
OKMÁNYTÁR 

DOKUMENTUMOK A MAGYAR ANTIFASISZTA ÉS PARTIZÁN-
HARCOK TÖRTÉNETÉHEZ HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK 

ÉVEIBŐL 
(1944—1945) 

Magyarország — fasiszta uralkodó körei népellenes politikájának 
következtében — Hitler legutolsó szövetségeseként vette ki a részét a 
nácik rablóháborújából. Történelmünknek nem volt még egy időszaka, 
amikor népünket olyan dicstelen szerepre kárhoztatták, mint a második 
világháború idején. Horthy-Magyarország vezetői, a főrabló minden 
anyagi és emberigényét készségesen kielégítve önként és örömmel nyúj
tottak segédkezet idegen területek elrablásához, idegen népek leigázá-
sához és legyilkolásához. Sem anyagi eszközöket, sem életet nem kímél
tek, hogy rászolgáljanak a koncra, amit a háború győzelmes befejezése 
után a nagy osztozkodásnál reméltek. A magyar nép százezreit szállí
tották idegen érdekekért meghalni a frontra. A vágóhídra hurcolt em
berek, s a hátország lakosságának egy része érezte, hogy ez a háború 
nem a magyar nép háborúja. S ez az érzés a frontesemények, a belpoli
tikai állapotok, nem utolsósorban pedig a Magyar Kommunista Párt szí
vós munkája nyomán sokakban kezdett tudatossá válni. Százszámra 
akadtak olyanok, akik felismerve a háború valódi célját, s felismerve 
az igazi ellenséget, tudtak és mertek is jó hazafiakhoz méltóan csele
kedni. Átszöktek a szovjet partizánokhoz, átálltak a Szovjet Hadsereg 
oldalára, hogy a fasiszta hadak ellen fordulva részesei lehessenek annak 
a világtörténelmi harcnak, amely hazánk felszabadulásához is vezetett. 

Szabadságharcos múltunk története a második világháború folya
mán dicsőséges lapokkal gazdagodott. Az ország területén, valamint a 
fasiszta hadak mögött a különböző frontokon pusztították az ellenség 
élőerőit, technikáját és anyagi eszközeit azok a magyar partizáncsopor
tok, amelyek hazánkban (főleg a fővárosban) alakultak, vagy pedig a 
Szovjetunió területéről ejtőernyős csapatokban repültek bevetési terü
leteikre, illetve más úton-módon kerültek az ellenség hátába. Ezeket a 
magyar szabadságharcosokat a szovjet nép hősies küzdelme, a szovjet 
partizánmozgalom tapasztalatai, mély hazaszeretetük — s nagy részüket 
— a párt vezetése lelkesítette. 

A magyar partizánmozgalom a második világháború idején mére-
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teiben is, jelentőségében is elmaradt néhány más ország mozgalmától, 
mégis magán viselte a népi jelleget. A magyar partizánok a nép fiai 
voltak, és harcukat a nép támogatta. 

A szervezett magyar fegyveres partizáncsapatok harcai és a számos 
spontán ellenállás sajnos nem duzzadt fel összefüggő fegyveres felke
léssé. Katonai jelentősége hazánk felszabadítása tekintetében sem volt 
számottevő. Mégis, azok a férfiak, akik 1944 második felében Budapesten 
vagy vidéken, és azok, akik szovjet földön és más országok területén 
már előbb is fegyvert fogtak a német és magyar fasizmus ellen, akik 
közül sokan életüket adták a magyar nép szabadságáért — a hazaszere
tetnek, népünk szeretetének példamutató harcosai voltak. Küzdelmük 
— ha parányi mértékben is — segítette a felszabadító Szovjet Hadsereg 
előnyomulását, tettük sokat lemosott abból a gyalázatból, amit a hitler-
bérenc Horthy-kormányzat a magyar népre kent. Szabadságharcuk — 
a Horthy-Magyarország hivatalos politikájával szemben — kifejezője volt 
a magyar nép igazi akaratának. 

A magyar partizánmozgalom története ez ideig még jórészt feltá
ratlan. A Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum — a Magyar Partizán 
Szövetség segítségével — hozzáfogott e harc dokumentumainak feltárásá
hoz, összegyűjtéséhez, egyrészt megőrzés végett, másrészt abból a célból 
is, hogy alapját képezzék egy történeti feldolgozásnak. 

A Kommunista Párt által szervezett, vagy spontán kifejlődő leg
jelentősebb partizáncsoportok harcairól jelentek már meg önálló kiad
ványok (főleg irodalmi feldolgozások), népszerű tudományos cikkek és 
tanulmányok, avagy tudományos igényű kötetekben kapott ezeknek a 
harcoknak ismertetése és értékelése kisebb-nagyobb terjedelmet. A Kö
vetkező oldalakon közzétett dokumentumok — kevés kivétellel — azo
kat az eseményeket tükrözik, amelyek a Szovjet Hadsereg csapásai kö
vetkeztében bomlódó Horthy és Szálasi hadseregen belül a fasiszta ha
dakkal való szembefordulás vonalán lejátszódtak. 

A tömeges átállások és a fegyveres ellenállási harcok oka és célja 
a katonatömegek részéről a fasizmussal való szembefordulás, hazánk 
felszabadításában való részvétel, a Szovjet Hadseregnek a fasiszta hadi
gépezet teljes leverésében nyújtandó segítés készsége és ennek eredmé
nyeképpen az úri Magyarország romjain, a magyar nép új, elnyomástól 
mentes életének megteremtése volt. E mozgalmakban résztvevő tisztek 
egy részének, különösen pedig a magasabb rendfokozatú tiszteknek — 
akiket nemegyszer katonatömegeik nyomása és fenyegető fellépése bírt 
elhatározásra —, elképzelése és célja nem volt ilyen teljességre mére
tezve. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy közülük nem egy akadt, 
aki később elfordult tőlünk, vagy egyenesen szembefordult szocialista 
hazáját építő népünkkel. 

A katonatömegek, munkaszolgálatosok és polgári egyének antifa
siszta harcaira azonban népünk szeretettel és büszkeséggel tekint, s e 
mozgalmak becsületes és bátor hazafiait dicsőséggel és megbecsüléssel 
övezi. 

Az itt közreadott néhány dokumentum a magyar antifasiszta moz-
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galmak és partizánharcok fentebb meghatározott területére nyújtanak 
csak töredékes bepillantást. A második világháború magyar partizán
mozgalmainak átfogó történetét tükröző dokumentumkötet elkészítése 
most van folyamatban. 

Gazsi József 
Harsányi János szds. 

I. 
A VÖRÖS HADSEREG ÉS A MAGYAR ANTIFASISZTÁK 

FELVILÁGOSÍTÓ MUNKÁJA 

1. 
1944. szeptember 28. 

Bánhuber János hadifogoly a herendi porcelángyár munkásait 
a németek elleni harcra hívja fel. 

Felhívás a herendi 'porcelángyár munkásaihoz! 
Munkás testvéreim! Bánhuber János szól hozzátok, a volt régi mun

kástestvéretek. Arra hívlak fel benneteket, ragadjatok meg minden 
eszközt és harcoljatok a német rabló fasiszták ellen, akik hazánkat 
megszállták és kirabolták, s rabolják még most is, az utolsó napjaikban. 
Nyíljon ki már a szemetek! Akadályozzatok meg mindennemű kiszállí
tást Németország felé. Ártsatok ott, ahol csak tudtok! Ott a Bakony, 
kövessétek a hős partizánokat! Vegyetek példát a finn, román, bolgár 
és a többi szabadságszerető népekről. 

Ne féljetek a Vörös Hadseregtől, mert az nem akarja hazánkat 
meghódítani, hanem az ellenkezőjét, a munkásnépet akarja felszabadí
tani a fasiszta rabság alól. Ezért támogassátok mindenben, amiben csak 
tudjátok a Vörös Hadsereget. 2Ve higgyetek a hazug Hitler- és Horthy-
propagandának, mert ők csak a saját bőrüket féltik. Vegyétek ki a 
részeteket a dicső szabadságharcból a német rablók ellen! 

Halál a német megszállókra! 
Éljen \a Vörös Hadsereg! 

Bánhuber János 1944. szept. 28. 

H. L., Röplapgyűjtemény 236. sz. — Fényképmásolat. 

2. 
1944. szeptember 29. 

Vince Géza hadifogoly az ózdi vasgyári és a bányavidéki munkásokat 
a Vörös Hadsereg segítésére és partizánegységek szervezésére szólítja fel. 
165-ös hdf. láger, Antifasiszta iskola. 1944. év IX. hó 29-én. 
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Felhívás az ózdi vasgyári és bányavidéki munkásokhoz. 

MUNKÁSTESTVÉREK ! 

A Vörös Hadsereg a fasiszta fenevad üldözésében északon és keleten 
magyar hazánk határát érte el. Hogy a fenevadat tovább üldözze, ha
zánkon fogja előnyomulását tovább folytatni. A háborút Hitler és Horthy 
elvesztette. Ma Horthy Hitlerrel együtt rohan a végpusztulásba és ma
gával viszi a magyar népet is, ha engedi magát. A magyar népen múlik 
saját sorsa. 

Gyári és bányamunkás testvérek! 

Ti vagytok a magyar nép ereje és fegyvere. Vegyetek példát a 
jugoszláv és szlovák partizánokról. 

Ne dolgozzatok! Szervezkedjetek és lépjetek érintkezésbe a szlovák 
partizánokkal! Szerezzetek fegyvert és űzzétek a véreteket szívó néme
teket! Készítsétek elő a Vörös Hadsereg útját, és csatlakozzatok hozzá, 
ha megközelít benneteket, mert az a dolgozók felszabadító hadserege! 

Az idő kevés, föl a harcra! Éljen a Vörös Hadsereg!!! 
Éljen a magyar nép!H 

Halál a német rablókra!!! 
Vince Géza hdf. 

H. L., Röplapgyűjtemény 240. sz. — Fényképmásolat. 

3. 
1944. október 17. 

Szamosközi alezredes igazolja, hogy Hidasi János alhadnagy a fronton 
önként átvitte Dalnoki Miklós Béla azon parancsát, amelyben a csapatok 

átállására adott utasítást. 

Igazolom, hogy Hidasi János tart. alhadnagy 1944. július 28-án a 
Vörös Hadsereg fogságába esett. 1945. évi október hó 17-én Miklós Béla 
vezérezredestől (aki ekkor ment át a Vörös Hadsereghez), Kéry Kálmán 
vk. ezredes útján felhívást kapott, miszerint vállalkozzék arra, hogy 
a magyar csapatokhoz írásbeli parancsot átvisz az oroszok oldalára való 
átállásra. 

Ezen feladat végrehajtására Hidasi János tart. alhadnagy és még 
13 ugyancsak a Vörös Hadsereg fogságában lévő bajtársa vállalkozott. 
A parancsot végrehajtották, azonban a magyar csapatok nyilas érzelmű 
parancsnokságán közülük hármat azonnal kivégeztek. Hidasi alhad
nagyot és az életben maradt bajtársait letartóztatták. Előbb Székes
fehérvárra, majd pedig a Vörös Hadsereg egységeinek közeledtekor 
Komáromba szállították őket. Itt 1944. évi december 19-én szabadlábra 
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helyezték őket, minthogy ügyükre vonatkozóan semmiféle irat nem á l 
lott rendelkezésre az őket fogva tartó parancsnoknak (az irat még mi
előtt oda érkezett volna valahol elkallódott), Lakatos alezredesnek. 

Szabadlábra helyezésük után különböző alakulatokhoz osztották be 
Őket. Hidasi alhadnagy a 2. páncélos hadosztályhoz beosztott egyik gya
logos egységhez került. 1945. január 13-án Hidasi alhadnagy az első 
vonalba került századával, s másnap január 14-én a századába beosztott 
75 bajtársával átallott a Vörös Hadsereg oldalára. Ezután 1945. július 
l-ig a 3. Ukrán front parancsnokság politikai osztályán teljesített szol
gálatot. 1945. július 1-én az Ukrán front parancsnoksága leszerelte és 
lakóhelyére útba indította. 

Hidasi János tart. alhadnagy ezen hazafias magatartásáért 3[••. évi 
rangelőnyzés mellett tart. hadnaggyá leendő soronkívüli; •• előléptetésre 
hozatott javaslatba.1 

Budapest, 1945. évi november hó 23-án. 
Dr. Szamosközi Mihály bh. alez.. 

H. L., H. M. ein. 1945, 41292 sz. - Másolat. 

4. 
Dátum nélkül. 

Az 1. hegyi dandárhoz tartozó Bartal Károly honvéd a Vörös Hadsereg 
oldalára hívja volt bajtársait. 

Kövessétek a példámat! 

Kedves Bajtársak! 

Ma, ezen a nevezetes napon, amikor fogságba kerültem, üzenek 
nektek. 

Tudatom veletek testvérek, hogy semmi sem igaz abból a propagan
dából, amit nekünk a németek és a magyar tisztek az orosz fogságróL 
beszéltek és meséltek. 

Ne harcoljatok a Vörös Hadsereg ellen, mert emberségesebben bán
nak itt a magyar foglyokkal, mint odahaza a honvédekkel. Itt beszélhetsz; 
és megmondhatod ha bajod van s rögtön orvosolják is a bajt. 

Kedves testvéreim, Peli János, Bali Lajos, Juhász Lajos, Kádasi 
Gyula — mondjátok meg a többieknek is, hogy kövessék az én példámat. 
Siessetek orosz hadifogságba kerülni, mert minél kevesebb magyar segít 
a németeknek folytatni a háborút, annál hamarabb ér Véget a háború„ 
annál hamarább szabadul meg hazánk is a német rablóktól. 

1 Hidasi János tettét több hasonló nyilatkozat igazolja. Hasonló ügy található, 
még H. L., H. M. ein. 1945. 24504 sz. Bihari János főhadnagy ügye alatt. 
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Ha vége lesz a háborúnak, az összes hadifoglyok egészségesen, jó 
állapotban térnek vissza családjukhoz.2 

Bartal Károly honvéd 
1; hegyi dandár 12. hgyv. zlj. 3. sz. II. szak. 

H. L., Röplapgyűjtemény 97. sz. — Fényképmásolat. 

5. 
Dátum nélkül. 

A Vörös Hadsereghez átállt V. hadosztálybeli katonák elmondják 
bajtársaiknak, hogy miért hagyták ott a fasisztákat. 

Az V. ho. katonáihoz! 

Bajtársaink! 
Átjöttünk az oroszokhoz, mert nem akartunk a németekért és a 

börtöntöltelék, hazaáruló Szálasiért tovább szenvedni. 
Rongyos ruhában, éhesen, 8 órát kellett őrséget állni a hideg téli 

éjszakában. 
És mi volt a fizetség érte? 
Nyilas tisztjeink vertek, (kikötöttek bennünket. 
A németek hátul szórakoztak a falvakban. A tisztjeink is majd mind 

a vonalak mögött vannak, csakhogy gyorsabban tudjanak „paslizni".8 

Minket meg kidobtak előre ágyútölteléknek. 
A nyilas tisztjeink azt mondták, hogy az oroszok vagy legyilkolják, 

vagy Szibériába viszik a foglyaikat. 
Ez hazugság. 
Itt jól fogadtak bennünket. A közeletekben vagyunk és jól érezzük 

magunkat. Az élelmezés is jobb, mint nálatok. 
Megbizonyosodtunk róla, hogy Miklós Béla vezérezredes úr, aki 

még októberben teljes vezérkarával együtt átjött az oroszokhoz, új kor
mányt alakított, amely béketárgyalásokat kezdett a Szovjetunióval és 
hadat üzent a németeknek. Már az új magyar hadsereg megszervezése 
is folyik. Az új kormány megkezdi a földreform kivitelezését, amely a 
sok százezer földnélküli és törpebirtokos parasztnak életerős gazdaságot 
teremt. 

Aki továbbra is megmarad a németek sorában, az hazaáruló. 
Bajtársaink! Most könnyű átjönni. Ami nekünk mindannyiunknak 

sikerült, az sikerülni fog nektek is. Gyertek utánunk. Ha a németek 
hátravisznek benneteket rabszolgamunkára, már minden késő lesz. 

Kövessétek példánkat. 

2 A fasiszta propaganda azt a hazugságot terjesztette, hogy a röplapoknál csupán 
•az aláírás származik az illetőtől. Nos az ilyen élményízű, szép magyarsággal írott 
felhívások alaposan megcáfolták ezt a rágalmat. 

3 Futni. 
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A Vörös Hadsereghez átjött V. ho.-beli katonák megbízásából az 
alábbiak; 

Huszman Traján honvéd 32. e. 6 szd. 
Dömötör Tivadar honvéd 46. e. 1. szd. 
Illés Leon honvéd 23. e. árkász szd. 
Molnár Ferenc honvéd őrv. 46. e. 5. szd. 
Kárász László tiz. 52. e. 8. szd. 
Bresztovánki Milán honvéd 46. e. 4. szd. 
Brán Stefan honvéd 5. tüz. o. 3. üt. 
Kócs Károly honvéd 46. e. 3. szd. 

-.. Virág Zoltán 46. e. 2. szd. 
H. L., Röplapgyűjtemény 99. sz. — Fényképmásolat. 

6. 

Dátum nélkül.* 
Magyar antifasisztáknak az 57. gyalogezredhez intézett felhívása, 

amelyben a tisztek kegyetlenségeit sorolják fel. 

Olvasd és add tovább. 

Az 57. gy. e. tisztjeihez és honvédéihez. 

MAGYAR TISZTEK ÉS HONVÉDEK! 

A német megszállta országotokat. Rabolja, kifosztja. Családjaitokat 
megalázza és meggyalázza. S mialatt hazátokban a német garázdálkodik, 
titeket orosz földre meghalni küldtek a németért. Már most hull a 
honvéd, mint ősszel a légy, pedig a nagy harcok még meg sem kez
dődtek. 

Már az eddigi harcokból tudjátok, hogy nincs visszatérés a család
hoz, ha az arcvonalban maradtok. De egyre többen felismerik azt is, 
hogy van visszatérés haza, ha átjönnek orosz fogságba, ahol tiszt és 
honvéd jó bánásmódban részesül. 

Ezt akarják megakadályozni azok a magyar tisztek, akik testüket-
lelküket Hitlernek adták el. ök az utolsó honvédet is készek a németért 
feláldozni. 

Ezredparancsnokotok, Gaál Sándor alezredes még büszkélkedik is 
azzal, hogy ő a Don-menti harcokból csak annyi honvédet hozott haza 
zászlóaljából, amennyi egy aktatáskába belefér. Nektek is ezt a sorsot 
szánta. Nyíltan megmondta egyik századparancsnokának: „Nem kell 
tekintettel lenni a vérveszteségre, van baka elég. Amíg két honvéd lesz 
az ezredben, harcba vetem őket." 

'< Valószínűleg rövidesen 1944. március 19. után íródott. 
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Gaál Sándor alezredesnek a honvédet lelövetni annyi, mint másnak 
egy legyet „megölni. Az 1. zlj. előtt agyonlövetett egy szakaszvezetőt 
és egy honvédet. Hogy a szakaszvezető magyar? Hogy a honvéd magyar? 
Hogy mindkettőjüket családjuk visszavárja? Gaál Sándor német'-bérenc 
alezredesnek legkisebb gondja is nagyobb annál. Neki csak az a fontos, 
hogy a tömeggyilkos Hitler, a Magyarországot lábbal tipró német meg 
legyen elégedve. . 

Méltó tanítványa Hajdú László főhadnagy, a III. zlj. gp. szd-nak 
parancsnoka, aki csak akkor érzi jól magát, amikor 6—8 honvédet ki
köttethet, vagy fejszével eshetik neki a honvédnek, mint például-Kuti-
ban Kuszi Mihály, Sipos Mihály, Simon István, Kaczó, Lőrinczi hon
védeknek és másoknak. 

A Gaál Sándor és Hajdú László-féle honvédkínzóknak és tömeg-
gyilkosoknak ismerjük viselt dolgait. Számon is tartjuk őket egészen 
pontosan és felelni is fognak értük. Ha a világ végére menekülnének 
is, megtaláljuk őket ott is. 

A Gaál Sándor- és Hajdú László-féle németbérencek fenyegetéseik
kel és kegyetlenkedéseikkel meg akarják félemlíteni a németeket gyű
lölő, hazafias magyar tiszteket és honvédeket. De az ellenkezőjét érik el 
vele: egyre többen megértik, hogy a Magyarországot megszálló németért 
a magyarnak harcolni nem szabad. A német a magyar ellensége, nem 
az orosz, aki a németet, az orosz és magyar nép közös ellenségét veri. 

Hazafias magyar tisztek és honvédek! Ne teljesítsétek a németek 
és a németbérenc magyar tisztek parancsait! Fenyegetéseikre és kegyet
lenkedéseikre az legyen a válaszotok, hogy átjösztök hozzánk, oroszok
hoz, akik jól fogadunk benneteket. Orosz fogságban jól berendezett 
hadifogoly-táborba kerültök, ahonnan a háború után egészségben visz-
szatértek szeretettjeitekhez. 
H. L., Röplapgyűjtemény. Sz. n. 

7. 

Dátum nélkül. 
Gabán Dezső, Angyal László és Kaszás János hadifoglyok a partizánharc 

megkezdésére szólítják fel a salgótarjáni szénmedence munkásait. 

FELHÍVÁS 
Salgótarján és környéke bányamunkásaihoz! 

Mi, akik itt élünk az orosz hadifogságban, látjuk hazánk végpusz
tulását, felhívással fordulunk hozzátok. 

Fogjatok össze minden erőtökkel a hazaáruló Horthy és rabló Hitler 
banda ellen! Szabotáljatok, hagyjátok ott munkahelyeteket, mert minden 
egyes darab szén, amit verejtékes munkátok árán termeltek ki, a német 
megszállók javát szolgálja, nem pedig a magyar népét. 
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Szervezzetek partizáncsapatokat, irtsátok a hazaáruló és rabló fa
sisztákat! Segítsetek a Vörös Hadseregnek, amely most hazánk határán 
áll, megtisztítani hazánkat a hódító s rabló fasisztáktól! 

Ne féljetek a Vörös Hadseregtől, amely nem hódítani jön, hanem 
felszabadítani benneteket a rabló fasiszta iga alól. Legyetek segítségére 
mindenben a Vörös Hadseregnek! 

Halál a hazaárulókra és a német megszállókra! 

Angyal László 
Gabán Dezső Kaszás János 

hadifoglyok. 

H. L., Röplapgyűjtemény 232. sz. — Fényképmásolat. 

8. 

Dátum nélkül. 

Kiss József őrmester felhívja a hajmáskéri katonai tábor helyőrségét, 
hogy ne harcoljon a Vörös Hadsereg ellen. 

ÜZENET A HAJMÂSKËRI KATONAI TÄBOR HELYŐRSEGÉHEZ 

Magyar Katonák! Bajtársak! 

Kiss József őrmester, ki a 150. nehéz-tüzér osztálynál szolgált, — 
s aki most hadifogságban van —, szól hozzátok. 

Ne higgyetek a hazug Horthy-propagandának, hogy a Vörös Had
sereg a ti ellenségetek, hogy el akarja foglalni az országot. A Vörös 
Hadsereg, amely ott áll a déli határon, nem foglalni jött, hanem fel
szabadítani benneteket a német iga alól. 

Bajtársak! Ne harcoljatok a Vörös Hadsereg ellen! Tagadjátok meg 
a parancsot! Szerezzetek fegyvert! Törjetek be a lőszer- és fegyverrak
tárakba! Ott a Bakony, menjetek partizánoknak! Harcoljatok a németek 
ellen, mert ezzel segítetek hazánk felszabadításában. Segítsetek a dicső 
Vörös Hadseregnek. 

Halál a német rablókra! 

ÉLJEN A VÖRÖS HADSEREG! 
Kiss József 

H. L., Röplapgyűjtemény 241. sz. — Fényképmásolat. 
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IL 

MAGYAR KATONÁK ÁTÁLLÁSAI A VÖRÖS HADSEREGHEZ 

9. 

1944. október 1—1945. március 31. 

A szegedi 5. honv. ker. parancsnokságon Pálfy Gyula vk. szds-sal 
készített jegyzőkönyv egyes magyar alakulatoknak a Vörös Hadsereghez 

történő átpártolásáról. 

Készült Szegeden, 1946. évi február hó 8-án, az 5. ker. pság szü. 
oszt-a hivatalos helyiségében Pálfy Gyula vk. szds-sal, magyar csapatok
nak a Vörös Hadsereghez történt átpártolása tárgyában. 

Jelen vannak: Nagy P. Károly őrgy., Lipthay Gábor szds. és Pálfy 
Gyula vk, szds. 

Pálfy Gyula vk. szds. az igazság megmondására történt figyelmez
tetés után előadja, hogy mint a volt VIII. h d t pság 1. a vk. ti-je adott 
esetben konkrét tudomást szerzett arról, hogy: 

a) a 201. ö. zlj., amely a VIII hadt. pság-nak alárendelt 23. ho. 
csapataihoz tartozott, 1944. okt. hóban a dunaföldvári hídfő előterében 
vívott harcok során a zlj. pk. kezdeményezésére, a Harc. Szab.-ban a 
hadikövetekkel való érintkezésre előírt szabályok szerint a vele szem
benálló Vörös Hadseregbeli alakulatnak magát önként megadta. E tény 
két, a zlj-ból megszökött tisztnek a 23. hopon tett vallomása útján jutott 
a VIII. hdt. pság tudomására. 

b) Az 1. hu. ho. alakulataitól, rajonként és szakaszonként részben 
pk-aik pság-a alatt 1945 január elejétől március közepéig két huszár osz
tály harcos állományát kitevő kereken 1300 főnyi erő pártolt át a Vértes 
hg. területén a vele szembenálló Vörös Hadseregbeli egységekhez. 

c) A 23. ho. alakulataitól, rajonként és szakaszonként részben pk-aik 
pság-a alatt 1945 január közepétől 1945. március elejéig két lövész
századnyi erőt kitevő kb. 300 fő pártolt át a Gerecse hg. területén a 
vele szembenálló Vörös Hadseregbeli egységekhez. 

d) A 2. pc. ho. alakulataitól rajonként és szakaszonként, pk-aik 
pság-a alatt 1945 január elejétől, 1945 március közepéig egy gk. löv. zlj. 
harcos állományát kitevő kb. 800 főnyi erő pártolt át a vele szemben
álló Vörös Hadseregbeli alakulatokhoz Székesfehérvártól É-ra lévő arc
vonalszakaszon. 

e) Meg nem erősített hírek alapján értesült arról, hogy a 14. ho. 
zöme a Fehér-Kárpátokban Rumy ezds. pság-a alatt március hóban 
átpártolt a Vörös Hadsereghez. 

Egyéb konkrét, vagy feltevésen alapuló értesülése magyar egységek-
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nek a Vörös Hadsereghez történt átpártolásáról nincs. Vallomása he
lyesen van felvéve. 

Pálfy Gyula szds. 
A jegyzőkönyvet felolvasás után lezártuk és aláírtuk. 

k. m. f. 
Nagy Károly őrgy. 

Lipthay Gábor szds. 

H. L., Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai 
iratai, 14. doboz, 25. szám. — Eredeti tisztázat. 

10. 

1944. október 27. 

Szász Ferenc ezredes jelentése a H. M.-nek a vezetése alatt lévő 
csapatrészek átállásáról. 

Kéry vk. ezredes úr szóbeli parancsára jelentem, hogy 1944. október 
27-én (visszavonulás közben) a 7. gy. e., a 9. gy. e., 20/1. zlj., 39/11. zlj. s 
több eü. század részeiből, — Szávits Sándor ezds-el együtt — egy cso
portot gyűjtöttem össze a Nagyláz közelében levő erdőben. . . Szávits 
ezds-el előzőleg megegyeztem abban, hogy német érdekekért nem 
vagyunk hajlandók tovább harcolni és átmegyünk az oroszokhoz. Szá
vits ezds. a megegyezésünk alapján tiszti gyűlést hívott össze még aznap 
este, amelyen a közös tervünket ismertetve, hozzáfűzte azt, hogy aki 
nem hajlandó velünk átjönni, az elmehet. Egy-néhány tiszt és legénység, 
akik fogságba jutni nem akartak, el is mentek. Másnap reggel Piros 
alez. vezetésével egy küldöttséget küldtünk át az orosz parancsnokság
hoz. Az orosz parancsnokság a hadi követeket fogadta, majd polgári 
egyének útján üzenetet küldött, hogy menjünk át Nagylázba az orosz; 
egységhez. Ennek a felhívásnak eleget téve 40 tiszttel, 800 fő legénység
gel, teljes fegyverzettel, lőszerrel és lovakkal átmentem Nagyláz köz
ségbe. Szávits ezds. nem jött velem, hogy hová tűnt, nem tudom. 

Nagylázon a fegyverek, lőszer, lovak leadása után egy kastély park
jában felsorakoztattak bennünket azzal, hogy az orosz tábornok meg akar 
szemlélni. Néhány perc múlva az orosz tábornok gépkocsin meg is 
jelent, engem magához rendelt és parancsőr-tisztje útján — aki beszélt 
németül — megkérdezte, hogy Miklós Béla vezérezredes úr felhívására 
jöttünk-e át? 

. . . Jelentem továbbá, hogy velem hadifogságom alatt az orosz tisz
tek és legénység megkülönböztetetten jól bántak. 

Semmit tőlem el nem vettek, gépkocsin szállítottak, heteken át 
étkezdében etettek. A hadifogoly-táborban ágyat, lepedőt, pokrócot 
adtak, előzékenyek és udvariasak voltak. A kommunista irodalom egyes 
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termékeit rendelkezésemre bocsátották, amelyekből megtudtam, hogy a 
német és magyar propaganda mennyire félre vezetett mindnyájunkat 
és mennyire ideális állapotok vannak Oroszországban. 

A hadifogoly tábor parancsnoka (olvashatatlan név) gárdaőrnagy 
olyan szívélyesen vett tőlem búcsút, hogy azt soha elfelejteni nem 
fogom. 

1945. március 3. 
Szász ezds. s. k. 

H. L., H. M. ein. 1945, 2062 sz. - Eredeti tisztázat. 

11. 

1945. január 12. 
A pécsi 4. honvéd kerületi kapancsnoksagon Téry Gyula ezds. vallomása 
alapján készült jegyzőkönyv a 2. hegyi tüzér osztálynak a Vörös Had

sereghez történt átállásáról. 

Készült Pécsett, 1946. évi február hó 7-én a fenti oszt. hivatalos 
helyiségében Téry Gyula ht. ezds-el a H. M. úr folyó évi január hó 22-én 
kelt 3001/eln. Rakt. csop.—1946. sz. rendeletére: 

Jelen vannak: az alulírottak. 

Téry Gyula ht. ezds. a 2. hgy. tü, osztályának a Vörös Hds-hez való 
átállásának körülményeit az alábbiakban adja elő: 

1944. évi október hó 15-én 7 napi szabadságom 5. napját Pécsett 
töltöttem. Osztályom 2 hegyi ütegével és a 4. hgy. zlj-val a pihenőre 
kivont hgy. dandárból kikülönítve Szolyvától ÉK-re a Zsidómagurán volt 
bevetve. A rádióból vett azon értesülésre, hogy az I. hds. pk-a a hds. 
csapatainak töredékével a Vörös Hadsereghez átallott, szabadságomat 
megszakítva osztályomhoz utaztam. A sátoraljaújhelyi irányító állomás 
akkor volt hátratelepülőben és minden csapatához utazó honvédet vissza
irányított Budapestre. A szabadságról ugyanekkor bevonuló egy tisztem
mel és 2 tüzérrel és pár hgy. vadásszal, az irányítás ellenére gyalog és 
alkalmi járműveken Munkácsra, majd Szolyvára előrementem. Ott volt 
már bevetve a hgy-i dandár is. A dandár tüzérparancsnok parancsára osz
tagomat felkutattam és megállapítottam, hogy a 2/2. hgy-i ütegem Kiss 
István fhdgy. pság-a alatt a 4. hgy. zlj-val együtt fogságba került. Később 
egy visszatérő tüzér jelentette, hogy az üteg és a zlj. fogságban a volt 
béke laktanyában, Szolyván van elhelyezve és velük jól bánnak. Ezt 
jelentettem Kossuth Sándor ezds-nek, a dandár tüzérparancsnokának, ki 
tudomásul vette azzal, hogy a hírt a legénység között terjesszük és amint 
arra alkalom kínálkozik, hasonlóan cselekedjünk. Ugyanakkor felké
résemre az 1. tü. oszt. pk-át, Pankratz alez^t is utasította, hogy a tü. 
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harcot szabotálja és különösen falura, vagy olyan helyre, hol magyar 
lakosságban kárt tehet, egy lövést ne adjon le. 

A dandár maradványait a 4. német ho. Csap—Ungvár közötti védő
állásába vetették be. Innen a dandár csapatait az én osztályom kivételé
vel, melyet 3 ütegre kiegészítettek, a dandár tüzérségből kivonták. Az 
ott-tartás okául Kossuth ezds. azt közölte velem, hogy magyar kötelékben 
kellemetlenségeink lehetnének, mert tudomásukra jutott, hogy osztályom 
Szálasira az esküt nem tette le. Búcsúzásul még azt közölte velem, hogy 
minden hátul levő magyar parancsnokság a magyarságnak ellensége és 
amint tehetem, az oszt-al kövessem Kiss fhdgy. ütegét. 

A német parancsnokság osztályomat Sátoraljaújhely térségéből ki
vonta és 8 napi gyalogmenettel Szilvásváradra a XV. német gy. hadosz
tályhoz irányította. Itt csak német gyalogság volt osztályom előtt. A 
tüzelő-állásokat kijelölték, és úgy azokat, mint a figyelő helyeket német 
egységekkel „biztosították". 1944. december 31-én a XV. német ho. Lo
sonctól K-re az országhatáron húzódó védőállást foglalta el. A lakosság
tól megtudva, hogy a mögöttünk fekvő hegységben kb. 4000 szlovák par
tizán tartózkodik, velük Szászhalmy ndp. őrm. járőrével az összeköttetést 
felvettem. Ök a németek ellen támogatásukat megígérték, de élelmezé
sünkről gondoskodni nem tudtak és csak a fegyverzetet akarták tőlünk 
készpénzfizetés ellenében megvásárolni. A mögöttünk fekvő hegyes terep 
kilátást nyújtott arra, ihogy a rádióból ismert azon felhívásnak, hogy 
lehetőség szerint teljes fegyverzettel álljunk át a felszabadító hadsereg
hez, eleget tehessünk. Eddig erre nem volt alkalom, most pedig az idő 
sürgetett, mert Grumauzen nevű magyarul beszélő német tü. hdgy. bizal
masan közölte velem, hogy osztályomat hátraszállítják, lefegy vérzik és 
mint vonat-alakulatot fogják alkalmazni. 

Január 12-én délután megfigyeltem, hogy kb. 300 vöröskatona átszi
várgott Trinicskától délre a német vonalon. Ezt nem jelentettem, hanem 
a tőlem 4 km-re állásban lévő 3. ütegem magamhoz bevonultattam, oda 
hol a vonat részei is voltak azzal, hogy a lövegekből az ütőszegeket a 
tisztek vegyék magukhoz, nehogy idegességből tűzharc fejlődhessék. Táv
beszélőn bejelentettem Darnay őrgy. tü. csoportjának az átlépést azzal, 
hogy kövessen. A közlést előre megbeszéltek alapján (sürgős olajfel
vételezés Trinicskán) adtam le. A ütegek a faluba beszállásoltak, a 
falu két oldalán támadó vörös századok a németeket visszavetették és 
a szovjet őrnaggyal való tárgyalás után az osztály sorakozva átment. 
Magunkkal vittük az általunk lefegyverzett német távbeszélő állo
mások legénységét is. A figyelőkben kint lévő tisztek nem vonulhattak 
be, így rajtam kívül csak 12 tiszt a tüzelő és mozdony állások összes 
legénysége 12 löveggel és 100 járművel, összes fegyverzettel és anyaggal 
került át. Az orosz parancsnok, mint leendő szövetségeseket üdvözölt 
bennünket, a tiszteket megvaosoráztatta, nekem az óráját oda aján
dékozta, majd a fegyverzet leadása után az ütegeket egy-egy fő kísé
retével Fülekre irányították. A fegyverzet leadása után ígéretet tettek, 
hogy csapatom fogolytáborba nem kerül, amit személyemre és tudtom-
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mal csapatomra nézve is betartottak, mert ütegeim Miskolc környéki 
falukba szállásoltak be. Magam kb. 6 napig Füleken az ottani parancs
nokság vendégeként éltem és helyi ismereteimet és irattáram anyagát 
felhasználták a XXIX. német hds. csop. elleni hadműveleteiknél. Irat
tári anyagomból megállapították, hogy tü. osztályom már január 10-én 
a németek ellen a tűzharcot megkezdte és a német állásokat és Lenge-
feld tbk-nak a 15. német hadoszt. parancsnokának harcálláspontját is 
lőtte. 

Majd Salgótarjánba az orosz politikai rendőrségre kísértek, hol kb. 
10 napig tartózkodtam. Akkor még sebesülésem nem gyógyult be, ezért 
egy magyar családhoz szállásoltak be. A városban nappal szabad moz
gási lehetőségem volt. 

Majd Hevesen, a főparancsnokság politikai osztályán tartottak a 
fogolytáborokból kihozott tábornokokkal és tisztekkel, míg február hó 
végén velük együtt Debrecenbe a Honvédelmi Miniszter Űrnak, 
mint az új honvédség első tisztjeit át nem adtak. Az általam átadott 
hadianyagról szóló nyugta a személyi irataimmal Hevesen, az arcvonal
parancsnokságon maradt. Vallomásom jól van felvéve és egyéb előadni 
valóm nincs. 

k. m. f. 
Téri Gyula ezds. 

H. L., Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai 
iratai, 14. doboz, 26. szám. — Eredeti tisztázat. 

12. 

1945. április 1. 

Az 1. bolgár hadsereg hadifogoly intéző parancsnokságának igazolványa 
az 54. portyázó osztálynak a 8. bolgár ho-hoz történt átállásáról. 

Első bolgár hadsereg hadifogoly intéző parancsnokság. 

IGAZOLVÁNY 

Az első bolgár hadsereg hadifogoly intéző parancsnoka igazolj a, 
hogy S z a b ó Á r p á d alezredes, az 54. portyázó osztály parancsnoka, 
f. évi április hó 1-én a zászlóaljával, teljes felszerelésével, harc nélkül 
átállt és a tisztikara, mint a legénysége nevében jelentkezett a 8. bol
gár hadosztályparancsnoknál, ahol kérte az új magyar hadseregbe való 
felvételét, valamint a németek elleni bevetését. 

Az I. bolgár hadseregnek Szabó Árpád alezredest az egész zászló
aljával együtt Pécsre kellett volna küldenie és átadnia az új ma-
magyar hadseregnek, ahol határoznak afelett, hogy el lesznek-e küldve 
a németek ellen, vagy sem. Ujabb rendelkezés szerint azonban az 54. 
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portyázó osztály ideiglenesen a hadifogolytáborba lett utalva, amíg az 
ügy diplomáciai úton nincs elintézve. 
No.: 1698. Szigetvár, 1945. június hó 16-án. 

P o p o,v 
ezredes a hadifogolytábor felügyelő 

parancsnoka. 
H. L., Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai ira
tai, 14. doboz, 26. szám. — Fordítás bolgárból.5 

13. 
1944. december 10. 

A Vörös Hadsereg 17940. sz. alakulata igazolja a Steinitz István áltaľ 
nyújtott segítséget.6 

N. K. O. Hadi részleg. 
Tábori posta. 
- 17940 - A. 
1945. év. április hó 4-én. 
Száma: 5/0404. 

IGAZOLVÁNY. 
Kiadva Steinitz István kaposvári polgárnak arról, hogy ő 1944. de

cember hó 10-től 1945. április hó 5-ig ténylegesen dolgozott a 17940—A 
tábori posta számú hadi részlegnél és a Vörös Hadsereg parancsnokságá
nak nagy segítséget nyújtott. 

Az 17940—A. sz. hadi részleg parancsnoka 
Patrikje gárda alezredes. 

H. L., H. M. ein. 1945, 33501. sz. - Fordítás oroszból. 

III. 
MAGYAR HAZAFIAK SEGÍTSÉGE A VÖRÖS HADSEREGNEK 

HAZÁNK FELSZABADÍTÁSA SORÁN 

14. 
1944. december 28. 

A Vörös Hadsereg 72264. tábori postaszámú egysége dicsérőleg em
lékezik meg Pap Viktor százados németellenes harctevékenységéről. 

5 A fordítás magyartalanságait az eredeti igazolvány hiányában kénytelenek 
voltunk érintetlenül hagyni. 

6 A Steinitz István részére kiadott igazolványt csupán mutatóban közöljük. Szá
mos dokumentum van birtokunkban, amelyek igazolják, hogy hozzá hasonlóan sok 
magyar teljesített egyenként szolgálatot, vagy végzett különböző munkát a Vörös 
Hadsereg egyes parancsnokságainál, alakulatainál, és ellátó szerveinél. 
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IGAZOLVÁNY. 

Kiállíttatott Pap Viktor százados részére arról, hogy nevezett 1944. évi 
december 28-án a német fasizmus elleni hadműveletek idején átállt a 
Vörös Hadsereg oldalára és 1945. évi február 23-ig harcolt a német fa
sizmus ellen, miközben Budán megsebesült. Mindazon parancsokat, me
lyeket a 72641 sz. katonai alaikulat parancsnoksága kiadott, becsülettel 
végrehajtotta. Gránáttal három német harckocsit felrobbantott és lehetővé 
tette, hogy a mi Vörös Hadseregünk 5 km-re előre nyomulhasson. A né
met harckocsi-csoport ezredesét személyesen lelőtte, ö t igaz katonának 
ismerjük el. 

/«* 
A 72641. kat. alakulat parancsnoka: Komár s. k. alezredes. 
A vezérkar főnöke: Babinov s. k. gárdaőrnagy. 

P. H. 

H. L., H. M. ein. 1945, 46084 sz. — Fordítás oroszból. 

15. 

1945. február 5. 

A Vörös Hadsereg III. rohamezrede által kiállított igazolvány dicsérően 
emlékezik meg Illés László alhadnagy harctevékenységéről. 

IGAZOLVÁNY. 

Igazolom, hogy I l l é s L á s z l ó tiszt Budán 50 főnyi legénységgel 
önként átjött a Vörös Hadsereg oldalára. Nevezett magával hozott 3 db 
géppuskát, 50 db puskát, 9 db páncélöklöt és 5 db kézigránátot.7 

1945. évi február hó 5. napjától február hó 18. napjáig, mint össze
kötő tiszt működött (mint a Budán harcoló magyar csoportok képvise
lője), a 3. tiszti rohamzászlóaljnál. 

Illés László tiszt az összes reábízott feladatokat kitűnően oldotta 
meg. Nagyon sokban segített az orosz katonai parancsnokságnak a beke
rített ellenséges csapatok megsemmisítésében. A zlj. pk-tól kapott pa
rancsokat becsületesen és megbízhatóan hajtotta végre. 

Illés László tiszt életét nem kímélve, gyakran igen veszedelmes 
helyzetekben volt és ezzel a katonai parancsnokságok harcfeladatainak 
végrehajtását elősegítette. 

7 Illés László jelen irat mellett elfekvő nyilatkozatában, így ír átállásukról: 
,,Az érintkezés felvétele az oroszokkal s ike rü l t . . . és február hó 5-én az üteg — ki
véve a lövegeket — teljes felszereléssel, 50 főnyi legénységgel az oroszokhoz átállt, 
akik az üteget még azon a napon harcbavetették . . ." 
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Illés László tiszt kiharcolta magának a megbecsülést és a megbíz
hatóságot.8 

A harmadik tiszti rohamzászlóalj (Pilisvörösvár.). 
A 801. rohamezred körpecsétje. 
Zebegény, 1945. évi február hó 18. napján. 
Moskov őrnagy s. k. 
H. L., H. M. ein. 1945., 27312 sz. - Fordítás oroszból. 

16. 
1945. február 8. 

A Vörös Hadsereg 09276 sz. alakulatának igazolása a Buda felsza
badításában részt vett Szemerédi László főhadnagy részére. 
N. K. O. katonai alakulat. 
Tábori postaszám: 09276. 

NYILATKOZAT. 
S z e m e r é d y L á s z l ó fhdgy. részére, aki önkéntesen vett részt 

a Vörös Hadsereg oldalán Budapest (Buda.) városának a német-fasiszta 
csapatoktól való megtisztításában 1945. évi február 8-tól, 1945. évi feb
ruár hó 18-ig. 

P. H. 
A 09276 alakulat parancsnoka: 

Szaveljev alezredes. 
H. L., H. M.-eln. 1945., Sz. N. - Fordítás oroszból. 

17. 
1945. február 10. 

A Vörös Hadsereg 61376 tábori postaszámú alakulatának „Nyílt pa
rancsa" Vorintkó Mihály alhadnagy részére.9 

N. K. O. katonai alakulat. 
Táb. posta sz.: 61376. 
1945. február hó 10. 
szám: 075. 

NYlLT PARANCS. 

Kiadatott V o r i n k ó M i h á l y alhadnagy részére. Űtbaindítom 
önt Budapestre. A kirendelés célja: a 7. hadsereg vegyi-műszaki osztály 
rendelkezései szerint. 

8 Illés Iászlót a Vörös Hadsereg 1945. II. 26-án Budapestre útbaindította azon 
célból, hogy 1945. évi III. hó 13. napjáig jelentkezni tartozik Budapesten az alakuló 
magyar hadseregnél — írja az iratanyagban levő nyilatkozatában Majboroda szovjet 
őrnagy. 

9 Vorinkó Mihály a Fót—Budakeszi arcvonal-szakaszon 1944. december 12-én állt 
át szakaszával és teljes felszerelésükkel a Vörös Hadsereghez. Ezután 1945. április 
3-ig szolgált a II. Ukrán fronthoz tartozó 409. ho.-nál. 
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Indulás időpontja: 1945. évi február hó 10-én. 
Visszaérkezés: 1945. évi február hó 15-én. 
Kiállítva az egyesített csapatok parancsnokának rendeletére. A 61376 

táb. p. sz. katonai alakulat parancsnoka: Sztarosztyin őrnagy sk. 

P. H. 
H. L., H. M. ein. 1945. 40798. sz. - Fordítás oroszból. 

18. 
1945. február 17. 

Kassai Károly szds. jelentése a H. M.-hez előléptetéséről és az ál
tala szervezett vasútépítő zászlóalj tevékenységéről.10 

Jelentem, hogy 1945. évi február hó 17-én a gödöllői fogolytáborba, 
ahol akkor 18 000 fogoly volt, megérkezett Bathin orosz alezredes. Az al
ezredes úr a felsőbb szovjet parancsnokság megbízásából oly tiszteket 
keresett, akik fogságba jutásuk előtt vasútépítő alakulatoknál szolgál
tak. 

Mivel a fogolytáborban egyedüli vasútépítő tiszt voltam, azonnal 
jelentkeztem. Az alezredes úr ismertette velem a front helyzetét, majd 
rámutatott arra, hogy szükségszerű lenne a fogolytáborban levőkből 
vasútépítő zászlóaljakat (vép) szervezni, amely zászlóaljak nagyban elő
segítenék a szovjet hadsereg további eredményes előrenyomulását. Pa
rancsot kaptam, hogy a fogolytábor tisztjeiből és legénységéből szervez
zek meg a megadott orosz minta szerint három vép. zászlóaljat. A meg
szervezésre egy hét határidőt kaptam. Feladatomat időre elvégeztem. 

Február 23-án az alezredes úr az I. zlj. parancsnokául nevezett ki 
és oly értelmű parancsot adott, hogy február hó 24-én zászlóaljam tiszti
karát állítsam össze bemutatkozásra. A bemutatkozás alkalmával az al
ezredes úr tisztikarom előtt köszönetet mondott kiváló és gyors mun
kámért, majd munkám jutalmazásául és arra hivatkozva, hogy mint 
zászlós zlj. parancsnoki teendőket nem láthatok el, felsőbb szovjet pa
rancsra századossá léptetett elő. Előléptetésemhez jókívánságait fejezte 
ki és átadott hat darab aranycsillagot azzal, hogy azokat haladéktalanul 
varrassam fel. 

Zászlóaljam február 25-én hagyta el a gödöllői fogolytábort és a 
117. sz. orosz vép. zlj. mellé lett beosztva, mint iker zlj. Zászlóaljam vé
gig az arcvonalban vonult előre a háború befejezéséig és úgy fegyelem, 
mint munka szempontjából az elöljáró magyar, illetve orosz parancs
nokság előtt kiharcolta a legteljesebb elismerést és a dandár keretén 
belül az elsőséget. 

Előléptetésemet még a fogolytáborból való kijövetel napján jelen
tettem dandárparancsnokomnak és helyettesének, Cseney, illetve Som-
kereki ezredes uraknak. Oly parancsot kaptam, hogy az anyaországba 

10 A Vörös Hadsereg kötelékében dolgozó magyar műszaki alakulatok tevé
kenységét lásd: Hadtörténelmi Közlemények, 1958. 3—4. sz., 47—49. old. 

262 



való visszaérkezésemikor jelentsem előléptetésemet a honvédelmi minisz
ter úrnak és kérjem rendfokozatom elismerését. 

A tisztikarom előtt történt előléptetéseimről tisztikarom jegyzőköny
vet vett fel, amelyet csatoltan felterjesztettem.11 

H. L., H. M. ein. - 1945., 28716. sz. - Eredeti tisztázat. , 

19. 
1945. június 17. 

A H. M. elutasítja az 5. híradó zlj. kérelmét a Rózsa Sándor név 
viselése iránt.12 

Az 5. hír. zlj. az iktatmányon kéri, hogy az eddig viselt „Rózsa Sán
dor" nevet továbbra is viselhesse. Kérelmét azzal indokolja, hogy a zlj. 
az újpesti harcok megkezdésekor a Vörös Hadsereg mellé állt és akikor 
vette fel ezt a nevet, mellyel a feudalizmus és a német imperializmus 
elleni harcszellemét akarta táplálni. A Vörös Hadsereg oldalán a zlj. 
szép eredményekkel harcolt és ezért a szellem ápolása miatt kéri a zlj. 
részére a „Rózsa Sándor" név viselését engedélyezni. Megjegyzés az osz
tály részéről: a híradó építő zászlóalj munkájának jellegével az ilyen 
elnevezés nem egyeztethető össze. 
H. L., H. M. ein. — 1945., 28782. sz. - Fogalmazvány. 

20. 

Dátum nélkül. 

A Vörös Hadsereg N. 51845 tábori postaszámú alakulatának igazolása 
Fodor Gyula őrmester részére.13 

Ezen igazolvány felmutatója Fodor Gyula őrmester, mint magyar 
antafasiszta, a magyar nemzeti demokratikus hadseregbe való útba-
indítása előtt a N. 51845 tábori postaszámú katonai alakulathoz volt ve
zényelve. 

parancsnok: O. B. I. 
Tarasin őrnagy. 

Tarasin őrnagy aláírását igazolom. Sztaniszláv város katonai pa
rancsnoka: 

Uminov őrgy. 
Tábori postaszám: 6. 1.452 
A Szovjet Vörös Hadsereg 

körbélyegzője. 
H. L., H. M. ein. 1945., 35501. sz. - Fordítás oroszból. 

H Kassai Károly jelentése utolsó részében fogságba jutásának körülményeit 
ismerteti. 

12 Pro domo megjegyzés az előadói íven. 
13 Fodor Gyula 1944. december 20-tól 1945. február 10-ig mint partizán, majd a 

Vörös Hadsereg kötelékében harcolt a fasiszták ellen. 
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IV 

IGAZOLÁSOK ÉS NYILATKOZATOK 

21. 

1944. október 1. 

Révész Géza elvtárs igazolása Pető Andor hadnagy partizán tevé
kenységéről. 
MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT 

KÖZPONTI VEZETŐSÉG 
Kelt: 1945. május 15. 

Alulírott igazolom, hogy Pető Andor hadnagy 1944. október 1-től 
1945. február 7-ig Nyugat-Ukrajna és Szlovákia területén, mint a Guba 
partizáncsoport felderítő osztályának parancsnoka harcolt és több na
gyobb vállalkozásban vett részt. 

Révész Géza s. k. 
P. H. 

A Magyar Kommunista Pártnak a 4-ik 
Ukrán Front partizán törzsénél volt 
megbízottja. 

H. L., H. M. ein. - 1945., 27376 sz. - Tisztázat. 

22. 

1944. november. 

Zuszmánovics szovjet alezredes igazolása Serényi (Steiner) István ré
szére, aki a Csehszlovák dandár és a Vörös Hadsereg között mint ösz-

szekötő tiszt teljesített szolgálatot. 
N. ,K. O. 
Budapest város kat. pk-sága. 
1945. április 8-án. 
03/32. szám. 

IGAZOLVÁNY. 

Kiadatott Steiner István, a csehszlovák dandárnál katonai szolgálatot 
teljesítő honv. egyénnek, mely szerint nevezett 1944. évi november hó
naptól 1945. évi március hónapig, mint összekötő tiszt működött a fent 
említett dandár és a Vörös Hadsereg csapatai között, melyek Magyaror
szág és Csehszlovákia területén működtek. 

Ebben a minőségben eltöltött szolgálata alatt bebizonyította, hogy 
erős akaratú, energikus és képzett tiszt. Alhadnagyi rendfokozatot vi-
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seit és saját kérelmére Debrecen városba irány íttatott, hogy az új ma
gyar hadsereg rendelkezésére álljon. 

Budapest város kat. pk-a helyett: 
Zuszmánovics alezredes s. k. 

Igazoljuk, hogy a fenti szövegben említett 
Steiner István azonos Serényi István zls-sal. 
1945. május 24. 
H. M. Kat. Pol. oszt. 
olvashatatlan aláírás. P. H. 
H. L., H. M. ein. 1945., 122019 sz. - Fordítás oroszból. 

23. 
1944 december — 1945 március 29. 

Suchanssky Ján partizánparancsnok igazolja, hogy osztagában 68 
fő honvéd harcolt a fasiszták ellen. 

NYILATKOZAT 
Alulírott Suchanssky Ján, mint partizán csoport parancsnok, igazo

lom, hogy 1944. évi december elejétől 1945. március 29-ig parancsnok
ságom alatt 68 fő magyar honvéd harcolt a.németek és a fasizmus ellen. 

A fentiek közül 7 hősi halált halt és 19 megsebesült. 
A fenti csoport (Dolina) Alacsony Tátra területén volt alkalmazás

ban. 
Tornaiján, 1946. február 13. 
Belena Pálová 
olvashatatlan név 

svedkovia. 
olvashatatlan név 

v. r. podpis. 
Az aláírások valódiságát és az előttem való aláírást igazolom. 
Miskolc, 1946. évi február hó 14-én. 

Nagy László őrgy 
határügyi előadó. 

H. L., Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai 
iratai. 14. doboz, 34. szám. — Fordítás szlovákból. 

24. 
1944. december 22. 

A Hruscsov partizán-csoportok parancsnokságának igazolása Wer
ner Károly őrmester részére.1'1 

Rákosi partizán csoport. 

M Nevezett Klenovce községnél szökött át a partizánokhoz 8 fővel, az egység 
G. H.-val, 5 kocsival és 10 lóval. 
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HARCOSLAP. 

A 04Ö25-ÖS Hruscsov egyesített partizán csoportok. 
A partizán csoportnál eltöltött ideje: 1944. december 12-től. 
Név: Werner Károly, mint fegyelmezett partizán tűnt fel. 
Részt vett a következő eltorlaszolási munkálatoknál: Sztudená, 

Jama, Hrancsok, Batykovszki, Moszt, Szndki. 
Brndjár s. k. Krampe Jocef s. k. 
Komisar Otr. Vei. otr. Rákosi. 
H. L., - H. M. ein. 1945., 26612. - Fordítás szlovákból. 

25. 
1944. december hó^ 

If j . Schleichter János a H. M.-hez intézett levelében beszámol a Prónay-
különítménybe beépült baloldali fiatalok csoportjának sorsáról. 

HONVÉDELMI MINISZTER ÜR! 

Október hó végén a hősi halált halt Frommer Tibor és társait őr
mesterré léptette elő. Erről az újságból szereztem tudomást. Az újságok 
teljesen téves történetet közöltek, tehát több mint valószínű hozzátar
tozóik nem is ismerik a hősi halált haltak történetét. Különben is a ki
tüntetés csak 10 személyt érint, holott a 11-ik, Krajcz Róbert, hiányziK 
közülük. 

Kérem a Honvédelmi Miniszter urat, utólag Krajcz Róbertet, aki 
Sopronkőhidán szintén hősi halált halt, a többi társával egyenlő kitün
tetésben részesíteni szíveskedjék és mindannyiok hozzátartozóival az 
itt leírt történetet ismertetni legyen kegyes. 

1944 októberében a Hungária krt. 172. sz. alatt levő iskolában köte
lező honi légvédelmi szolgálatot teljesítettem. Ugyanebben az iskolában 
elszállásoltak egy munkásszázadot. Megismerkedtem Frommer Tibor 
nevelőanyjával (legalábbis én annak ismertem meg) és csomagokat csem
pésztem be a munkásszázad tagjaihoz. 

Mivel összeköttetésben voltam az illegálisan működő ifjúsági moz
galommal, a csomagokba röpcédulákat is tettem be. Egy alkalommal 
levélben kihívtak az udvarra, ahol személyesen megismertem Frommer 
Tibort és még kb. 8—9 társát. Elmondották, hogy ők ezt az egész dolgot, 
ami velük történik s ami Budapesten történt, megunták tétlenül nézni.. 
Én azt mondtam nekik, hogy majd később tárgyalunk. 

Rá egypár napra azt az utasítást kaptam, hogy hamis iratokkal a 
Prónay-gárda Szentkirály utcában székelő egyetemi zászlóaljában szá-
zadírnoki beosztást kaptam abból a célból, hogy szervezzek meg két ellen
álló századot, s szerezzem meg a prónaiisták fegyvereit. Ha ez nem sike
rül, az egész Prónay-mozgalmat — melynek célja az volt, hogy az oroszok 

15 A dátum nélküli levelet a H. M. 1946. november 22-én iktatta. 
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ellen Budapest elfoglalása után partizán tevékenységet folytassanak — 
züllesszem széjjel és baloldali munkásokkal, katonaszökevényekkel te
lítsem meg. Az ott szerzett iratokat használjam fel szökött katonák buj
kálásának elősegítése céljára. 

A rákövetkező napon elmondtam az utasítást Frommeréknak, akik 
elhatározták, hogy belépnek a Prónay-gárdába, miután megszöktek a 
munkásszázadtól. Már maga a szökésük is nagyon veszélyes volt. Szöké
sük előtt pár órával kaptam az értesítést, hogy nekem is meg kell szök
nöm a légoltalmi szakasztól, mert a politikai rendőrség megtudta, hogy 
ki vagyok. Tehát ők a szökésüket akkor hajtották végre, amikor engem 
az épület másik felében a Nemzeti Számonkérő Szék detektív j ei keres
tek. Tízen léptek be a Prónay-gárdába, ahol külön szobában, az épület
nek egy teljesen különálló szárnyában kaptak külön elhelyezést abból 
a célból, hogy a munkásszázadukból a következő hetek folyamán még 
többen fognak megszökni. 

Az elhatározásunk az volt, hogy amint a létszámuk kibővül, azonnal 
átszöknek az oroszokhoz, azaz az orosz vonalak előtt partizán tevékeny
séget folytatnak a német és magyar csapatok ellen. 

Ekkor került a színtérre Kraj ez Róbert. Ö volt az összekötő köztem 
és az ifi mozgalom között. Krajcz Róbert szintén beállt a Prónay-gár
dába. Az volt a terv, hogy ő veszi át a Muszosok csoportjának vezetését. 
Azonban közben tudtomon kívül közülük 3 fiút átküldték felvételezés 
céljából a Prónay-gárda irodájának Kaplony utcai főhadiszállására. Ott 
egyikőjüket egy volt egyetemista társuk és állítólag — ezt nem tudom 
biztosan — egy tizedes, aki a munkásszázadoknak volt a keretlegénye, 
felismerte és mindhármukat letartóztatta. Azonnal vallatni kezdték őket 
s addig ütötték mindhármukat, míg vallomásukból és a náluk levő hamis 
iratokból meg nem tudták, hogy ki vagyok. Engem azonnal letartóztat
tak, még mielőtt a többieket, 7 munkaszolgálatost, kb. 70 szökött katonát, 
akik akkor már a Prónay-gárda egyetemi zászlóaljában szolgáltak, érte
síteni tudtam volna. 

Engem is át akartak szállítani a Kaplony utcai központjukba, útköz
ben azonban megszöktem. Közben Kraj ez Róbert, aki megneszelte a 
dolgot és segítségemre volt a szökésben, vállalta, hogy visszaszökik a 
Szentkirály utca 12. sz. alatt levő iskolába, értesíti a többieket és ki
lopja a kerékpáromat az épületből, amivel én tovább szökhettem volna. 
Krajcz Róbert vissza is ment az épületbe, leadta az utasítást a többiek
nek s kerékpárommal együtt azonnal megszökött. A többieknek azon
ban nem sikerült megszökniük. A 7 munkaszolgálatos fiút, akik közül 
az egyik, Frommer Tibor még a Hungária krt. 172. sz. alatt levő munkás
században szervezte a következő csoportot, letartóztaták s két nap múlva 
az egész zászlóaljat, kb. 250 embert, kirakták a frontra. 

Frommer Tibort és társait, számszerint 10-et, a Margit körúton de
cember első napjaiban kivégezték. Közben engem egy egészen más ügy
ből (a Szövetség utcai kommunista sejt felszámolásánál) elfogtak a né
metek. December 8-án átadtak a Nemzeti Számonkérő Széknek, mivel 
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bebizonyították, hogy a Kiss altábornagy és Tartsai vezérezredes16 veze
tése alatt álló ellenállási csoporthoz tartozom. Átkerültem a Margit kör
útra. Itt tudtam meg a többiek kivégzését Kraj ez Róberttól, akit közben 
szintén egy egészen más ügyből kifolyólag letartóztattak. 

December 12-én éjszaka kivittek Sopronkőhidára, ahol az ügyészi 
kihallgatáson találkoztam újra Krajcz Róberttel. Nem jöttek rá köztem 
és közötte levő kapcsolatokra, csak sejtették azokat. Krajcz Róbert fő-
tárgyalása még karácsony előtt való napokban lett megtartva s kará
csony reggelén Bajcsy-Zsilinszky Endrével, Pesthy Barnabással és Pa-
takyval együtt ki is végezték. Karácsony után, pontosan január 8-án és 
9-én tartották meg az én és 21 társam főtárgyalását. Mivel nem tudták 
bizonyítani azt, hogy még nem tettem honvédelmi esküt, 20-ik életéve
met még nem töltöttem be, fiatalkorúnak nyilvánítottak, s mivel a hon
védelmi törvények értelmében ilyen személyen halálos ítéletet végre
hajtani nem lehet, az ítéletet 15 évi fegyházban állapították meg. Hat 
társamat halálra, egyet 10 évi, kettőt pedig 15 évi fegyházra ítéltek. A 
többiek 4—5 éves büntetést kaptak. Kegyelem útján négyet felmentet
lek a halálos ítélet alól. Topa Jánost és FÍsch Emilt kivégezték. 

Kérésem szíves elintézését várva vagyok 
tisztelettel : 

ifj. Schleichter János 

H. L., H. M. 1946. 456904 sz. — Eredeti tisztázat. 

26. 
Dátum nélkül 

A szlovák partizánok között harcoló magyarok röpirata 
a honvédekhez, amelyben egységeikhez hívják őket. 

MAGYAR HONVÉDEK! 
Azok a bajtársaitok, akik már átszöktek a szabad Szlovákia terü

letére, gyakran félve jelentkeznek. Miért? Mert Magyarországon azt a 
hírt terjesztik, hogy Szlovákiában minden magyar katonaszökevényt 
börtönbe vetnek, majd agyonlőnek, — különben is az orosz partizánokat 
a németek leverték. 

Magyar katonák! Aljas, hitvány hazugságok ezek! Az orosz és szlo
vák partizánok, a csehszlovák és a Vörös Hadsereg katonái testvéri sze
retettel fogadnak minden becsületes szándékú magyar katonát, aki át
lépi a szabadságért küzdő, németverő, szabad Szlovákia határát. 

A Szlovákiában harcoló partizánok ereje állandóan fokozódik. Vere
séget nem ismernek. A partizánok a győzelmes Vörös Hadsereg vezetése 
alatt véres fejjel verik ki Szlovákiából a betolakodott német fasiszta 

10 Tartsait valójában ezredessé léptették elő halála után. 
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bandákat. Harcolnak a fasizmus ellen, annak tökéletes megsemmisíté
séig, a testvéri magyar nép felszabadításáért is. 

Magyar katonák! Alakítsatok Magyarországon újabb magyar par
tizáncsoportokat! Könnyítsétek meg a diadalmas Vörös Hadsereg útját, 
vagy szökjetek át a teljes felszereléssel a szabad, testvéri Szlovákiába. 
Jöjjetek csoportosan, jöjjetek egyenként. 

Feleségetek, gyermekeitek miatt ne aggódjatok! Ezt üzenjük a ma
gyar fasizmus urainak, ne merjetek az igaz útra tért magyar katonák 
hozzátartozóinak kenyeréhez, szabadságához nyúlni, mert saját életetek
kel feleltek értük! 
Hadtörténelmi Múzeum. Nyomtatványtár. 2148 szám. Nyomtatott röpirat. 

27. 

1945. január 1. 

Wallner (Váradi) Tibor hdgy. partizán-igazolványa.w 

SZ. SZ. SZ. R. 
Ukrán Vezérkar. 
Partizán mozgalom. 
1945. január 1. 
469 szám. 
Kiev város. 

Útlevél helyett. 

IGAZOLVÁNY. 

Igazoljuk, hogy Wallner Tibor (Ferenc) hdgy. hivatalosan az Ukrán 
Vezérkar Partizán Mozgalom Parancsnoksága alatt áll. 

Neki minden külön igazolvány nélkül a városban szabad mozgást 
engedélyezünk. 

•Érvényes: 1945. július 1. 
Fénykép. 

P. H. 
Ukrán Vezérkar Partizán Mozgalom 

V. Andrejev vezérőrnagy 
meghatalmazott vezérkari főnök. 

H. L., H. M. ein. 1945., 126202. sz. - Fordítás oroszból. 

17 Vallner (Váradi) Tibor hdgy. 1943. decemberében 32 emberével egy moldvai 
partizáncsoporthoz ment át. Később a Vörös Hadseregben harcolva részt vettek Ma
gyarország felszabadításában. Két szovjet kitüntetést is kapott. 
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28. 

1945. február 7. 

A Petőfi partizán brigád napiparancsa dicsérően emlékezik meg 
örley Tibor zászlós vállalkozásáról. 

Kivonat a 31. sz. napiparancsból. 

31. sz. Napiparancs 

Február 7. 

A német csapatok ellen vívott harcokban örley Tibor partizán baj
társ olyképpen tüntette ki magát, hogy önkéntes vállalkozást hajtott 
végre, melynek eredményeképpen N. falu határában hátrahagyott és le
telepített géppuskás szakaszt, valamint 1 lövész szakaszt három bajtársa 
kíséretében közelharcban, valamint robbantással megsemmisített és 
visszavonulásra kényszerített. Merész vállalkozása eredménye 3 géppus
ka, 11 db távcsöves puska és nagymennyiségű lőszer volt. 

Ezen vállalkozásával a hátramaradt bajtársait az ellenség üldözé
sére buzdította. Az ellenséggel szemben tanúsított bátor magatartásáért 
azonnal hatállyal szakaszparancsnokká, valamint zászlóssá kinevezem. 

Halál a fasizmusra — Szabadságot a népnek! 

Pol. megbízott 
Márton Pál s. k. 

Zlj. pk. 
olvashatatlan s. k. 
A pk. helyettese 
Z. T. Petrovics. 

H. L., H. M. ein., 1945., sz. 26304. — Fordítás szerb nyelvből. 

29. 

1945. február 8. 
A Petőfi partizán brigád napiparancsa dicsérőleg emlékezik meg T 

magyar partizán bátorságáról. 
„Petőfi" partizán brigád. 

33. SZ. NAPIPARANCS. 
Február 8. 

1945. évi február hó 10-én a Krajovic, Nasice és Velikánál vívott 
nagyarányú csatározások alkalmával a 12. század bátorságával és előre
látásával meghiúsította a németek azon kísérletét, hogy egyesülhessenek 
a Zágráb—Csáktonya felé haladó horvát SS csapatokkal. 
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Külön dicséretben részesítem: 

Rado Mirko főhadnagyot (12 század par.), 
Hámori Illés hadnagyot (3. szak. par.), 
Szekeres János hadnagyot (2. szak. par.), 
örley Tibor zászlóst (1. szak. par.) és 

Kis Imre, Hajdú Gábor, Nagy József, Márton Pál bajtársakat, őket 
az ellenséggel szemben tanúsított bátor magatartásukért kitüntetésre a 
legfelsőbb parancsnokságnak felterjesztettem. 

Halál a fasizmusra! — Szabadságot a népnek! 
Pol. megbízott-

Márton Pál s. k. 
Zlj. pk. 

olvashatatlan s. k. 
A pk. helyettese-
Z. T. Petrovics. 

H. L., H. M. ein. 1945, 26304. sz. - Fordítás szerb nyelvből. 

30. 
1945. március 3. 

A debreceni H. M. javaslat-tervezete a Szövetséges Ellenőrző Bi
zottsághoz magyar partizán alakulatok harcbavetésére.18 

Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak. 
Debrecen. 

Kérem a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot járuljon hozzá, hogy 
magyar partizán csoportok mielőbb alkalmaztassanak a Tolbuchin mar
sall hadseregcsoportjával szemben harcoló ellenség hátában. 

Indokolásképpen van szerencsém közölni, hogy Magyarország mi
előbb meg akarja kezdeni a harcot a hitlerista Németország és nyilas 
bérenceik ellen. Már a honvéd hadosztályok harcbavetése előtt is igen 
hasznosnak és szükségesnek tartanám, ha mielőbb magyar egységek 
harcolhatnának az ország felszabadítása érdekében. 

Hadosztály-kötelékek megszervezése, hadianyaggal való ellátására 
természetszerűleg viszonylag huzamosabb időt vesz igénybe, mint par
tizánalakulatok harcba vetése. 

A partizánalakulatokat a Vörös Hadseregben partizánkiképzésben 
részesült önként jelentkező, válogatott honvéd egyénekből állítanám 
össze és tapasztalt magyar partizántisztek parancsnoksága alatt szándé
kozom harcbavetni a Vörös Hadsereg alárendeltségében. 
Debrecen, 1945. március 3. 

olvashatatlan aláírás. 

H. L., H. M. ein. 1945., 2038. sz. — Fogalmazvány. 

18 A javaslat további sorsa ismeretlen. 
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31. 

2945. április 8. 

Dr. Bodó Jenő főhadnagy nyilatkozata a H. M. részére az általa 
vezetett partizán zászlóalj tevékenységéről. 

. . . Az V. hadtestparancsnokság kötelékében, zárt egységben 1945. 
április 4-én kerültem a dél-ausztriai Leutschach községbe. Elszálláso
lásunk után megbeszéltem újvidéki lakos és volt jugoszláv katona le
gényemmel, aki 1941 óta minden bevonulásom alatt hozzám volt be
osztva, hogy most már haladéktalanul csatlakozunk a jugoszláv parti
zánokhoz, mivel erre eddig nem volt alkalmunk. 1944. szeptember ha
vában akartunk Baternay Béla és Jóos F. Imre a „Szabad Szó" belső 
munkatársaival —, akikkel abban az időben együtt szolgáltam Galí
ciában — a partizánokhoz átszökni, azonban sehogy sem sikerült velük 
összeköttetésbe lépnünk. Végre 1945. április 8-án sikerült régi tervün
ket megvalósítani és 18 bajtársammal együtt, teljes felszereléssel Arn-
fels felett, a jugoszláv határon tevékenykedő Tito marsall „Lackovega 
odreda" szlovén partizán harccsoportjához csatlakoznunk. Mi voltunk 
az első magyarok, akik szlovén partizánokhoz csatlakoztunk. Az I. par
tizán zászlóalj kötelékébe osztottak be bennünket, mint magyar szakaszt 
és én lettem a szakaszparancsnok. Megérkezésünk utáni napon német 
SS-katonákból álló, kb. század erejű egységből álló erős támadást kap
tunk, amelynek során szakaszom olyan vitézül harcolt, hogy a partizán 
harccsoport pk-a külön dicséretben részesített benünket és dupla élelem
adag és bor kiosztását rendelte el részünkre. Az utána bekövetkezett 
igen szívélyes, bajtársias és bizalmas légkörben abban állapodtam meg 
a harccsoport pk-val, hogy a partizán hírszerző csoport közreműködésé
vel völgyekben és községekben állomásozó magyar csapatok között bom
lasztó tevékenységet fejtünk ki és ennek során igyekszünk minél több 
magyar hozzánk való csatlakozását elérni. Akciónk eredményeként pár 
nap múlva 50—50 főnyi csoportokban, teljes felszereléssel, egész század 
látszámú magyar volt már együtt, ekkor megalakult a magyar század 
és én lettem a szd. parancsnoka. Az átlag 2—3 naponként megismétlődő 
saját és ellenséges vállalkozások során a magyar század is fényesen 
megállta helyét, 3 hősi halottunk és 8 sebesültünk is volt már. Akción
kat a magyarok között, a németek „tisztogató tevékenysége" miatt, a 
fokozódó veszély ellenére állandóan folytattuk és a csatlakozók száma 
napról napra növekedett, úgy, hogy április vége felé a hozzánk csatla
kozottak száma 800 fő körül járt. A csatlakozók között törzstisztek, fő
tisztek, tisztek és tiszthelyettesek is voltak, ezek között akadtak időseb
bek, betegek és fegyvertelenek, ezért a harccsoport pság-a úgy határo
zott, hogy a 800 főből önkéntes jelentkezés alapján kiválasztott 500 fő
nyi tiszt, tiszthelyettes és legénységi állományú harcosból megalakítja 
az Önálló III: partizán magyar zászlóaljat. Ekkor lettem ennek az 500 
főnyi zászlóaljnak a zlj. pk-a. 
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Az első naptól kezdve állandó készültségben és harcban (vállalko
zás, támadás, elhárítás stb.) állottunk és még V. hó 13-án is bevetésben 
voltunk Maribor felett, a német hadsereg visszavonulásának megaka
dályozására, és később a rend fenntartására. V. hó 15-én a Maribor-ba 
bevonuló jugoszláv hadsereg stájer főparancsnoksága dicséretének és 
elismerésének kifejezése mellett, „Nyílt parancs"-ot állított ki szá
munkra és a zászlóaljat zárt egységben parancsnokságom alatt útba
indította haza Magyarországba.19 

H. L., H. M. ein. 1945., 44510 sz. - Eredeti tisztázat. 

32. 

1944. április 26. 

A Csáktornya környéki partizán parancsnokság Lukács Barna és 
csoportja részére szabad mozgást engedélyez.20 

Csáktornya környéki 
O. Z. N. e-II.-kat. pság. 
szám. 114/1945. év. 
IV. hó 26. nap. 

HATÓSÁGI ENGEDÉLY 

Ezennel megengedjük, hogy Lukács Barna, aki 1917. évi XI. hó 9-én 
Sajókeresztúron született az N. O. F. (politikai biz.) határozatára velünk 
szabadon mozoghat. Felhívjuk úgy a katonaságot, mint a civileket, hogy 
nevezettet ne bántsák, hanem mindenben támogassák, mivel embereivel 
a partizánokkal tevékenykedik a felszabadulás elősegítésén. 

Halál a fasizmusra! — Szabadságot a népnek! 

Partizán parancsnok 
Bratkó s. k. 

Körbélyegző: 
Csáktornya környéki partizán 
pság. 
H. L., H. M. ein. 1945., 36606 sz. — Fordítás szerb nyelvből. 

19 Dr. Bodó Jenő végül katonai adatait közli. 
20 Nevezett ugyanezen szám alatt található nyilatkozatában elmondja, hogy a 

Miksaváron parancsnoksága alatt levő határvadász őrsöt Németországba akarták ki
szállítani. 32 emberével ez elől a környékbeli erdőkbe menekült. Az őket kereső ne
metekkel tűzharcba keveredtek, amelynek során a fasiszták több halottat és sebe
sültet veszítettek. A harcban az egyik jugoszláv partizán-csoport segítségükre sie
tett. Így kerültek a jugoszláv partizánokhoz, ahol 1945. május 9-ig szolgáltak. 

18 Hadtörténelmi Közlemények 273 



33. 

1945. május 15. 
A jugoszláv hadsereg szlovén vezérkarának „Nyílt parancsa" 300 

volt magyar partizán hazájukba történő hazaszállítására.21 

Jugoszláv hadsereg, 
Szlovén vezérkar parancsnoksága 
a stájer hadműveleti területre. 

Maribor, 1945. május 15-én. 

NYlLTPARANCS 

Megbízzuk dr. Bodó Jenőt, hogy 500 magyar nemzetiségű egyént, 
akik valamennyien a németek kapitulálását megelőzően a mi csapataink 
oldalán részt vettek a megszállók elleni harcokban, a szlovén IV. számú 
hadászati parancsnokság rendeletére fegyvertelenül Szlavóniából hazá
jukba szállítson el. Felszólítom valamennyi katonai és polgári ható
ságot, hogy a szállítmánynak hazatérésekor az élelmezés terén adja 
meg a szükséges támogatást. 

Halál a fasisztákra! — Szabadságot a népnek! 
A parancsnok olvashatatlan aláírása s. k. őrnagy. — Ph. 
Hadtörténelmi Levéltár. Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő 
bizottság katonai iratai. 14. doboz. 34. szám. — Fordítás szlovénból. 

34. 
VOLT PARTIZÁNOK EMLÉKEZNEK 

Kós 3. Géza. 

1944. nov. 15. és 20-a között Füredi László, Kovács Mihály, Dalnoki 
Nagy Ferenc, Kós Árpád, Nyeste Kálmán, Varga Ernő és még több elv
társsal, akiknek túlnyomó része illegalitásban élt, vagy nem tett eleget 
a nyilas kormány behívási parancsának, megalakítottuk a' „Vörös Bri
gád" fegyveres partizán csoportot. 

A csoport tagjainak túlnyomó része tagja volt az illegális kommu
nista és szociáldemokrata pártnak, illetve szakszervezetnek. Tudomá
som szerint a kommunista párttal a kapcsolat — a csoporthoz november 
utolsó napjaiban csatlakozott — Rónai Ferenc elvtárs tartotta Braun 
Éván keresztül, aki akkoriban az OIB. (Országos Ifjúsági Bizottság) if
júsági-katonai vonalát irányította. 

Szükségünk volt egy „legális" szervre, amely megkönnyítette műkö
désünket. Megfelelő környezettanulmány után úgy láttuk, hogy a XIV/2 

2i Lásd a 31. sz. dokumentumot. 
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KISKA (Kisegítő Karhatalom)22 század megfelel terveinknek, annál is 
inkább, mivel bebizonyosodott Vargha Károly századparancsnok helyet
tesről, hogy megbízható elvtárs. Emellett Vargha Károlynak megvolt 
külön a kapcsolata a fegyveres ellenállási mozgalommal. 

1944. december elején — miután beléptem a XIV/2. KISKA szá
zadba — megteremtettem az összeköttetést a csoport és a század között. 
A Vörös Brigád tagjai el lettek látva az utcán való mozgást biztosító 
„legális" személyazonossági és egyéb igazolványokkal. 

A Vörös Brigád tagjainak legalizálása mellett a KISKA század ko
moly segítséget nyújtott a csoport tagjainak felfegyverzésében, élelme
zésében, a GESTAPO és a magyar fasiszta rendőri szervek által üldözött 
és körözött személyek bújtatásában. Többek között itt rejtőzött Major 
Tamás elvtárs is. 

A Vörös Brigád célkitűzései közé tartozott kisebb méretű fegyveres 
nyilas- és németellenes akciókon kívül a legharcosabb és elvhűbb kis-
kásokkal, valamint más, a párt által irányított fegyveres csoportokkal, 
KISKA-századokkal együttesen összpontosított támadás indítása a fa
siszta haderő hátában. . 

Ezen célkitűzések megvalósításához meg kellett teremteni a feltéte
leket. E feltételek legfontosabbja közé tartozott a fegyver és lőszer meg
felelő mennyiségben való biztosítása. Ennek érdekében december havá
ban megfelelő hivatalos „Nyíltparanccsal" kimentünk Halápi Jánossal 
volt munkahelyünkre, a Pestszentlőrinci Repülőgépgyárba. A szolgálati 
helyről távollevő, kocsmázó nyilas gyárőrség hátrahagyott összes fegyve
reit Teuchtler Aladár egészségügyi szolgálatos segítségével elhoztuk, s túl
nyomó részével a Vörös Brigád tagjait fegyvereztük fel. (6 db karabély, 
egy db szovjet mintájú automata puska.) Emellett működött egy lőszer
szerző csoport is, amely a közeli, villamossal elérhető frontról különféle 
módon komoly mennyiségű lőszert biztosított. így például rendszeres 
lőszerszállító volt Kovács Mihály kecskeméti tűzoltó, aki akkoriban Bu
dapesten tartózkodott. 

A „legalitás" biztosította viszonylagos szabad mozgást jól kihasz
nálták a Vörös Brigád tagjai, akik rendszeresen részt vettek a kiskások-
kai együttesen főleg a XIV. kerületben fegyveres járőrszolgálatban. Ezen 
rendfenntartó járőrözések során sikerült több esetben üldözött egyéneket 
megmenteni a nyilas kivégző osztagok karmaiból. Eközben tervszerűen 
romboltuk a Városliget, Erzsébet királyné-út stb. környékén a német 
fegyveres egységek, főleg a tüzérség távbeszélő vezetékeit. 

Füredi László, Rónai Ferenc, Vargha Károly, Varga Ernő és Bene
dek András részt vettek többek között a XIV. ker. nyilaskeresztes párt
központ lefegyverzésében. Ennél a nagyobbszabású akciónál kb. 80— 
100 kiskás vett részt. 

22 A Kisegítő Karhatalmi zászlóaljak hivatalos katonai alakulatok voltak. Né
hány egységében azonban sok katonaszökevény, munkaszolgálatos és baloldali em
ber talált menedéket. Több KISKA alakulat kapcsolatot tartott a fegyveres ellenál
lási csoportokkal s fegyverrel, lőszerrel, élelemmel és hamis iratokkal segítette azok 
tevékea>st;gét. Ezek a partizáncsoportok gyakran beépültek a KISKA századaiba és 
a velük rokonszenvezőkkel több sikeres fasisztaellenes akciót hajtottak végre. 
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Rónai Gyula, Vörös Brigád csoportparancsnok irányításával a KIS-
KA-század Mexikói-úti szakaszának egyik csoportja kézigránát kötegek
kel elhallgattatott egy könnyű légvédelmi üteget, amely zavarta a szov
jet légierők tevékenységét. Ez a csoport emellett egy gyilkos nyilas 
..testvért" is megérdemelt sorsára juttatott, két fogságba esett szovjet 
katonát bújtatott, valamint megmentette a Nyomorék Gyermekek Ott
hona értékes felszerelését az elhurcolástól, a fasiszták rombolásától. 

1944. december végén a Vörös Brigád már kb. 50—60 főből állt, akik 
a többszáz főnyi XIV/2. KISKA század különböző alegységeinél, cso
portjainál; példamutató bátorságukkal tűntek ki az egyes harccselekmé
nyek végrehajtásánál. Emellett politikai felvilágosító célzatú egyéni agi
tációs- és propaganda tevékenységet fejtettünk ki mind a kiskások, mind 
a lakosság körében. A Vörös Brigád tagjainak többsége el volt látva bé
lyegzőkkel és piros színű zsírkrétával, amellyel az éjszaka leple alatt 
német- és nyilasellenes jelszavakat írtak a házfalakra és egyéb jól lát
ható helyekre. 

1945. január 6-án jutott tudomásunkra, a Vörös Brigád parancsnoki 
törzsének: Rónai Ferenc, Füredi László, Nyeste Kálmán, Dalnoki Nagy 
Ferenc és még több, Füredi illegális lakásán tartózkodó elvtársnak a 
GESTAPO általi letartóztatása. A lebukás folyamányaként január 7-én 
a G arai-tér 16—18 szám alá költözött XIV/2. KISKA-század parancsnoki 
törzse és szakasza is lebukott (kb. 150 fő), ugyanakkor a jelzett Garai-
téri házból kb. 100 — a századtól teljesen független — polgári lakost hur
coltak a várba. A lakásukon tartózkodó és ezáltal még szabadlábon levő 
Vörös Brigád tagjait azonnal értesítettük, majd kisebb csoportokban kü
lönböző irányokban eltávoztunk, hogy elkerüljük a további letartózta
tást. A „szétszéledt" fegyveres csoportok nem voltak tétlenek. így pl. 
1945. január 8-án Halápi Jánost és engem igazoltató kb. 10 főből álló 
egyenruhás, állig felfegyverzett nyilas járőrre a Luther-utca és Rákóczi-
út sarkán tüzet nyitottunk. (Ma is élő szemtanú: Gero András, Luther 
u. 4. sz. alatti lakos.) 

Braun Éva, Rónai, Füredi és a többi elvtárs lebukása után csak 
1948-ban sikerült tisztázni a lebukás körülményeit. 

Füredi László elvtársat egy éjszakán át tartó borzalmas kínvallatás 
után levitték magukkal a Garai-térre, ahol halálos sebesülés érte (akna
szilánk). A többi letartóztatottat két csoportra osztották. A Vörös Brigád 
és az elvhű KISKA-század tagjait 20 napon át tartó kínvallatásnak vetet
ték alá. A többieket a Radeczky-laktanyába irányították, hogy a kilátás
talan háború áldozataiként a Rózsadombon harcoljanak. Tudomásom 
szerint ezen kiskások többségét nem sikerült harcba vinni, mivel azok 
megszöktek. 

Braun Évát, Rónai Ferencet, Füredi Lászlónét, Dalnoki Nagy Feren
cet, Varga Ernőt, Nyeste Kálmánt, Bauch Sándort, Vargha Károlyt, 
Absolon Saroltát, Fuhrmann Vilmost a németek és nyilasok 1945. ja
nuár 26-án a királyi vár közvetlen bevétele előtt embertelen módon ki
végezték. A holttestek exhumálása során derült ki, hogy a hősi halot
tak nem mindegyikének halálát a kivégző osztag lövése okozta, sokan 
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még éltek, amikor a fasiszta pribékeik a várkert teraszáról lerugdosták 
őket. 

Említésre méltó még egy esemény, ami bizonyítja a Vörös Brigád 
tagjainak elszántságát és bátorságát. Január 7-én a letartóztatott Bene
dek András elvtársat válogatott kínzások után január 10—12. között egy 
GESTAPO nyomozó felügyelete alatt levitték a városba a Kós testvérek 
előkerítésére. Benedek elvtárs a Lánchíd pesti hídfőjéhez érve a nyomo
zót leütötte, majd puszta kézzel megölte, azután sietett minket értesí
teni, illetve figyelmeztetni a lebukás veszélyére. Megjegyzem, hogy Be
nedek András többszörös területi nehézsúlyú ökölvívó bajnok volt ak
koriban. 

A Vörös Brigád parancsnoksága igazolványokikai látta el tagjait. 
A kiadott személyazonossági igazolványoknak célja az illegális, álnevekre 
kiállított különféle igazolványok legalizálása volt, a Szovjet Hadsereg 
felszabadítása után. A Vörös Brigád-igazolványok mindegyike ugyanis 
az elvtársak rendes családi és utónevére volt kiállítva. Emellett szigorú
utasításként kapta minden Vörös Brigád tag, hogy azt csak a felszaba
dító csapatok bevonulása után veheti magához. 

Utólagosan megállapítható, hogy az igazolványok kiadása konspira
tiv hiba volt, mivel az elővigyázatossági rendszabályok betartása nem 
volt kellő mértékben ellenőrizhető. 

35. 
Tatár Aladár: 

1944. március 19-én, amikor a német hordák megszállták az orszá
gunkat, a Körting-gépgyár katonai parancsnoka, Bartus százados, mint 
kommunistát azonnal bevonultatott. Erdélybe vittek vasútépítésre. Egé
szen Csíkszeredáig mentünk, ahonnan azonnal vissza kellett fordulnunk, 
mert a győzelmes Szovjet Hadsereg által megvert fasiszta csapatok özön
löttek vissza Budapest felé. 

Csengeren, a magyar—román határon szálltunk meg, ahol szintén 
a vasúti pálya javításán dolgoztunk. 1944 júliusában, mint vasmunkást 
Budapestre vezényeltek, s Budakalászra a kibombázott Timót utcai ka
tonai vasút és hidász szertárba kerültem, ahol kb. 7—800 különböző 
szakmájú vasmunkás dolgozott, katonai keret őrizete alatt. 

Rövid idő alatt beszerveztem az őrség tagjai közül két honvédet, 
akik segítettek abban, hogy hetenként kétszer kiszökhessem Kispestre, 
ahol Konok Ferenc esztergályoson keresztül felvettem a kapcsolatot az 
illegális kommunista párttal. 

A Béke Párt lapját, röpcéduláit és az illegális Szabad Népet csem
pésztem be a szertárba és Hajdú Pál szerszámlakatos segítségével, 4—5 
tagú sejteket szerveztünk. 

Időközben kézigránátokat és fegyvereket is csempésztünk be a tá
borba, várva az alkalmas pillanatot, amikor aktívan is bekapcsolódha
tunk a fegyveres ellenállási mozgalomba. 

1944. október 15-én a nevezetes Horthy-proklamáció után el is jött 

277 



ez az alkalom. A beszervezett sejtekkel együtt gépkocsin és a helyiér
dekű vasúton bementünk Budapestre, hogy csatlakozzunk a párt által 
már jelzett nyílt felkeléshez, azonban, amint az köztudomású, a Szálasi-
puccs és egyes katonai vezetők árulása folytán, ez nem sikerült. Azon a 
napon át sem lehetett menni Pestre. Az összes pesti dolgozók, akiknek 
Budán volt dolguk, csak másnap reggel szigorú igazoltatás közben, me
hettek vissza Pestre. Budapest összes hídjain SS-kordon állott, s a híd
főket páncéltörő ágyúkkal zárták le. Nálam volt egy hamis igazolvány, 
melynek segítségével sikerült átjutnom a pesti oldalra. Rögtön kimen
tem Kispestre, ahol az elvtársaktól, -akikkel találkoztam, fényképes iga
zolványokat szedtem össze, kb. 20 db-ot. Azután visszamentem Budára, 
ahonnan ezen igazolványok segítségével még 20 elvtársat tudtam át
vinni a pesti oldalra. A többiek szétszéledtek, vagy pedig visszamentek 
a táborba. 

Én Müller Sándor Danuvia-gyári művezető, Pesterzsébet, Bessenyei 
u. 84. sz. alatti lakására mentem, s a ház padlásán laktam egy bizonyos 
ideig. 

Később ugyancsak Müller Sándor fogadta be Köves Antal elvtársat, 
aki akkor szökött meg alakulatától, egy gépkocsizó osztagtól. 

Müller elvtárs családi háza udvarán volt egy gyűrűs kút. Köves elv
társ és Müller elvtárs segítségével a gyűrűs kútban egy bunkert készí
tettünk, mégpedig úgy, hogy a víz színe felett, az első gyűrűben egy ajtót 
vágtunk és egy 2,5X4 m odút vájtunk a föld alá. A kivésett darabot 
szépen beillesztettük és betonnal kiegészítettük a hézagokat. Padlóját 
lebetonoztuk, s még a villanyt is bevezettem a föld alatt. Kívülről nem 
látszott semmi. A rejtekhelyet kibéleltük, szekrényeket vágtunk az olda
lába, ahol az élelmiszert tartottuk. Természetesen az éjszakai órákban 
végeztük ezeket a munkákat. A kitermelt földet a kertben szétteregettük 
és ráhordtuk az avart, hogy a friss földet ne vegyék észre. 

Konok elvtárs hozta részünkre az utasítást, hogy az a feladatunk, 
hogy a lakosságot Pesterzsébeten és Kispesten lebeszéljük arról, hogy 
nyugatra menjenek. Ebben nagy segítségünkre volt Müller Sándorné. 
Tűzoltóruhában mentem át Kispestre, nagy fekete bajuszt növesztettem 
és felismerhetetlenné téve magamat jártam a kispesti házakat és végez
tem feladatomat. Sikerült is elérni, hogy Kispest és Pesterzsébet lakos
sága majdnem százszázalékig bevárta a felszabadító csapatokat. 

A szomszéd házban, a Bessenyei u. 82-ben lakott Farkas Ferenc Hof-
fer-gyári tisztviselő, aki akkor a katonai nyilvántartóban működött. Az 
ő segítségével sikerült fényképes hadiüzemi igazolványt szerezni, úgy a 
saját részünkre, mint egész csomó illegalitásban levő kispesti elvtárs 
részére. Fényképpel ellátott, de név nélküli igazolványok voltak ezek, 
lepecsételve a katonai parancsnokság pecsétjével. Ez volt akkor a leg
jobb igazolvány, mert a Hoffer-traktorgyár az utolsó percig dolgozott. 

Feltétlenül meg kell említenem Farkas Ferenc elvtárs érdemeit, aki 
soha kommunista, de még szervezett munkás sem volt és mégis — a 
németek iránti gyűlöletből — saját bőrét kockáztatva juttatott hozzá 
az igazolványokhoz. Én magam Bús Péter Hoffer-gyári tűzoltó néven 
szerepeltem és tűzoltóruhában is jártam, sőt bementem saját üzemembe 
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Budapestre, a Körting-gépgyárba és felvettem a családomnak járó kato
nai családi segélyt. 

A lakását felajánló Müller Sándor elvtárs, aki az egyik legkomo
lyabb hadiüzemben dolgozott, szintén élete kockáztatásával rejtegetett 
bennünket házában. Müller Sándorné pedig rendszeresen meleg étellel 
látott el bennünket. 

A kispesti elvtársak közüi Nagy András, Jelinek Fülöpné, a Beck-
család láttak el bennünket élelmiszerrel. Az élelmiszert Beck Ella hozta 
el a Müller-családhoz. 

Beck Ellának, mint régi jó kommunistának megmutattuk egyszer a 
rejtekhelyünket, a kút gyűrűjében elhelyezett bunkert. Ez lett a vesz
tünk. Beck Ella otthon a családjában, amely szintén kommunista család 
volt. elbeszélte azt, hogy milyen körülmények között vagyunk elrejtve. 
Ezt végighallgatta egyik öccse, Beck Lőrinc, aki nem volt egész normális 
és a kispesti iparostanuló iskolában levő légótűzoltó őrhelyen eldicse
kedett társainak azzal, hogy ő is tud partizánokat Pesterzsébeten és 
tudja, hogy milyen körülmények között vannak azok elrejtőzve. 

A tűzoltók között ott volt egy kispesti nyilas, Pető József, aki érte
sítette a pesterzsébeti nyilas pártszolgálatosokat és 1944. december 12-én 
nyolcadmagával, géppisztollyal és pisztolyokkal felfegyverkezve megtá
madtak bennünket a Bessenyei utcai lakóhelyünkön. 

Köves Antallal együtt éppen fenn voltunk egy pár percre a kútból 
és még a fegyvereink sem voltak nálunk. Pisztolyokat és géppisztolyokat 
ránkszegezve, összekötöztek bennünket és úgy tartottak bennünket 
addig, míg a házat teljesen ki nem rabolták. A kútból felhozták fegyver
állományunkat, egy kosár kézigránátot, 4 db pisztolyt és gyalogsági fegy
vert, ezenkívül egy nagy csomó, a Hoffer-gyári katonai parancsnokság 
bélyegzőjével ellátott hamis igazolványt, melyeken a fényképek már raj
tuk voltak, de a nevek még nem, az elvtársaknak kellett volna ráírni, 
akiknek át szoktuk adni. 

A kézigránátokat egyrészt Konok elvtárstól kaptuk, másrészt pedig 
Gazdag Ferenc pesterzsébeti péktől, aki otthon volt szabadságon és akit 
rábeszéltünk arra, hogy ne menjen vissza a frontra, inkább rejtőzködjön 
el és fegyverét hagyja nálunk. 

Az utca majdnem összes lakói tudtak arról, hogy mi ott vagyunk 
és mindenféle mód^n támogattak bennünket, pl. Pintye Jánosné, aki 
állandóan jelezte, mikor jött a razzia, id. Prieszol Józsefné, Barna elv
társ, Gazdag Ferencné, Mihályi Ferencné, id. Wagner Józsefné, az Onodi-
család. 

Meg kell említenem azt is, hogy a szomszédos házban, ahol a már 
említett Farkas Ferenc Hoffer-gyári tisztviselő lakott, volt egy pince, 
amelybe csapóajtón keresztül egy kamrából lehetett lemenni. A kamra 
közvetlenül a ház oldalának volt építve. Ebből a pincéből ástunk egy 
hatalmas nagy bunkert az épület alá. A bunkerban, amelyben még fek
helyeket is készítettünk homokpadokból, egy négy tagú, a deportálás 
elől megszökött, üldözött családot helyeztünk el, akiket Farkas Ferenc 
rendszeresen élelmezett. Egyik este Konok Ferenc egy kétszeresen ha
lálraítélt katonaszökevényt hozott hozzánk, őt is a ház alatt levő bun-
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kerba rejtettük. Mindnyájan épségben vészelték át a nyilas rémuralmat, 
A szökevény, Horányi elvtárs, kesztyűkészítő volt. 

Miután a lakást kifosztották a nyilasok, be akartak vinni mindnyá
junkat a pesterzsébeti nyilas központba. Köves elvtárs útközben ki 
tudta magát szabadítani a kötelékből és egy arra haladó villamosra fel
ugrott. Erre az összes nyilas a villamos után futott, s az elvtársnők így 
meg tudtak szökni. A nyilasok a nyílt utcán lövöldöztek a villamos után. 
A villamos megállott. Köves elvtárs leugrott a villamosról, egy éppen 
arra haladó kerékpárost lelökött a kerékpárjáról és átszökött Kispestre, 
Konok elvtárs búvóhelyére. Én közben próbálkoztam valamelyik házba 
beszökni és ott elrejtőzködni, de a nagy lövöldözések miatt minden ház 
kapuját bezárták. Mivel a nyilasok látták, hogy Kövest már nem tudják 
elfogni, visszaszaladtak énhozzám és a puskaaggyal leütöttek. Ájultan 
cipeltek be a már nem messze levő nyilas központba. Ott egy vödör vízzel 
fellocsoltak és délután 4 órától éjjel egy óráig vallattak. Négyen-öten 
vertek egyszerre. Közben behozták Farkas Ferencet és szembesítették 
velem. Megkérdezték tőlem, hogy ismerem-e? Persze, én rögtön rámond-
tam, hogy sohasem láttam. Farkas is idegenül nézett rám és tagadta, 
hogy látott volna valaha. Erre Farkast szabadon bocsátották. 

Később előállították Müller Sándor elvtársat is, aki este gyanútlanul 
ment haza a lakására és az ott őrtálló nyilasok rögtön elfogták. Müller 
elvtárs kihallgatásakor megint megkérdezték tőlem, hogy ismerem-e 
Müller elvtársat? Mondtam, hogy én ismerem, de ő nem tudta, hogy ott 
vagyok a házban, mivel a felesége bújtatott el engem és mikor ő haza
jött a munkából, már nem láthatott bennünket. Müller elvtárs azonban 
rögtön bevallotta, hogy' tudott arról, hogy ott vagyunk. Erre levitték egy 
pincében levő zárkába és oda becsukták. Előzőleg behozták 9 éves kis
fiát, aki azonban tagadta, hogy ismerne engem. A nyilasok csokoládéval 
kínálták és még sem ismerte be. 

Müller Sándor vallatása után nagyon dühbe jöttek a nyilasok, 
amiért nem vallottam semmit a lőszerek eredetéről, a hamis igazolvá
nyokról, sem pedig kapcsolataimról. (Mindjobban ütöttek-vertek. Addig 
ütötték a fejemet, amíg a derékszíj ketté nem szakadt.) 

Éjjel egy órakor ki is fáradtak a nyilasok, meg is éheztek, letettek 
egy zárkába és azt mondták, hogy fél óra pihenőt kapok, addig gondol
kozzam és, ha utána nem vallok, azonnal kinyírnak. 

Pár perc múlva, amint eszméletre tértem a pincében, észrevettem, 
hogy egy mély helyiségben vagyok és felettem egy vasráccsal borított 
ablak van, ami azonban nincs beüvegezve. A zárkában talált keményfa 
hasábbal sikerült a vasrácson akkora lyukat kifeszíteni, hogy zubbonyo
mat levetve, ki tudtam bújni rajta. Ingben és katonai bőrnadrágban, 
akkor amikor a nyilas őr éppen elfordult, kibújtam a nyíláson, átvetet
tem magam a szomszéd ház kerítésén és az utcára ki sem menve, igye
keztem elhagyni a nyilas tanya székhelyét. Közben lövöldözéseket hal
lottam. Mindenki engem üldözött, mivel nagy vadat sejtettek bennem és 
meg akarták tudniy minden áron kapcsolataimat. 

Hideg téli nap volt s én a nagy ködben eltévesztettem az irányt és 
bekerültem a német állásokba. Akkor már Szentimrén volt a front. Egy 
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német őr rámkiabált, hogy „halt". Én persze rögtön megálltam, de a sö
tétség miatt szerencsére nem látta az arcomat, ami teljesen sötét volt a 
vértől. Tört németséggel magyaráztam neki, hogy itt voltam a szom
szédban egy barátomnál, berúgtam és azért nem találtam haza. Ezt el
hitte annál is inkább, mivel ingben voltam. Visszafelé menet felfedez
tem egy ház udvarán egy kukoricaszárból rakott boglyát. Bebújtam a 
boglya közepébe, s másnap délután alkonyatig ott töltöttem az időt, az
után pedig elindultam Kispest felé. Útközben találkoztam egy csepeli 
munkással, aki Kőbányára ment dolgozni éjjeli műszakra. Kispest ha
táráig elvezetett, ahonnan már behunyt szemmel is haza találtam volna. 
Elbúcsúztam tőle és elmentem az egyik kispesti elvtárs, Nagy András 
lakására, aki szintén katonaszökevény volt. Csak feleségét találtam ott-
hot, ő a közelben rejtőzködött. Ott lemostak a vértől és még aznap éjjel 
átkísértek egy romházba, ahol már ott találtam Köves elvtársat és Ko
nok elvtársat is. Két hétig ápoltak, amíg rendbejöttem. 

Konok elvtárs itt azt mondta, hogy most várni kell, amíg Buda
pestről hírt adnak az akciók megkezdésére. Minden este kiadtuk neki a 
kerítésen át kerékpárját és egy megbeszélt helyre, az Üllői úton levő 
sörgyári lerakat kerítéséhez ment, ahol az akciók megindítását elren
delő jelnek kellett volna lenni. Közben röpcédulákat készítettünk és 
szórtunk el. 

Egyik este megjelent nálunk két elvtárs. Az egyik főhadnagyi, a 
másik« pedig hadnagyi egyenruhában és el akarták vinni bennünket a 
Kispest és Lőrinc határában levő Teudloff-gyárba, ahol szerintük biz
tonságosabb helyen lennénk. Azonban Konok azt mondta, hogy nem 
megyünk el, hanem itt várjuk a parancsot és utasítást. Egy pár nap 
múlva ifj. Borsos János elvtárs keresett fel bennünket, aki akkor még. 
fiatal gyerek volt és azt az üzenetet hozta, hogy Drapál János és édes
apja, id. Borsos János azt üzenik, hogy menjünk át velük a kőbányai 
Siemens-gyár óvóhelyére, ahol összegyűlve, fegyveres ellenállásba kez
dünk a német csapatok ellen. 

Konok elvtárs azonban szigorúan ragaszkodott a párt utasításához, 
mely szerint engedély nélkül, nyílt akciót kezdeni nem szabad. Drapá-
lék átmentek Kőbányára és harcba bocsátkoztak a német fasisztákkal. 

Egy pár nap múlva megjelentek Kőbányán a felszabadító szovjet 
csapatok a velünk szemben levő magnezit gyárban. Az ablakon keresz
tül láttuk felröppenni a vörös zászlót a kéményre. Ekkor a német csapa
tok a házunk előtt foglaltak tüzelőállást. A Kőbánya és Kispest között 
levő vasúti töltés egyik oldalán, a kispesti részen a német csapatok, a 
másik oldalon- pedig a szovjet csapatok feküdtek. A felszabadítók akna-
tűzzel hamarosan menekülésre kényszerítették a német fasisztákat. Ami
kor a németek behúzódtak Kispest városába, mi kirohantunk az utcára 
és a szovjet előőrsöknek megmutattuk az utat, ahol az utolsó fasiszta 
tűzfészket be tudták keríteni és megsemmisíteni. 

Lőszeres ládák szállításában is segédkeztünk nekik. Szovjet katona
tisztek meglátták kézigránátjainkat, pisztolyainkat és miután megmu
tattuk nekik a titkos nyomdánkat is, csakhamar nagy barátságba kerül-
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tünk velük. Fegyvereinket el sem szedték, úgy a pisztolyok, mint a kézi
gránátok megmaradtak birtokunkban. 

1945. január 9-e volt, ekkor szabadult fel Kispest városa a fasiszta 
rémuralom alól. 

36. 
Ráti János. 

1944. szeptember 19-én indultunk repülőgépen Kievből. Kb. éjjel 23 
-órakor értünk földet Besztercebányától északnyugatra kb. 20—25 km-re. 
Csoportunk akkori neve Kozlow-Grubics csoport volt.23 Földre érésünk 
után útba indultunk Salgótarján körzete félé. A füleki térségbe érve 
megszálltuk Gömörsidet, majd tovább vonultunk, eredeti célunk felé. 
Lejutva a magyar határmenti községekbe, állandó felderítő és propa
ganda terjesztésre jártunk át Magyarországra. Ebben nagy segítséget 
nyújtott a hustisovcei tanító, aki úgy katonai, mint politikai vonatko
zásban állandó felvilágosítással látott el minket, amit az itteni lakosok
tól szerzett. Ekkor állomáshelyünk Rimabánya és környéke volt, illetve 
a rimaszombati körzet. Itt felvettük a kapcsolatot a magyar határőrség 
tagjaival, állandó összeköttetést tartottunk velük. Körülbelül október 
18—20-a körül meglátogatott bennünket Nógrádi elvtárs. Akkor már a 
németek erősen szorongatták a csehszlovák ellenállók vonalát és minket 
is. Nógrádi elvtárs utasítása alapján kaptuk a következő feladatot: Gö-
mörsid és Fülek között fel kell robbantani a vasutat, a vasút és a műút 
kereszteződésétől nyugatra kb. 200 m-re levő áteresz felett. Aznap este 
a diverziós csoport útba is indult a feladat elvégzésére. Másnap azonban 
vasárnap lévén, módunkban volt még egy futballmeccset is végignézni, 
melyet a gömörsidi leventék és az ott élő németek játszottak. Drukkol
tunk a leventéknek, igaz 1 km távolságból, mert az erdő elég messze volt 
a községtől. Amikor az idő kezdett alkonyodni, tovább indultunk a pa
rancs végrehajtására. Most aztán azért drukkoltunk, hogy sikerül-e vég
rehajtani a parancsot. Megközelítettük a kitűzött helyet, igaz, hogy a 
kutyák ugatásukkal felzavarták az egész környéket. De a hiba nem is 
annyira a kutyákkal volt, hanem azzal, hogy a vasút és a műút párhu
zamosan haladt egymással és állandóan magyar és német gépjárművek 
szaladgáltak tőlünk 10 m-re. Egy kicsit idegesítő volt, de a kerékzáró 
aknákat előírás szerint letelepítettük. Telepítés után 10—15 perc múlva 
erős prüszköléssel rohan egy katonai szerelvény, melyet kettő gőzös von
tat. Minden idegszálunkat megfeszítve figyeltünk, hogy mi lesz. Egyszer 
csak két hatalmas robbanás rázta meg a környéket, s utána síri csönd. 
Csak a gőz sistergését lehetett hallani és német és magyar kiabálásokat. 

Kettő hetes kemény, fárasztó út következett, melynek negyedrészét 
esős időben tettük meg és nem egyszer gázoltunk megáradt patakokon 
át hónaljig érő novemberi hideg vízben. Végre megérkeztünk Cserna-
lehotára. 

23 Kozlov szovjet őrnagy az egyesített partizán csoport parancsnoka, Grubics 
pedig egy ideig Kozlov magyar helyettese volt. 
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Itt Kozlov úgy határozott, hogy a nagy egységből 3 kisebbet alakít 
és útbaindítja különböző körzetekbe. A Fábri-csoport, mely az időtől a 
Petőfi Sándor nevet viselte, a kassai körzetet kapta. Indulásunk második 
napján már új tagokkal erősödött egységünk. Négyen voltunk parasu-
tiszták,24 a többiek- munkásemberek voltak. így értük el a rozsnyói kör
zetet. Dernőtől kb. 2 km-re egy vadászházban tartottuk meg első magyar
országi pihenőnket. Itt belénkszaladt a magyar portyázó járőr, aminek 
tűzharc lett a vége. Itt szakadt le tőlünk Gyenes József és még kettő 
tag.25 Ezen a kis csetepatén az ingadozók megijedtek és kérték, hogy mi
vel ők a környékre valók, engedjük el őket. Fábrival ezt megbeszéltük 
és arra az elhatározásra jutottunk, hogy csoportunkban gyáva népnek 
helye nincs és elengedtük őket. Csoportunk csökkenése nem ejtett két
ségbe egyikünket sem, mert tudtuk, hogy még leszünk sokan is. Még 
aznap elértünk egy községet, ahol egy magyar lókórház volt elhelyezve. 
Itt felkerestük a Nemzetőrség parancsnokát, aki nagyon megijedt tőlünk. 
Megnyugtattuk, hogy ne féljen, a puskáját is meghagyjuk, csak visel
kedjen rendesen. Adott az öreg 2 kg szalonnát és kettő db kenyeret, 
majd kioktatása után elhagytuk a községet. Itt csatlakozott hozzánk az 
első musz.26 aki később a csapat szakácsa lett. Utunk végcélja a kassai 
körzet volt. Kisebb pihenőkkel el is értük Rudnok-fürdőt. Itt a fürdő
telep gondnoka azzal fogadott bennünket, hogy menjünk el innen gyor
san, mert azonnal jön az aranyidai határőrség őt kiköltöztetni, mivel az 
egész fürdőt valamilyen katonai célra foglalják le. Mink ezt nem tettük, 
hanem megvártuk a katonákat, akik szépen csőbe szaladtak, s minden 
puskalövés nélkül el lettek fogva. Szépen elbeszélgettünk velük, felvilá
gosítottuk őket, hogy ne harcoljanak a német és a magyar cinkosok ol
dalán, hanem álljanak közénk. Egy páran hallgattak is a jószóra, a többi 
meg visszament az őrsre. Aranyidát rövidesen elhagyta a csendőrség 
és a határőrség, de a rudnoki fürdőt megszállották a magyar halálfeje
sek. Hi ly óról Arany idára menet belénk golyószóróztak a halálfej esek. 
Megszálltuk Aranyidát és a biztosítás után felkerestük szovjet barátain
kat Hutnyiban. Alig, hogy odaértünk, újra erős kétoldali golyószórótűz 
hallatszott Aranyidáról, és füst tört át a fák tetején. A halálfejesek pán
célököllel felgyújtották a falu nyugati szegélyét és megpucoltak. 

Közben elérkezett a tömeges behívások ideje és a felvilágosító mun
kának az lett az eredménye, hogy a bevonulók az erdőt választották és 
nem a katonaságot. Csoportunk erősen szaporodott. Puskára és lőszerre 
volt sürgősen szükség. A közeli községben egy magyar vonatoszlop volt 
elszállásolva. Csoportunk egy szakasza lefülelte az őrséget és felkeres
ték az oszlop parancsnokát. Előadták kérésüket. A százados összehívta a 
tiszteket és megbeszélték a helyzetet. Át nem jöttek hozzánk, de ellát
tak fegyverrel, lőszerrel és kézigránáttal, sebkötöző anyaggal, na meg 
egy kis cigarettával is. Most már volt mivel felszerelni az embereket, 
erősek voltunk és tudtunk operálni. A szovjet csoport parancsnokával 
megbeszéltük, hogy kifüstöljük a halálfejeseket. 

-'« Ejtőernyősök. 
ir> A visszaemlékező adata téves, a valóságban többen leszakadtak. 
36 Munkaszolgálatos. 
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Másnap a környező községekben össze akarták szedni a bevonulókat, 
ezt a tevékenységüket járőreink megzavarták. 

Elérkezett a támadás időpontja. 1944. december 30. hajnali órája. 
A felállított őrség lefülelése után rövid közelharcban ártalmatlanná tet
tük a halálfejesek egy csoportját, akik közül 40—45 fogságba esett, egy
néhány meghalt, míg egy párnak a parancsnokkal együtt sikerült elme
nekülnie. A zsákmányból magunkhoz vettünk több golyószórót, puskát, 
lőszert, páncélöklöt és egyéb felszerelést. A felhalmozott, több vagont 
kitevő felszerelést és robbanóanyagot, épületestül a levegőbe röpítettük. 
A következő napok igen mozgalmasak voltak. A felrobbantott fürdő
helyre terepjáró gépkocsin német felderítők érkeztek. Járőrünk a gép
kocsit sofőröstül elfogta. Éjjeli órákban elhagytuk Aranyidát, irány Alsó
tőkés. Alig hogy őrségünk elfoglalta helyét, jelentették, hogy egy erős 
német járőr közeleg. A parancsnak megfelelően beengedtük a némete
ket és elfogtuk őket. A délutáni órákban újabb egység közelítette meg 
a községet, sorsuk ugyanaz lett, mint a délelőtti csoporté. Másnap a köz
séget megszállották a németek és a pappal együtt összeszedték még az 
öreg embereket is azzal, hogy ők is partizánok. Ez időtől kezdve a vidék 
lakossága nagyon meg lett zavarva és mindenki nagyon félt. A környező 
falvak lakosainak a megóvása kényszerített arra, hogy áttegyük műkö
dési területünket a rozsnyói körzetbe. 

37. 
Veszprémi József. 

A partizánmozgalommal 1944 október elején kerültem kapcsolatba, 
Csehszlovákiában, Besztercebányán. 

Egy szlovák partizán elvtárs szervezett be, aki odavaló lakos volt 
és összeköttetése volt több partizán csoporttal. Én beszervezésemkor, 
mint tartalékos katona az első HDS. f őszállásmesteri csoportnál teljesí
tettem katonai szolgálatot. A HDS. törzs Breznóbányára való áttelepü-
lése után én azt a feladatot kaptam a partizánoktól, hogy továbbra is 
maradjak a katonai beosztásomban és igyekezzek minél több magyar 
katonát meggyőzni arról, hogy hol a helye, hogy lépjen át à partizá
nokhoz. A hadsereg törzsszázadánál küldönc beosztásban voltam és így 
még azzal is megbíztak, hogy a fontosabb intézkedések és rendeltekről 
tájékoztassam Breznóbányán a kijelölt összekötőmet, továbbá, hogy a 
kiadásra került havi jelszó-, jelhang-táblázatokat juttassam el össze
kötőmön keresztül a partizántörzshöz. 

Feladatom végrehajtása könnyű volt, mert mint küldöncnek, a had
sereg törzs írnokai, akik stencileztek a jelszótáblázatokat, jóbarátaim 
voltak, így egy-két példánnyal többet kértem tőlük. így szereztem meg 
a partizánok részére szükséges jelszótáblázatok példányait. Ha közben 
a magyar és a német hadvezetés tudomására jutott az, hogy a jelszót a 
partizánok, vagy egyéb illetéktelenek is tudják, azt megváltoztatták. A 
megváltozott jelszót megint én kézbesítettem, s az összekötőmön keresz
tül azt is eljuttattam a partizán-törzshöz. A fontosabb intézkedések vagy 
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rendeletek lényegét ugyancsak így közöltem velük. Ilyen eset volt töb
bek között az, amikor a magyar és német vezérkar tisztjei Poprádon 
egy vadászkastélyban titkos tanácskozásra jöttek össze. Nekem ez tudo
másomra jutott és ezt közöltem a partizánokkal, akik ezt a tanácskozást 
szétugrasztották. 

Ezen feladaton kívül igyekeztem a hadseregtörzs legénységi állomá
nyát, valamint más alegység legénységét is meggyőzni, hogy a háború 
gyorsabb befejezését és a fasizmus vereségét azzal is nagyban elősegít
jük, ha minél többen átmegyünk a partizánokhoz. Az összekötőm segít
ségével sikerült 28 embert átvinni a partizáncsoporthoz, akik Herencs-
völgyben, Csernyi-balogon tevékenykedtek. 

A magyar hadseregben már 1944 december elején a szökések nagy
mérvűek lettek úgy a legénység, mint a tartalékos tisztek és karpaszo-
mányosok között. Voltak, akik nem akartak a partizánokhoz menni. A 
részünkre azonban a szökések j*s. előnyösek voltak, úgy, hogy ezek részére 
ís a hadseregtörzs bélyegzőjével és a f őszállásmester aláírásával ellátott 
menetlevelet szereztem. Ezt a menetlevelet még a németek is elfogadták, 
úgy, hogy ezzel nyugodtan lehetett szökni. 

1944 december végén egy szakasz legénység átszökését szerveztem 
meg teljes felszereléssel, fegyverzettel. De sajnos a végrehajtás pillana
tában a törzsszázad pk. leleplezte ezt. 

Az összekötőmnek is az volt ezek után a véleménye, hogy most már 
nekem is az lesz a legjobb, ha bevonulok a partizáncsoporthoz, amit elég 
bonyolult körülmények között végre is hajtottam harmadmagammal, az 
összekötőm segítségével. így kerültem magam is Csernyi-balogra először 
egy szlovák partizáncsoporthoz, majd később a Rákosi Mátyás partizán
csoporthoz, melynek Fábri József elvtárs volt a parancsnoka.27 

38. 
Kun Ferenc. 

A partizánmozgalomba való bekapcsolódásunk nem ment minden 
zökkenő nélkül. Breznóbányán bátyámmal együtt egy, a felkeléshez csak 
színleg csatlakozó nacionalista beállítottságú katonai egység tagjai el
fogtak, majd a besztercebányai katonai fegyházba szállítottak. 

Innen csak kb. két hét múlva, miután sikerült kiértesítenünk a kom
munista párt ottani központját, szabadultunk ki és felvételt nyertünk 
égy Nova Banya (Üjbánya) nevű községben állomásozó csehszlovák par
tizán egységhez. Egységünk Zsaŕnovica környékén frontális harcba bo
csátkozott a támadó német fasiszta kötelékekkel. 

Mivel mi csak könnyű fegyverekkel (puska, golyószóró) voltunk fel
fegyverezve, ekkor súlyos vereséget szenvedtünk a nehéz fegyverekkel, 
tankokkal, repülőkkel támadó németekkel szemben. Hősi halált halt 
egységünk parancsnoka, Mikicza főhadnagy is. Ez az ütközet kb. szep
tember utolsó napjaiban történt. 

27 A csoport, miután a nagy egyesített partizáncsapat három kisebb csoportra 
oszlott, a „Petőfi Sándor egység" nevet viselte. Lásd: a Ráti visszaemlékezést. 
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Ezekután már állandó elhárító harcokat folytattunk a hozzánk ké
pest összehasonlíthatatlanul jobban felfegyverzett ellenséggel szemben, 
amelyek során, bár veszteségeket okoztunk neki, de állandóan vissza kel
lett vonulnunk. így kb. október közepe táján Babina községnél a támadó 
fasiszták több halottat hátrahagyva menekültek el. 

Amikor már (november táján) a támadók a felkelés fővárosát, Besz
tercebányát támadták, feladatunk a lőszer hegyekbe szállítása és meg
semmisítése volt. 

A város kiürtése után a Besztercebánya feletti Tureczka nevű köz
ségben találkoztunk a Nógrádi Sándor által vezetett partizánegységgel 
és ennek második részlegével, a Keleti Ferenc által vezetett csoporttal. 
Mi ez utóbbi csoporthoz csatlakoztunk. Csoportunkat, amely főleg kato
nailag képzetlen harcosokból állt, a németek egyik rajtaütésszerű táma
dása szétszórta és többségét megsemmisítette. Páran, akik életben ma
radtunk, éjjel egy németek által megszállIrLiptovska Revucoa nevű köz
ségben találtunk menedéket, ahol a lakosságtól civilruhát kaptunk, majd 
sikerült kapcsolatot létesítenünk szlovák hazafiakkal, akik illegális pa
pírokkal láttak el minket. 

Ezeknek a papíroknak a felhasználásával december közepe táján 
sikerült Dél-Szlovákiába utaznunk, ahol kalandos út után a Rimaszom
bat feletti hegyekben sikerült rátalálnunk egy itt működő, „Hruscsov" 
elvtárs nevét viselő szovjet partizánegységre. 

Ez egy jól felszerelt partizánosztag volt (vezetője Klimov, Szagyi-
lenko elvtársak), amely közvetlenül a Vörös Hadseregnek volt aláren
delve és a „Nagy Front" katonai tervével egybehangolt tevékenységet 
folytatott. 

Egységünk az utasításokat rádión keresztül kapta, de meg volt szer
vezve számunkra az utánpótlás is repülők és ejtőernyők útján. 

December közepe táján már az összes környező utakat ellepte a me
nekülő németek és fasiszták áradata. A németek a horthysta hadsereg 
egy részét is arra próbálták kényszeríteni, hogy velük együtt vonulja
nak vissza Németországba. Ekkor támadt bennünk az a gondolat, hogy 
a visszavonuló honfitársakat beszervezzük partizánegységünkbe. E cél 
eléréséhez a szlovák lakosság is nagy segítséget nyújtott barátságos, ven
dégszerető magatartásával és azzal, hogy a visszavonuló magyarokat fel
világosították, a hazájuktól, családjuktól való elszakadás céltalanságá
ról, a fasiszták győzelmének kilátástalanságáról. Mi magunk is „lerán
dultunk" egyszer-egyszer az útmenti falvakba. Majdnem minden ilyen 
utunk eredményeképpen 5—10 fővel gyarapodott partizánegységünk lét
száma. 

Ily módon sikerült egy 60—80 főből álló önálló magyar partizán
egységet létrehozni. Én ebben az időben a magyar egység és a szovjet 
„Stáb" közötti összekötőtiszti szerepet töltöttem be. Egységünk (a szov
jet hadsereg tevékenységével egybehangolt terv szerint) első időben utak 
eltorlaszolása, hidak felrobbantása stb. útján a németek visszavonulását 
zavarta, majd a Szovjet Hadsereggel együtt részt vettünk egyes helysé
gek, többek között Breznóbánya felszabadításában. A hegyebői való le
vonulásunkkor, csak úgy „mellékesen" fogtunk el egy hat főből álló 
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német járőrt, amely ezen az úton próbálta utolérni visszavonuló csapat
testét. 

Mire a felszabadított Klenovecz nevű községbe értünk, egységünk 
kb. 120—150 főre gyarapodott. 1945 februárjában Debrecenbe vezényel
tek, ahol a Szovjetunióból ez időtájt ide érkező magyar partizánalakuia-
tokkal való egyesítésünk útján létrehozták a demokratikus magyar had
sereg első egységét, a Debreceni Őrzászlóalj at. A mi egységünk a zászló
alj második századát képezte. Én századunknál politikai nevelőtiszti 
funkciót töltöttem be. 

39. 
Kovács József. 

1943—44-ben mind világosabbá vált a magyar katonák között, hogy 
a háború, melyet a magyar népre is rákényszerítettek a hitleri fasiszták 
és csatlósaik, igazságtalan és rablóháború. Mind jobban kezdett a kato
nák gondolkodásában kialakulni az a tudat, hogy a magyar burzsoá és 
földesúri osztály elvesztette ezt a háborút. Igen nehéz volt a katonák 
közt felvilágosító munkát végezni. 

Szadista kegyetlenséggel gyilkolták le azokat a katonákat, akikben 
csak a pesszimizmus is kezdett úrrá lenni. így gyilkolták le az I. hegyi
vadász zászlóaljnál is olyan katonákat, akik megszöktek a zászlóaljtól 
és elfogták őket. 

A háború igazságtalan volta és a magyar burzsoázia szörnyű terrorja 
oda vitte a haladó katonákat, hogy hátat fordítottak a fasiszta hadse
regnek. 

A katonák soraiban zömmel nem tudatos forradalmárok voltak, csak 
ösztönösen érezték, hogy ki kell lépni ebből a háborúból. A munkásmoz
galom harcosai igyekeztek a katonák érdeklődését felkelteni a fegyve
res partizánmozgalom felé. 

Már 1944 augusztusában tudomásunkra jutott röplapokból — amit 
a katonák egymás között terjesztettek —, hogy Tatarovka Dela tin kör
nyékén és Kúti Kusov hegyes részein partizánok tevékenykednek, akik 
baráti jobbjukról biztosították a magyar katonákat. Világosan tudtunkra 
adták, mit kell tenni ahhoz, hogy megszűnjön a háború. Ezek a röplapok 
igen veszélyesek voltak, halál járt érte, ha valaki nem szolgáltatta be 
őket. Ennek ellenére, azok a katonák, akik megunták már az egész ügy 
szolgálatát, este titokban a röplapok tartalmát tárgyalták. A Delatin 
környéki 1005-ös magaslat völgyében 1944 augusztusában titokban meg
kezdődtek a magyar frontkatonák és a Szovjet Hadsereg katonái közti 
beszélgetések. Ekkor tűzszünet volt ezen a szakaszon. Egy kútra jártunk 
vízért, puska nélkül. A magyar egységnél több olyan nemzetiségi katona-
szolgált, aki tudott oroszul beszélni. 

A Szovjet Hadsereg katonái sok magyart jóllakattak rizseshússal, 
amikor a németek szárított sárgarépát adtak főzeléknek. Miután több 
katona átszökött a Szovjet Hadsereghez, a barátkozásoknak véget vetet
tek, akik pedig részt vettek a barátkozásokban, azokat Gorzó alezredes 
úr agyonlövette. 1944 augusztus végén kizavarták innen az I. hegyi zászló-

287 



-aljat és ekkor felbomlott a rend. A visszavonulás alatt Fejér vezérőrnagy 
Tatarovka község utcáján géppisztollyal agyonlőtt egy csomó katonát, 
köztük 5 gyermekes családapát is, aki még a csizmáját is csókolta, hogy 
hagyja életben. Az újabb vérengzés még nagyobb nyomot hagyott a ka
tonákban és már-már olyan jelszó kezdett általánossá válni, hogy szökni-
szökni, megkeresni a Szovjet Hadsereget, a partizánokat és kezdett ki
alakulni az elhatározás: harcolni kell a fasiszták ellen. 

1944 októberében Abaúj megye egyik kis községében szállásolt el a 
zászlóalj. Éjjel a Szovjet Hadsereg 50 harckocsival körülfogta az egy
séget. 

Mi ekkor tizenhármán megszöktünk és két heti bujdosás után Lub-
jetova községben telepedtünk le, ahol kerestük a partizánokkal való 
összeköttetést. De a tábori csendőrök elfogtak bennünket és átadtak a 
németeknek. Még aznap este mindnyájan megszöktünk és Lubjetovában 
egy házban a lakóknak nyíltan elmondtuk, hogy a partizánokhoz kívá
nunk menni, harcolni akarunk a fasiszták ellen. 

Nem ment könnyen ez a dolog. Este 8 órára már a partizánoknál 
kellett lennünk, mert ha a létszám-ellenőrzésnél hiányzásunkról meg
győződnek, a faluban elkapnak és kivégeznek bennünket. Szlapkó Zol
tán ungvári katona és Prádel József segítségével megtaláltuk az össze
köttetést a partizánokhoz. 

A Ljubovától mintegy 4—5 km távolságra levő „stábra" szöktünk, 
ahol Jegorov és Kalicsenkó szovjet partizán alezredes elvtársak fogad
tak testvéri szeretettel. Elmondták, hogy a háborúnak még nincs vége, 
nehéz feladatok várnak azokra az emberekre, akik vállalták az elnyo
mott népek felszabadításának ügyét. Elszántan kell harcolni a fasizmus 
ellen a végső győzelemig. A katonák nevében Puskás Ferenc kárpátaljai 
és Prádel József budapesti ifjúmunkás biztosította a parancsnokokat, 
hogy eleget teszünk kötelezettségünknek. A ' tizenhárom katona között 
volt Kovács József kiskunlacházi tartalékos katona, Csordás Ferenc új
pesti tényleges katona, Baka Miklós szakaszvezető, Vakles György sátor
aljaújhelyi őrvezető, Szlapkó Zoltán ungvári lakos. A többi nevére már 
kevésbé emlékszem. A partizánoknál ekkor itt már kb. 150 magyar nem
zetiségű katona volt, akik aktívan tevékenykedtek. Külön századot hoz
tak létre a magyar katonákból. A századparancsnok Baka Miklós lett 
és komiszárnak Prádel József pesterzsébeti ifjúmunkást választották, aki 
1938 óta részt vett az ifjúmunkás-mozgalomban. A század patronálója 
Fotkulov szovjet hadnagy volt. A partizánegységben voltak szovjet elv
társak, szlovákok, lengyelek, magyarok, volt egy angol tiszt is, és egy 
német kommunista is. Az egység kb. 400—450 főből állt. Feladata volt 
a körülöttünk levő útvonalakon megakadályozni a német utánpótlást, 
hidak, vasútvonalak felrobbantása, az útvonalakon menetelő egységek 
rajtaütésszerű megtámadása. A fegyverzet és felszerelés nagyon hiányos 
volt. Főleg gyalogsági fegyverek voltak csak, puska, géppisztoly, golyó
szóró. Volt németektől zsákmányolt géppuska is, azonban nem tudtuk 
használni. De volt a csehszlovák hadsereg fegyverzetéből több golyó
szóró is, amit a németek megszállása idején ide helyeztek el és most elő
vették. A lőszer is vegyes volt és ha egyik puskából hiányzott lőszer, a 
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másik fegyveréből nem lehetett pótolni. Az élelmezést a környék lakos
sága biztosította, akikhez rendszeresen lejártak a partizánok és a lakos
ságtól is sűrűn jöttek hozzánk, hozták az újabb híreket a németek és 
csatlósaik tevékenységéről. 

Több harci cselekményben vettünk részt. Egyik napon nappal egy 
e^ész vonatoszlopot fogtunk el, ahonnan élelmiszer és lőszer is akadt 
bőven. Éjjel körülfogtunk egy falut és felhoztuk a 101. híradó zászlóalj 
egyik egységének katonáit, akik szintén vállalták a harcot a német fa
siszták ellen. E harci cselekmény szintén bővítette a fegyverzetet és mint
egy 40 emberrel többen lettünk. Közöttük volt Szabó József karpaszomá-
nyos őrmester, aki kiválóan harcolt a német fasiszták ellen, Szőllősi 
László honvéd, Kéri Gyula stb. 

Egyik napon feladatul kaptuk a breznóbányai vasúti híd felrobban
tását, melyet 14-en akartunk végrehajtani, szovjet elvtársak vezetésével. 
A hídon magyar őrség volt és így a magyar nemzetiségű partizánok men
tek felderítésre. Egész jól sikerült minden, még az őrség magyar tagjai 
— öreg tartalékosok — el is mondották, hogy mennyire unják a hábo
rút, elegük van, de félnek a partizánoktól. Mi megnyugtattuk őket, de 
úgy látszik gyanússá vált jelenlétünk és mikor újból megjelentünk, hogy 
lefegyverezzük az őrséget, géppisztoly-, géppuska- és gránáttűzzel fogad
tak. Minden emberünk épségben visszaérkezett, de a németek és a csat
lós magyarok közül több olyan volt, akit ott ért a halál. 

1944 januárjában a német fasiszták elhatározták, hogy felszámolják 
az ott tevékenykedő partizáncsoportokat. Ettől az időtől kezdve nehe
zebb lett helyzetünk, nem volt utánpótlás, lezárták az utakat, a közsé
gekben a legszörnyűbb terrorral végezték ki azokat az embereket, akik 
együttműködtek a partizánokkal. A németek éjjel-nappal állandóan tá
madtak bennünket, nehéz fegyverekkel lőtték az erdőt, a hegyet, de mi 
helytálltunk. 

Ekkor már a saját lovainkat főztük meg és ebből 5—10 dekára valót 
kaptunk, több nem volt. Két társunk, akik nem bírták már az éhezést, 
egyik napon önkényesen lementek a községbe élelemért. Elfogták őket, 
ma sem tudunk róluk. 

Egyik szovjet partizán elvtársunkat feladat végrehajtása közben 
elfogták a községben és mezítláb, 25 fokos hidegben sétáltatták végig a 
íaiun. Beton pincébe zárták, majd kivégezték és ló után kötötték, úgy 
húzták végig a falun. A szovjet elvtárs neve Nikola j volt, aki bátorságá
ról igen ismert volt az egész egységnél. 

A német fasiszta támadások ellensúlyozására ellentámadásba men
tünk át. Egy ilyen támadásnál Csordás Ferenc német gránát telitalálatá
tól hősi halált halt. Ott temették el a stábon. 1945 januártól 1945 már
ciusig éjjel-nappal kemény és súlyos harcot vívtunk a fasiszták ellen. 
A kemény harcban, annak ellenére, hogy nem volt megfelelő sem a fegy
verzet, sem az anyagi ellátás, mégis minden részvevő elszántan állt 
helyt. A hó tetején aludtunk 35—40 fokos hidegben, ha tudtunk aludni. 
1945 márciusában sorsunk nagyon kilátástalan volt, a német fasiszták 
minden részen 100—150 méterre álltak tőlünk mindennel, amivel készek 
voltak legyilkolni bennünket. Ezekben az időkben is csodálattal tekin-

19 Hadtörténelmi Közlemények 289 



tettünk Kalicsenkó és Jegorov elvtársakra, akik igyekeztek optimizmust 
teremteni az emberek körében. Arról beszéltek, hogy „ti lesztek otthon 
a nemzet legmegbecsültebb tagjai, hogy más rendszert kell felépíteni, 
ahol nem lesznek olyan osztályok, akiknek érdekükben áll a háború". 

A szovjet elvtársak példamutatása a nehéz harcban magával ragadta 
az itteni partizánokat. Minden szavuk erőt és bizakodást jelentett a győ
zelemre, a munkások, a parasztok győzelme felé. Többször volt arról szó, 
hogy hazamegyünk, felosztjuk a földesurak földjét, a gyár a munkásoké 
lesz, a munkásoké lesz a hatalom, de" azért még a háború után tovább 
kell harcolni. Megértettük, hogy jelenleg minden erőt a fasizmus elleni 
harcra kell mozgósítani, magunk mellé kell állítani mindenkit, akik 
készek a fasizmus ellen harcolni. 

1945. március 23 és 25 között válságossá vált helyzetünk. Éjjel-nap
pal támadtak a német fasiszták, lőtték a hegyet. 

Március 24-én sikerült kapcsolatot teremteni a Szovjet Hadsereggel. 
Ekkor közölték velünk, hogy elvonulunk, helyünket a szovjet és román 
hadsereg katonái veszik át. Mi harcolva vonultunk el, mivel a németek 
támadtak bennünket. A mellettünk levő Lusy Kate részleg utóvédei is 
harcban álltak az előnyomuló német fasiszta egységekkel. 

1945. március 25-től Szlovákia különböző községeibe mentünk, ahol 
a nép már felszabadult. Mindenütt nagy lelkesedéssel fogadtak bennün
ket. Breznóbányán nevünket beírták a város történetébe is. 

Még ma is, 15 év elmúltával büszkén emlékezünk vissza a harcokra 
és soha nem felejtjük el azokat az egyszerű szlovák parasztembereket, 
akik ha egy két kilós kenyérrel is, de segítették élelmezni a partizánokat. 

Nem feledjük el soha Kalicsenkó, Jegorov, Fotkulov elvtársakat, 
akiknek mesteri katonai tudása és forró hazaszeretete, a népek, nemze
tek iránti szeretete olyan lelkesedést tudott önteni a partizán harcosokba, 
hogy a népek szabadságáért úgy tudtak harcolni, hogy élve arra a helyre, 
ahol álltak, német fasiszta briganti nem tehette be a lábát. Nem felejt
jük el a Jegorov elvtárssal folytatott beszélgetéseket arról, hogy a német 
népet nem lehet azonosítani a fasizmussal. 

Nem felejtjük el, hogy mi a harc után pihenni mentünk és ők to
vább folytatták a fegyveres harcot a fasizmus teljes megsemmisíté
séért.28 

28 A közölt visszaemlékezések eredeti példányai a H. L. „Partizán-gyűjtemény"-
ben találhatók. 
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