AZ EGYETEMI TÁNCSICS MIHÁLY-ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETÉNEK
VÁZLATA ÉS FŐBB DOKUMENTUMAI 1
PETÖCZ
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1.
Az egyetemi Táncsics Mihály-zászlóalj 1944. november második
felében alakult a különböző egyetemek és főiskolák korábban nemzetőri zászlóaljainak, majd 1944 novemberében ezek megszüntetése után
a belőlük szervezett KISKA-alakulatok személyi állományának egy
részéből, illetve azokból az 1922—1927-es születésű egyetemi hallga
tókból (néhány középiskolásból), akik különböző úton-módon a zászló
alj létéről tudomást szereztek, ott jelentkeztek és felvételt nyertek.
A Táncsics-zászlóalj felállításához mintegy bázisul szolgált a tudo
mányegyetemi nemzetőrség, amely az egyetemi levente szervezetek
(orvosi kar, bölcsészettudományi kar, jogi kar) 1943-ban történt egye
sítése révén létrehozott tudományegyetemi levente zászlóaljból nőtt
ki, s alakult nemzetőrséggé 1944. szeptember—októberben Várhelyi
József végzős orvostanhallgató vezetése alatt.
Az egyetemi nemzetőrségnek mintegy 100 tagja volt, és az a cél
vezette őket: megtagadni a nyilasok és németek katonai intézkedéseit,
mindenképpen elkerülni — ha kell, fegyveres ellenállás útján is —
a Németországba való hurcolást. Ezek a törekvések és szándékok
egyelőre még csak azokból az igen laza, de igen szélesen értelmezendő
baloldali kapcsolatokból táplálkoztak, amelyekben legnagyobb súllyal
a népiesek hatása és a Győrffy-kollegistákkal való kapcsolat, s ezen
a talajon kibontakozó németellenesség esett latba. A gyorsan pergő
1 Ez az írás egy készülő nagyobb munka vázlata — ahogy azt címe is kifejezi. Hogy
Tcözreadtam, s szakfolyóiratban, ezt az indokolja, hogy történetírásunk még nem szólt a
zászlóalj hiteles történetéről, holott egy alaptalanul mellőzött, s méltatlanul elfeledett, s
egyedeiben társadalmunk életében ma is jelentős szerepet betöltő társaságról van szó. Ez
a munka koncepciójában és felépítésében megegyezik azzal az értékeléssel, amit 1972 feb
ruárjában a Hadtörténelmi Intézet felkérésére mintegy 80 általam gyűjtött visszaemlékezés,
s mint a zászlóalj egykori tagja személyes tapasztalataim, valamint korabeli eredeti fény
képek, naplók és dokumentumok alapján készítettem, s amely aztán egyik alapját képezte
annak a vitának, megbeszélésnek, melynek során 1972 októberében a Partizán Szövetség a
zászlóaljat ellenállási alakulatként elismerte.
A vázlathoz mellékelt főbb dokumentumokkal szintén az olvasó jobb tájékozódását
kívánom szolgálni. Hiteles másolatról készült sokszorosított szövegük a Táncsics-zászlóalj
néhány tagjától felvett visszaemlékezések függelékeként az MSZMP Párttörténeti Intézett
nek Archívumában található.
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események október 15-e után világossá tették, hogy komolyabb bal
oldali összeköttetés nélkül a csoport nem tarthatja magát, nem k e 
rülheti el a Németországba való hurcolást. Várhelyi Józsefnek 1944.
október végén sikerült felvennie a kapcsolatot a Magyar Fronttal —
személy szerint Sólyom Lászlóval, akitől a Táncsics-zászlóalj kiépí
tésére kapott megbízást, azzal az ígérettel, hogy a Magyar Front
további embereket, valamint fegyverbeszerzésre pénz küld a zászló
aljnak. Kapcsolat alakult ki a Magyar Diákok Szabadságfrontjával,,
személy szerint Kiss Sándorral is. 2 Az egyetemi zászlóalj (később a
Táncsics-zászlóalj) pl. már ekkor, a nyilas hatalomátvételtől kezdve,
rendszeres őrséget adott a Frigyesi professzor által vezetett nőgyó
gyászati klinikának, amely több száz üldözöttet fogadott be, s akik
(mintegy 300-an) minden bántódás nélkül érhették meg a felszaba
dulást.
A tudományegyetemi zászlóaljhoz hasonló törekvések fogták össze
1944 októberében a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Közgazdaságtudományi Kara (Szerb utca) nemzetőrségének
(később egyetemi felderítő zászlóalj néven szerepelt) személyi állo
mányát is Láng Kálmán harmadéves közgazdász hallgató [későbbiek
ben Szentpétery (Láng) Kálmán] vezetésével, aki dr. Ries Istvánnal
tartotta már ebben az időben a kapcsolatot. 3 A tudományegyetemi
nemzetőrség tagságához hasonlóan, e kollektíva is — már október
végén — meggyőződhetett arról, hogy olyan alakulatban tevékeny
kednek, amely a rendszerrel szemben áll. Október 15-től Szent
pétery (Láng) Kálmán utasítására az egyetemet zárva tartották a nyi
lasok előtt, akiknek mindenféle belső ellenőrzést megtiltottak. Ha raz
ziák veszélye fenyegetett, megerősítették az őrséget stb. Ez lehetővé
tette pl. ellenállási röplapok sokszorosítását, hamisított anyakönyvi
kivonatok készítését. Köztudott volt ugyanis, hogy a századirodán b e 
mondás alapján lehet igazolványt szerezni a személyi adatok minden
különösebb igazolása nélkül. Ily módon KISKA-igazolványt olyanok
is kaptak, akik egyébként soha nem szolgáltak az alakulatban. Az így
szerzett igazolvány a rendszer üldözöttéinek csaknem december k ö 
zepéig biztonságot jelentett.
A közgazdász század személyi állományának egy jelentős része 1944.
december első felében csatlakozott — Szentpétery (Láng) Kálmánnal
az élen — Várhelyi József alegységéhez, és a kialakult Táncsics
zászlóalj egyik századának zömét alkotta.
2 E kapcsolatokat — a visszaemlékezéseken túl — Sólyom László nyilatkozata, vala
mint a MADISZ Titkársága által kiállított igazolvány tanúsítja. A Szabad Elet Diákmoz
galom vezetőinek 1946. február 22-én keűt előterjesztése a miniszterelnökhöz, amelyben
ellenállási tevékenységük elismerését kérik, szintén megemlékezik a zászlóalj fegyveres
ellenállási tevékenységéről.
3 Dr. Szentpétery (Láng) Kálmán 1972. február 9-én részletes szóbeli visszaemlékezést
adott, amit előtte szó szerint feljegyeztem. Sajnos, pár hónap múlva, tragikus hirtelen
séggel bekövetkezett halála miatt a szöveget kézjegyével hitelesíteni már nem tudta, 1946ból fennmaradt levél alapján azonban a Ries Istvánnal való kapcsolatra következtetni
tudunk. Visszaemlékezésében, amelynek hitelességét egyes részleteiben más úton is iga
zolni tudtuk, dr. Szentpétery (Láng) Kálmán többek között az alábbiakat mondotta: „A Ma
gyar Függetlenségi Fronttal személyesen kapcsolatban nem voltam. Személyes kapcsolatom
volt dr. Ries Istvánnal, aki az ellenállási mozgalom egyik tagja volt. ö tájékoztatotít azokról
az eseményekről, melyek az ellenállás kibontakoztatása érdekében történtek, mindig. név
nélkül."
v' ,
.
•
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Egyénileg, de barátok, illetve egyéb kapcsolatok révén más egye
temekről is jöttek fiatalok a zászlóaljhoz.
A Táncsics-zászlóalj végső szervezeti formáját 1944. december első
hetében érte el, amikor is a Collegium Mediáimban, (Köztelek utca)
lakó III., IV. és V. éves orvostanhallgatókat a nyilas rendszer Német
országba telepítette, s az így üressé vált Collegiumot a zászlóalj min
den felsőbb hatóság tudta nélkül birtokba vette. December 6-től a
zászlóalj személyi állományának zöme (mintegy 300—400 fő) a Collegiumban aludt, csak egy kisebb része (kb. 80—100 fő), főleg hely
hiány miatt, töltötte az éjszakát a saját otthonában, de a rákoshegyi
akció után ezek is az elhelyezési körletben aludtak.
Az ilyen körülmények között szerveződött Táncsics-zászlóalj pa
rancsnoka Várhelyi József volt, helyettese pedig Monostori József
(jelenlegi hollétét nem ismerjük) végzős orvostanhallgató, aki 1945
tavaszán az MKP VIII. kerületi pártszervezetének egyik funkcioná
riusa volt.
A zászlóalj három századból állt. Az I. század parancsnoka Székely
Tamás (1947-ben disszidált, jelenleg Svájcban él), a II. és III. század
parancsnokaira vonatkozóan még nagyon ellentmondóak az adataink.4
A Táncsics-zászlóalj — személy szerint Várhelyi József — össze
kötők útján közvetlen kapcsolatot tartott fenn a magyar ellenállás ve
zetőivel, s egészen december hó végéig a Magyar Front (személy sze
rint Sólyom László) közvetlen irányítása alatt állt. Erről a kapcsolat
ról a többi parancsnok, illetve a személyi állomány nem, vagy csak
sejtés formájában tudott. A Magyar Front vezetői a Táncsics-zászló
aljat a tervezett fegyveres felkelés egyik fontos gócaként tartották
számon.
December végén a kapcsolat megszakadt.
2.

A Táncsics-zászlóaljban a felnövekvő fiatal értelmiségi nemzedék
nek szinte minden rétege képviselve volt: orvostanhallgatók, köz
gazdászok, mérnökök, mezőgazdászok, bölcsészek, képzőművészek, jo
gászok, sőt teológus is akadt, de szolgáltak az alegységben olyan ka
tonák is, akik közvetlenül a bevetés előtt szöktek meg a Horthyhadseregből (Léváról, Jutásról). Voltak a zsidótörvények rendelkezé
sei alá tartozó fiatalok, akik a gettóból, vagy a nyilasoktól szöktek
meg, sőt akadtak olyanok is, akiket a Gestapótól szabadított ki a
4 Azt bizonyítottnak látjuk, hogy a II. század parancsnoka Bakos Géza volt. 1942-ben
végezte az egyetemet, általános mérnöki szakon. Behívták katonának és kivitték a frontra.
A II. tüzérosztálynál szolgált, 1944 ászén már hadapródőrmesteri rendfokozata volt. 1944
októberében alakulatától megszökött és december elejéig bujkált. Kkkor sikerült felvennie
a kapcsolatot a Táncsics-zászlóaljjal, ahol azonnal századparancsnoki kinevezést kapott.
Szerepe azonban főleg a kiképzés irányítására szorítkozott. A zászlóalj rákoshegyi akció
jában nem vett részt, röviddel előtte ugyanis katonai kiképzés alkalmával gránátszilanktól
megsebesült.
A zászlóalj fennállásának legutolsó heteiben Nagy Tibor is századparancsnok volt.
A í n . századra vonatkozó adataink még nagyon gyérek és hiányosak.
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zászlóalj.5 Az alakulat személyi állományának valamennyi tagja tuda
tában volt annak, hogy a Táncsics-zászlóalj mint olyan, azért alakult,
hogy szabotálja a nyilasok és a németek katonai rendelkezéseit, a
bevonulási kötelezettséget, a nyugatra hurcolást, de vállalta a fegy
veres akciókat is.
A zászlóaljból senki sem akart a Vörös Hadsereg ellen harcolni —
a nyilasok ellen viszont igen. A zászlóalj fegyelmezettségét, elszánt
ságát, az egyűvétartozás tudatának növekedését mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a vecsési, illetve a rákoshegyi kivonulás előtt
mindenkinek módjában állt megszöknie, a szabadságolásról mégis min
denki visszatért, s Rákoshegyen fegyelmezetten követte a parancsnok
ság utasításait. Ez a tény, valamint a visszaemlékezések elemzése iga
zolja az alakulat volt parancsnokának azt a határozott kijelentését,
miszerint a zászlóalj a fegyveres felkelés idejére hadrafogható lett
volna.
3.

A zászlóalj — vegyes összetétele ellenére — (itt említjük a szo
ciális származás széles szóródását is) már a kezdet kezdetén egységes
volt a németellenességben, a nyilasok gyűlöletében, s abban a fel
ismerésben, hogy a németbarátság és az annak következményeként ki
bontakozó nyilas uralom katasztrófába dönti az országot. (Azt a 4—5
embert, akik jobboldali beállítottságúnak mutatkoztak, elszigetelték,
illetve eltávolították a zászlóaljból.)
Az egyetemi és főiskolai ifjúság radikalizálódása 1944. március 19-e,
a német megszállás után gyorsan növekedett. A korábban még két
ségtelenül meglevő remények az angolszász orientációban, hirtelen
szétfoszlottak, s erőteljesebben kibontakozott az az irányzat, amely a
német iga lerázását a szovjet csapatokkal való együttműködéstől várta.
A Horthy-klikkbe vetett még tapasztalható illúziók teljes szétoszlá
sát 1944. október 15-e jelentette. 6
Az egyetemi ifjúság radikalizálódását, balra tolódását — ahogy ezt
a visszaemlékezések tanúsítják — elősegítették az 1944 nyarán ren5 Bizonyíthatóan két személyről tudunk, akiket a zászlóalj a hivatalos katonai szer
vek megtévesztése révén, a Gestapótől szabadított ki. Több, a zsidótörvények sújtó rendel
kezései alá tartozó fiatal menedéket talált a zászlóaljban. Számarányuk a visszaemLékezők
becslése szerint kb. 8—10% lehetett. A zászlóalj egyik századparancsnokának apját alegy
ségünk járőre szabadította ki a nyilasok kezéből és rejtette el az egyik táncsicsos csa
ládjánál.
6 A diákifjúság e radikalizálódó táborának hangulatát jól tükrözi a Magyar Diákok
Szabadságfrontjának 1944. november 7-én megjelent kiáltványa, melyben így mondanak
ítéletet a Horthy-korszak 25 évéről: „A restaurációs negyedszázad minden politikai garni
túrája leszerepelt. Amint a tények mutatták, a környező utódállamok sokkal fiatalabb
politikai vezetősége is magasan felette állt a sokat dicsért, évszázados gyakorlatú magyar
politikai képességeknek, mert azok eredményes harcot tudtak folytatni demokratikus jövő
jükért a fasiszta nemzetiszocialista imperializmussal s z e m b e n . . . A rendszer bukása tör
vényszerű volt, nem tudta és nem akarta megszervezni népünket a demokrácia érdekében
és így nem tudta és nem akarta megvédeni a német fasiszta törekvéseikkel szemben sem.
A sokat elodázott döntő pillanatban német és nemzetiszocialista erőszak kiragadta kezéből
a vezetést.
Hasonlóképpen leszerepeltek a vezető értelmiségi középrétegek is. A legsúlyosabb
időkben saját hazug propagandájuktól megrémülve megszöktek, elmenekültek a felsza
badító Vörös Hadsereg elől, magára hagyták a n é p e t . . .*' (Az eredeti szöveg hiteles
másolatát Fitos Vilmos volt szíves rendelkezésemre bocsátani. — P. P.)
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dezett kötelező egyetemi munkatáborok is. Az 1944 júniusában Er
délybe, erődítési munkálatokra kivezényelt fiatalság döntő többségére
ezek a munkatáborok a rendszerrel való szembefordulás irányában
hatottak. Keserves volt az élet, kemény a munka, de ami lényeges
volt, hasznos kapcsolatok alakultak itt felvidéki, valamint a Budapes
ten tanuló jugoszláv fiatalokkal. Ez utóbbiaktól pl. értesüléseket sze
reztek a jugoszláv ellenállási mozgalomról. Élénk politikai eszmecse
rék jellemezték ezeket a táborokat. E viták során a társaság egy jobb
oldali kis százaléka elszigetelődött, nagy részükben viszont erősödő
antifasiszta platformon baráti szálak szövődtek. A gyimesközéploki tá
borban a későbbi táncsicsosokkai volt együtt pl. Hertelendy János, az
ellenállás Budapesten hősi halált halt mártírja, aki már ekkor, e poli
tikai vitákban való bátor fellépésével, jó irányban befolyásolta társai
véleményét, állásfoglalását. E nehéz helyzetben edződött kis közössé
gek fenntartották kapcsolataikat szeptemberi hazatérésük után is. és
a későbbiekben a különböző egyetemi nemzetőri és KISKA-alakuIatoknak erjesztő magvát képezték.
E folyamatok előzményeként kell megemlítenünk azt a növekvő jó
tékony hatást, amit különösen 1939-cel kezdődően a népi írók gyako
roltak az ifjúságnak erre a táborára. Igen érdekes az a kép, ami ebben
a vonatkozásban elénk tárul a visszaemlékezésekből, megmutatva,
milyen mély és széles körökre kiterjedő hatása volt a népieseknek e
nemzedék tudatformálásában. E nemzedék említett rétege részben
rajtuk keresztül lett érzékeny a szociális problémák iránt, s hatásukra,
ha sokszor csak nemzeti, illetve nacionalista alapon is, erős németellenesség nevelődött ki benne. Ezek a hatások érvényesültek a cser
készmozgalomban is, kialakítva itt egy németellenes, majd a nyilas
rendszerrel szembenálló orientációt. De 1942-től fokozatosan kialakult
egy népies irányzat a leventemozgalmon belül is, amely szintén, bár
alapvetően csak magyar nacionalista alapról, szembenállt a német
törekvésekkel, mert úgy látta: Németország győzelme esetén a m a 
gyarság létében van veszélyeztetve. E csoportokból több fiatal fejlő
dési útja a Táncsics-zászlóaljba vezetett.
Megrendítően vallanak a visszaemlékezések arról, hogy a zsidótör
vények milyen sok fiatalt ébresztettek a kegyetlen valóságra. 1944.
március 19-e után egyik napról a másikra kiderült, hogy az eddig
kereszténynek tudott testi-lelki jóbarát a rendszer üldözöttjévé vált,
a minden emberi humánumnak az a megtiprása, ami e törvényekben
kifejeződött, már önmagában is nagyon sok fiatalt szembefordított a
rendszerrel. 7
7 Ez a növekvő ellenállás, illetve ellenszenv a fennálló katonai rendelkezések szabotálásának igen sokoldalú formáit hozta létre az egyetemi és főiskolai hallgatók soraiban.
PL „IX. ker. Hatósági Légó Szolgálat" „IX. ker. Bakáís tér 14. sz. alatti segélyhely" címek
alatt álcázta magát a Ráday utcai Szent Imre kollégium mintegy 20 főnyi csoportja. Koráb
ban a Táncsics-zászlóalj elődjének, a tudományegyetemi KISKA-nak voltak tagjai, de
december elején a kapcsolatok megszakadtak, s „önállósították" magukat. Részben a
Láng-század és a tudományegyetemi KISKA soraiból, valamint más egyetemista csopor
tokból verbuválódott, sok katonaszökevénnyel kiegészülve az alakulat, amely M. kir.
II. ,,K" "Karhatalmi zászlóaljnak álcázta magát, így mentett és bujtatott embereket, de
nyilasellenes fegyveres akciókat is végrehajtott. (Birtokomban levő eredeti okmányok és
visszaemlékezések alapján. — P. P:)
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Mindez a zászlóalj vonatkozásában fokozódott azzal, hogy tagjai
zömükben az egyetemi ifjúság olyan rétegét alkották, akik között
nagyon sokan voltak fizikai dolgozók gyermekei. Fizikai dolgozó —
munkás, szegényparaszt, pincér, levélhordó postás, tűzoltó, szabó és
cipész kisiparos, kereskedősegéd stb. — gyermeke volt a zászlóalj
46%-a. Sokuk igen nehéz anyagi körülmények között nőtt fel, s már
gyermekkorukban érzékenyek lettek a társadalmi igazságtalanságok
ra. Másrészt lateiner szülők — pedagógus, tanár, tanító, református
lelkész — gyermekei voltak (a zászlóalj tagságának 17%-a), akik ily
módon örököltek a családból bizonyos humánus gondolkodást és ma
gatartást. Köztisztviselő (ide soroltuk a közigazgatási bíró, postatisztviselő, számvevőségi dolgozó, fővárosi kistisztviselő, állami erdőmér
nök stb. származású szülőket) származású volt 15%. Azokat a fiata
lokat, akik bár németellenesek voltak, de szüleik exponálva voltak
az államigazatás magasabb köreiben, óvatossági szempontok miatt a
zászlóaljból eltávolították. Az egyéb származásúak kategóriájába vet
tük a szabadfoglalkozásúak (orvos, ügyvéd, magánmérnök), a feltehe
tően jobb módú kereskedők (vaskereskedő, vendéglős), valamint a
magántisztviselők gyermekeit. Arányuk 2 2 % volt: 8
A fizikai dolgozók gyermekeinek kiugró, 46%-os aránya a zászló
aljban már önmagában is sokatmondóan mutatja (gondoljunk az egye
temi és főiskolai hallgatók akkori szociális összetételére) azokat a de
terminánsokat, amelyek meghatározták e társaság pozitív irányú fej
lődési tendenciáit, s egyben eleven cáfolata annak a már 1945—46-ban
lábrakapott szemléletnek, amely az ellenforradalmi korszak egyetemi
ifjúságát mind valami egységesen haladásellenes, a „jobboldali tanári
kartól és sajtótól" gyökeréig megfertőzött reakciós masszát kívánta
beállítani, mint olyan réteget, amelyről fel sem tételezhető, hogy
belőle kisebb-nagyobb csoportok részt vettek, vagy részt vehettek vol
na az ellenállási mozgalomban. 9
A származási determinánsokon túl igen sok fiatalnál pozitívan ha
tottak (a visszaemlékezésekből ez világosan kitűnik), a magyar haladó
múlt hagyományai. Igen sok táncsicsos családjában kimutatható, hogy
ilyen, vagy olyan mértékben élt 1919 szelleme, s ha zömében ennek
hatása nem is ment túl egy népfrontos magatartásnál, tevékenységü
ket a zászlóaljban mégis indokolja.
4.

A Táncsics-zászlóalj első százada főleg kisebb kollektívák tömörü
léséből állt: Eötvös-kollégisták, Horthy-kollegisták, a református gim
názium volt tanulóinak egy baráti csoportja és a levente mozgalmon
belül kialakult „baloldali" társaság egy része, akik már az érseki ka
tolikus gimnáziumból ismerték egymást, s baráti kapcsolataikat az
8 Az adatok reprezentatív fedni éréseim eredményei.
9 Lásd többek között Marsall László cikkét: „A magyar diákok nem vettek részt a
partizánmozgalomban." Megjelent A tett 1946. március 11-i számában.
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egyetemen felújították. Az I. század főleg e baráti körök, kollektívák
egymás beszervezése révén állt össze, a II. és a III. század pedig az
egyetemi nemzetőri és KISKA-alakulatok bizonyos önszelekciója út
ján. Több ezer egyetemi hallgató kereste e nehéz és zavaros időkben
a helyét. Valamennyien oda igyekezve, ahol az egész légkör, a többiek
megnyilatkozásai stb. azt mutatják, hogy itt olyan közösségre találtak,
amely gondolkodásuknak, beállítottságuknak (nyilas- és németellenesség, humánus emberi magatartás, demokrata, liberális szellem stb.)
leginkább megfelel. így jött össze a Táncsics-zászlóaljban egy olyan
tömörülés, ahol a kor alapvető kérdéseiben lényegében egyformán
gondolkodó emberek találtak egymásra. De a századokon belül is ki
sebb körök ismerték csak egymást. E kollektíván belül ismerték egy
más politikai meggyőződését, egyébként tartózkodóak voltak egy
mással.
A fecsegést kerülték. Az volt az elv, hogy a közvetlen parancsno
kában mindenki feltétlenül megbízik, s csak annak parancsait hajtja
végre. Ily módon sikerült biztosítani a szigorú konspirációt — s egy
ben az egész zászlóalj egységes fellépését, fegyelmét.
5.
A zászlóaljjal az ellenállás mint a fegyveres felkelés egyik fontos
szervével számolt, s mint ilyent, anyagi eszközökkel is támogatta.
Ellátásra és fegyverek beszerzésére 15 000 pengőt küldött a Magyar
Front, 2000 pengőt Ertl Tamás nevű egyetemi hallgató hozott, állító
lag gettóbeli zsidók gyűjtéséből. 10
A felfegyverkezés gondolatát alulról jövő, spontán mozgalom is
támogatta: a katonai foglalkozásokon (ezek szintén az ellenállás uta
sításainak megfelelően folytak) egyre többen jelentek meg hazulról el
hozott, vagy különböző utakon szerzett pisztolyokkal, fegyverekkel. Ez
öltött később szervezett formát, amikor már a fronton harcoló katonáktól
szerzett a zászlóalj kisebb csoportok akciói révén fegyvereket.
A fegyverszerzésnek ez a módja már a KISKA-alakulatok kereteiben
megkezdődött mind a tudományegyetemi, mind pedig a közgadász
zászlóaljnál. A katonáktól való fegyverszerzés formái: pálinkáért, ci
garettáért, konzervért cserélés, vásárlás és kérés, valamint elhagyott
fegyverek összeszedése és a leleményesség legkülönbözőbb módjai.
Bár a zászlóaljnak csak egy kis része tudott ily módon felfegyver
kezni, mégis lehetőség nyílt arra, hogy készletéből fegyvereket, lő
szert juttasson az ellenállás más csoportjainak, így pl. Padányi Mi
hály vitt fegyvereket Fehér Lajos partizáncsoportja részére az ala
kulattól. 1 1
10 Ezeket az adatokat dr. Várhelyi József közölte. Visszaemlékezések, dokumen
tumok ezekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre. Az bizonyítható, hogy a zászlóalj
zsoldot nem kapott, és élelmezéséről is maga gondoskodott, pl. többek között a Collegium
Mediouim épülete melletti német raktár rendszeres fosztogatása útján.
11 A fegyverszerzés tényét (s némely esetben komoly tűzerejű fegyverekről van szó,
pl. nehézpuska, gépfegyver, golyószóró) egykori eredeti fényképfelvételek is tanúsítják.
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6.

A Táncsics-zászlóalj fegyveres és szellemi akcióiról a visszaemlé
kezések részletesen beszámolnak. Elismerően szól erről a Magyar De
mokratikus Ifjúsági Szövetség Titkárságának 1945. február 22-én kelt
igazolványa is, valamint a Magyar Kommunista Párt rákoshegyi szer
vezetében 1945. július hó 5-én felvett jegyzőkönyv. A Táncsics-zászlóalj
fegyveres akcióit a következőkben foglalhatjuk össze: telefonkábelek
elvágása, robbantás, gépkocsiknak erőszakkal való igénybevétele12 és
a rákoshegyi akció. A zászlóalj szellemi akciói: röplapok gyártása és
terjesztése, nyilas feliratok, röpcédulák megsemmisítése; hamis igazol
ványok, születési anyakönyvi kivonatok gyártása, s ily módon több
száz üldözött mentése.
7.

A zászlóalj legjelentősebb akciója a rákoshegyi akció volt. Az ala
kulat legalitása kezdettől fogva a nyilasok megtévesztésén alapult.
A legalitás alapokmányaként Várhelyi József korábbi nemzetőr
zászlóaljparancsnoki kinevezése szolgált. Miután a nemzetőrségek
megszűntek, a zászlóalj minden felsőbb szerv tudta és jóváhagyása
nélkül átalakult KISKÁ-vá. Ezt az akkori idők zűrzavara tette lehető
vé. (A zászlóalj személyi állományáról pl. névsor sosem készült.)
A zászlóalj egyidőben mint „hungarista" alakulat álcázta magát. Hogy
ez a nyilasok megtévesztését szolgálja, azt a zászlóaljból mindenki
tudta.
A nyilas ifjúsági központ vezetőségével folytatott veszélyes és meg
tévesztő tárgyalások huzavonái után a nyilasok december 10-én a
zászlóalj egy részét beöltöztették (fegyvert nem adtak), karácsony
előtt pedig közölték, hogy a német csapatoknak alárendelve, bevetik
a zászlóaljat árokására. A három századot kettéosztották: az I. szá
zad elvonult Vecsésre az SS-hez, a II. és a III. század pedig Rákos
csabára. Még az nap — december 24—25-re virradó éjjel — a néme
tek kivezényelték az I. századot Vecsés—Maglód—Ecser térségében
lövészárok ásásra. Itt a század erős aknatüzet kapott, egy halálos se
besülés is történt (Ocker Tamás). A század hajnalban önkényesen el
hagyta munkahelyét és Lőrincen át Rákoshegyre vonult.
A II. és III. század Rákoscsabán egyetlen kapavágást sem csinált:
délelőtt kimentek a munkára kijelölt arcvonalra, s eldobálva szerszá
maikat, visszatértek Rákoscsabára. Itt, miután értesültek az I. század
12 A robbantás tényét ma már közvetlenül bizonyítani természetesen nem tudjuk.
A visszaemlékezők közül is csak alig néhányan beszélnek erről, s a történésznek jogá
ban áll fenntartással fogadnia e kijelentéseket. Különösen, ha meggondoljuk, hogy a Tán
csics-zászlóalj végső fokon a kommunista párt által szervezett alakulatoknak egyike volt,
a fegyveres felkelés céljából hívták életre, s erre az esetre őrizgették — tehát már eleve
kerülniük kellett a lebukás veszélyével járó akciókat. Azt azonban a volt táncsicsosok
mindegyike tanúsíthatja, hogy volrt időszak, amikor három gépkocsival is rendelkezett a
zászlóalj. A dokumentumok között bemutatjuk azt a birtokunkban levő parancsot, amely
ben Várhelyi József utasítja Láng Kálmánt gépjárművek igénybevételére.
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helyzetéről, azonnal Rákoshegyre vonultak, hogy a további akciók
érdekében egyesüljenek az I. századdal. A zászlóalj parancsnokság ko
rábban már értesült róla, hogy Rákoshegyen az ellenállásnak egy
góca működik; megérkezve Rákoshegyre, azonnal keresték a kapcso
lat felvételét. A helyi ellenállással együttműködve, ahogy ezt a rákos
hegyi partizánok kézjegyével ellátott jegyzőkönyv is tanúsítja, le
fegyverezték a rákoshegyi nyilasház fegyvereseit. A rákoshegyiek a
táncsicsosok parancsnokságára küldtek egy szökésben levő hadifo
goly szovjet tisztet, akit 26-án éjjel a zászlóalj járőr kíséretében át
küldött a szovjet csapatokhoz (a járőr 5 tagja táncsicsos volt, ketten
pedig a helyi ellenállás tagjaiból kerültek ki). 13 A járőrnek az volt a
feladata, hogy tájékoztassa a Vörös Hadsereg illetékes parancsnokait
a front rákoshegyi helyzetéről, illetve eszközölje ki a Táncsics-zászló
alj csatlakozását a szovjet csapatokhoz. A járőr átment, de további
sorsáról a Táncsics-zászlóalj akkor nem szerzett tudomást. A vissza
emlékezésekből kiderül, hogy tárgyaltak a Vörös Hadsereg tisztjeivel,
akik tudtak is a Táncsics-zászlóalj helyzetéről, de Rákoshegy elleni
támadásuk a járőr közlésétől függetlenül indult meg.
Időközben a tábori csendőrség hírt kapott a Táncsics-zászlóalj rá
koshegyi ténykedéséről. Ennek következményeként 27-én déltájban
motoros tábori csendőrök jelentek meg a zászlóaljparancsnokság előtt.
Az őrség és a tábori csendőrség közötti harc kibontakozását két vá
ratlan aknabecsapódás akadályozta meg (valószínűleg a támadó szov
jet csapatok aknatüze). Öt tábori csendőr meghalt, a többi elmene
kült. A Táncsics-zászlóaljból ekkor halt hősi halált Lórencz Pál, a
helyi ellenállás részéről pedig Nyitrai Zoltán. Megsebesült még két
táncsicsos: Göncz Árpád és Szolnoki Lajos, a helyi ellenállás részéről
pedig Szentesi Ede.
A. zászlóaljparancsnokság azonnal riadóztatta a személy állományt.
A templom előtti téren felsorakozó alakulat 45%-a a mellett szava
zott, hogy Rákoshegyen várják be a szovjet csapatokat, 55%-a viszont
vissza akart térni a szovjet csapatok által már körülzárt Budapestre. 1 ' 1
Végül is a zászlóalj gyors visszavonulását sietette az is, hogy számí
tani lehetett a tábori csendőrök újabb megjelenésére. Az alegység
utolsó embereinek már futva kellett elhagyniuk Rákoshegyet. Való
színű, hogy a visszatérő tábori csendőrök golyóitól halt hősi halált a
13 Az öt táncsicsos közül háromnak a nevét pontosan ismerjük: Bartalis István (jelen
leg az MTS OT Magyar Üszó Szöveitség vízipóló utánpótlás szakvezetője), dr. Pap Tibor
(tanszékvezető egyetemi tanár a pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán),
Wanner Henrik (hadifogságban meghalt).
V. N. Komiszarov, az 503-as tüzérezred törzsének volt parancsnoka. 1972. február
19-én a Partizán Szövetségnek küldött levelében többek között az alábbiakat írta: „A Bu
dapestért folyó- harcok idején, 1944 végén a szovjet hadsereg oldalára átment a magyar
diákoknak egy csoportja. Közöttük Pap Tibor végzett egyetemista. Jól ismerte az orosz
és német nyelvet, ezért tolmácsi minőségben a Vörös Zászlórenddel és a Bogdán Hnielnickij renddel kitüntetett 297-es Szlavjanszki—Kiró vográdi lövészhadosztály keretébe tartozó
503-as tüzérezred törzséhez nyert tolmácsi minőségben beosztást."
14 Az adatokat dr. Várhelyi József visszaemlékezése alapján közlöm, más visszaemlé
kezésekben csupán utalások vannak erre. Arról többen szóltak, hogy a csoport egy része
át akart állni, viszont többen a helyzetet nem tartották erre alkalmasnak.
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Táncsics-zászlóalj 4 másik embere. A rákoshegyiek temették el őket,
nevük ismeretlen. 1 5
Ekkor már kibontakozott a szovjet csapatok támadása is. A Tán
csics-zászlóalj rákoshegyi tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy Rá
koshegyet harc nélkül szabadítsák fel a szovjet csapatok.
Az Üllői útra érve a zászlóalj rendezte sorait, s miután több ellen
őrzést kijátszottak (az igazoltató tábori csendőrök a Táncsics-zászló
aljat keresték), lopva visszatértek a Collegium Medicumba. Itt őrsé
güket megerősítve, az épületet elbarrikádozva január 2-ig rejtőzköd
tek. Az általános zűrzavarnak köszönhető, hogy a nyilasok a zászlóalj
kilétét egyeztetni már nem tudták. De akkor m á r az ellenállással is
megszakadtak a kapcsolatok. E veszélyes helyzetben a zászlóalj pa
rancsnoksága Horthy-tisztekkel is próbálta felvenni a kapcsolatot. Egy
Bakos nevű őrnagy ígéretet tett, hogy törli az egyetemi KISKA-alakulatot a nyilvántartásból, ha egyáltalán van ilyen nyilvántartás. Erre
az óvatosságra azért volt szükség, hogy a nyilasok ne keressék az
alakulat szétszóródó tagjait. 16 Ezt követően a zászlóaljparancsnokság
j a n u á r 12-ig szóló hamis nyílt paranccsal elbocsátotta személyi állo
mányát azzal a kéréssel, hogy aki teheti, bújtassa magánál azokat a
társakat, akiknek nincs hová menniük. Ily módon a zászlóalj tagjai
közül csak néhánynak kellett a Köztelek utcában maradnia. Itt is estek
szovjet fogságba. Mások segélyhelyeket létesítettek, így álcázták ma
gukat, segítettek egyben a lakosság mentésében is. A hamis nyílt pa
rancs számos igazoláson és razzián segítette át a zászlóalj bujkáló
tagjait.
8.

Lényeges kérdés, hogy a zászlóalj tagsága állt-e a tudatosságnak
azon a fokán, amely kimeríti az „ellenállási zászlóalj" fogalmát. A ku
tatások és a visszaemlékezések elemzése azt bizonyítja, hogy a zászló
alj személyi állománya tudatában volt a szerepének, bár természete
sen a tudatosság különböző fokán.
A Táncsics-zászlóaljnak volt egy jelentős magva, nem csupán a
vezetők személye tartozott ebbe, mely kifejezetten és tudatosan tar
tott fenn kapcsolatot a baloldali diákmozgalmak vezetőivel, az ille
gális kommunista, szociáldemokrata és parasztpárti vezetőkkel, a ma
gyar diákok szabadsági rontj ával és expontált illegális szociáldemok
rata politikai vezetőkkel. Volt egy olyan szárnya is a zászlóaljnak,
amelyben a kisgazdapárt politikai koncepciói érvényesültek. Mindez a
politikai ideológiájában és elképzeléseiben különböző, s sokban egy
másnak ellentmondó törekvés azonban közös érdekre talált a nyilasok
és németek katonai rendelkezéseinek szabotálásában, s már a kezdet
kezdetén túlment a nem fegyveres ellenállás formáin. A zászlóalj si15 Általában a zászlóalj embereinél személyi papírok nem voltak. Egyéni eltávozás
esetén a parancsnokságtól kaptak különböző igazoló iratokat, kimaradási engedélyeket. So
kan ilyenkor is fiktív nevet használtak. A zászlóaljparancsnokság a személyi állományról
nyilvántartást soha nem vezetett, illetve hamis névsorok szerepeltek egy esetleges ellenőr
zés megtévesztésére.
16 Dr. Várhelyi József közlése.
10 Hadtörténelmi Közlemények
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keres megszervezésében, összefogásában és a tervezett fegyveres fel
kelés idejére való eredményes megtartásában végső soron az illegális
kommunista pártot kell keresnünk, azokat a nehezen és szívósan, az
illegalitásnak a legális szervekbe való beépülésének mesteri munkája
révén kiharcolt eredményeket, amelyeket a párt az antifasiszta nép
front kiépítése terén elért. 17 Más kérdés annak a vizsgálata és kide
rítése, hogy ez a csoport miért nem kapcsolódhatott be jobban az el
lenállásba, értve ezen azt, hogy miért nem szélesedett ki jobban októ
bertől decemberig az illegális kommunista párttal való kapcsolat.
Az illegális kommunista párt tagjai közül többen tudtak a zászlóalj
létezéséről, hasonlóan baloldali értelmiségiek is, s mint számba jöhető
menedékkel, vagy cselekvési bázissal számoltak vele. 18 Kifelé, for
májában a Táncsics-zászlóalj mindvégig KISKA-jellegű alakulat volt,
s mint ilyen a hadsereg részét képezte. Ugyanakkor a zászlóalj min
den embere tudta: azzal, hogy az alakulat tagja, katonaszökevény, 1 9
katonaszökevény a szónak abban az értelmében, hogy tudatosan olyan
alakulat tagja lett, amelyik szabotálja a fennálló katonai rendelke
zéseket, s tevékenysége a katonai rögtönbíráskodás hatálya alá esik.
Ez a tagság kb. 80%-ánál már a legelső időkben is világos volt, de
mindenki előtt világos lett a rákoshegyi akció után.
A zászlóalj személyi állományának jelentős része tudta, vagy sokan
sejtették, hogy az alegységben olyan emberekkel van együtt, akik a
a rendszer üldözöttéi akár származásuk, akár más okok (katonaszöke
vény, illegális párt tagja) miatt.
A zászlóaljban sokan tudtak arról, hogy felvették a kapcsolatot a
szovjet csapatokkal, illetve, hogy ennek érdekében járőrt küldtek
át.
Az alakulat nagy része tudott a zászlóalj fegyveres akcióiról — ha
sonlóan a szellemi akciókról is.
9.
A Táncsics-zászlóalj a felszabadulás után szétszóródott. 1945 feb
ruárjában ugyan egy része összejött és bekapcsolódott a demokratikus
hadsereg szervezésébe, a szervezés különböző huzavonája, s egyéni
17 A Táncsics-zászlóaljról — az alakulat nevének említése nélkül — először Nemes
Dezső írt Magyarország felszabadulása című, a Szikra Kiadó gondozásában 1955-ben meg
jelent könyvében (127—128. o.) A „polgári és katonai körök" által szervezett csoportként
mutatja be a zászlóaljat, amelynek akciói elsősorban és csak a harcoktól való félrevonu
lásra és önmaga átmentésére irányultak. A rákoshegyi eseményeket — a rendelkezésére álló
források hiányosságai folytán — nem sikerült a történelmi valóságnak megfelelően bemu
tatnia. Könyvének idevonatkozó része változatlanul került az 1960-as második kiadásba
(128—129. o.), holott idő közben az Új Hang 1955. júliusi számában megjelent Lukácsy Sándor
cikke a Táncsics-zászlóaljról, amelyben Lukácsy, saját élményei alapján, sok részletében
hűen ábrázolja az eseményeket (bár írása nem mentes a szubjektív hangvétel, a hiányos
ismeret, s a csalóka emlékezet okozta tévedésektől).
18 Ez több esetben a Táncsics-zászlóaljtól teljesen független személyek visszaemlékezé
seiből is kitűnik. De utal erre Pálffy György 1945. június hó 11-én kelt jelentése is. (Ma
gyar Szabadságharcosok a fasizmus ellen. Budapest, 1969., 315. o.)
19 Reprezentatív számításaim szerint a Táncsics-zászlóalj tagjainak 60%-a 1920—24-es
születésű volt, azaz katonaköteles korú, 1925-ös születésű volt 27%, és ettől fiatalabb, 1926—
27-es évjáratú 13%.
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okok miatt azonban végül is csak kevesen vettek részt a hitleri Né
metország elleni háborúban.
Valószínűleg az okok egész láncolata játszott abban is szerepet,
hogy a zászlóalj tevékenységének elismerése elmaradt, bár arról a
zászlóalj helyettes parancsnoka 1945 elején memorandumot juttatott
el a debreceni kormányhoz. 2 0 Közrejátszott az elismertetés elmara
dásában az is, hogy a zászlóalj parancsnoka, mivel részt vett a de
mokratikus hadsereg tagjaként az ausztriai felszabadító harcokban,
csak 1946-ban tért vissza Budapestre. Az akkori idők politikai harcai
ban nem sok remény volt egy olyan ellenállási alakulat elismerteté
sére, melyben, ha kis csoportra terjedően is, kisgazda vonal is érvé
nyesült, így aztán nem is történt lépés a zászlóalj elismertetésére.
A Kisgazda Párt ugyanakkor a maga embereit a Táncsics-zászlóaljból
különböző kitüntetésekben részesítette.
Szétesett az alakulat azért is, mert megszűnt az antifasiszta jel
legből adódó közös platform, az új helyzetben m á r a különböző po
litikai elképzelések, törekvések domináltak, s már nem a közös, ha
n e m az elválasztó lett uralkodóvá. Tehát a Táncsics-zászlóalj nem is
léphetett fel elismertetéséért egységesen. S a kommunisták, akikkel
kapcsolatban volt, nem álltak, vagy nem állhattak ki mellette, merï
abban a légkörben, amely igyekezett háttérbe szorítani az itthon
küzdő kommunisták szerepét, szükségszerűen feledésbe merült azok
nak a tényleges eredményeknek egy része is, amit az illegális párt
szívós, nehéz körülmények között folytatott munkája révén elért.
Lassan uralkodóvá vált egy olyan szemlélet, amely szinte azonosította
a népet az uralkodó osztály politikájával, s egyoldalúan Magyarország
utolsó csatlós szerepét hangsúlyozta. Ebben a légkörben a Táncsics
zászlóalj tevékenységében részt vett fiatalok egy része is elbizonytala
nodott. Maguk is elhitték, hogy amit csináltak, nem volt több saját
életük mentésénél. Az a szellem, amely a dogmatizmus légkörében
szinte bűntudatot nevelt a magyar népbe, akaratlanul is nagy mérték
ben akadályozva ezzel a szocializmus eszméinek térhódítását, e cso
portnál is hatott, sok elbizonytalanodást okozott.*

20 Dr. Várhelyi József közlése. Sajnos a memorandumot nem találtuk meg.
* A szerkesztő bizottság e közleménynek abban a reményben ad helyt, hogy a folyó
irat olvasói észrevételeikkel, visszaemlékezéseikkel kiegészítik — és ha kell, pontosítják
a közel három évtizede lezajlott, és megfelelő történeti dokumentáció hiányában nem könynyen rekonstruálható eseményeket. Minden, akár a kisebb részletekre vonatkozó vissza
emlékezés, kiegészítő észrevétel nagy segítséget nyújthat ellenállási mozgalmunk e kevéssé
ismert fejezetének hiteles megörökítéséhez. (A szerk.)
10*
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1.

M. KIR. P. P. T. E. HONVÉD KIS. KARHATALMI
ZÁSZLÓALJ PARANCSNOKSÁG BPEST P. H.
PARANCS.-1
Budapest,

1944. dec. 5-én

Utasítom Láng Kálmán szdpk-ot, hogy Nagy-Budapest területén forgalmi
engedéllyel nem rendelkező gépjárműveket megtekintsen és a Honvéd Kisegítő
Karhatalom számára igénybevegyen.
M. kir. p. p. t. e. honvéd
kis. karhatalmi zászlóalj
Parancsnokság
Budapest p. h.

Várhelyi József sk.
zlj. pk.

2.
MAGYAR DEMOKRATIKUS IFJÜSÁGI SZÖVETSÉG
IGAZOLVÁNY
Igazoljuk, hogy az Egyetemi Táncsics Mihály Zászlóalj, főleg egyetemi hall
gatókból álló alakulata a Magyar Diákok Szabadságfrontjának vezetőségével
állandó érintkezésben állt. A Szabadságfront tagjainak saját alakulatában me
nedéket és munkateret biztosított, igazolványokkal látta el őket, fegyverrel
segítette munkájukat. Propagandaanyag elhelyezését állandóan biztosította, így
a Magyar Front szellemében végezte munkáját, fasisztaellenes tevékenységet
fejtett ki.
A Magyar Diákok Szabadságfrontjának az útmutatásait a zászlóalj vezetője
és szervezője dr. Várhelyi József orvos (szül: 1920. augusztus 1. Pestszentlőrinc)
mindenkor teljesítette, a zászlóalját bekapcsolta az ellenállási mozgalomban.
Budapest, 1945. február 22.
Nyeste Zoltán s. k.
a Diákfront volt katonai
szervezője

A Magyar Diákok Szabadsági rontj a
részéről:
Kiss Sándor s. k.
a MADISZ
elnöke
Vezetőségi tagok

MAGYAR DEMOKRATIKUS IFJÜSÁGI SZÖVETSÉG
TITKÁRSÁGA P. h.
21 A dokumentum eredeti példánya a tulajdonomban van — P. P.
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3.
NYILATKOZAT
Az egyetemi TÁNCSICS MIHÁLY ellenállási csoport ellenállási munkám ideje
alatt velem kapcsolatban állt.
A csoport Dr. Várhelyi József orvos vezetésével több alkalommal segítségemre
volt.
Budapest, 1945. évi július hó 22-én.

Sólyom László s. k.
vezérőrnagy

Az aláírás hiteles!
Budapest, 1945. július 22.
Olvashatatlan aláírás s. k.
szds.
MAGYAR HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM P. h.

4.
JEGYZŐKÖNYV
Felvétetett Rákoshegyen, 1945. évi július hó 5-én, a Magyar
Párt rákoshegyi szervezetében

Kommunista

Jelen vannak: az alulírottak
Tárgyaltatott:
Az egyetemi Táncsics Mihály zászlóalj szereplése Rákos
hegyen.
1944. december 25-én 14 órakor az egyetemi Táncsics Mihály zászlóalj 1.
százada Székely Tamás századparancsnok vezetésével Rákoshegyre érkezett,
még aznap délután felvette az érintkezést rákoshegyi ellenállás vezetőivel, s az
illegális kommunista párt fegyveres szervezetével. A község ellenállási vezető
sége gondoskodott a zászlóalj ellátásáról és elszállásolásáról.
December 26-án dr. Várhelyi József zászlóalj parancsnok még kéft századdal
ugyancsak Rákoshegyre érkezett. A rákoshegyi ellenállás vezetőinek kérésére,
vállalta Rákoshegy védelmét a nácik ellen, s átvette az itteni vezetőséggel az
ellenállás irányítását.
Délelőtt 10 órakor Székely Tamás utasítására Szűr Mihály rohamcsoport
parancsnok lefegyverzi a rákoshegyi nyilasház fegyvereseit. A nyilasok a házat
nem hagyhatták el, még délelőtt folyamán a helyi ellenállás hírszerzői lehall
gatták a lefegyverzett nyilasok távmondatát, amit a budapesti nyilas főkörzethez küldtek. A helyi ellenállási szervezet megkezdte a környéken található
SS katonák és megbízhatatlan elemek lefegyverzését és foglyul ejtését.
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18 órakor a helyi ellenállás emberi a zászlóalj parancsnokhoz küldenek egy
szökésben levő ' hadifogoly orosz tisztet. Dr. Várhelyi tájékoztatja a szovjet
tisztet az arcvonalszakasz helyzetéről, tervet javasol az arcvonalszakasz áttöré
sére, hogy az orosz tisztet az első század juttassa át az arcvonalon. Székely
századparancsnok az orosz tisztet védelmező parlamenter járőrt, amely a helyi
ellenállás és a Táncsics zászlóalj tagjaiból á l l . . P órakor indították útnak.
December 27-én még a szabadon levő nyilasok és német barátok feljelentésére
a következők történtek:
1. Az I. magyar páncélos hadosztálynak a környéken állomásozó és harcba
vetett részlegei parancsot kaptak a riadó készültségre. A Táncsics zászlóalj
és a helyi ellenállási mozgalom esetleges támadásának fogadására.
2. Egy századosból és több tisztből álló vizsgáló bizottság szállt ki tRakoshegyre
tábori csendőrségtől kísérve. A tábori csendőrök harcra készen körülvették
a községet, majd egy Horváth nevű ezredes csatlakozott a vizsgáló bizottság
hoz, mint H. d. kiküldött. Várhelyi zászlóalj parancsnok megtévesztő tájé
koztatást adott a helyzetről.
3. Ugyanakkor a zászlóalj parancsnokság épülete előtt közvetlenül a vizsgálat
után, meg nem állapítható okokból kettős becsapódás történt (valószínűleg
az orosz előőrsök akna belövése), meghalt öt tábori csendőr, hősi halált halt
Lorenz Pál rajparancsnok és Nyitrai Zoltán az ellenállási mozgalom részé
ről. Megsebesült dr. Göncz Árpád és Szolnoki Lajos az I. század helyettes
parancsnoka, valamint Szentesi Ede a helyi ellenállási mozgalom részéről.
A vizsgáló bizottság sietve távozott, a zászlóalj parancsnokság azonnali útbaindítási parancsot kapott a hadtest parancsnokság részéről és a községet ki
ürítette.
14 órakor a Vörös csapatok elérték a község szélét a megbeszélt irányból
közelítve.
k. m. f. t.
Vári Béla s. k. és még
négy olvashatatlan
aláírás s. k.

22 Az időpont az eredeti dokumentumban sincs feltüntetve.
— 546 —

