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erıt győjtöttem az utolsó szakaszra, tejem ekkor már nem maradt. Az áldott meleg tavaszi napsugár
megerısített annyira, hogy elértem az országutat, de ott egy kilométerkı mellett összeroskadtam.

Sok autó száguldott mellettem, de persze észre sem vettek, végre öt orosz katonai lovaskocsi vágtatott a
közelemben el. Az elsınek felkiáltottam magam csinálta orosz nyelven: „Sopron hoszpitál”. A kocsi
tovább robogott, a következıkkel már nem is kísérleteztem, de az ötödiknél felkiáltottam a kocsis felé.
Az maga elé mutatott az ostorával. Azt hittem Sopront mutatja, hát magam elé is morogtam: „Jobban
tudom én, mint te, merre van Sopron.” De csak állhatatosan elıre mutogatott. Hát íme, az elsı kocsi
közben megállt és a katona szalad elibém, felragadott és elhelyezett a kocsiban. Vágtatni kezdtünk.
Még egyszer felgöngyölödött szenvedéseim színhelye: az Ikva medre, amelyet tisztítottunk, a hegy,
amelynek tetején sáncot ástunk, lefele jövet pedig a sikamlós lejtın egy-egy hatalmas fatörzset kellett
cipelni. Mindjobban látszottak a soproni tornyok, számolgattam, mind megvan. Különösen a március
eleji bombázások után volt tele Kópháza rémhírrel, hogy a fél város romokba temetkezett. De aztán a
város szélétıl fogva valóban mind több lett a rom, és amikor a kocsi megállt a kórháznál, azt is
romokban láthattam viszont.

Alaptermészetem mindig derült volt, rabságom kilenc keserves hónapja sem tudott belılem más embert
faragni és itt, most már a hazai földön, a hazai levegıben kitört belılem a jó kedély: „Itt sem vártak
engem” – mondtam hangosan. Ott álltam, mint késıbb kiderült, 48 kilóra sorvadtan, rongyosan,
férgesen, felismerhetetlenségig eltorzultan, de Sopronban már és a Szovjet Hadseregnek hála, szabad
emberként…

Vége

Domonkos Ottó zárszava: Jellemzı Csatkai Endrére az emberséges megbocsátás, aminek magam is
tanúja lehettem 1952–53 között. A munkaszolgálatosok keretlegényeinek az igazolása még nem zárult
le. Egy szép napon idézést kapott a Megyei Bíróság Igazoló Bizottságától, mivel tanúként kívánták
kihallgatni egyik feljelentett keretlegény ügyében. Beosztottjai elıtt beszélt róla, vállalta az utazást, a
tanúkihallgatást. Ráismert az „emberséges” keretlegényre és elmondta, hogy az elnézı volt a
gyengékkel, nem tartozott a kegyetlenkedık közé. Az Igazoló Bizottság a tanúvallomás alapján
felmentı határozatot hozott. Visszatérve Sopronba személyesen tıle hallottam a történeteket, és a
megnyugvást is láttam rajta.

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / 46Három írás – három sors / 55

55Andrássy-Kuylenstierna Stella : Ég a puszta (részletek)
bev. Tóth Sándor, ford. Turbuly Lilla

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / 46Három írás – három sors / 55 /
Elıszó

Elıszó

Andrássy Stella (leánykori nevén Kuylenstierna Stella) Göteborgban született, 1902. március 14-én.
Férje, Andrássy Imre (szül. 1891) a stockholmi magyar nagykövetségen teljesített szolgálatot, így
ismerkedett meg késıbbi feleségével. 1919. december 16-án, Stockholmban kötöttek házasságot. Elıbb
Homonnán, az Andrássykastélyban éltek, de a trianoni békediktátum után meggyőlt a bajuk a cseh
hatóságokkal, s Andrássy Imrét felesége csak súlyos váltságért hozhatta ki a börtönbıl.

Ezután apósa, Andrássy Sándor letenyei kastélyába költöztek, és ott éltek egészen 1944-ig. Gyakran
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tartózkodtak azonban Budapesten, Bajza utcai palotájukban is, mivel 1941-tıl Andrássy Imre a Friss
Újságot kiadó sajtókonszern egyik tulajdonosa és vezérigazgatója lett.159(159) Stella grófné, aki svéd
származásából eredıen a magyar átlagnál nagyobb szociális érzékenységgel bírt, régi vágyát
valósíthatta meg, amikor 1941 szeptemberétıl Kincses Újság címmel egy képes hetilapot indított,
emlékiratai szerint a szegényebb néprétegek asszonyai számára. Ez a lap teljes egészében a grófné
tulajdonában volt, szerkesztısége a Nagymezı utcában, a Friss Újság épületében mőködött, s a napilap
mindig elıre beharangozta a Kincses Újságot. A színes borítós, népszerő hetilap idıvel túllépte a
százezres példányszámot.

A Kincses Újság utolsó, 1944. december 20-i számának megjelenése után, az ostromgyőrő bezáródása
elıtti utolsó órákban a grófi házaspár elhagyta Budapestet, a palotából magukkal hozva a
„Krasznahorkai Madonnát”, akinek segítségére útközben többször is szükségük lehetett. Szerencsésen
megérkeztek Mária leányukhoz, Kenyeribe, aki gróf Cziráky Pál feleségeként élt az ottani kastélyban.
Innen indultak el 1945. március 26-án Nagycenken és Sopronon keresztül Ausztria illetve az Ostmark
felé. Kalandos útjukon kapcsolatot kerestek a svéd Wallenberggel, és végül Klagenfurt közelében
érkeztek meg az angol zónába. 

A grófné emlékiratait eredetileg svéd nyelven írta meg, Pustan brinner címmel jelent meg
1948-ban.160(160) Még ugyanabban az évben németül is kiadta ki a zürichi Thomas Verlag, Die Puszta
brennt címen. A könyvet olvasva feltőnik, hogy a család mindenáron 56az angol zónába igyekezett.
Andrássyné emlékirataiban kerülte a politikát. Feltételezéseim szerint a Friss Újság lapjain súlyos
szovjetellenes cikkek jelenhettek meg, más okok mellett ezért is lehetett olyan fontos számukra, hogy
elkerüljék a szovjet fennhatóságot.

Andrássynét 1945. május 9. után a Nemzetközi Vöröskeresztnél alkalmazták, mint tolmácsot. A
szörnyő körülmények között élı menekültek nemzetközi konglomerátumában segített nyelvtudása révén
az angoloknak eligazodni. Még ebben az évben audienciát kért és kapott a pápától, közbenjárt az
Ausztriában tengıdı menekültek érdekében.

A család késıbb kivándorolt a Tengerentúlra. 1990 körül a Cziráky család Kanadában farmerkodott;
Andrássyék pedig New Yorkban és New Jerseyben éltek. Andrássy Imre ott halt meg 1985-ben.
Andrássy Stella 1998-ban hunyt el, Svédországban alussza örök álmát. 

összeállította: Tóth Sándor

Részletek a kötetbıl161(161)
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Menekül ıben

Menekülıben

Március 26-án, mint rendesen, kint ültünk és teáztunk. Egy csoport pilóta jött be a kapun, elıször nem
ismertük meg ıket. Fáradtnak és levertnek tőntek. Aztán felismertük a legelsı férfit. A Pumák vezetıje,
Hepes alezredes volt, Magyarország legsikeresebb harci pilótája, a csapatával. Egy puma-jel volt a
gépeiken, innen származott a repülıezred neve. 

– Ön meg hogy kerül ide? – kérdeztem tıle.

– Veszprém, az utolsó nagy repülıterünk, ma elesett – válaszolta.

– Reménykedtem benne néha, hogy találkozom a Puma-repülıezred vezetıjével – mondtam – de ma
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mégsem örülök neki, mert most értettem meg, hogy Magyarország elesett. 

– Igen. – bólintott. 

Orosz páncélos menetoszlopok dübörögtek a Kisalföldön, egyenesen mifelénk. Nem volt már sok idınk,
hogy elhagyjuk a szép Kenyerit.

– No, akkor utasítást adok, hogy készítsék el a búcsúvacsorát. – állt fel Mária.

Olyan lakoma volt ez, amit az ember nehezen felejt el. Malacokat sütöttek ropogósra, és a legjobb bort
hozták fel a pincébıl. A vacsorát hangos zeneszó mellett költöttük el, aztán a pilóták kiittak minden
konyakosüveget, amit csak találtunk. Néha kimentünk, hogy megnézzük a tüzérségi tüzeket.

Az éjszaka hátralévı részében nem tudtunk aludni. Legfıképpen öreg dajkánk, Eszter nem tudott. İ

lakott ugyanis a mind közül legéberebb és legkitartóbb „Puma-sógor”, 57Ratkovitsch huszárhadnagy
szomszédságában, akirıl egy késıbbi fejezetben mesélek majd. Egész éjjel le-föl sétált a szobájában, és
harmonikáján a magyar himnuszt játszotta, ami az alábbi szavakkal zárul: „Megbőnhıdte már e nép /
A múltat s jövendıt!”

Mi, többiek is álmatlanul feküdtünk, mert a német hadsereg megkezdte a teljes visszavonulást. A
kastély elıtt szakadatlanul dübörögtek a nehézgépjármővek. A magyar ütegek a repülıtéren az
elırenyomuló oroszokat lıtték, akik minden létezı ágyútorokból tüzeltek rájuk. Volt egy légitámadás is,
de a kisebbekhez már mindenki hozzászokott. 

Reggel ötkor parancsot kaptunk, hogy késedelem nélkül induljunk, mert az ellenséges páncélosok 15
kilométerre vannak Kenyeritıl. A katonaság a háború alatt minden mozdítható gépjármővet és a
legjobb patkolt lovakat is lefoglalta. A németek mindent elvittek, amit csak tudtak. Kenyeriben ezen
kívül minden használható lószerszámot elloptak, ezért nagyon nehéz volt megszervezni a menekülést.
Mégis, sikerült felhajtanunk tizennégy lovat: két fekete amerikai ügetıt, egy fehér lipicai hátast, egy
hároméves, teljesen betöretlen angol telivért és tíz igáslovat. A kocsik összességében így néztek ki: egy
dogcart,162(162) öt parasztszekér, egy gumiabroncsos háromtonnás, de ennek a hátsó tengelyérıl a
németek ellopták a gumikereket, amit a cséplıgéprıl leszerelt két nagy egyes kerékkel kellett pótolnunk.
Nem vittünk magunkkal szénát, de két zsák zabot és egy vödröt minden kocsira tettünk. Ezenkívül
felraktunk egy bıröndöt tele kolbásszal és sonkával, egy zsák lisztet, egy nagy vindı zsírt és két zsák
hagymát.

Mielıtt felültünk volna a kocsikra, elbúcsúztunk a paptól és a falusiaktól. İk inkább ott maradtak,
minthogy a kalandos menekültáradathoz csatlakozzanak. A kövér, jó kedélyő szakácsnı, Mariska
odajött hozzám, és kezében a húsvágó bárddal térdet hajtott. 

– Engem nem kapnak meg élve az oroszok – mondta, és felemelte a húsvágó bárdot – a többi
asszonnyal együtt elbújok az erdıben.

Az volt ugyanis a tervük, hogy elrejtıznek a kastély közelében lévı bükkösben. De ezt az erdıt, ahogy
késıbb hallottuk, a tüzérség letarolta, és Mariska aligha vette hasznát a húsvágó bárdjának. 

A búcsúnál a pap megáldott bennünket, aztán bement a templomba, hogy imádkozzon értünk. Nagy
szükségünk is volt erre. Én magam a régi svéd korált imádkoztam: „Helyezd Isten kezébe akaratod,
utad, és mindazt, ami történt veled, érezd szavát a szívedben!” 

Már csak egyetlen híd állt a Rábán, és hogy ahhoz eljussunk, a front felé kellett mennünk. Az út
ugyanis keletnek vezetett, aztán egy éles kanyarral északnak fordult. Már az elején el kellett válnunk
egymástól. Én elıl utaztam Máriával, Erzsébettel, aki a kocsit hajtotta, és a kis Józsival.163(163)
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Mögöttünk jött Eszter a kicsi Imrével164(164) és egy uradalmi 58kocsissal, és végül a férjem a
nehézszekérrel. Borzalmas volt egy hátaslóval és egy betöretlen telivérrel a menekülı német páncélosok
közvetlen közelében utazni.

Éppen az útkanyarulathoz értünk, és ekkor történt valami, amitıl rémületemben megdermedtem. Utolért
bennünket egy kerékpáros, és odakiáltott:

– Felborult a szekér a dajkával és a kisfiúval!

Az én öreg Eszterem és az egyetlen fiam! Nem hagyhatom, hogy az oroszok kezei közé kerüljenek! 

– Meg kell fordulnunk, és vissza kell mennünk. – mondtam Erzsébetnek.

– Lehetetlen. – válaszolta. Nem érted, hogy az ember nem mehet szemközt a páncélos áradattal?

– Meg kell tenned! – válaszoltam.

– Allright. – felelte, és nekiállt megfordítani a szekeret.

Ugyanebben a pillanatban azonban egy német páncélos autó ért oda, és úgy nekünk hajtott, hogy csak
úgy reccsent. Még fel sem ocsúdtunk, és már az árokban feküdtünk. A német sofır a legdurvábban
szidalmazott bennünket, ennek ellenére egy kunyhó közelében visszavonszoltuk a kocsit az útra.

– Mit mondtam neked? – kérdezte Erzsébet. Ebben a forgalomban nem lehet megfordulni.
Visszalovagolok, és utánanézek, hogy mi történt.

Okos és elırelátó volt, mint mindig: magával hozta a nyergét. Feldobta a lóra, és eltőnt a sötétben. 

Mária és én Józsival bementünk a kunyhóba. Ez volt az egyetlen alkalom az egész menekülés alatt,
amikor a gyermek félt. Egyébként az egészet roppant izgalmasnak vélte. Még soha életében nem
utazhatott ilyen sokat és ilyen gyorsan, és mulatságosnak találta, ha szóltak a bombák: bumm-bumm!
Most azonban szemmel láthatóan nagyon megijedt Egyikünk sem volt észnél. A kunyhóban sebesült és
haldokló katonák feküdtek és nyögtek. Az asszonyok sírtak, kint pedig javában folyt a harc. A
szomszédos falu körül harcoltak, ami pár száz méterre feküdt tılünk. Az ottani házak fényes lánggal
éltek. A füstben olykor-olykor égı páncélosokat lehetett felismerni. Géppuskatőz ostorozta a sárga
kukoricaföldet, amit a munkaerıhiány miatt nem takarítottak be, a kukoricaszárak úgy álltak, mint a
pálcák. Hogyan jutunk el valaha is Svédországig?

Végre megjött Erzsébet. 

– Minden rendben. – mondta nyugodtan. Három szekér borult fel, de már mind itt van az úton. Senki
sem sérült meg.

Befogtunk és továbbindultunk. Átmentünk a Rába-hídon, miközben harcok tomboltak körülöttünk. A
magyarok még mindig védtek egy kis hídfıállást, amin a páncélosaik át tudtak menni. A páncélosok
áradatában nekünk is sikerült átcsúsznunk. De ez egy órán át tartott, és ezt az órát sosem fogom
elfelejteni. Mindenütt égı falvak. A tüzérségi- és géppuskatüzek közül egy a fülünk mellett csapódott
be, de átértünk. Azon az éjszakán 57 kilométeren át a menekülı németek áradatában utaztunk. Folyton
attól tartottunk, hogy az oroszlánsárga motoroszlopok, amik a legnagyobb fordulatszámmal rohantak
„haza, a Birodalomba”, összetörnek bennünket. 

59Hajnali négy körül érkeztünk meg Cenkre. A kastélyból szinte csak egy rom maradt, de a földszinten
volt még egy-két használható helyiség. A kastélyt egész télen nem takarították. Katonák százai feküdtek
ott, és hátrahagytak mindent, amit csak katonák hátrahagyhatnak, és ez sem nem kevés, sem nem
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illatos. Szereztünk egy piszkos szalmazsákot, és a gyermekek már aludtak is, mint a kı. Eszternek sem
kellett többet aggódnia a Széchenyiek híres kastélyába való entrée-jával kapcsolatban. A Rábánál folyó
borzalmas harcok közepette ugyanis újra és újra felkiáltott: „De mit fog az a finom Széchenyi
grófkisasszony mondani, ha meglát bennünket!”

A Széchenyiek már régen eltőntek Cenkrıl. Az egyetlen, aki ottmaradt, a nagy államférfi, gróf
Széchenyi István volt, de ı már sok éve ott pihent a parkban álló mauzóleumában, így többé senkit nem
zavart. Ez a Széchenyi volt az, akinek állandó refrénje a Parlamentben így hangzott: utak, hidak,
kereskedelmi kapcsolatok a szomszédos országokkal! A hidak közül, amiket épített, a budapesti
Lánchíd a leghíresebb.

Két napig maradtunk Cenken. Az állandó légitámadások során eltőntek a kocsisok, akik Kenyeribıl
jöttek velünk. Úgy találták, hogy minden más hely csak jobb lehet Cenknél. Számunkra azonban ennek
már nem volt jelentısége, mert közben sok pilóta érkezett Kenyeribıl Cenkre, és a hatóságok
menetparancsot állítottak ki számukra. Közülük sokan szívesen hajtották volna a lovainkat. Még soha
az életben nem volt dolguk lovakkal, de ez semmit sem számított. Volt egy tulajdonságuk, amitıl
rátermettebbek voltak, mint az Alföldrıl származó kocsisok, egy olyan tulajdonságuk, ami nagyon jól
jött nekünk, amikor átkeltünk az Alpokon. Hiányzott belılük a tériszony. Ha egy szekér készült éppen
szakadékba zuhanni, az utolsó másodpercben, teljes lelki nyugalommal, ostorral a kezükben szálltak le
róla.

A menetoszlop vezetıje Sándor ırnagy volt. Kezdetben kicsit az idegeinkre ment, de lassan beláttuk,
hogy rendkívül rátermetten végzi a feladatát.

– Van gyakorlatom az evakuációban. – mondta. Már Erdély óta menekülök.

Menekülési taktikájának az volt a vezérelve, hogy az oroszok és a németek között maradjon.
Mindketten egyformán életveszélyesek voltak, hozzánk pedig egyformán barátságtalanok. Ezért mindig
egy elıvédet küldött elıre, egy utóvéd pedig követett bennünket. Az elıvéd azt a parancsot kapta, hogy
maradjon a németek sarkában, az utóvéd pedig azt, hogy ne veszítse szem elıl az oroszokat. Mindez a
legnagyobb nyugalomban zajlott, de természetesen voltak pillanatok, amikor az ember kísértésbe esett,
hogy feladja.

Az utolsó cenki éjszakán pánik tört ki a lovak között. A lovaknak – ahogy az köztudott – hihetetlen
ösztöneik vannak. Képesek voltak megszimatolni az ellenséget. Újra és újra elszabadultak, és
megbokrosodva vágtattak a parkban.

A reggeli szürkületben elment az utolsó német páncélos menetoszlop is. Úgy zúgtak el, hogy a föld
valósággal nyögött alattuk. Ehhez hasonlót azelıtt sem és késıbb sem láttam soha. Érezte az ember,
ahogy ingott a lába alatt a föld, és mintha nyögést hallott volna. És a zőrzavar közepén, a
lánctalpasoktól agyonszabdalt gyepszınyegen ott állt egy szál húsvéti liliom. Ott állt a pusztulás
közepén, magányosan, törékenyen és patetikusan. Mária Magdolna legendájára kellett gondolnom,
akinek húsvéti liliom 60jelent meg álmában – ha kivágják is a gyökerét, minden évben ugyanolyan
kedvesen és szépen hajt ki újra.

Szükség volt a húsvéti liliomra, mert a kastély körül ezernyi fekete holló röpködött, ez a
Magyarországon is igen ritka madár. Feltőnésük itt is, mint mindenhol máshol a világon, a néphit
szerint mindig szerencsétlenséggel jár együtt. Gyászmadárnak mondják. És ha a holló
szerencsétlenséget jelez, akkor most szerencsétlenségek sora várt ránk.

Alig képzelhetı el szimbolikusabb kép, mint a cenki kastély ezen a napon, a hajnali szürkületben. A
koromszínő kastélyrom, körötte fekete, károgó hollók, a megbokrosodott fekete lovak, a félelem
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atmoszférája – és mindezek közepén a sárga húsvéti liliom, a tavasz szelíd követe.

Mihelyt az utolsó német is elindult, parancsot kaptunk az indulásra. Legfıbb ideje volt, mert az oroszok
már csak két kilométernyire voltak. 

Az utolsó emlékem Cenkrıl egy furcsa transzportegység. Néhány pilóta a Széchenyi grófok
hintómúzeumának darabjait rákapcsolta egy nagy, citromsárga reptéri traktorra. Elsıként egy antik,
aranyozott koronázási díszhintó ingadozott ideoda koronával a tetején és rokokó girlandokkal az
ablakai körül. A hintó most kolbásszal, serpenyıkkel és kézigránátokkal volt tele. Mögötte egy
kényelmes, a 19. század elejérıl származó berliner165(165) himbálózott, majd egy zöld vadászhintó és
egy fiáker következett. A repülık hurrát kiáltottak, és a menet elindult. Miután már megtettünk egy
rövid utat, erıs detonációt hallottunk. Az utóvédünk a levegıbe röpítette, ami Cenkbıl még megmaradt.
Pár perc múlva egy második detonációt hallottunk. Csak késıbb tudtuk meg, hogy mi történt. Cenken
volt található Magyarország legnagyobb, magántulajdonban lévı konyhája. Olyan nagy volt, mint egy
luxushotelé, fehér csempével, szobanagyságú tőzhellyel és akkora grillsütıvel, amekkorán egy egész
ökröt meg lehetett sütni; rendkívüli luxussal rendezték be.

– Ezt nem kaphatják meg az oroszok! – esküdtek a pilóták, és a második robbanótöltet a konyha
közepén robbant.

Jó ütemben ügettünk arrafelé, ahonnan most géppuskatüzet hallottunk. Olykorolykor motorkerékpáros
küldönc érkezett, és jelentette Sándor ırnagynak, hogy az utóvéd hol itt, hol ott vívott hosszasabb
csetepatét. Az ember világos képet nyert arról, milyen egy országúti csata. Nem egyszerre játszódott le,
hanem sok kis részletben. Elıször élénk géppuskatüzet hall az ember, meg az ágyúk és gránátvetık
hangját. Aztán egyszerre halotti csend lesz. Kezdetben ezt csodálatosnak találtam, de lassan rájöttem,
azt jelenti, hogy az utóvédünk elhagyta az állását, és hanyatt-homlok vonul visszafelé, sarkában az
oroszokkal. Aztán újból tüzet hallottunk. Az utóvéd fele elért egy úgynevezett győjtıállást, aminél a
másik fele már készen állt arra, hogy az ellenséget fogadja. Így folyt a harc, mialatt mi, az aranyozott
koronázási hintó, meg a Kenyeribıl megmaradt egész társaság vaktában, hanyatt-homlok menekült,
hogy az életét mentse.

61Az útelágazásnál, ahol a gyıri és a Sopronba vivı út találkozik, egy sebesült tiszt állt. Egy vérrel
átitatott rongyot viselt a feje körül, de a legrosszabb az volt, hogy mennyire megviselte a légnyomás. Az
arca sápadtszürke volt, az ajkai kékek.

– Pál166(166) egyik bajtársa! – kiáltotta Mária. – Megállni! 

– Él még Pál? – kérdezte.

– Pár órája még élt…ı és még öten…az egész ezred megsemmisült.

Mialatt elláttuk a sebesültet, amilyen jól csak tudtuk, elmondta, hogy az ezred parancsot kapott, hogy
12 óráig védjék Gyırt. Utána német páncélosok jönnek segíteni. Az ezred kitartott. A svéd
Bofors-ágyúk az utolsó pillanatig tüzeltek.

– Kollár ezredes elesett. – mondta a sebesült.

Kollár náci volt, morfinista és alkoholista – de gyilkos katona! Három ágyút az ezredes személyesen
mentett meg. Egy dudáló petróleummotorossal járt ide-oda a tomboló harc közepén, míg egy golyó el
nem találta. Hogy olyan sokáig sértetlen maradt a traktoron, a sebesült szavai szerint annak volt
köszönhetı, hogy az ezredes nagyon részeg volt, és állandóan cikk-cakkban közlekedett a fronton.

A németek tizenkettıkor megérkeztek, hátraarcot csináltak, és sorsukra hagyták a magyarokat. Pál ezen
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annyira feldühödött, hogy fogott egy páncélöklöt, és az utolsó menekülı német páncélost a levegıbe
röpítette.

Tizenöt kilométerrel késıbb megérkeztünk Sopronba, az utolsó magyar reptérre, közel a határhoz.
Sándor ırnagy elıvédje jelentette, hogy a határt lezárták. Csak a németek mehettek át. A helyzetünk
minden volt, csak nem kellemes. Elıttünk a németek, mögöttünk az oroszok, akik mind hevesebben
nyomultak elıre. 

Az utóvéd egyik hírnöke ekkor azt jelentette, hogy az oroszok kiépítették az állásaikat. Pihenıt
tartottak, a páncélosaiknak szemmel láthatóan nem volt több üzemanyaguk. Tipikus eset ez háború
idején. A páncélosok döngenek és csattognak, lehengerelnek és megsemmisítenek mindent, ami az
útjukba kerül. Aztán egyszer csak elfogy a benzin, és akkor úgy állnak ott, mint hatalmas varangyos
békák a főben. A benzinutánpótlás döntı részlet volt ebben a háborúban. Ha megszakadt, akkor ott állt
az egész páncélos dicsıség, és mozdulni sem tudott.

A németek számtalan jármővet vesztettek el ezen a módon. Az oroszok rugalmasabban, de lassabban
oldották meg ezt a feladatot. Szolgálatukba állították ugyanis a helyi lakosságot. Az utánpótlást
biztosító hadoszlop faluról falura haladt elıre. A lakosok parancsot kaptak, hogy ennyi és ennyi órán
belül gondoskodjanak arról, hogy minden legyen átszállítva a szomszéd faluba, máskülönben elverik,
lelövik vagy Szibériába számőzik ıket. Ilyen fenyegetések hatására érthetı, hogy a parasztok
igyekeztek. Férfiak, asszonyok és gyerekek húztak és vontak arcuk véres verejtékével. A mi
pilótáinknak ez nehéz helyzet volt. Ha az úton egy ilyen hordármenetet láttak maguk alatt, nem
tudhatták, hogy a lakosság menekül vagy egy orosz málhacsapatot látnak. Ehhez jön még, hogy
civilizált embereknek elviselhetetlen a civil lakosságra lıni. Az ember nem kaszál le asszonyokat és
gyermekeket akkor sem, ha az ellenség benzinkannáival közelednek.

62Ami az országúton folyó harcot illeti, találkoztam Cenken egy német tiszttel, aki jóindulattal volt
irántunk, bár magyarok voltunk. Mivel félig-meddig azt az ígéretet kaptam, hogy a lovainkat egy
teherautóra cserélhetjük, most megkérdeztem tıle, hogy mit tudna tanácsolni: ló vagy motor?

– Egyet mondhatok, grófné – vélekedett. – Ott voltam Sztálingrádnál és részt vettem a
visszavonulásban. Háborúban soha ne számítson más közlekedési eszközre, mint a saját lábára és a
saját lovára.

Igaza volt. Késıbb, a menekülés során száz autót láttunk, ami benzinhiány vagy motorhiba miatt állva
maradt az úton. Aki arról beszél, hogy a ló elvesztette katonai jelentıségét, nem tudja, mi a háború.

Most egy új küldönc érkezett, és jelentette, hogy a hadoszlop bemehet a városba. Visszamásztunk a
szekerünkre, és folytatódott a menetelés. 
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Sopron

Sopron

Furcsa volt így látni újra Sopront, Magyarország legszebb, és kultúrtörténeti szempontból
legérdekesebb városát, ami évszázadok óta a mővészet, az irodalom és a zene győjtıhelye. A fıutca – a
Várkerület – barokk épületeivel az európai építészet egyik gyöngyszeme. A város most komor arcát
mutatta. Egyetlen ép ablaküveget sem lehetett látni, és az egész negyedet a földdel tették egyenlıvé. 

Az egyik elsı ismerıs, akivel a városba beérve találkoztunk, Pogrády hadnagy volt, akit rendezetlen
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vagyoni helyzetérıl ismertek. Most azonban bámulatosan boldognak és elégedettnek tőnt.

– De hát min nevetsz? – kérdeztük tıle. 

– Ja – felelte – azt a parancsot kaptam, hogy robbantsam fel a bankot. Erre vágytam már évek óta.
Most az egyszer a megfelelı embert állították a megfelelı helyre.

Az volt a tervünk, hogy felkeressük Roul Wallenberget, akirıl úgy hírlett, hogy Sopronban tartózkodik.
Legalább egy tucat katonatiszt mondta ezt nekünk a Kenyeribıl Sopronba vezetı úton:

– Fel kell keresniük Wallenberget! İ most irodát állított fel Sopronban. Még egy térképvázlatot is
kaptunk a pontos címmel, ahol kereshetjük. A cím úgy hangzott, hogy Hotel Pannónia – ez egy kis
szálloda, amit korábbi soproni látogatásainkból jól ismertünk.

Ugyanezt a felvilágosítást kaptam korábban már gróf Draskovichtól, egy magyar diplomatától is, aki a
Külügyminisztériummal Budapestrıl Szombathelyre költözött. Nagyon is lehetségesnek tőnt, hogy
Wallenberg Budapest eleste után Sopronba ment, arra a helyre, ahol – ahogy azt mindenki gondolta – a
kapitulációt be fogják jelenteni, és ahonnan Wallenberg azután közvetlenül tarthatja a kapcsolatot az
amerikaiakkal és az angolokkal. Elıször is jó oka volt arra, hogy kapcsolatba lépjen az amerikaiakkal:
ık voltak a megbízói, és ezenkívül az egyetlenek, akik az összeomlásnál a kiáltó ínséget enyhíteni
tudnák. Bármilyen nehézségekkel járt is Budapest eleste után Sopronba eljutni, ez neki nem számított.
Volt egy rés a fronton, amelyen egy olyan merész és vállalkozó kedvő férfi, mint ı, keresztül tudott
jutni.

63Semmi esetre sem tőnhetett el Wallenberg olyan egyszerően, nyom nélkül. Éppen ezekben a
napokban volt iránta a legnagyobb az érdeklıdés. Az egyik nyom Sopronba vezetett. A tanúktól
tudható, hogy a légitámadások ellenére ott, Sopronban, még kétségtelenül életben volt. Tudott az is,
hogy sokan, akik ismeretekkel bírnak, „egészségügyi” okokból megtartják azokat maguknak.

Az volt tehát a tervünk, hogy közvetlenül a svéd konzulátushoz megyünk, és kapcsolatba lépünk
Wallenberggel, de amikor megérkeztünk a városba, légiriadót jeleztek, így galoppban kellett
áthajtanunk rajta, és a másik oldalon biztonságos helyet keresnünk.

A repülıtérhez mentünk, ahol a csapat megpihent. Ott nem volt víz. Sándor ırnagy folyton ugyanazt a
hibát követte el. İ persze pilóta volt, sosem tanulta, hogy a lovaknak ivóvíz kell. A víz ugyanolyan
fontos nekik, mint a benzin a repülıgépnek. Aszerint kell pihenıhelyet keresni, hogy van-e ott víz. A
védelem és a biztonság második helyen jön csak szóba. Erre az igazságra sokszor figyelmeztettem
menekülésünk alatt.

Tehát a repülıtérre mentünk, és arra készültünk, hogy egész éjjel pihenünk. Egész délután az útszéli
árokparton ültem Józsival. A német motorizált alakulatok megkezdték a teljes visszavonulást. Vég
nélküli oszlopban haladtak nyugat felé. Nem egy alkalommal láttam a Sopron – Bécs közti országúton
egy svéd autót elhajtani. Egy szürke Mercedes-limuzin volt svéd zászlóval a hőtıjén. A kocsiban egy úr
és egy hölgy ült, meg egy nagy farkaskutya. A porban és a szélben nem ismerhettem fel az arcokat. Ám
nem okozhatott nagyobb nehézséget, ha az ember rá akart jönni, hogy kié az autó és ki ül benne. Az
országúti ellenırzés itt nagyon erıs volt, különösen a jármőveké. Csak a katonai vagy más hivatalos
jármővek mehettek át.

Aligha feltételezhetı, hogy egy német vagy egy nyilaskeresztes ezen az úton svéd zászló alatt
közlekedne, amikor az út teljesen német ellenırzés alatt áll. Éppolyan elképzelhetetlen, hogy zsidók
vagy az ellenállási mozgalomhoz tartozók lettek volna az autóban. Ez számukra a halált jelentette
volna, és ezen kívül az is elképzelhetetlen, hogy ezen az úton ide-oda utaztak volna. Inkább talán kelet
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felé voltak úton, az oroszokhoz mentek.

Amikor lement a nap, és beesteledett, hálóhelyet kerestünk. A lányok és Józsi egy ırszobába húzódtak.
Imre és én az egyik autóba zárkóztunk be aludni. Szépnek tőnt pár órát nyugalomban tölteni, és a
remény, hogy másnap látom Wallenberget, és megnyílhat a határ, bizonyos fokú nyugalmat
ajándékozott nekem. 

Levetettem a cipımet, és leheveredtem a sátorponyva alá. Talán egy órát aludtam, amikor félelmetes
légitámadás ébresztett fel. Az amerikai nehézbombázók egyik hulláma a másik után dobta le a
rakományát ide, a repülıtéren összesereglett embertömegre és a városra. És amikor az amerikaiak
elrepültek, az oroszok léptek akcióba.

Mezítláb ugrottam ki az autóból, egy babkásás vödör közepébe, amit a kutyáknak állítottak oda. Egész
éjjel, és még a következı héten is babkása volt a lábujjaim között, mert arra nem volt idım, hogy
levessem a cipımet. Elıször egy jéghideg hegyi patakban mostam meg, egy légitámadás alatt.

– Hol vannak a gyerekek? – rohantam az ırszobához.

– A lányok és a kisfiú az erdıbe futottak. – kiáltotta egy repülıtiszt.

64Odasiettem. Találtak egy rókalyukat, amibe Józsit bebújtatták, onnan kukucskált ki nagy vidáman. A
kutyáink a pokoli lárma közepette rókára vadásztak.

– Papa bumm-bummozik! – kiáltotta boldogan Józsi.

Most láttam meg Kisimrét. Kitárt karokkal futott a repülıtér közepén. Utána rohantam. Olyan világos
volt, mintha nappal lenne. Az egész repülıtér fehér magnéziumfényben fürdött. Nyomjelzı rakéták
szálltak a felhık felé, és a földön a ledobott bombák fekete felhıi gomolyogtak.

– De hiszen ez csodálatos! – ujjongott a fiam. Megfogtam, és megparancsoltam neki, hogy azonnal
bújjon egy bombatölcsérbe.

A reakciója azonban nem volt szokatlan. Egy nagy légitámadás igézı színjátékot nyújtott, sok embernél
ideges ingadozást váltott ki a rémület és az elragadtatás között.

És aztán ott volt a férjem, Eszter és a lovak.

A lovak elszabadultak, Imre most próbálta ıket újra befogni. Odamentem, hogy segítsek neki. Egy
bombasorozat a közvetlen közelünkben csapott be. Kövek, föld és repeszdarabok röpködtek
körülöttünk. Ezen kívül – hogy a nyomorúság teljes legyen – néhány méter távolságra tılünk lıni
kezdett egy német légvédelmi ágyú. Minden bizonnyal azt hitték, hogy eltalálhatnak a gépek közül
egyet. Az eredmény csak annyi volt, hogy a lovak még jobban megbokrosodtak, és az ágyú a támadók
figyelmét ránk terelte.

– Le! – kiáltotta Imre. Erıvel a földre nyomta a fejem, hogy megvédjen a légnyomástól.
Légitámadásnál a légnyomás okozta sérülések voltak a legveszélyesebbek. Láttam halottakat, akiknek a
tüdeje, mint a piros szılı, kilógott a szájukon.

Csak feküdtünk ott, és vártuk a halált. Amikor pár másodpercre csönd lett, hirtelen ezt hallottam:

– Nem látta a Grófnı a szürke bundámat?

Az öreg Eszter volt az, akinek a lelki nyugalmat az amerikai légierı parádés színjátéka hozta meg.
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– Feküdjön le azonnal, az ördögbe azzal a bundával! – kiáltott rá Imre.

Rosszallóan nézett ránk, illemtudóan a térdére húzta a szoknyáját, és befeküdt a bombatölcsérbe.
Eszter, ahogy már említettem, Svédországból érkezett velem együtt. Természetesen nem akart
hazautazni, amikor kitört a háború. Soha az életben nem fordult elı, hogy cserbenhagyott volna
bennünket.

A kedves, öreg Eszter! Még mindig magam elıtt látom, ahogy késıbb, a menekülésnél, dagadt, beteg
lábain ballagott az Alpokban, és a Bibliából citált, például azt, hogy: „Az Isten mindig csak egy lépést
mutat meg egyszerre – mondta Illés próféta.”

Végre elvonult fölülünk a támadás, és a szınyegbombázás Sopron felett folytatódott. Az egész város
égı és mennydörgı pokollá változott.

A lovak az ijedtségtıl megbénultak. Béla, a lipicai nem adott hangot, de még két óráig hátrafelé ment,
és rázta a fejét. Végül Imrének sikerült megnyugtatnia.

Amikor szürkülni kezdett, egyszer csak jött a hír: lehet, hogy nyitva van a határ. Sándor ırnagy
gyorsan összegyőjtötte a menetoszlopot, és továbbindultunk. A határon megkértem egy repülıtisztet,
hogy adja át üdvözletemet Wallenbergnek.

65– A város borzalmasan tönkrement a támadástól – válaszolta. – Nem tudom elképzelni, hogy
Wallenberg túlélte a bombázást, ha még mindig Sopronban maradt.

Ugyanezen a délutánon az orosz csapatok elfoglalták a várost. Ez 1945. március 29-én történt.

A svéd sajtó egyik híre szerint Wallenberget ebben az idıpontban mint orosz foglyot a cseklészi
kastélyban látták. Cseklész az Esterházyak egyik kastélya, nem messze Soprontól. Nem késhettünk,
hogy utánajárjunk a dolognak. Azonnal át kellett mennünk a határon, amíg még nyitva volt, mert a
nácikat ismerve minden pillanatban újra lezárhatták. Középen, a határırbódé elıtt az egyik szekerünk
felborult. A kocsin volt a nagy tojásos kosár, és egy másik a porcelánokkal. Minden összetört, de mi
átjutottunk.

Egész nap mentünk. Az út meredeken hegynek fölfelé vezetett. Amikor eljött az este, és egy magaslaton
rövid pihenıt tartottunk, körülnéztem, és visszatekintettem Magyarországra. Odalent, a síkság fölött
füst gomolygott. Minden birtok, falu és város tőzben égett. Odaát van Kenyeri, és amott Gyır városa.
Minden földi javunk, amink csak volt, megsemmisült és szétszóródott. A rokonaink, barátaink,
földijeink elszenvedtek minden gyötrelmet, amit ember elszenvedhet.

– Elıre! –kiáltotta valaki a csapat élén. – Indulás!

A szekerek gyorsabban gurultak, a lovak ziháltak. Megint hegynek felfelé mentünk. Elıre! Az
embernek mindig elıre kell néznie. Fölöttünk, az éjszakai égbolton ragyogtak a csillagok.

Egy szakállas, piszkos magyar gyalogos csatlakozott hozzánk a pihenınél, és most az egyik kocsin
velünk utazott.

– Igen, most továbbgurulunk. – mondta. – Elıször a városba. Az ıseimre kell gondolnom. Hogy az
ördögbe találták meg az utat a Himalájából Pannónia földjére, ahol ezer évig éltünk?! Az öreg Árpád
átkozott jó vezér lehetett. Hogyan voltak térkép nélkül olyan ügyesek? Csak kérdezem… Hogy jöttek át
akkoriban az Amu-Darján, a Szir-Darján, az Urálon, a Volgán, a Don folyón, a Dnyeperen, a
Dnyeszteren és a Dunán? Nekik is voltak, mint nekünk most, asszonyaik, gyermekeik és állataik.
Foytonos harcokkal telt ez a nyugati vándorút, minden oldalról ellenség vette ıket körül. Nézze ezt a
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csapatot itt! Nézzen körül! Tudja mit? Fogadok az ördöggel, hogy egy újabb népvándorlás kezdıdött.

A fiatalembernek igaza volt. Millióan vándorolnak Nyugatra. Senki sem tudja, mikor, hol és hogyan
lesz vége ennek a népvándorlásnak.

Fordította: Turbuly Lilla
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66Stánitz Antal : Egy preparandista viszontagságai (részletek)

A második világháború végnapjainak különös vándorútját írja le Stánitz Antal „Egy preparandista
viszontagságai” címő visszaemlékezésében.167(167)

Ez a vándorút 1945. március 27-én indult Egyházasfaluból, ahol a falu lakóit arra kényszerítették, hogy
lovaskocsikon, vagy ökörfogaton szállítsák Ausztriába a menekülı katonatiszteket, és a faluba telepített
kémelhárító személyeket. Ebbıl az 5 napra tervezett útból több hónapos vándorlás lett, ami Ausztria
helyett Bajorországig vezetett. A fiatal, harmadéves tanítóképzıs fiú apja helyett indult az útra,
ahonnan 1945. november 12-én térhetett vissza. A vándorlás viszontagságai mellett érzékletes leírását
kapjuk azoknak az emberi viszonyoknak, amely a menekülık között kialakult, valamint annak a
bizonytalanságnak és zőrzavarnak, ami a háború végnapjait jellemezte. De helyet kapott az írásban
annak a tájnak, azoknak a szokásoknak leírása is, amit a bajorországi végállomás tanyavilágában élt át
a szerzı.

Terjedelmi okokból a visszaemlékezés III. és IV. fejezetét közöljük, és részleteket az elindulást és a
hazaérkezést megörökítı fejezetekbıl, valamint azt a táblázatot, amelyben egyházasfalui sorstársainak
adatait foglalja össze.

***
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indulás

Az indulás

Elérkezett 1945. március 27-e, kedd. Árokásásból hazajövet már hallatszott a harci zaj. Orosz raták
géppuskázták állítólag a bük–zsirai utat.

Otthon nagy lehangoltság uralkodott az egyébként békés kis falusi házban. Mindenki csomagolt.
Rejtettük kis „értékeinket”. A kertben már jó elıre megástunk egy kis bunkert, ide raktuk el
holmijainkat. Mikor megláttam az üres szekrényeket, eszembe jutott a nagycsütörtöki oltárfosztás,
minthogy közelgett ez a nap. Senki sem szólt semmit, a bizonytalanság nyomott hangulata vett erıt
rajtunk.

Közben vésztjóslóan dörögtek az ágyuk, szóltak a fegyverek. Az ırök egyhangúan sétáltak házunk
mellett, a falu szélén. Öt ember mindössze. Egy kis árkot ástak, ahonnét majd a páncélöklöt kilövik.
Persze ık is tisztában voltak azzal, hogy itt már nincs értelme semmiféle ellenállásnak. De a kapott
parancsot nem tagadhatták meg.

Beesteledett. A tisztek házról-házra járva összeírták a még használható fogatokat. Mivel nem volt elég
lófogat, „besorozták” az ökröket, sıt néhány tehénfogatot is. Feladatunk volt a hozzánk települteket
nyugatra szállítani csomagjaikkal együtt. Csupán öt napi útról van szó – mondták, mert a közeli,


