak, de 
egyes tisztek is követelték, hogy a civileket is vigyük 
magunkkal, megbocsáthatatlan embertelenség lenne, 
s arról szó sem lehet, itthagyni őket a részeges 
Baresay kénye-kedvére. 

—Természetes, hogy velünk jönnek —próbáltam 
lecsillapítani a hangzavart. 

— De nem lehet, kérem alássan — magyarázta 
nekem is a karám bejáratánál az ezredes. Az lehetet-
len, hogy a miniszter úr parancsát mi ne tartsuk be. Pa-
rancsszegést nem követhetünk el... 

Persze, egy volt vezérkari főnöknek tudnia kell, 
mi a felsőbb parancs, hogy azt maradéktalanul teljesí-
teni kell minden körülmények között, se tétovázásnak, 
se eltérésnek helye nincs. 

— Igazad van — mondtam —, a parancsot teljesí-
teni kell, de — néztem végig a körülállók feszült figye-
lemmel várakozó tekintetén —, de vannak helyzetek, 
amikor megadatik a lehetőség a cselekvés szabad 
megválasztására... Ezek most olyan id ők... 

— Olyan id ők, nagyméltóságú úr, amikor gyorsí-
tott eljárással főbe lövik a parancsszeg ő t. 

— Téged nem fognak agyonl őni. Te nem korho-
lást kapsz majd ezért, hanem dicséretet — jelentettem 
ki a még az én vezérkaromban szolgálatot teljesít ő  ez-
redesnek. 

Kétkedve nézett. Én is keményen, vissza rá. Jól 
ismerem, mondták, milyen alávaló volt K őhidán a nyi-
las bíróság tárgyalásain, gaz hazaárulóknak nevezte 
feletteseit, bajtársait, a legszigorúbb büntetést követel-
ve rájuk. Érezheti, milyen embertelenül viselkedett, s 
keresi az alkalmat, szeretne valamit ledolgozni a rová-
sára írt vétkeib ő l. Megpróbál most emberségesnek lát-
szani, mert ez csakugyan esély arra, de mint korábban 
sem volt, most sincs hozzá elég bátorsága. Ezért kell 
biztatni. 

Kötélnek is állna végül, de mutatja, s láthatjuk —
a tisztek nagy része már a kamionon vár, sürgetve az 
indulást —, hogy hiába lenne a jóakarat, ennyien nem 
férünk fel. Tehát semmiképpen sem vihet el mindannyi-
unkat. 

Akkor mi legyen? A legegyszer űbb volna, hogy 
vigyenek el el őbb minket, tiszteket, s utána visszajön a 
kamion a civilekért. Ezeket azonban nem nyugtatja 
meg a javaslat. Mindenfel ő l a bizalmatlanság, a félelem 
hangjai: 

— S ha nem jönnek értünk? 
— Ha majd Beregfy csakugyan azt mondja, hogy 

neki a civilekhez semmi köze? Ő  azoknak az ügyeibe 
nem avatkozhat, az másik miniszterhez tartozik... 

— És ha előbb visszaér Baresay? Ki garantálhat-
ja, hogy látva a tisztek kiszabadulását, nem löveti 
agyon nyomban az itt maradtukat? Ki garantálja, hogy 
mire a kamionok visszaérnek, itt már nem csupán hul-
lákat találnak? 

Csakugyan, ki? Ez az utóbbi, hogy nem követke-
zik be, azt egyikünk sem tudta teljes biztonsággal ki-
zárni. De tény, hogy mindannyian egyszerre nem me-
hetünk. Az is igaz viszont, hogy megengedhetetlen em-
bertelenség lenne, a többiek sorsával mit sem tör ődve 
elmenni. Ezt egyikünk sem akarta vállalni. Én a legke-
vésbé. Ha eddig közösen viseltük sorsunk viszontagsá-
gait, most, a szabadulás pillanataiban, nem hagyhatjuk 
cserben egymást. Akármennyire sietnénk már a világo-
sodó felhő  között feldereng ő  szabadságba, ezen a 
vizsgán, amit emberségb ő l kell tennünk, nem bukha-
tunk meg. 

Magamnak mondom ezt, látva, itt van megint 
egy alkalom, hogy másokért tegyek valamit. Ebb ő l kö-
vetkezik a javaslatom: 

— Menjetek ti, vigyétek el őbb a tiszteket, én ma-
radok a civilekkel. Ha megérkeztek, mindjárt forduljatok 
vissza értünk. 

Nem vártak tovább, a sofő rök indítottak, s a ka-
mionok egykettő re eltűntek a hömpölyg ő  ködben. 

Jóleső  elégedettség áradt széjjel bennem, a töb-
biekkel együtt örültem, hogy megúsztuk, hogy mégis 
épségben szabadulunk, s ezt még szebbé tette, hogy 
alkalom nyílt az önfeláldozásra, s hogy elég erőt érez-
tem magamban ennek vállalására. Mintha valami meg-
súgta volna, hogy olyan szakasz kezd ődik az életem-
ben, amelyre ilyen áldozathozatallal kell felkészülnöm. 

Szemerkélt az es ő , de nem mentünk be a pajtá-
ba, az eresz alatt várakozva lestük, mikor halljuk meg 
újra a visszatérő  kamionok zúgását. Persze, tudtuk, va-
lamennyiünkben ott pislákolhatott a balsejtelem, néme-
lyikünkben talán izzott is a parazsa, hogy az esetleges 
távoli zúgás jelentheti éppen a csend ő r parancsnok ér-
kezését is, s ez, akárhogy nézzük, nem ígérkezik ba-
rátságos viszontlátásnak. 

Közben gondoltam már az el ő ttem álló másik ta-
lálkozásra is. Nem tudtam, milyen állapotban találjuk a 
honvédelmi minisztériumot, de föltételeztem, csak nem 
bíznak már a csodafegyverben, ők is sejthetik már, 
hogy napokon belül összeomlik a birodalom, fogságba 
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esnek, mi kiszabadulunk, s nekik, a foglyoknak szüksé-
gük lesz majd az önigazoláshoz, talán az életük men-
téséhez, a volt rabok tanúságtételére. Félnek a felel ős-
ségre vonástól, s nyilván ez az érzés határozza majd 
meg velünk szembeni magatartásukat, vagyis tele lesz-
nek elnézéskéréssel, s mindenben igyekeznek ked-
vünkben járni. De annyiszor csalódtam már az utóbbi 
néhány évben, hogy nem kell csodálkoznom, ha ez a 
feltevésem is tévedésnek bizonyul. 

Mindenesetre kíváncsi voltam, mivel magyaráz-
za majd Beregfy vezérezredes, ha találkozom vele, a 
megalázó meghurcolásunkat, az amúgy is mindig riadt 
tekintetével lesz-e mersze a szemembe nézni. Lehet, 
hogy elvárja a hálánkat, amiért kiszabadított bennün-
ket, megmentve így az életünket vagy néhány nappal 
megrövidítve kínjainkat, s ezt csakugyan nem kell a b ű -
nei közé sorolni, de ettő l függetlenül megmondom neki 
a véleményemet, s azt nem fogja a kirakatba tenni —
kalandoztak türelmetlenül el őre a gondolataim, amíg az 
eresz alatt várakoztam. 

De a veszély, amely bármelyik percben bekövet-
kezhetett, a bizonytalanság szorongató érzése, amit ő l 
a kamionok érkeztéig hiába próbáltunk szabadulni, 
minduntalan figyelmeztetett: fékezzem az ábrándozá-
somat, hiszen nincs kizárva, hogy a szívem sem dobog 
már talán tíz perc múlva. És (ismerve a csend ő r 
parancsnokot), ez csakugyan nem volt lehetetlen. 

És most itt vagyok, mennyi rengeteg veszedel-
met átvészeltem azóta, számtalanszor fölbukhattam 
volna az elmúlt években, s hogy minden életveszélyen 
épségben sikerült átverg ődnöm (amikor pedig olyan 
sokan lelték halálukat), ezt senki másnak, csak a Min-
denhatónak, az ő  végtelen jóságának köszönhetem; 
Igy kell ezt értenem most is, amikor rettenetes megpró-
báltatásokon esem át, s amikor — tudva, hogy rengeteg 
fájdalmat kellett elviselnem — a holnaptól sem várhatok 
több kíméletet. 

Ácsorogtunk a szitáló esőben (távol tő led, távol 
a hazámtól, de most már mégis erősebben dereng ő  re-
ménnyel, hogy hamarosan viszontláthatlak bennete-
ket), különös gondolatok jutottak eszembe, elképzel-
tem, hogy egyszer csak megjelensz a ködben lebeg ő  
szénapajta el őtt, annyira kívántam ezt, hogy egyáltalán 
nem találtam lehetetlennek, s nemegyszer meglepet-
ten kaptam föl a fejem, mintha a te hangodat hallottam 
volna; éreztem, hogy életem olyan fordulatok el ő tt áll, 
ami után (mint mondják társaim közül sokan) lehet őség 
kínálkozik majd, hogy elégtételt vegyek magamnak az 
elszenvedett sérelmekért, s viszonozzam a megalá- 

zást, amiben engem részesítettek azok, akik most a 
fordulat után várhatóan rabsorsra jutnak. 

7. 

Te tudod, sem a pályámon, sem a magánéletem-
ben soha egy vereség után én meg nem adtam ma-
gam, mindig maradt erőm a küzdelem folytatására; le-
hetetlen, hogy éppen most, amikor sokkal inkább szük-
ség van erre, mint volt bármikor, lehetetlen, hogy ép-
pen most cserbenhagyjon az erőm, s összetörten vár-
jam az utolsó megmérettetést. 

Igaz, úgy látszik, most már vége mindennek, a 
kegyelmi kérvényt beadtuk, ez volt az utolsó, amit még 
tehettünk, ezután már nem marad más, csak vámi, vár-
ni reménykedve a lehetetlenben.... Nem! Hinnem kell, 
nem lehet, hogy a hazám, a nemzetem, a barátaim tel-
jesen megfeledkeztek rólam. Ma, holnap biztosan... 

Ma Mindenszentek napja van, mennek az embe-
rek a temetőbe. Az apámnak, az anyámnak a sírjára Vi-
rágot többet én már nem vihetek. S jöv ő  ilyenkor azén 
síromra... S tudja-e majd egyáltalán valaki, hol lesz a 
sírom, vagy lesz-e majd egyáltalán? Hogy ezek kiad-
nák a halottat a hozzátartozóinak... Beledobálnak 
mindannyiunkat egy gödörbe, lehet itt most tömegsír, ki 
tudja, hány. De lehet, hogy ennyi fáradságot sem vesz-
nek maguknak. 

Micsoda gondolatok! Ez maradt bel őlem? Rette-
netes, néha úgy érzem, hogy nekem semmi sem sike-
rült az életben, akármibe fogtam, akármennyire bíztam 
benne, bármennyire igyekeztem, csak balul végz ődött. 
S rendre a legsúlyosabb következményekkel. Nem is 
csak reám nézve. Ilyenek voltak a feladataim, ha elmu-
lasztottam vagy elvétettem, a nemzet látta kárát. 

Ott, negyvennégy márciusában, amikor Kless-
heimban a kormányzó Hitlerrel összeveszett, magam 
próbáltam meg elsimítani az ellentéteket abban a re-
ményben, hátha sikerül visszavonatni a megszállási 
parancsokat, de miután nem jött ki a lépés, s a hazafe-
lé tartó vonatról kénytelen voltam elküldeni a honvéd-
ség tartózkodó magatartására vonatkozó táviratot, az-
tán is csak bizakodtam; úgy gondoltam, az a fontos, 
hogy ő , mint a legfelsőbb hadúr, a német megszállás 
idején is rendelkezik a honvédséggel, tehát az nem ke-
rül ki ellenő rzése alól, nem megy át teljesen a németek 
parancsnoksága alá, s ha Hitler betartja ígéretét, va- 
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gyis ha a megbízható kormány megalakítása után ki-
vonja csapatait, akkor a kormányzó (velünk együtt) 
folytathatja az ország megmentésére irányuló erőfeszí-
téseit a háború befejez ő , számunkra leginkább sors-
döntő  szakaszában, s ha majd elérkezik a kell ő  pilla-
nat, jól előkészített akcióval végrehajthatjuk az átállást. 
Nehéznek ígérkezett ez, de nem lehetetlennek. Na-
gyon fontosnak tartottam, hogy bizonyos német köve-
teléseknek eleget tegyek, hogy lássák az odaadásun-
kat, s ne kételkedjenek; a hátuk mögött titokban csak 
így tudjuk a kiugrási el őkészületeket folytatni. Erre kel-
lett volna már eddig is jobban ügyelnünk, egyetlen 
olyan ellenséges gesztust sem tenni irányukban, ami 
felébreszthetné bizalmatlanságukat velünk szemben. 

Mondtam én ezt már többször, el őbb is figyel-
meztettem a miniszterelnököt is a veszélyre, de leintet-
tek, s még azt is rám fogták, hogy túlságosan engedé-
keny vagyok a német követelésekkel szemben. (S ha 
nem mondták is, de sokszor hozzágondolták, hogy a 
német származásom miatt.) Pedig amikor az ő  igénye-
ik kielégítésére törekedtem, amikor igyekeztem a ked-
vükben járni, akkor nem a német, hanem éppen a ma-
gyar nemzeti érdekeket tartottam szem el ő tt. 

Nem mindenki értett egyet velem, sokszor a ta-
nácsom ellenére cselekedtek, aztán megkaptuk, amit 
kerestünk. Most a megszállt országban sokkal nehe-
zebb körülmények között kell folytatnunk, menteni a 
még menthetőt. 

Nem sokáig ringathattam magam olyan illúziók-
ban, hogy ezt valóban megpróbálhatjuk. Persze, bíró-
ságomon, már el őbb, decemberben, januárban lezajlott 
a tárgyalás a razzia ügyében. Számtalanszor átgondol-
tam itt az el őkészületeket, mit tettem, milyen kockáza-
tot vállaltam Feketehalmy meg Grassy mentése érde-
kében. Amíg lehetett, húztam—halasztottam a dolgot. 
Az ügyészem jelentésébő l ugyan láthattam: kétségte-
len, hogy a razzia idején szörny ű  vérengzést hajtottak 
végre. Hogy Feketehalmy ebben milyen szerepet ját-
szott, azt nem tudtam, de lehetetlennek tartottam, hogy 
olyan kegyetlenkedések elkövetésére adjon parancsot. 
Akárhányszor beszéltem vele, mindannyiszor tagadta, 
hogy oktalan vérengzés lett volna, parancsnokai jelen-
tésére hivatkozott, sértésnek véve, hogy bárki kétel-
kedni mer ezek hitelességében. Különösen orrolt a bel-
ügyminiszterre meg a környezetére, így az újvidéki 
rendő rkapitányra is (ennek vádiratszer ű  beadványa mi-
att), akinek azonnali leváltását még akkor követelte, mi-
vel részese, ha nem elindítója volt a honvédség elleni  

zsidó kampánynak. (Másoktól is hallottam ezt a megfo-
galmazást.) 

S valóban félelmetesnek tűnt, egyúttal megen-
gedhetetlennek is, hogy amíg a honvédek ezrei a ke-
mény orosz télben, a heves orosz rohamoktól vérezve 
védik a hazát, addig itthon azok, akiknek fogalmuk 
sincs a harctéri megpróbáltatásokról, teli szájjal pocs-
kondiázzák a honvédséget, gyilkosoknak, fosztogatók-
nak kiáltják ki azokat, akik talán csakugyan — tudja va-
laki ennek az ellenkez őjét bizonyítani? — a mindannyi-
unk békéjét veszélyeztető  felkelés lángját oltották el a 
Délvidéken. Sosem állítottam, hogy h őstett volt, amit 
ott végrehajtottak, de.... 

(Mindez csak azért fontos nekem, mert bizonyí-
tani kell magamnak, hogy azén korábbi magatartásom 
alapján most joggal föltételezem, hogy Feketehalmy 
végül mégis megbánja azt, amit itteni vallomásával el-
lenem elkövetett, és...) 

Negyvenhárom nyarán (vagy őszén?) hívott 
meg Somogyi Béla vacsorára, velem együtt egyik be-
osztottamat, Kádár ezredest is. El őtte volt egy vitám 
Bajcsy-Zsilinszkyvel, f ő leg a kiugrási lehet őségek érde-
kelték, illetve nem is érdekelték, mindennél fontosabb 
volt számára, hogy meggyőzzön: itt a pillanat, haladék-
talanul cselekedni kell, ki kell lépni a háborúból. 

— Ki kell lépni? 
—Ki. 
— Azonnal? 
—Azonnal, és szembefordulni a németekkel! 
—Szétvernének bennünket. 
— Dehogy vernének. 
—Még mindig nagyon erősek. 
—Erősek? Ugyan! 
Annyira magabiztos volt, hogy nem is tartott fon-

tosnak érveket felsorolni állítása bizonyítására. 
—Pár nap alatt letörnék az ellenállást. 
— Dehogy törnék! Ott van, a szerbekkel sem bír-

nak ei. Mióta tartanak már a harcok, és... 
—Az más. A szerbek „junákok". Azok nem félnek 

harcolni. Mi, magyarok nem vagyunk ilyenek. 
— Hogy mi magyarok tudunk harcolni — folytatta 

emeltebb hangon, már alighanem sért ődötten —, azt 
bebizonyították már eleink. Már István király el ő tt is a 
mi nyilainktól rettegett fél Európa. 

— Igen, hát amíg... — akartam közbeszólni, már 
alighanem akaratlanul is gúnyolódva, de nem hagyta 
magát félbeszakítani. 

— És aztán István király is... 
— Ő  is, igen, a német hadvezéreivel... 
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— Mi akkor is, a németeknek is csak leckét adhat-
tunk hadviselésből. Akárhányszor próbálkoztak elle-
nünk, mindig beletört a foguk. Mátyás király... 

Mátyás király. Istenem, hát mindenki, hát még 
ez a politikus is, lehet akármilyen okos, de mit képzel, 
még ő  is úgy érzi: megengedheti magának, hogy ne-
kem leckét adjon hadtörténelemb ő l? Nekem, akinek ez 
volt a legkedvesebb tantárgyam, ezt adtam el ő  a Hadi-
akadémián, s most ő  akar engem oktatni! Istenem, ho-
va jutottunk! S hova jutunk még? Az el őbb ő  emelte fel 
a hangját, most én, még magasabbra: 

— Kikérem magamnak, hogy engem bárki is, ér-
ti: bárki hadtörténelemb ő l oktasson! Elegem van az 
ilyen oktondiságokból, én nem vonom kétségbe el őde-
ink érdemeit, sokszor csodálattal állok nagyszer ű  cse-
lekedeteik el ő tt — folytattam már halkabban —‚ Mátyás 
királyunknak minden ütközetét részletesen elmagya-
гázhatom, most készülök éppen egy serlegbeszédben 
feleleveníteni alakját és tetteit. A történelmi id ők, amik-
ben élünk, jó alkalmat kínálnak példamutató életének 
felelevenítésére. Nincs szükségem hát arra, hogy ne-
kem valaki Hunyadi Mátyás nagyságát bizonygassa. 
Nem is tudom, elképeszt ő , hogy van, aki ezt szüksé-
gesnek tartja. De éppen az ő  hadi sikerei mutatják, s 
ebben a mostani konkrét kérdésben is arra figyelmez-
tetnek, hogy mielőtt valamit tennénk, a lehet ő  legjobb 
alkalmat kell kiválasztanunk, s az el őkészületeket hi-
bátlanul el kell végeznünk, sikerre csak így számítha-
tunk... 

—Sajnos, mi... 
Többször félbe akart szakítani, de nem enged-

tem szóhoz jutni: 
— Tehát itt most nem az a kérdés, hogy Német-

ország elveszti a háborút vagy sem, nekem err ő l meg-
volt a véleményem már akkor, amikor átléptük a Kár-
pátokat, azt sem vitatom, hogy semmi értelme folytatni 
a háborút, tehát ki kell lépnünk bel ő le, s minél el őbb, az 
lenne jó, tudom. A kérdés csak az, hogy lehet-e. Hogy 
mikor lehet. Szeretném hinni, hogy egy Bajcsy-
Zsilinzskynek nem kell magyaráznom, hogy én meg 
még néhányan itt a vezérkarban nem azon törjük a fe-
jünket éjjel-nappal, hogy miként tudnánk minél több 
honvédhadosztályt a frontra küldeni, de éppen ellenke-
zőleg, az itt felvetett kérdés megválaszolása okozza 
nekem már jó ideje a legtöbb álmatlan éjszakát. 

—Sajnos — kezdte újra —, sajnos, ami az id őpon-
tot illeti, nincs mit várnunk — mondta, s tudtam el ő re a 
folytatást, máris elkéstünk, el őbb kellett volna. Persze, 
hogy előbb, de még jobb lett volna (ám emiatt már hiá- 
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ba háborgunk) be se lépni a háborúba. Így utólag... 
Hallani, nagy a h őbörgés, miért nem lépünk már ki, 
mért nem fordulunk szembe a németekkel, a háború 
folytatásának borzasztó következményei lesznek. Ez 
így igaz. De vitathatatlan az is, hogy egy el ő  nem ké-
szített, elhamarkodott, meggondolatlan lépés nagyobb 
katasztrófát okozhat, nem győzöm ezt hangsúlyozni, 
több áldozatot követelhet, mint a háború folytatása, 
amit el akarunk kerülni. 

Láttam, bizalmatlan volt, mikor jött, távozóban 
sem tett olyan benyomást, mint akit sikerült meggy őz-
nöm. Ez a borzasztó! Ugyanazt akarja ő  is, amit én, 
össze kellene fognunk a közös ügy érdekében, acélt 
csak így érhetnénk el, mégsem tudunk megbízni egy-
másban, az egymással szembeni gyanakvás megaka-
dályozza a nélkülözhetetlen közös cselekvést. 

Sejtettem, hogy Somogyi Béla vacsoráján is ha-
sonló eszmecserét folytatunk. Aztán a razzia parancs-
nokainak ügyével — véletlenül vagy szándékosan? —  
ргovokб lt ki, s noha könyökömön jött már ki ez a dolog 
(annyit beszéltem róla az elmúlt másfél év alatt hivata-
losan is, társaságban is), látva vendéglátóm lázas ér-
deklődését, megpróbáltam minden érvet felsorakoztat-
ni magatartásom helyességének bizonyítására. S ha 
már ehhez így állok hozzá, akkor ott másra nem futja 
az időmbő l. 

Vendéglátóm közel állt a kormányzó köréhez is, 
politikájához is. Elgondolásaim megvalósításakor szá-
míthattam гá, megbíztunk egymásban, s noha ő  is a 
fajvédők csoportjához tartozott, sosem éreztette velem 
(én legalábbis nem vettem észre), hogy mert az apám 
német volt, hogy mert ő  utána Knausnak hívnak, hát 
hogy emiatt bizonyos nemzeti ügyeket el kell titkolnia 
elő lem. Ellenkezőleg: közös titkaink voltak. Az egyik 
legrejtettebb az a kormányzó akarata szerint fölállított 
partizánalakulat, amelynek a megtekintésére együtt 
utaztunk le a szegedi hadtest kiképz őtáborába. El ő re 
sejthettem hát, hogy nem azért hívott vacsorára, hogy 
kelepcét állítson, s miután beleestem, rávegyen vala-
mire, amire egyébként nem lennék hajlandó. A razzia-
parancsnokok ügyének a vacsora utáni szóba hozását 
sem fogtam fel úgy, hogy na, most lépre csaltak. Olyan 
embernek ismertem meg, akinek a szavai mögött nem 
kell hátsó szándékot keresnem. 

Leszedték a tányérokat, ev őeszközöket, a bo-
rosüveg, a poharak, a hamutálcák maradtak az aszta-
lon. Istenem, a Lovas úti ház! Kés ő  éjszakába nyúlt a 
beszélgetésünk. A hadihelyzet megítélésében egyetér-
tettünk. Így a tennivalókban is. Ő  maga mondta, annyi 
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mendemondát hallott már, szeretné végre t ő lem meg-
tudni, mi történt valójában a Délvidéken. 

Kifejtettem, amit el őbb már másoknak is elmond- 
tam: 

— A razziát nem a honvédség kezdeményezte, 
nekem arra nem volt szükségem, a belügyminisztérium 
szerzett értesüléseket a délvidéki kommunista szervez-
kedésrő l, ezek alapján szükségesnek tartotta egy 
nagyszabású tisztogatási akció végrehajtását, a rend-
ő rségi és csend ő rségi erőket nem találták elegendő -
nek, ezért kérték a honvédség segítségét. A belügymi-
niszter, a miniszterelnök is attól tartott, hogy — ezek az 
ő  szavaik — a Délvidék a fegyveres felkelés el őestéjén 
van, tehát haladéktalanul cselekedni kell. Ők kérték hát 
a beavatkozásunkat. A honvédség a kapott feladatokat 
teljesítette. Tudom, ártatlan áldozatok is vannak. Ez el-
kerülhetetlen, a katona kezében fegyver van, ez nem 
játék, ha odacsap vele, megvan a baj. A civilek, akik a 
beavatkozást kérték, most megijedtek, fel vannak há-
borodva, hajszát indítottak a honvédség ellen. Ez igaz-
ságtalan, ezt nem engedhetjük meg. 

— De azt mondják, nemcsak gyilkosságok történ-
tek, de fosztogatás is, a halottak szájából kitörték az 
aranyfogat, levágták az ujjaikat, így húzták le a gy ű rű -
ket... 

— A fosztogatást a csend ő rök követték e! — vála-
szoltam nyomban vendéglátóm megjegyzésére — elle-
nük folyik az eljárás, megkapják a büntetésüket. 

— De méltóságos uram, ott nem egy-két véletlen 
áldozatról van szó, több száz... — figyelmeztetett Kádár 
ezredes is. 

— Beszélnek összevissza. Láttátok? Ott volta-
tok? Melyikő tök volt ott? Most felnagyítják az esemé-
nyeket, piszkos propaganda folyik a honvédség ellen, 
ezt nem szabad megengedni, tudjátok, mi a helyzet a 
fronton. — Elragadott az indulat, nem akartam, de any-
nyiszor kellett már ilyen kihívásra válaszolnom, hogy 
képtelen voltam megő rizni nyugalmamat. 

— Igyunk is közben! — biztatott bennünket poha-
rát emelve a házigazda. 

— Persze. Éppen jólesik. Kiváló furmint. Ugye, 
furmint? 

— Igen. Tokaji. 
—Tüzes — mondta az ezredes. 
—Tűzbe jön tő le az ember — toldtam meg. 
Összemosolyognak, én (még pohárral a kezem-

ben) hozzáfűzöm az el őbbihez: 
— Feketehalmy, Grassy magyar tábornokok, s 

miket összebeszélnek róluk! Hát lehet ezt? Szabad ezt  

megengedni? Követelik a felel ősségre vonást, a bíró-
ságot. Nem és nem! Értitek? Nem engedem, hogy kivá-
ló tiszteket meghurcoljanak. 

Mint vezérkari főnök, kötelességemnek tartot-
tam, hogy tisztjeimet megvédjem mindenféle rágalma-
zás ellen. Ez becsületbeli kérdés volt számomra. A ve-
zérkarban mások is figyelmeztettek erre. 

Somogyi Béla székében hátrad ő lve hitetlenked-
ve hallgatta indulatos szavaimat: 

—Hát olyan kiváló tiszt az a Grassy? 
— Az! Olyan kiváló. Ezt nálam jobban senki nem 

tudja megítélni. 
Kurtán, határozottan jelentettem ezt ki. Talán 

megértették bel ő le, hogy nem is annyira Grassyt akar-
tam védelmembe venni, inkább az ellen tiltakoztam, 
hogy még a tisztjeim megítélésében is illetékesebbnek 
higgyék magukat. Idegesített, felháborított az az öntelt-
ség, amellyel a civilek az ilyen tisztán katonai dolgok-
ban is nálam szakavatottabbnak akartak látszani. 

Úgy éreztem, nem sikerült meggy őznöm, de tu-
domásul vette nézeteimet, nem er ő ltette a bírósági el-
járás megindítását. Talán arra gondolt, hogy helyem-
ben, mint vezérkari f őnök, ő  is hasonlóan viszonyulna 
bajtársaihoz. Lehet azonban, hogy én voltam megint a 
megengedettnél is indulatosabb. Most már látom ezt, 
de azt hiszem, újra csak t űzbe mennék a tábornokaim 
becsületéért. 

Így, olyan általános elv ez, tartottam magam 
hozzá, egész munkásságom során, kivétel nélkül, vé-
delmembe vettem a bajtársaimat; akit sokáig meghitt 
barátaim közé soroltam, azzal nem tehettem kivételt, 
akármilyen erős nyomást gyakoroltak rám felel ősségre 
vonását követelve. Inkább megkockáztattam, hogy 
esetleg elrontom egy-egy vacsora hangulatát, de nem 
engedtem meg, hogy rágalmazzák. Ez is egy változata 
volt a felel ősségvállalásnak. Mint az is, amit —bíróság 
elé állításukkal — ebben az ügyben kés őbb tettem. Ép-
pen ezért nem értem ezt az írót, hányszor kértem, hogy 
tegyen tanúvallomást, s most ezeknek állítólag azt 
mondta, hogy nem ismer engem. Nem tudom elhinni, a 
lillafüredi írókonferencián éppen a razziáról beszélget-
tünk, s a pesti tárgyaláson, ketten éppen azok közül, 
Illyés Gyula és Zilahy Lajos tett tanúvallomást az 
érdekemben.... 
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8. 

Képzeld, bablevest hoztak ebédre, jó nagy tá-
nyérral, csülök nem, de egy-két darabka kolbász jutott 
bele; hogy jólesett, azt nem mondhatom — mi esne 
most jól nekem? —, de megettem, muszáj enni valamit, 
és fölmelegített legalább, meg ez olyan t ű rős koszt, 
mennyit ettem valamikor, még az els ő  világháború előtt 
meg alatt. Káposzta meg bab, ez volt a katonakoszt. 
Különösen így ősszel meg télen. Szeretném, de nem 
tudom, sikerül-e megfelel ő  szavakat találni, hogy meg-
sejtessem veled, mennyire elviselhetőbb a cella már at-
tól, hogy itt leng benne a meleg étel illatmaradéka. 
Végeredményben ugye, most ezt is élveznem kell, ki 
tudja, talán ez volt az utolsó bableves, amit ettem, ki 
tudja... 

Egy tárgyaláson sem bizonyosodott be annyira 
világosan az ártatlanságom, mint éppen itt, ahol pedig 
a legsúlyosabb ítéletet mondták ki rám. Ezek az ügyé-
szek, bírák maguk is látták, hogy akárhogy igyekeznek 
minden badarságot rám fogni, a razziában betöltött 
szerepem miatt engem elítélni nem lehet; ezért kapar-
tákössze — ami azután igazán nem tartozik rájuk —, fel-
használva a budapesti vádirat hazugságait, amit a má-
sodik hadsereg pusztulásáról, a klessheimi tárgyalá-
sokról, a határtalan németimádatomról, a zsidóüldözé-
sekről vagy a rögtönítél ő  bíróság m űködéséről a ter-
hemre írhattak. (Noha tudhatták, tudták is, hogy ez 
mind csak konkrét ténnyel alá nem támasztható valót-
lanság.) 

Siralmas volt hallgatnom, hogy igyekeztek a 
semmibő l összetákolni ellenem a legsúlyosabb váda-
kat. De ennél is, mindennél siralmasabb és fájdalma-
sabb, hogy ez csak annak odaadó segítségével sike-
rült, akit sokáig bizalmas barátomnak, megbecsült baj-
társamnak hittem. 

Engem szerdán hallgattak ki, őt csütörtökön. Ek-
kor került sor kettőnk szembesítésére is. A közönség 
számára nyilván ezek voltak a tárgyalás legemlékeze-
tesebb pillanatai; látszott, hogy a bírák számára is fe-
lejthetetlen marad az élvezet, nekem pedig a gyász és 
a keserű ség, a fájdalom és a kiábrándulás, amihez ha-
sonlót nem éltem át korábban soha. A legfontosabb, a 
legdöntőbb, az egyetlen cáfolhatatlan bizonyíték, ami a 
mentségemre szolgálhatott volna, s amiben, úgy érez-
tem, nem alaptalanul reménykedem, az ő  vallomásával 
egyszerre szertefoszlott. Nemhogy az érdekemben 
mondott volna legalább egy jó szót, de külön élvezetét 
lelte pocskondiázásomban. Nemcsak hogy minden 
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igyekezetével bizonyítani próbálta az ellenem felhozott 
vádakat, de amikor csak tehette, súlyosbította őket a 
bírák és a közönség nagy megelégedésére. Én meg 
eközben csak ültem egyedül a vádlottak hosszú pad-
ján, a hideg teremben, télikabátban, várakozón figyelve 
szavait, majd hitetlenkedve (egy világ omlott össze 
bennem), hogy egy magyar tábornok ekkora árulásra 
képes. 

Magyar tábornok. Jó, nem vagyunk egyformák. 
Nem. Mi, magyar tábornokok sem. Ez természetes.  El  
kell fogadnom. De hogy ekkorát tévedhettem, hogy 
ennyire nem ismertem, hogy ennyire hagytam maga-
mat tőle félrevezetni! Ropog a sort űz. Ezért, a naiv hi-
székenységemért kell elébe állnom. Csupa tévedés, 
csalódás, kudarc. Ami az elmúlt néhány évben történt 
velem, azután csakugyan be kell látnom, be kellett vol-
na már előbb (az újabb kiábrándulásoktól csak így kí-
mélhetem meg magam), hogy semmi értelme sincs 
bármihez kezdeni, bármiben reménykedni még. 

Öt persze semmi másról, csak a razzia esemé-
nyeirő l, körülményeiről kérdezték, s válaszolt is minden 
kérdésre a bírák szája íze szerint, mintha hálával tar-
tozna nekik a méltányos bánásmód miatt; a bíró ugyan-
is figyelembe vette súlyos torokbetegségét, ezért —  

mint  előre bejelentette — csak olyan kérdéseket intézett 
hozzá, amelyekre röviden, igennel vagy nemmel kellett 
válaszolnia, így kímélték a megerő ltetéstő l; a kihallga-
tás közben is többször megkérdezte, nem fáradt-e el, 
nincs-e szüksége pihenésre. (Ország-világ el őtt de-
monstrálhatták, milyen emberséges bánásmódban ré-
szesítették itt a vádlottakat.) 

Őt már Pesten halálra ítélték. Tudhatta, akármit 
tesz, enyhébb büntetéssel itt sem úszhatja meg, egye-
dül, amit tehet, nem maradt számára más, mint hogy 
vallomásával megpróbáljon segíteni bajtársain. Mégis, 
a kérdésekre adott válaszaiban nyomát sem lehet talál-
ni ennek a szándéknak. Ellenkez ő leg. 

Ismerve korábbi vallomásait, el őbbi magatartá-
sának változását, számomra végérvényesen bebizo-
nyosodott b űnössége; igaz, el őtte sem lehettek már ké-
telyeim, de csak vissza-visszatértek fenntartásaim az 
ellene felhozott vádakkal szemben, most maradéktala-
nul egyet kell értenem a Pesten kimondott halálos íté-
lettel. Semmilyen kételkedésnek nincs helye tovább. 
Többször is elárulta magát. Kezdett ő l fogva tisztán lát-
ta a maga b űnösségét, s az adott helyzett ő l függően 
próbált védekezni, el őbb az elkövetett gazságok taga-
dásával, később másokra hárítva a felel ősséget ezek 
miatt. 
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Itt is azt mondta, hogy ő  úgy tudta, a honvéd 
egységek fegyveres csatákat vívtak a partizánokkal, hi-
szen Deák neki szakadatlanul azt jelentette, hogy ren-
des ütközetek folynak. Szabályos hadijelentéseket ka-
pott töle naponta kétszer, s ezeket eredeti szövegezés-
ben továbbította Pestre. E beszámolók alapján kapta ő  
aztán Keresztes-Fischer Lajostól, a kormányzó katonai 
irodájának főnökétől azt az elismerő  levelet, amelyben 
az a kormányzó nevében közölte vele, hogy a zsidók 
ugyan támadják, de úgy járt el mint katona és mint ha-
zafi, amiért elismerést érdemel. 

Vallomása után, még akkor, csütörtökön délel ő tt 
engem is kiszólított a bíró, hogy az állításaink közötti 
ellentmondások tisztázása érdekében szembesítsen 
bennünket. Ahogy fölálltam, hátrafordulva végignéztem 
a termen, jobb kéz fel ő l, elöl fő leg fekete ruhás, fekete 
kendős asszonyok ültek, nyilván éppen azok, akik 
gyermekeik, szüleik, férjük vagy más hozzátartozójuk 
legyilkolásának megbosszulását akarták látni, s akik a 
hallottak alapján úgy vélhették, hogy én vagyok a leg-
elvetemültebb vadállat, én adtam parancsot az egész 
szörnyű  vérengzésre. 

Szembeállítottak bennünket egymással a Le-
venteotthon nagytermének színpadán, egymás szemé-
be kellett néznünk, állni egymás tekintetét. Reméltem —
remélhettem? —, hogy ett ő l majd meginog, belátja, mi-
lyen átkos dolgot m űvel az ellenem kimondott rágal-
makkal, hogy a közös ellenségünk bíróságának a kezé-
re játszik egy tábornok bajtársa elleni hazug vallomásá-
val, s az ítélet, amit ezzel önmaga felett kimond, a köz-
vélemény meg az utókor szemében a bíróság által ki-
гótt büntetésnél is súlyosabb lesz. Hittem, hogy ha sze-
membe néz, be kell, hogy lássa, rá kell, hogy döbben-
jen, mekkora igazságtalanságot követett el velem 
szemben, s ha hisz Istenben, ha hisz az utolsó ítélet-
ben, akkor az örök kárhozattól való megmenekülés re-
ményében meg kell, hogy ragadja, nem szalaszthatja 
el az utolsó, még kínálkozó esélyt a barátja elleni go-
nosztettek jóvátételére. Úgy gondoltam, nem tételezek 
fel semmi rendkívülit, helyében más ember is az elvá-
rásaim szerint cselekedne. A menekülést ígér ő , az is-
tenítélet el őtti alkalmat, els ősorban saját érdekében, te-
hát már pusztán önzésbő l is mindenki megragadná, két 
kézzel ragadná meg, gondoltam, s ha így van, ez hat-
ványozottan vonatkozik гá, akinek igazán szüksége 
lesz a Mindenható kegyelmére. Azóta, tehát a büntetés 
kimondása után sem változott meg a véleményem. Ma 
is bíznom kell benne, hogy eszébe jut tiszti esküje, hall-
gatni fog lelkiismerete parancsára, s megteszi ő  is azt,  

amit tettek el ő tte többen mások, rádöbbenve vétkeikre. 
(Tetteinek igazolására el őbb nekem is hazafias érzése-
ire, hazafias kötelességére hivatkozott, miközben ször-
nyülködve beszélt arról, mennyire ellepték a szerbek a 
dél-bácskai részeket, sürgette, hogy minél el őbb tele-
pítsünk magyar családokat a megüresedett házakba, 
különben visszaszivárog a szerb rokonság, és kárba 
vész az egész....) 

Álltunk a színpadon, egyik oldalon a bíróság há-
rom tagja, a másikon a feszülten figyel ő  közönség ránk 
meredő  gyilkos tekintete. Mintha az előttünk álló pilla-
natokban d ő lne el a valamennyiünk számára legfonto-
sabb dilemma, mintha most dördülne el az a pisztolylö-
vés, amely után a párbaj egyik résztvev ője (de senki 
sem tudhatja el ő re, hogy melyik) holtan terül el a hely-
színen, a másik pedig diadalittasan hordozhatja végig 
büszke tekintetét a hálás közönségen. 

Elhangzott a bírói kérdés, gondolkodás nélkül 
nyomban rá a válasz is: 

— Szombathelyitő l kaptamvaz utasítást a legeré-
lyesebb rendszabályokra és megtorlásra. 

Szép, szabályos válasz. Mintha az el ő re megbe-
széltet megtanulta volna. Amit most, ezt mondta a ki-
hallgatása során meg máskor is. 

Nem kellett gondolkodnom az ellenérveken: vi-
szontvéd nélkül csak emlékeztettem rá, hógy történt 
valójában: 

— Én ilyen utasítást nem adtam. Ezt az utasítást 
az osztályvezetőm adta ki írásban. Utána le is váltot-
tam. 

Az előző  kihallgatás során tisztáztuk már a kér-
dést, elfogadták az állításom, de megmagyarázták, ami 
persze igaz, hogy én felel ősséggel tartozom azért is, 
amit a beosztottam rendelt el. 

Ő  most szemrebbenés nélkül mondta: 
— És el őző leg szóbelileg ugyanezt mondta 

Szombathelyi. 
Én vagyok hát az, ország-világ láthatja, aki ha-

zugság árán is menteni akarom a b őrömet, s egyedül 
FCZF képviseli az igazságot. Így felel meg a bíróság 
érdekeinek, így kerül a jegyz őkönyvbe. Hogy az egész-
nek semmi köze az igazsághoz, az őket nem érdekli. 
Nekik csak az a fontos, hogy bebizonyítsák: mindannyi-
an megérdemeljük a halálbüntetetést. (Jaj, a sz ő lős-
kert, végül csak azt el ne feledjem, amit arról tudnod 
kell.) Ebbéli törekvésünkben FCZF-nél odaadóbb tá-
mogatót nem találhattak. Nekik való ember — gondol-
tam kényszeredetten, válaszait hallgatva, de át-átvil-
lant az agyamon a szikra: talán csak játék ez, s amíg a 
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bírák örömmel nyugtá цΡák, hogy komolyan számíthat-
nak rá, ő  mosolyog magában, előre élvezve a helyze-
tet, amikor majd az elvárttal ellenkez ő  választ adja, s 
ezek döbbenten fogják belátni, hogy lóvá tette őket, s 
hogy amit eddig mondott, azt egyáltalán nem lehet ko-
molyan venni; aztán magyarázatként még azzal is be-
léjük szúr, hogy hozzáteszi: csak nem képzelték, ho-
gyan is tételezhették fel egy magyar tábornokról, hogy 
egy ilyen szedett-vedett kommunista bíróság kedvéért 
majd cserbenhagyja bajba jutott bajtársait; ő  itt igazán 
semmi kíméletet nem remélhet, s ha már mondhat, 
amit akar, úgysem kegyelmeznek meg neki, akkor le-
hetne olyan nagyvonalú, s lesz is — mért ne lenne! —, 
ennyi elégtételt megengedhet magának. 

Képzeletben messze kalandoztam, mikor az 
újabb kérdés, az els ő  budapesti tárgyalás, amikor az 
én bíróságom ítélete el ő l megszöktek, az került teríték-
re. A bíróság elnöke emlékeztette, hogy már a Horthy-
rendszerben bíróság elé állították, megkezd ődött a tár-
gyalás, ítélet azonban nem született, a fő  vádlottak Né-
metországba szöktek. Itteni vallomásainkban már szól-
tunk errő l, persze kijelentéseink nem egyeztek egy-
mással, hát a bírák most páholyukból figyelhették, hogy 
tisztázzuk mi egymás között, ami elszámolni valónk 
még maradt. 

Gyű rött, kopott tiszti köpenyében állva, kihívóan 
előreugró áll, szeme csontos arca mély üregéb ő l, bo-
zontos ősz szemöldöke alól támadásra készen, a pilla-
natot várva: 

— Azért szöktem meg akkor Budapestről, mert 
láttam, hogy annak a Szombathelyinek a bírósága ítél-
kezik felettem, aki maga is felel ős mindenért. 

A lényeg tehát megint csak az, hogy ő  mint a 
legilletékesebb bizonyítsa, hogy a délvidéki vérengzé-
sekért senki más, csakis én vagyok az els ő  számú fe-
lelős. Micsoda bárgyú, vissza-visszatérő  erő lködés! Az 
embernek felfordul a gyomra t őle, válaszolni sincs rá 
kedve. Mégsem hagyom szó nélkül: 

— Ha felelős lettem volna, akkor engem is bíró-
ság elé állítanak. 

—Igen, föltéve, hogy nem maga a vezérkari fő-
nök — jegyzi meg fölényesked ő  vigyorral, (mintegy se-
gítségére sietve ellenfelemnek), a fiatalabb szavazóbí-
ró, aki már többször gúnyolódott velem, s most sem 
akarta kihagyni az alkalmat, serényen gyakorolta ciniz-
musát. Úgy gondolta talán, itt az ideje a kegyelemdö-
fésnek. 

Nem tudja, hogy kaptam én már ilyet nem egyet, 
fájdalmasabbat is, mégis mindig talpra álltam. 

Te tudod jól, hogy ennek az altábomagynak, akit 
én gyávának neveztem, amikor megszökött az ítélet 
elől (noha a tárgyalás el őtt maga mondta, hogy elege 
van már a hercehurcából, alig várja a tárgyalást, hogy 
igazolhassa, tisztázhassa magát), a nyilasok hatalom-
ra jutása után, amikor a vezérkari f őnök helyettese lett, 
első  dolga volt, hogy letartóztassa azokat, akik felel ős-
ségre vonását követelték: Bajcsy-Zsilinszkyt, aki kez-
dettő l fogva a leghevesebben elítélte a vérengzés fele-
lőseit, fölakasztatta, Kiss János altábornagyot, aki az 
ügyét tárgyaló bíróság tagja volt (s később az ellenállá-
si mozgalom katonai vezetője), ugyanarra a sorsra jut-
tatta, engem, aki a tisztikar nagy részének tiltakozása 
ellenére elindítottam az ügyészi vizsgálatot, szintén el-
fogatott, azt állítva, mint itt is, hogy ha őt bíróság elé ál-
lítják, akkor nekem is ott a helyem, mert a vérontásra 
én adtam parancsot.. (Úristen! Hát azt kell magyaráz-
nom, hogy gyermekek legyilkolására parancsot soha 
nem adtam ki?) Ameddig tudtam, védelmeztem, mikor 
pedig meg kellett indítanom ellene az eljárást, akkor 
sem csukattam le. Elképzelni sem tudtam, hogy én pa-
rancsot adjak egy tábornok bajtársam letartóztatására. 
Borzasztó lett volna. Már a bírósági tárgyalás, már az 
ügyészi vizsgálat elrendelése alkalmával nem egy tá-
bornok a legerélyesebben tiltakozott a felel ősségre 
vonás miatt, azt állítva, hogy hazafias cselekedetet haj-
tottak végre, ezért pedig dicséret jár, nem büntetés. Mi 
lett volna még, ha börtönbe vetem valamelyiküket, 
ahogy az ügyészem követelte? A németek akkor is ki-
szabadították volna őket. 

Megdöbbentett ez akkor, hihetetlennek véltem. 
Hogy magyar tábornokok gyáván megszökjenek az 
igazságszolgáltatás el ől. Te is emlékszel гá, felhábo-
rodva, erélyes nyilatkozatban ítéltem el tettüket. Aztán 
tiszti értekezleten ismételten rámutattam felel ősségük 
súlyára, hangsúlyozván (1944 januárja), hogy az a vér-
ontás, az ártatlan emberek ezreinek meggyilkolása be-
láthatatlan id őkre megrontotta a két nép, a magyarok 
és a szerbek közötti viszonyt. Hallottam kés őbb, hogy 
a tisztikarból többen felháborodva kommentálták kije-
lentésemet, szégyenletesnek tartva, hogy a vezérkar 
főnöke a honvédség elleni zsidó propaganda hatása 
alá került. 

Vártam ezt a reagálást, nem tör ődtem vele, te-
kintet nélkül mindenre, ki kellett mondanom, ami már 
rettenetesen nyomta a lelkemet. Sejtettem persze, 
hogy Németországba szökve FCZF rögtön áskálódni 
fog ellenem, s minden követ megmozgat, csakhogy mi-
nél többet árthasson nekem; bíztam azonban abban, 
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hogy a németek többre becsülik majd az én szolgálata-
imat, inkább adnak hitelt az én szavamnak, mint egy 
jellemtelen besúgóvá züllött volt tábornoknak. 

Azóta féktelen dühében megingathatatlan kitar-
tással munkálkodik vesztemen. És mégis, mert ő  is 
ember, bíznom kell benne, hogy emberségét csak bizo-
nyítani fogja. (Megint pislog a villany, ki tudja...) Itt lehet 
az ideje, ha nem késnek már vele, a délutáni sétának, 
ha szó nélkül is, de ott még szembenézünk egymással. 
Ez is egy alkalom lesz. Talán az utolsó? Mennyit írtam 
róla! Nem kellett volna? Annyiszor elmagyaráztam már 
ezeket a dolgokat, borzasztó, hogy itt sem akarják tu- 

domásul venni. Neked semmi érdeked, hogy hazudj 
nekem (hogy mindig őszinték maradunk egymáshoz, 
azt megbeszéltük már réges-régen), mondd, hát le-
het... Elkopott a ceruzám, pedig a legfájdalmasabb do-
logról, ami miatt mindenekel ő tt bocsánatot kell kérnem, 
ama sértő  gorombaságomról még mindig nem írtam 
semmit, s ha nem lesz már több alkalmam azt jóváten-
ni...De lesz! Biztosra veszem, nekem is, neki is, és 
FCZF azt, a legutolsó esélyt, nem fogja elszalasz-
tani  

(folytatása következik) 
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