
BORBÍRÓ LÁSZLÓ 

EMLÉKEZZÜNK! 

1944. április 1-én hajnalban a mi csonkán maradt zászlóaljunk hazafelé tar
tott és Nádvorná j ánál elérte a hegyek lábát. Tovább azonban nem jöhettünk, 
mert bekerítésbe kerültünk. Előbb elértünk egy pihenő páncéltörő üteget, ahol 
— biztosítva magunkat — a szovjet katonákkal cigarettát, illetve dohányt cse
réltünk, majd tovább vonultunk. Mindkét csapat tagjai fellélegeztek. De aztán 
előttünk a hegyoldalon feltűnt egy géppuskafészek, mire zilált egységünk meg
torpant. Nem telt bele öt perc, mögénk kanyarodott két szovjet könnyű harc
kocsi. 

Zavarodottan néztünk körül. Jobb felől befagyott tó nádasa susogott, balról, 
az aknavetők mellett, felálltak a kezelők. Szabályos csapda. Én az utóvéddel 
beértem a zászlóaljat, amely ekkor nem állt többől, mint 150 fő. Mire tudako
zódva előrevonultam, a tisztikar bevonult egy kis erdőszéli parasztházba. Be
léptem. Benn barátságos meleg fogadott, a kemence mintha bennünket várt 
volna. 

Szemüvegem bepárásodott. Miután a helyzettel nagyjából tisztába jöttem, az 
események filmszerűen peregtek. Egy asztalnál egy szovjet százados ült, előtte 
telefonkészülék, mellette oldalt ült zászlóaljparancsnokunk, Padányi alezredes, 
aki éppen kijelentette, hogy a megadásba nem egyezhet bele, inkább főbe lövi 
magát. Az első század parancsnoka, Székely ht. százados eléje tette saját pisz
tolyát, és így szólt : „tessék". 

A csendet a szovjet kapitány törte meg: — sto? Egy tolmács ismertette a hely
zetet, mire ő felvette a telefont és jelentést tett. Röviden beszélt, majd párbe
széd kezdődött, de ebben már Padányi alezredes nem vett részt. 

Nem tudok ellenállni, hogy az eseményeket ne írjam le végig, bár eredetileg 
nem ezekről akartam szólni. 

A ház védett oldalán csüggedten, fáradtan álldogáltak a 44/III. zászlóalj le
rongyolódott katonái. Utóvédnek hagytak bennünket, az ezred még a rádiónkat 
is elvitte. Magunkra maradtunk. Egy éjjeli találkozás és egy félreérthető pa
rancs szétszórta a zászlóaljat, amely az 1944. január 31-én elrendelt visszavo
nulás óta Proszkurov térségéből manőverezve vonult a határ felé. Én a 9. szá
zadot vezényeltem mint rangidős zászlós, mivel parancsnokom januárban sza
badságra ment és már nem tudott visszajutni századához. 

Mint fiatal prancsnokra, mindig kényelmetlen feladatot róttak. Ezért is vol
tam az utóvéddel, és ezért kaptam én a feladatot, hogy fegyverezzem le a le
génységet. Ez a művelet lassan indult, a katonák vonakodtak. De amikor be
fordult a házhoz egy gulyáságyú és napok óta először lehetett főtt étel szagát 
érezni, meggyorsult a leszerelés és gyorsan sorba álltak a katonák. Kiadós ri
zseshús adagokat osztogattak. Előbb a tiszteket látták el. Engem is várt egy jó
kora tányér kása, amelyet csak a házban talált fakanállal tudtam megenni, mi
vel felszerelésem egy gyors, megáradt patakon való átkelésnél elúszott. 

Étkezés után a legénységet a rangidős tiszthelyettes felsorakoztatta, arccal a 
határ felé. Nekünk, tiszteknek, a szovjet kapitány felajánlotta, hogy aki fá
radt, a lovára ülhet; egy hintó is előállt, abban is helyet foglalhat, aki kime
rültnek érzi magát. Padányi alezredes a hintóba ült, mi többiek makacsul, büsz
kén, csak azért is ellenkeztünk és gyalog indultunk a község felé, amely kb. 
3 km-re volt a helyszíntől. Útközben már bántuk f ennhé j ázásunkat, mert ol
vadni kezdett és a sár eléggé marasztaló volt. 

Alig tettünk meg 150—200 métert, amikor hallottuk, hogy a legénységnek hát
ra arcot vezényelnek. 

Dél felé beértünk a faluba, egy tanácsteremnek berendezett házba vezettek, 
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ahol egy nagy asztalt körbeültünk, lócán, padon és néhány széken foglaltunk 
helyet. Még jóformán össze se tudtunk nézni, amikor belépett egy szovjet ez
redes és üdvözlés után magyarul ezt mondta: „Urak, kérem a fegyvereket! A 
vezérőrnagy elvtárs meghívja önöket ebédre!" El lehet képzelni zavarunkat. 
Értetlenül néztünk egymásra, de nem volt időnk studírozni, mert sürgetni 
kezdtek bennünket. 

Pisztolyainkat itt adtuk le, de minden egyéb személyi holmink megmaradt. 
Kiléptünk a házból és elindultunk a második vagy a harmadik házba. Közben 
a szemben levő oldalon, a templomban és körülötte, már ott táboroztak a mi 
katonáink. Gyenes Józseffel, aki szakaszvezetőként helyettesem volt és az I. 
szakaszt vezette, még tudtam néhány szót váltani. Később összekerültünk: 
Zaszlavlban és Zbarazsban, sőt Szvjatosinóban is együtt voltunk, amíg beve
tésre nem került. Kevés olyan talpraesett, tehetséges katonával találkoztam, aki 
hozzá hasonlítható. 

Az ebéd, nyugodtan mondhatom, baráti légkörben zajlott le. Konyak, húsle
ves, pörkölt, főtt száraztészta körítéssel. Még apró sütemény is került. A meleg, 
az ital és az étel elálmosított. Roppant kíváncsi voltam a fejleményekre, ezért 
nem is ittam. Padányi alezredest lefektették, csizmáját ragyogóan kitisztították, 
kiszárították. Fel sem ment a lábára, ezért aztán szovjet csizmát kapott, ami 
kényelmesebb és melegebb is volt, mint a mi adjusztált csizmánk. 

Ebéd után elajándékoztam távcsövemet, tájolómat és gázálarcomat. Térképen 
megmutattam a szovjet vezérőrnagynak, merre bolyongtunk, míg a találkozás 
helyére értünk. Nem akarták elhinni, hogy csak ennyien vagyunk. Azt gondol
ták, hogy egy nagyobb egység éle vagyunk, amely ki akar törni. (A zászlóalj 
többi része északnak fordult és azok magyar alakulatokhoz jutottak, később is
mét bevetették őket. Néhány katonával a hátországban találkoztam is. Hadi
fogolytáborban.) 

Beszélgetés közben a tolmács megemlítette, hogy „bányába" visznek. Elég 
gyenge tolmács volt, mert nem magyarázta meg, hogy a „bánja" az fürdő. Ezért 
azt kezdtem számolni, hány hónapig tarthat még a háború? Túlélem-e? Ha 
szénbányába kerülök talán, ha ólombányába, akkor nem biztos. Tiszttársaim se 
tudtak okosabbat mondani. Ilyen volt a propaganda, és minden információ hí
ján, bizonytalanságban voltunk. Megjegyzem, hogy a tisztiiskolán igyekeztem 
mindent megtanulni, aminek később is hasznát vettem, de a nemzetközi hadi
jogról egy szó sem esett. Mindent tapasztalatból kellett megtudnom. 

15 óra táján előállt egy teherautó, hűtőházán a magyar nemzeti színek. Egy 
katona kíséretében bevittek bennünket Kolomijába, ahol családoknál helyeztek 
el, 2—3 fős csoportban. A családok vendégül láttak, majd kb. 18 órakor tovább 
szállítottak. Az utat már nehezen figyelhettem meg, de úgy egy jó óra múlva 
megérkeztünk a „bányába". Egy tábori fürdő volt, az út közvetlen közelében. 
A fürdőmester már nem várt bennünket, nem fűtött be, mert olyan hótömeg 
zúdult a tájra, hogy joggal feltételezhette, aznap már csak pihenője lesz. A kí
sérő katona nagyon lehordta, aztán vissza akart vinni a városba. Igen ám, de 
a gépkocsi nem tudott visszaevickélni az útra; hiába toltuk, befulladt a hóba. 

A fürdőmester, hogy jóvátegye mulasztását, a katonával együtt elment és 
nemsokára szalmával tértek vissza. Be is fűtött, így melegben és viszonylag ké
nyelmesen töltöttük az éjszakát. 

Másnap reggel szokatlanul kiadós reggelit kaptunk. Azt is csak ez után tud
tam meg, hogy a szovjet étkezési rend eltér a magyar katonai szokásoktól. Meg 
kell jegyeznem, hogy a tiszteknek mindenkor a kivételes, teljes, előírt élelme
zést biztosították, kivéve azt a néhány napot, amikor egyszerűen nem volt mit 
enni. Ekkor viszont környezetünk is velünk együtt koplalt. 

Nos, reggeli után szánokra ültünk és azokon utaztunk a hátországba. Baj 
csak abból keletkezett, hogy nem voltunk tisztában szerzett jogainkkal, így 
amikor más csapategység működési területére értünk és átvettek bennünket, 
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összekevertek a német hadifoglyokkal. Utólagos tapasztalatnak ez sem volt 
rossz. 

Az utazás kalandjait átugrom, mert sokára érnék célomhoz, annak bemutatá
sához, hogy a nadvornajai sorsforduló hogyan juttatott a „világszabadságért" 
harcolók táborába. Petőfi verseit gyermekkoromtól ismertem és szerettem, 
nagy hatással voltak rám, de főleg érzelmi téren hatottak rám és akkor a jobb 
világról nagyon idealista elképzeléseim voltak. Egy mai 14 éves fiatal megmo
solyogná, ha akkori énemet kiterítve látná. 

1944. április 1-én, elhagyva Nadvornaját, Kolomiján, Gorodenkán, Csernov-
cin, Hotyinon, Kamenyec-Podolszkijon át vonultunk Guszjatyinba, innen vo
nattal utaztunk el és 1944. május 9-én érkeztünk Zaszlavlba, ahol fertőtlenítés 
után úgy helyezték el, hogy mi tisztek, 36-an, egy csoportba, illetve egy kör
letbe kerültünk. Ez nem azt jelenti, hogy csak egy szoba állt rendelkezésünkre. 
Egy kolostori cellában nyolcan fértünk el, a viszonyokhoz képest kényelmesen. 
Padányi alezredest külön helyezték el, élelmét felvitték a szobájába. Igazán ki
vételes — bár közös véleményünk szerint érdemtelen — bánásmódban részesült. 

Néhány nap múlva a legénység egy részének — önkéntes jelentkezése alap
ján — megengedték, hogy a város ellátásának biztosítása céljából, kísérettel, 
munkára mehessen. A munka elsősorban romeltakarításból, fakitermelésből 
állt. Jutalmul emelt élelmiszerellátásban részesültek. 

A tisztek naponta háromszor kaptak meleg ételt, többnyire húsos kását, es
tére teát, egy negyed kockakenyeret, vajat, cukrot, dohányt (őrölt mahorkát). 
A mi cellánkban az ablak felől sorban így feküdtünk : 

Pokovai János t. főhadnagy 
Borbíró László t. zászlós 
Guba László t. hadnagy 
Papp György hdp. őrmester 
Dajkó Ferenc t. zászlós 
Tari (Ryörgy t. zászlós 
Tuza András t. zászlós 
Balázs Zsigmond t. zászlós 
1944. május 17-én délután felszólították a magyarokat, hogy vonuljunk ki a 

táborból gyűlésre, a kerítésen kívül levő almáskertbe, melynek talaját fű borí
totta. Semmi kötöttség nem volt, úgy keveredtünk, kavarogtunk, mint egy spon
tán népgyűlésen, majd 3—4 főből álló csoport élén megjelent Vas Zoltán és 
előadást tartott. 

Vas elvtárs röviden ismertette a hadihelyzetet, a Tanácsköztársaság leverése 
óta eltelt negyedszázados szenvedést és a fasiszták felelősségét, rémtetteit, ame
lyekről csak szórványosan hallottunk. Tapasztalataink főleg arra szorítkoztak, 
amit szovjet földön láttunk: a kifosztott lakosságot, a felégetett, elpusztított 
városokat, falvakat. Előadása végén kifejtette: más táborokban javaslat szüle
tett, hogy a magyarok is állítsanak fel légiót a fasiszták elleni harcra. Ebből a 
célból már megfogalmaztak egy kérelmet, melyben az aláírók kérték Sztálin 
elvtársat, hogy engedélyezze a magyar légió felállítását. 

Mondanom sem kell, hogy méhkasként zümmögött a tömeg. Tárgyaltuk a 
hallottakat. Kérdések is hangzottak el. Végül pedig megkezdődött a kérvény 
aláírása. Mi aláírtuk, mert a hangulat erősen náciellenes volt. Az irányunkban 
megmutatkozott megkülönböztetés felháborított bennünket, de a hallottak sem 
voltak hatástalanok. A mi zászlóaljunk állománya például a visszavonulás so
rán egyszerűen éhezett. Akkor engem küldtek ki, hogy ellátmányt vételezzek. 
Délután érkeztünk Derazsnyára, ahol a németeknek telt raktára volt. Ezt tud
tuk, mert a zászlóalj, mely hónapokon át vasútbiztosítási feladatokat látott el, 
ebből a raktárból vételezett, sőt a zászlóalj parancsokság székhelye is ebben a 
városban volt. Kategorikusan elutasítottak. Éjjelre a város szélén egy szérűs
kertben szálltunk meg és hajnalban üres kézzel indultunk vissza a közben vé-
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delemre berendezkedett zászlóaljhoz. Még nem hagytuk el a szálláskörletet,, 
amikor megjelent felettünk egy szovjet repülőgép, rácsapott az állomásra és a 
vasút mentén húzódó raktárra, kioldotta a bombákat, megszórta az épületeket. 
Kigyulladt a raktár, odaégett minden, a mi járandóságunk is. 

Ilyen és más esetek fokozatosan éket vertek a szövetségesek közé, alacsonyabb 
szinten is. 

Két nap múlva megismétlődött a gyűlés. Vas elvtárs ismertette a döntést, 
mely szerint Sztálin elvtárs nem engedélyezte a magyar légió felállítását — az in
dokolást nem említette —, viszont hozzájárult, hogy partizáncsoportokat vesse
nek be a Magyarország területén Mindjárt hozzá is látott a toborzáshoz. Vas 
elvtárs közismerten a tettek embere. Társaimat felvette a listára, velem nem 
beszélt. Ezért én kerestem fel és jelentkeztem, hogy ne hagyjon ki. Nem igen 
tehettem rá kedvező hatást, mert azzal küldött el, hogy majd visszatérünk a do
logra. Nem nagyon bíztam benne, hogy még egyszer szóba áll velem. Eléggé le 
is voltam törve, mert amúgy is összeszoktam azokkal, akiket kiválasztott. 

Végül is, amikor már-már feladtam a reményt, közölte, hogy én is bekerül
tem a csoportba, amely 25 tisztből és 25 sorállományúból áll, és amely antifasiszta 
iskolára kerül Zbarazsba. El is indultunk két katonai teherautóval. 

Emlékezetes utazás volt. Szomorúan nézett ki a vidék, amerre elhaladtunk. 
Egy ingoványos területen dorong-úton haladtunk és a mocsaras táj közepén, 
egy kis halom tetején tartottunk pihenőt. Ezt a pihenőt hibáztatom azért, hogy 
néhány nap múlva maláriában megbetegedtem. 

Zbarazsban, ahol Fazekas Erzsébet (Mária) elvtársnő volt az iskola parancs
noka és fő előadója, először a számunkra kijelölt épületet kellett lakhatóvá ten
ni és a környékét is rendezni. Fazekas elvtársnőnek Solt Lajos és Dékán Sándor 
elvtárs segédkezett, Dékán elvtársat a Fjodorov partizánegységtől rendelték er
re a feladatra. 

Megérkezésünk után 3 nap múlva magas lázzal kórházba szállították Tuza 
Andrást, majd másnap engem is elvitt egy 3 tonnás üres teherautó. 

Az utazásnál a kocsi platójának sarkába ültem és a rázkódás ellen úgy ka
paszkodtam, hogy hónaljamnál az oldaldeszkák kidörzsöltek. Eléggé gyenge ál
lapotban voltam, a magas láz és a tünetek kiütéses tífuszra utaltak. Ezért két 
napig elkülönítőben voltam. Aztán a dörzsölés nyomai eltűntek. A főorvosasz-
szony megállapította a maláriát. A gondoskodásról, az ápolásról külön fejezetet 
írhatnék. A kórházból gyógyultan, bár még gyengén távoztam. Tuza Andrással 
együtt érkeztünk vissza egy alkalmi járművön az iskolába. 

A tanulás érdekes volt. Magyarul olvashattuk Lenin legfontosabb műveit. 
Előfordult, hogy Gerő Ernő is tartott számunkra előadást. Néhányszor Révai 
József is eljött és szenvedélyes hangú, lebilincselő előadásokat tartott. Vas Zol
tán rendszeresen látogatott bennünket, ő volt a patrónusunk. Egy alkalommal 
zöldhagymát is hozott, mert említettük, hogy hiányzik a zöldség az élelmezésünk
ből és félünk a skorbuttól. A hagyma miatt némi afférja is volt egy kolhoz
elnökkel. 

Folyóirat is állt rendelkezésünkre. Ezt úgy olvastuk, hogy szétszedtük és a 
részeket így adtuk tovább. A „Magyar Élet" néhány lapját máig is őrzöm. Ez 
éppen nálam volt az elutazás előtt. Nem így a verseim. Ugyanis az iskolán röp
lapokat is szerkesztettünk, én pedig, korábbi szokásomhoz híven, verseket is 
írogattam. Ezeket néha felolvastam a kollektívának. Vas elvtárs megőrzésre el
kérte a füzetemet mondván, ahova megyünk, onnan nem biztos, hogy magam
mal tudom vinni. Későbbi találkozásaink alkalmával nem került szóba a fü
zet, ma sem tudom, mi lett a sorsa, de nem is izgat, mert utólag rájöttem, hogy 
azok a versek nem halhatatlan műalkotások. 

1944. július 29-én kivonultunk az állomásra. Kísérőnek Sédy Lóránd jött ve
lünk. Sötétben szálltunk fel egy teherszerelvényre. Nem láttunk semmit, csak 
pirkadatkor derült ki, hogy egy pontonokat szállító vonatra kapaszkodtunk. 
Csak ezután rendezkedtünk be a szerelvényen. A kényelmetlenséget nem igen 
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éreztük. Augusztus 1-én érkeztünk Kijevbe, onnan Szvjatosinóba, ahol már 
folyt partizánok kiképzése, illetve továbbképzése. 

Adós vagyok még a névsorral, hogy kik voltak a zbarazsi iskolán. Részben 
könnyű dolgom van, mert a hallgatók egy részéről Molontay Károly hadnagy 
rövid jellemzést készített. Ez a feljegyzés, vagy esetleg másolata, Tuza András
hoz került és az ő hátramaradt holmija között megtaláltuk, miután Tuza előt
tem ma sem tisztázott módon, eltűnt Opriszovcéból. Az esetet később is
mertetem. 

A névsort viszont mégis lehet rekonstruálni, mert szerencsére vannak, akik 
a résztvevők közül kisegítettek az emlékezésben. 

Antifasiszta iskola, Zbarazs. 
Grubics Zoltán szds. — Kijevben osztagparancsnok lett. 
Horváth Zoltán zls. — később fogolytáborba került. 
Tari György zls. — később fogolytáborba került, egészségi okból. 
Szántó György zls. — később fogolytáborba került. 
Lövei Dániel zls. — Grubics osztagába került. 
Szilágyi László hdp. őrm. — betegség miatt Krasznogorszkba került. 
Rideg Mihály zls. 
Papp György hdp. őrm. — a Guba-osztagba került. 
Kovács Sándor zls. — osztagparancsnok lett. 
Szentiványi Zoltán hdp. őrm. — pótlásként jött Opriszovcéba. 
Dajkó Ferenc zls. — Grubics osztagába került, megsebesült. 
Szilágyi Károly zls. — Guba osztagába került. 
Pokovai János fhdgy. — kora miatt táborba került vissza. 
Pethő (Kneusel) Andor zls. — Guba osztagába került. 
Velényi Jenő zls. — később fogolytáborba került. 
Tuza András zls. — később Opriszovcéből eltűnt. 
Guba László hdgy. — osztagparancsnok lett. 
Borbíró László zls. — Guba osztagába került. 
Fekete János fhdgy. 
Sárvári István hdgy. 
Balázs Zsigmond zls. — 1944. szeptember 18-án harcba*1 elesett. 

Hozzá kell számítani Molontay Károly hadnagyot. 
Nem sokkal Zbarazsba érkezésünk után frontpropaganda-munkára elment 

Somogyi Imre szds. és Jánosi Ferenc tábori lelkész. 
Az iskola nem tiszt hallgatói voltak: Balogh Miklós, Gyenes József, ölvedi 

Ignác. Ratatics Péter, Kővágó (Käfer) Dezső, Magyar István, Timár István, Ko
vács Mihály, Diószegi Lajos, Fodor Gyula, Köves (Kohn) László, Fáklya Lajos, 
Horti István (visszakerült a táborba), Maráz János, Hacsavecz István, Galbács 
István, Lőrincz Béla, Erdei Lajos, Székely Károly, Hauer József, Koppány Sán
dor, Kis András, Gál Sándor, Lusztig Imre, Dúca Sándor és Jári István jeho
vista, aki nem fogott fegyvert, így visszakerült a táborba. 

Augusztus 1-én megkezdődött tehát a mi kiképzésünk is, 25—30 fős csopor
tokban folytak az előadások, foglalkozások. Rendszeres tájékoztatást kaptunk a 
politikai és katonai helyzet alakulásáról. Velünk állandóan Rácz Gyula elvtárs 
foglalkozott. Szovjet tisztek előadását Dékány Istvánné (Kardos-Rákosi Éva) 
tolmácsolta. Az a tény, hogy nő is jelen volt a tanulásnál, külön sarkallt ben
nünket az eredeményesebb tanulásra. 

A tanfolyamot többször felkereste Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Vas Zoltán, 
gyakran volt velünk Nógrádi Sándor, akitől később Révész Géza vette át a ma
gyar csoport irányítását. Itt a tanfolyamon jutott eszembe, és később is több
ször, hogy jó lett volna az antifasiszta iskolán oroszul is megtanulni. Én ma
gam nehezen tanulok idegen nyelvet, de később is, a jó nyelvérzékkel rendel
kezőknek, főleg a kollektíváknak nagy hasznára lett volna, ha többen beszél
nek oroszul. 
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Néhány nap múlva bevetésre indult Úszta Gyula csoportja. (Lásd: Harsányt 
János: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen c. dokumentumgyűjtemé
nyét. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1966.) 

Még augusztusban bevetették Dékány István csoportját is. (Lásd az előbb em
lített kiadványt.) Vezetőinket állandóan hírek iránt faggattuk. Kíváncsiak vol
tunk, milyen sikereket értek el, milyen a kapcsolatuk a lakossággal stb. Ter
mészetes, hogy csak általános válaszokat kaptunk, mert azt sem tudtuk, merre 
vannak. Ez érthető, hiszen a titoktartás az ügyet és őket is védte arra az eset
re, ha mi is bevetésre kerülünk; nehogy bárki is árulója lehessen az ügynek. 

Az iskolán folyó kiképzésünk feszített ütemben folyt, a gyakorlatokat éjjel 
is harcszerű körülmények között végeztük. Birtokomban van egy kézikönyv 
(a Szputnyik partizána), mely ábrákkal ellátva partizánok számára tartalmaz 
hasznos ismereteket. 

Időnként szabadnapunk is volt. Egyik alkalommal megnéztük a lerombolt 
Kijevet. Más alkalommal kultúrműsort szerveztünk és ott szórakoztattuk sza
valattal, énekléssel egymást, hiszen más nemzetek fiai is tanultak az iskolán. 

Közben kialakult, hogy ki, miben szerzett nagyobb jártasságot és összeálltak 
az osztagok. 1944. október 1-én Lembergen (Lvov) át elindultunk Sztanyiszlav-
ba, majd onnan kitelepültünk a repülőtér mellé Opriszovce faluba, ahova ok
tóber 3-án érkeztünk meg. A házaknál először csoportosan helyezkedtünk el, 
biztosítva saját magunkat — és a falu felől a repülőteret is. A mi egységünk, a 
Guba-osztag, a következő harcosokból állt : 

Guba László parancsnok 
Dékán Sándor komisszár 
Szilágyi Károly törzsfőnök 
Artyemjev Iván rádiós 
Barinkin Alexej rádiós 
Kovács Mihály gazdasági felelős (sztarsina) 
Pethő Andor felderítő parancsnok 
Tuza András felderítő 
Diószegi Lajos felderítő 
Magyar István felderítő 
Borbíró László robbantó parancsnok 
Kővágó Dezső robbantó 
Fodor Gyula robbantó 
Köves László robbantó, egyben a sztarsina helyettese 
Maráz János golyószórós irányzó 
Balogh Miklós golyószórós 
Ratatics Péter golyószórós 
Timár István távcsöves puskás. 
Hasonló szervezetű volt a többi osztag is. 
Elindulás előtt Kijevben felszerelést vételeztünk. Birtokomban van a „pole-

vaja knyizska", amelybe feljegyeztem az engem érintő dolgokat, így a felvéte
lezett fegyverzetet és felszerelést is. 

Sztanyiszlavban igényeltem október 13-án robbanóanyagot és robbantó fel
szerelést; ezt október 17-én kiírták, október 22-én felvételeztem (25 kg TNT, 1 
tekercs robbanózsinór; 20 db 6 voltos laposelem; 20 m bickford zsinór, 40 db 
MUV elektromos gyutacs; 50 db robbanó gyutacs). 

Ezeket az anyagokat részben szétosztottam a robbantó csoport tagjai között, 
hogy minden eshetőségre kéznél legyenek, a többséget dobózsákba csomagol
tuk. Ezt velünk együtt dobták volna le. Két ember viszonylag kényelmesen szál
líthatta. 

Opriszovcéból elrepült a Kovács-osztag, de rossz időjárás miatt visszahozták 
őket. Mi is készenlétben voltunk. Én is rendszeresen adtam őrséget, kezdetben 
éjszakára se vetkőztünk le teljesen. 
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1944. november 2-án megérkezett Garasin Rudolf szovjet őrnagy vezetésével1 

«gy egység Opriszovcéba. Az egységet pótcsoportokba szervezték. Egyúttal 
mindegyik osztag kiegészült. A mi osztagunkba besorolták Holló István fel
derítőt, Vas Endrét, Ölvedi Ignác felderítőt és Négyesi Barnabást. 

Október folyamán a Csatári-osztagot feloszlatták, parancsnokát visszavezé
nyelték. (Ekkor került a Guba-osztagba Tuza András, Fodor Gyula, Köves 
László és Balogh Miklós.) Ujabb térképek is kerültek hozzám: 500 000-es 
Przemysl, Kolozsvár, 100 000-es Mór, Komárom, Esztergom, Prividze Breznó, 
Beszterce. 

A térképekre azért is szükségem volt, mert a szolgálaton kívül rendszeresen 
folytattuk a továbbképzést. Én például a Kovács-osztagnál rendszeresen tar
tottam foglalkozást tereptanból, fegyverismeretből, beleértve az ejtőernyő hasz
nálatát. Saját osztagunknál a robbantást ismételtük, robbantó szerkezetek sze
relését gyakoroltuk. A gyakorlat néha túlságosan is jól sikerült. 

Garasin elvtárs megérkezése után helyőrséggé alakult a falu. Ettől kezdve 
nem önmagunkat védtük, hanem a bázist őriztük és járőrrel biztosítottuk a te
lepülést. Én magam november 4-én, 7-én, 11-én, 17-én, 21-én, 25-én és 30-án; 
voltam őrségben. Szabad időnkben pedig a lakosságnak segítettünk a ház kö
rüli munkákban. (Favágás, tüzelőbeszerzés, szecskavágás, vízhordás, állatgon
dozás, sőt krumpliásás is, mert a front mozgása miatt a lakosság nem szedte 
fel a teljes krumplimennyiséget, hogy ne lehessen elvenni a termést.) 

Osztagunk pótcsoportja a következőkből állt: Homor István parancsnok, Szé
kely Miklós komisszár, Horvai Endre robbantó-parancsnok, Dénes László rob
bantó, Barilló József robbantó, Rajk (Reich) András robbantó, Orosz Mihály, 
Kovács Béla, Magyar Lajos, Kompár Lajos, Torna János, Nagy Sándor, Kis» 
Gyula, Gál András sztarsina (gazdasági felelős), Gádor Imre, Kardos István, Fe
jes Gyula, Almási József, Béres Ferenc, Blitzer Ármin (aki orvosnak adta kii 
magát és később a parancsnoki törzsbe került), Sebő László, Komjáti Sándor. 

Robbanóanyagot a pótcsoportnak is igényeltem és Horvai elvtársnak át is 
adtam. Mennyiségileg megközelítette a fentebb már leírt tételeket. 

Az elhelyezésben is történt változás. Széttelepültünk a különböző családok
hoz, teherbíró képességük szerint. Igaz, főleg a gyerekes családok, nem jártak 
rosszul, mert a vételezett élelmet velük főzettük meg, így a gyerekek vajhoz, 
cukorhoz is hozzájutottak, mert mi kaptunk mindent rendesen, a lakosság vi
szont bizonyos dolgokat csak az öt kilométerre lévő városi piacon (a bazárban) 
szerezhetett be. A lakosság hálás is volt, szívesen mosott ránk. Emlékül én is 
őrzök két fényképet két lakóhelyem háziasszonyáról. Hálásan és szeretettel gon
dolok a Koval j és a Szemjancsuk családra, ahol három generáció élt együtt és 
osztotta meg velem élelmét, lakását. 

A városba is bejártunk. Igazolványt kaptunk, amelyet ma is őrzök. Ez feltün
teti tábori postaszámunkat is, amely 51845 volt. Közben az idő telt, a front ha
ladt előre: November 13-án riadóztatták bennünket. Na, vége a várakozásnak, 
gondoltuk, de nem a repülésről volt szó. Késő este eligazítást tartottak és még 
akkor éjjel átszivárogtunk a kis folyón, mely elválasztotta Opriszovcét Cser-
nyevtől. Csendben bekerítettük a falut elég nagy körben, és ahogy pirkadni 
kezdett, fokozatosan szűkítettük a gyűrűt. A városparancsnokságra olyan ér
tesülések érkeztek, hogy Csernyevbe nemkívánatos elemek szivárogtak, akik a 
repülőtérre és ránk is veszélyesek lehetnek. 

Szabályos karhatalmi razziát tartottunk és két teherautóra való kétes 
egyént gyűjtöttünk össze, akiket a városba szállítottak. Az akció fellelkesített 
bennünket. Bizonyos nyugtalanság szállta meg az elvtársakat, mert a tétlenség; 
nem tesz jót egy harcrakész egységnél. Az elfoglaltság sem tudott eléggé fe
gyelmezni. Révész Géza időnként meglátogatott, tájékoztatókat tartott. Egyik 
alkalommal arra kértük, intézkedjen, mert szeretnénk belépni a Magyar Kom
munista Pártba. Nagyon örültünk, mikor közölte, hogy a vezetés foglalkozik: 
kérésünkkel. 
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A helyzet úgy alakult, hogy november 24-én kicsomagoltuk a robbanó anya
gokat. A frontvonal elérte, vagy megközelítette azokat a helyeket, amelyeket 
nekünk jelöltek ki működési területül. Az általános helyzetismertetésen kívül 
azonban velünk még nem közöltek konkré t dolgokat. Földes Pál elvtárs, aki 
korábban csatlakozott a parancsnoksághoz, november 28-án repülőre szállt és 
Moszkvába utazott. Ez a tény némi zavart keltett. Mindenesetre december 4-ével 
á tszerveződtünk katonai egységgé. Még ezen a napon leadtam a robbanóanya
gokat, azután a térképeket . Majd a fegyverek egy részét és a lőszer többségét 
is leadtuk, csak annyi maradt , hogy a szolgálat ellátását és a kiképzés folya
matosságát biztosítani lehessen. Ekkor t é r tünk át a katonai szervezetre is. A 
Guba-osztagból szakasz let t és én rajparancsnok. Az elvtársakat elosztottuk, ke
ver tük a korábbi összeszokott egységeket. A cél az volt, hogy mindenkit úgy ok
tassunk, hogy a katonai feladatoknak magasabb szinten felelhessen meg, mint 
korábban, bármi is volt a beosztása. Minimálisan rajt, de szakaszt, vagy száza
dot is kellett vezényelni a part izánnak. 

Az átszervezés u tán a rajomhoz a következők tar toztak: Borbíró László zls., 
Diószegi Lajos karp . őrv., Ratatics Péter tiz., Holló István honv., Kompár Lajos 
örv., Torna János honv., Gaál András honv., Kardos István honv.. Horvai Endre 
honv., Dénes László honv. Homor István tiz., Ölvedi Ignác szkv., Köves László 
őrv., Dékán Sándor honv. 

A rendfokozat nem sokat jelentett, mer t Dékán elvtárs például ebben a fel
állásban helyettesem lett és továbbra is felelős volt a politikai nevelésért. 

Ez a szervezet 1945. j anuár 3-án megváltozott, bár 4-én még mi adtuk az őr
séget a malomnál (Köves, Holló, Kardos, Horvai és Dénes elvtárs). 

Meg kell említenem, hogy november 7-e tiszteletére a lakossággal közös ün
nepségen ve t tünk részt. Az iskolásokat a taní tónő készítette fel. Az iskola nagy
t e rme zsúfolásig megtelt. Én is elszavaltam Part izán dal c. versemet, melyet 
már Szvjatosinóban is előadtam és később Debrecenben, egy az Arany Bika 
.nagytermében rendezett kulturál is megmozduláson szintén elmondtam. 

Sajnos, nemcsak ünnepel tünk, hanem december 24-én temetésen is részt vet
tünk. Egy szovjet sztarsinát (őrmester) búcsúztat tunk. A templommal átellen
ben, az országút túlsó oldalán volt a sírja. Orvul lőtték le. 

1944. december 29-én 21 órakor Révész Géza tiszti gyűlést tartott . A tájékoz
ta tás u tán parancsot kaptunk, hogy az egységet szervezzük át. Ez azt jelentette, 
hogy nemcsak a legénység, de egyes tisztek is más beosztásba kerülnek. Az egy
ség parancsnoka továbbra is Garasin őrnagy elvtárs, de helyettese, mint szá
zadparancsnok, Somogyi Imre százados lett. A század III. szakasza Solymosi Jó 
zsef zászlós parancsnoksága alatt a következő Összetételben alakult meg: 
k í , t / ,,,..,. 
1. raj 
Borbíró László zls. 
Homor István tiz. 
Magyar István szkv. 
Köves László őrv. 
Kovács Mihály karp. őrv 
Magyar Lajos 
Orosz Mihály 
Katona József 
Almási József 
Kovács Béla 
Fejes Gyula 
Kővágó Dezső 
Barilló József 
Fodor Gyula szkv. 
Gádor Imre 

2. raj 
Tuza András zls. 
Dékán Sándor 
Maráz János tiz. 
Zámbó Mihály 
Horváth József őrv. 
Papp József 
Szilassi István 
Kovács Imre őrv. 
Ratatics Péter tiz. 
Holló István 
Négyesi Barnabás 
Vas Endre karp . őrv. 
Horvai Endre 
ö lvedi Ignác szkv. 
Timár István tiz. 

3. raj 
Balogh Miklós szkv. 
Székely Miklós 
Diószegi Lajos karp. őrv. 
Kardos László 
Komjáti Sándor 
Nagy Sándor 
Kiss Gyula őrv. 
Raj k András 
Sebő László 
Torna Sándor 
Gaál András 
Béres József 
Dénes László 
Kompár Lajos őrv. 
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Miközben Almási és Zámbó helyet cserélt, Homor tizedest és Kovács Mihály 
karp^őrvezetőt elvezényelték, viszont az 1. rajba beosztották Kiss Károlyt. 

Ettől az időtől, pontosabban 1945. január 3-tól, századparancsok is megje
lentek. Ezekben rögzítették az intézkedéseket (szállásváltoztatás, egészségi fel
ügyelet, vizsgálat, lőszer-kiszabat, fegyvervizsga, az Igaz Szó körbeadásának sza
bályozása, városba menés szabályozása, szolgálatvezénylés, fenyítés, dicséret). 
A 10. sz. parancsban például megdicsérték 3. rajunkat és külön személy szerint 
Balogh Miklós parancsnokot és Székely Miklóst. 

December 31-én idegen személyt fogtunk el a faluban és bekísértettem Szta-
nyiszlavba. Ez az eset is igazolta, hogy nem lehettünk teljesen nyugodtak. Az 
ellenség igyekezett felderíteni viszonyainkat. A korábban leszedett fegyverek 
közül géppisztolyokat kaptunk vissza, mert egy távoli erdőbe jártunk fáért és 
a szállítmányokat fegyverrel kellett biztosítani. Az erdőbe más községekből is 
jöttek favágók, így nem tudtuk, kiben bízhatunk meg. 

Van három nekem szóló írásos parancsom, amelyek utalnak arra, milyen kö
rülmények között éltünk. „Borbíró zls. a 16. szám alá beköltözött 2 orosz. Eze
ket este be kell kísértetni a 3. (olvashatatlan — valószínű szöveg: szakasz őrei
nek) az Őrnagy elvtárshoz. I. 18. Somogyi szds." A parancsot teljesítettem. A 
két személyt átvette Sztanyiszlavban a helyőrségparancsnokság. 

Január 24-én Tuza zászlós többedmagával fáért ment az erdőbe. Hazafelé egy 
kis községben, amely szintén érintkezett a repülőtér területével, Tuza zászlós 
eltűnt. Délután együtt jöttek haza a megrakott szekerek és a kísérők. A falu 
hozzánk közelebb eső szélén, egy útmenti háznál megálltak, vizet ittak. Elhagy
ták a falut néhány száz méterre, mikor Tuza — elmondásuk szerint — azt 
mondta, hogy a kútnál felejtette a sapkáját, és visszaszaladt érte. A szekereket 
többé nem érte utol. Solymosi zászlós, szakaszparancsnok, magához vette azo
kat a harcosokat, akik fegyverrel rendelkeztek és elindultak Tuzát felkutatni. 
A falu szélén tűzharcba keveredtek. Hogy mi történt, azt ő tudná elmondani, 
meg azok, akik vele voltak. Késő éjjel jöttek vissza. Másnap, világosban, a hely
színen elég nagy mennyiségű töltényhüvelyt találtak, de Tuzának nyoma ve
szett. A hivatalos szervek átvették a további vizsgálatot. Tény, hogy Tuza And
rásról azóta semmi biztosat nem tudtam meg. 

Január 31-re kirendeltek rakodási munkára az állomásra, amely Sztanyisz-
lavnak Opriszovcéhez közelebb eső szélén volt. (Ld. az 1. sz képet!) 

1945. február 2-án hír érkezett a hazamenetelről. Megkezdődött a tervezge
tés. A felkészülés helyéül az iskolát jelölték ki, ide kellett összpontosítani anya
gainkat. Február 3-án én voltam a szállásügyeletes tiszt. Erről a 2. sz. képen 
látható írásos parancs van a birtokomban. 

A hír felkavarta a falut is. Néhány asszony elment a parancsnokságra és kér
te, hogy velünk jöhessen. Űgy gondolták, hogy a tehenet is magukkal hozzák. 
Ezért aztán sürgősen intézkedni kellett a bevagonírozásra. Február 9-én Szta
nyiszlavban elfoglaltuk a szerelvény tehervagonjait. Innen még egyesek kijár
tak a faluba, másokhoz pedig a faluból jöttek látogatók, ebédet is hoztak nekik, 
mint a legközelebbi hozzátartozóknak szokás. 

Február 9-én én voltam a vonatügyeletes tiszt. Rendbehozattam a priccse-
ket, amelyeket a fertőtlenítésnél szétszedtek, ellenőriztem a kis kályhákat, ame
lyek a vagonok közepén egyaránt szolgáltak főzésre és a vagon fűtésére. Hús
konzerveket melegítettünk és hagymával ízesítettük. Voltak, akik tojást is kap
tak hozzá. A kályha tetején krumplit is sütöttünk. Minden vagonban volt tűz-
felelős. 

Február 12-én a városban voltam. Már sötét volt, mikor közeledtem az állo
máshoz. Saját őrségünk kiáltott rám: „Sztoj! Kto tam?!" Mikor mondom, ká
romkodik, hogy futás, mert a szerelvény beállt. Valóban futottam a szerelvény 
mellett és számoltam a kocsikat. A vonat már megmozdult. A vagonajtónál Gu
ba Laci elkapta felnyújtott bal karomat és felrántott, én meg ugrottam. így 
indultunk hazafelé. 
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Másnap Sztrij állomáson kisoroltak bennünket. Hosszan vesztegeltünk és ez
után is megszakításokkal utaztunk, mert az utánpótlást kellett magunk elé en
gedni. Később tudtuk meg, hogy ekkor szabadult fel Budapest. 

Február 17-én ismét vonatügyeletes tiszt voltam. Éjjel léptük át a határt. 
Mindnyájan nagyon meg voltunk hatódva. (Nem magyaros ez a kifejezés, de így 
helyes, így igaz.) Nem volt meleg, de a nap barátságosan erőlködött, mikor feb
ruár 17-én délelőtt befutottunk Debrecenbe. Volt csodálkozás az állomáson. Rö
vid idő alatt kis népgyűlés keletkezett. Nehéz volt fegyelmezni a fiúkat, mert 
akadt olyan, akinek hamarosan előkerült a hozzátartozója. Felsorakoztunk. Üd
vözlésünkre kijött az állomásra Rákosi Mátyás. Rövid beszédet mondott, aztán, 
a törzs elvonult. Egyeseket már várta új beosztása. A szerelvényt félreállították 
és a hazatértek többsége még napokig a vagonokban lakott. Február 21-én még 
egyszer én láttam el a vonatügyeletes tiszti teendőket, de 23-án már zászlóalj 
ügyeletes tiszt voltam, mert miközben több tisztet belügyi szolgálatra vittek, a 
maradék tiszteket február 21-én bemutatták a honvédelmi miniszternek. Min
den hazatért tisztet előléptettek egy rendfokozattal. 

1945. február 25-én megalakult az I. honvéd őrzászlóalj. Ez viszont már ú j 
fejezet. 


