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A 107/302. MUNKASZOLGÁLATOS SZÁZAD ELLENÁLLÁSI 
KÍSÉRLETE 

Gazsi József 

Borsodtól Budapestig 

A 107/302-es munkásszázad — a miskolci VII. honvéd hadtestpa
rancsnokság utasítására — 1944. május 15-én1 Jolsván alakult meg 
zömmel Borsod megyei férfiakból. Állományába miskolciak, ózdiak, 
edelényiek, a Magyarországhoz csatolt felvidéki falvak lakói, gyön
gyösiek, s szép számmal különböző budapesti mesteremberek tartoz
tak. A század szakmai összetétele olyan volt, hogy mind fa-, mind 
föld- és fémmunkákat önállóan el tudjanak végezni. Volt szakácsuk, 
cipészük, szabójuk, mérnökük, orvosuk, sőt még lelkészük is. 

A század létszáma megalakulásakor 160 fő volt.2 Zöme iskolát vég
zett, érettségizett, vagy szakmát tanult fiatalokból állt, Volt közöttük 
néhány komoly, megfontolt férfi is, akik közül egyesek korábban tar
talékos zászlósi vagy tiszthelyettesi ranggal rendelkeztek. 

Parancsnoknak Balogh Endre tartalékos hadnagyot, egykori tanítót 
nevezték ki. Egy hadapród őrmester, 2 szolgálatvezető őrmester, 
1 számvivő, 1 tizedes irodavezető, 1 szakács tartozott még állomá
nyukba. 

Az egység később Ózdra került, ahol eleinte a vasgyárban alkalmaz
ták, majd Várkonyban, Putnokon, Somsályban, Farkaslyukon, Sikátor
ban és Domiaházán végeztek munkát. Dolgoztak erdőirtáson, téglagyár
ban, bányában és malmokban. 

A században már az első napokban összeverődött egy rajnyi ember, 
akik az 1942—43-^as években Ukrajna hómezőin ismerték meg a „mu-
szos" sors minden kínját, keservét és hoztak haza — egy véletlen le
szerelés folytán — életre szóló tanulságokat. A későbbiekben egyre job
ban ezek váltak a század hangadóivá. Arra nevelték a fiatalokat, hogy 

1 Más adat szerint 17-én. 
2 Vadász György szerint 180 fő. Itt jegyzem meg, hogy a létszámok terén gyakran a leg-

ellentmondóbb adatokkal találkoztam. Munkámban a legvalószínűbbnek tűnő adatokat kö
zöltem. 
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sorsukat viseljék méltósággal, ne siránkozzanak, ne hunyászkodjanak 
meg, és minden körülmények között őrizzék meg emberségüket. • 

A parancsnok és kerete tisztességgel bánt beosztottaival. Nem fegy
veres őrség, hanem maguk választotta elöljárók kísérték az embereket 
munkára. Az előírt szögesdrót kerítés helyett nagyfokú mozgási sza
badságot élveztek. Vásárolhattak, megtarthatták ünnepeiket, érintkez
hettek családjaikkal. A parancsnok, a keret és az állomány között jó 
bajtársi viszony alakult ki. Balogh Endre melegszívű ember volt, aki 
elítélte a durvaságot, az erőszakot, az emberi méltóság megcsúfolását. 
1945-ben dicsérettel igazolták. ,,G volt a mi atyánk" — így emleget
ték emberei az 1967-ben tartott bajtársi találkozón. 

A századnál csak 1 puska volt, annak a gazdája is az élelem beszer
zésén foglalatoskodott. 

Az ózdi gyári katonai parancsnok feljelentette Balogh Endrét, hogy 
a muszosok szabadon járnak-kelnek a városban. Ezért a miskolci köny-
nyűhadosztály parancsnoka Baloghot hatvan nap szobafogsággal fe
nyítette meg. A büntetés letöltésére csupán azért nem került sor, mert 
az alegységet 9 másik borsodi munkásszázaddal Budapestre vezényel
ték, légoltalmi szolgálatra. 

Augusztus 8-án indultak útnak különvonattal, s öt nappal később 
már meg is kezdték a romeltakarítást. Szeptember 17-én a rákosren
dezői pályaudvart hatalmas bombatámadás érte. A századot ékkor oda
vezényelték újjáépítő, rakodó munkára. A vágányok között hatalmas 
bombatölcsérek tátongtak, szinte alig volt ép sínpár, vasúti kocsiron
csok torlaszolták el a pályatesteket. Amit az alegység helyrehozott, 
azt egy újabb bombázás hamarosan semmivé tette. 

A későbbiek során a budai Duna-parton húzódó védelmi vonal épí
tőmunkájában vettek részt. 

Augusztus végén—szeptember elején hozzájuk csapták az egyik váci 
munkaszolgálatos félszázadot is, úgyhogy ezzel létszámuk elérte a 313 
főt.3 Ez lett később a század 5. szakasza. Ennek állománya főleg idő
sebb budapesti férfiakból tevődött össze. Az emberek kb. fele fővárosi 
illetőségű volt. 

A borsodi századot a Reiter Ferenc utca 24. számú lebombázott ház 
földszinti részén szállásolták el. A legénység sűrűn, néha nyolcvanad 
magával lakott egy-egy helyiségben. A váciakat a Reiter Ferenc és a 
Kerekes utca sarkán (Kerekes u. 6.) álló kis földszintes házba kvár té-
lyozták. Az épület azelőtt a szállítómunkások szakszervezetének volt 
az otthona. 

Kapcsolat a baloldali és ellenállási mozgalmakkal 

A század tagjai Budapestre visszakerülve felújították széles körű 
kapcsolataikat. Gyakorta mentek kimenőre, eltávozásra, meglátogat
hatták családjaikat, ismerőseiket. A szakmunkások közül március 19-e 
előtt sokan tagjai voltak valamelyik szakszervezetnek, s így baráti, elv-

3 Jegyzőkönyv a század tevékenységéről. Alpár Miklós birtokában. 
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A keret tagjai a Reiter Ferenc utcai körletben. Középen Balogh Endre hdgy. 

társi, mozgalmi kapcsolatokkal rendelkeztek. Budapestre kerülve ezek 
.— sokszor csupán a hírek keresésének puszta vágyától hajtva — sor
ra-rendre feléledtek. 

A baloldali szervek, pártok, ellenállási csoportok részéről is élénk 
érdeklődés nyilvánult meg a természetes szövetségesnek tekintett, már 
megszervezett kötelékben együtt álló munkásalakulatok iránt. A KMP-
nek a magyar néphez intézett, a párt harci feladatait kijelölő 1944. 
október 28-i nyílt levelében olvashatjuk. „A munkásságnak és ellen
állási bizottságainak meg kell találniuk a kapcsolatot a munkásszáza
dok tömegeihez. A munkásszázadok tömegeinek a partizánok szabad 
csapataiban van a helyük!"4 

Lázár altábornagytól a Felszabadító Bizottságon át a munkáspártok 
ellenállási csoportjaiig számtalan esetben kimutatható, hogy az anti
fasiszta erők kapcsolatot teremtettek, bevonták munkájukba, s a né
metellenes felkelés esetére számoltak a zsidókból, nemzetiségiekből és 
a politikaiakból álló munikásszázadok állományával. 

A budapesti zsidóság intéző bizottsága például felvette a kapcsola
tot az antifasiszta katonatisztekkel. A HM-ben szolgálatot teljesítő 
Bartos orvos őrnagynak 100 000 pengőt adtak át az ellenállási moz
galom szervezési költségeire. Dr. Beér János és Gergely György, Lázár 

4 Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből. 1935—1945. Buda/: pest, Kossuth Könyvkiadó. 1964. 575. o. 
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altábornaggyal tárgyalt a Budapesten lévő 26 000 munkaszolgálatos fel
fegyverzéséről a tervezett kiugrás esetére. A bizottság közölte a száza
dok listáját, elhelyezésüket, s már folyt a terv kidolgozása is, hogy me
lyik alegység melyik laktanyába vonuljon be. Október 14-én éjjel ez 
ügyben már készen volt egy felhívás is, amit ki kellett volna egészí
teni Lázár altábornagy felfegyverzési utasításaival.5 

A kellően elő nem készített Horthy-proklamáció azonban felborí
totta e számításokat. 

Bár a 107/302-es század állományából alig tucatnyi embert sikerült 
felkutatni — a résztvevők jelentős része elpusztult —, mégis több 
olyan szálra bukkantam, amelyek igazolják, hogy 1944 őszének fojto
gató, feszítő eseményei ezt az alakulatot sem hagyták érintetlenül. 
„A legénységnek határozottan jó kapcsolatai voltak mozgalmi vonalon 
és kimondottan jó értesülései voltak olyan dolgokról, amikről mi nem 
tudtunk" — emlékszik vissza a század parancsnoka. 

A jelek szerint az alábbi — s nem kizárólagos — szálak fűzték a 
századot az ellenállási mozgalomhoz: 

— Dr. Bokor Győző orvos ezredes megbízta Kóbor Wolfgangot, 
hogy a századnál szervezzen egy ellenállási csoportot, s ha mód van 
rá, gyűjtsenek fegyvereket.6 

— Vadász György a bőrös szakszervezetben dolgozott, majd a vasas 
ifik között. Mozgalmi vonalon kapcsolatban áll Pataki Istvánnal, Sza
bados Józseffel és Fock Jenővel. A gödi ,,Fészek"-ből ismerte Spinner 
Györgyöt, akivel Jolsván újra összetalálkozott. A századon belül poli
tikai szervezkedést kezdtek, amelyhez rövidesen 11 ember — főleg ré 
gebbi mozgalmi kapcsolatokkal rendelkezők — csatlakozott. Spinner 
Pécsi (Fischer) elvtárssal — Szalmás Piroska férje volt —, Vadász 
György a MÉMOSZ ellenállási csoportjában dolgozó Kőműves Lászlóval 
talált újra kapcsolatot.7 

— Fischer László mérnök a Szabolcs utcai kórházban két alkalom
mal is részt vett egy megbeszélésen, ahol magas rangú katonatisztek
kel tanácskoztak. Ezt követően a századnál felmérték, hogy hány fő a 
kiképzett, s hány fő az újonc. Puhatolództak, hogy ki tud harckocsit, 
gépkocsit vezetni, milyen a század hangulata stb.8 

— Boros Emil szerint „október 15 előtt cirka 15—20 nappal nekünk 
már kapcsolatunk volt a földalatti mozgalommal".9 

— Maros László 1933 óta vett részt a munkásmozgalomban. „Arra 
használtuk fel tudásunkat, hogy egy jó egységet kovácsoljunk össze" 
— írja visszaemlékezésében. Maros László Spinner György útján négy 
alkalommal szállított fegyvert a vasasszakszervezet Reiter Ferenc u t 
cai helyiségébe, s három alkalommal Újpestre.10 

5 Lévai Jenő: Fekete könyv. Budapest, Officina Kiadó. 214. o. 
6 HL,. HM. Ein. 1945. 27922. 
7 Vadász György visszaemlékezése. 
8 Britz Aladár visszaemlékezése. 
9 Boros Emil visszaemlékezése. 

10 Maros László visszaemlékezése. 

— 96 — 



— Leitner Jenő szerint a századnál a mozgalmi munkát Spinner 
György irányította. Egy alkalommal négyszemközti beszélgetésre hívta 
meg őt, s közölte vele, hogy alkalmasnak tartja az illegális munkára. 
Átadott neki egy köteg „Szabad Nép"-et, hogy a munkaterületen ossza 
szét bajtársai között.11 

— Vass Henrik kapcsolatban állt Alpár Mihállyal, s a tőle kapott 
anyagok alapján a századnál háborúelenes propagandát folytatott. 
Alpár miskolci kommunista volt, aki Budapesten részt vett az ellen
állás szervezésében. A Békepárt, majd a KMP kiadványait rendszere
sen eljuttatta a miskolci Fekete Mihályhoz, a „MOKAN" egyik vezető
jéhez. A miskolci „MOKAN"-ról jegyzi meg Világ Miklós, hogy a leve
gőben lógott (nem volt határozottan bekapcsolva — G. J.) az az ellen
állási sejt, amelyet Világ Miklós a 107/301 (sic!) munkásszázadnál 
szervezett június óta.12 

Vass Henrik Pécsi Antal elvtárssal részt vett a „Várnai" ellenállási 
csoport „Taurusz" ellenállási góc munkájában. Spinnerrel egy alkalom
mal gyűjtést folytattak a Vörös Segély javára.13 

Mindezek a szálak azonban nem szervezetten, nem együttesen, nem 
egyirányba hatottak, hanem csupán véletlenszerűen, az alakulatoknak 
kisebb-nagyobb csoportjaira terjedtek ki. 

összességében mégis azt kell mondanunk, hogy a század arculata 
határozottan antifasiszta, háború- és németellenes volt. Ott ártottak a 
hitleristáknak, ahol csak tudtak. A fő módszer a csendes, észrevétlen 
szabotázs volt. Nagyon jellemző erre az alábbi történet. 

A Rákosrendezőt ért egyik bombatámadás alkalmával az ott átutazó 
németek a Szent László és a Szegedi út sarkán álló épület óvóhelyé
ről kizavarták a civil lakosságot, s ők telepedtek be. A ház telitalá
latot kapott, az épület rombadőlt, s a németek a pincébe szorultak. 
Elsőnek a 107/302-es század ment ki a helyszínre. Megtudták, hogy a 
pincében 40 német tartózkodik. „Olyan utasítást adtunk az ezt jelentő 
összekötőnek, hogy tegyenek ki »Vigyázat! Fel nem robbant bomba!« 
jelzésű táblát a helyszínre" — említi Maros László. A csel bevált, 
3 vagy 4 napig senki nem merészkedett a romok közelébe. A fasiszták 
ezalatt mind elpusztultak.14 

Segítség az ellenállási mozgalomnak 

Mindenki, aki az 1944-es esztendő történetét kutatja, találkozik azzal 
a problémával, hogy az ellenállók, szabadságharcosok milyen nagy erő
feszítéseket tetteik, hogy fegyverhez, lőszerhez juthassanak. Az ellen
forradalmi rendszer igazgatási, elhárítási apparátusa ekkor még kifogás
talanul működött. Horthyék a legvégsőkig halogatták, majd végül hit-
szegően megtagadták a munkások felfegyverzését.15. A szerveződő el-

11 Leitner Jenő visszaemlékezése. 
12 HL. Partizángyűjtemény. M/117. 
13 Vass Henrik visszaemlékezése. 
14 Maros László visszaemlékezése. 
15 Szakasits Árpád nyilatkozata az „Éjszakára hajnal" c. dokumentumfilmben. 
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lenállási csoportok magukra voltak utalva, egyedül kellett megtalál
niuk azokat a forrásokat, ahonnan harci eszközöket kaphattak. 

A 107'302-es század napi munkája során rendszeresen ürített ki, ra
kott át sérült, bombák rongálta vagonokat. A pályaudvaron dolgozva 
módjuk nyílt, hogy felnyissák az ott átvonuló, frontra irányított kato
nai szerelvények kocsijait, a vagonokat átkutassák, s minden különö
sebb kockázat nélkül fegyverekhez, lőszerhez juthassanak. 

Sokan feltárták ezt a lehetőséget ellenállási és baloldali kapcsola
taiknak, akiktől határozott utasításokat kaptak fegyver és lőszer gyű]-
tésére, a városba való kijuttatására. 

A század tagjai a zsebükben vitték el a lőszert, vagy az ebédet szál
lító üres kondérokban küldték haza a fegyverekkel és a töltényekkel, 
kézigránátokkal dugig megrakott kenyérzsákokat. Az anyagot a GH-s 
kocsi vitte be a körletbe, ahol a kísérők „Krumpli" jelszóval hívták fel 
a konyhán dolgozó bajtársaik figyelmét az értékes rakományra. Egy-
egy fuvarral 3—4 teli kenyérzsák is érkezett. A lőszert Boros Emil és 
Frankfurt Imre konyhasók a padlás gerendái, az udvaron a romok 
alá, az istálló falánál és a pincében a szén közé rejtették el. 

Az egyik esetben 20 db vadonatúj bezsírozott pisztolyt, gyakorta 
puskákat, több alkalommal német géppisztolyokat, majd egy szovjet 
golyószórót csempésztek haza. 

A kutatások során az alábbi — -korántsem teljes — határozottan 
megállapítható anyagátadásokról szereztem tudomást: 

— Spinner György a régi ,,ifi" vonalon küldte el a fegyvert és lő
szert barátaihoz.16 

— Vadász Ferenc egy alkalommal Kőműves Lászlóhoz juttatott el 
egy szállítmányt.17 

— Maros László négy alkalommal szállított fegyvert a vasasók Rei
ter Ferenc utcai otthonába, ahol azokat egy „Surik" fedőnevű valaki 
vette át. Három alkalommal Újpestre indítottak anyagot. A fegyverek
hez azonban tévedésből nem megfelelő lőszert küldtek. Britz Aladár 
készítette elő az új töltényeiket, amelyeket lovasszekérrel Horn József 
és Müller Jenő szállított ki Újpestre.18 

— Egy „Pityu" nevű összekötőjük útján 15 pisztolyt adtak át az 
egyik Lehel úti ellenállási sejtnek.19 

— Nagyszerű fogás volt, amikor sikerült megszerezniük 3 db 40 
mm-es nehéz géppuskát. Ezeket — állványokkal együtt — ugyancsak 
valamelyik újpesti csoportnak jut tat ták el.20 

A fegyver és lőszer kijuttatása több csatornán át, egymástól függet
lenül, hosszabb időn át folyt. „Baráti szavakból már korábban észre
vettem, hogy egyik másik fegyvert hozott magával, s azt a körletben 
elrejtette. Én ezt akkor elhallgattam, mert nem voltam biztos benne, 
hogy mit szólnak hozzá a keret tagjai, az őrmesterek. Szemet huny-

16 Boros Emil visszaemlékezése. 
17 vadász Ferenc visszaemlékezése. 
18 Maros László visszaemlékezése. 
19 Uo. 
» uo. 
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tam. Ügy tettem, mintha nem vettem volna észre" — nyilatkozik 
Balogh Endre. 

Az ellenállási csoportok még azt is kérték, hogy ha a menekültek 
vagonjaiban személyi okmányokat, dokumentumokat találnak, azokat 
is tegyék félre, hiszen ezekkel emberek életét menthetik meg. A szá
zad adminisztrációját egy néhány elemis honvédtizedes vezette, aki 
gyakorlatilag minden teendőt átadott az irodához beosztott Frank Tibor 
és Morgenbesser László munkaszolgálatosoknak. Az ellenállók így szá
molhattak a századirodáról megszerezhető hamis okmányokkal is. 

Az alakulat nyomtatványai, pecsétjei hozzáférhetőek voltak, s ezt 
bizony tudott és nem engedélyezett ügyekhez egyaránt felhasználták. 
Tömegével jut ta t tak el a városba kitöltetlen, lebélyegzett szabadságos 
leveleket, nyílt parancsokat. Hozzájutottak egy tüzér alakulat bélyeg
zőjéhez is, s ezzel is variálták az ellenállóknak átadott dokumentumo
kat. Készítettek orvosi beutalókat, szabad mozgást biztosító menetle^-
veleket, kimenő és eltávozási papírokat, leszerelést igazoló okmányo
kat. 

Megszerezték az Orion-gyár, az Elektromos Művek és egy Váci úti 
hadiüzem katonai parancsnokának bélyegzőit, nyomtatványait. Ezekkel 
olyan igazolásokat készítettek, hogy tulajdonosuk fontos hadimunkát 
végez. A parancsnok tudtával sok bajtársuknak adtak ki igazolást, 
hogy a kikeresztelkedni szándékozó egyéneket a lelkészségek nagyobb 
bizalommal fogadják. 

A századnál kinnlevő nagymennyiségű hamis okmány különösen ok
tóber 15-e után nyújtott felbecsülhetetlen segítséget a szökésben levő, 
vagy szökni készülő legénységnek. 

Jellemző a századiroda segítőkészségére, hogy amikor Molnár Andor 
és egy bajtársa elhatározták, hogy átszöknek a szlovákiai partizánok
hoz, Morgenbesser László írnok egy villanykörte felett sajátkezűleg 
hamisította az iratokra Balogh Endre aláírását, mely szerint 2 személyt 
f a vásárlás céljából indítottak útba a szlovák-magyar határra. Minden 
szükséges hamis okmánnyal felszerelve Molnárék el is jutottak a Fábri 
József vezette partizánosztaghoz. 

Fegyverszerzés október 15-én 

A döntés napja október derekán már valahogyan a levegőben érző
dött. Az emberek sejtették, hogy valami történni fog, csak azt nem 
tudták, hogy mikor. A hírek, rémhírek sokasága keringett a körlet
ben. A városból visszatérők új meg új értesüléseket hoztak. 

Az Ukrajnát megjárt idősebb legénység véleményét így összegezte 
számomra Boros Emil. „Nekünk már megvolt a tapasztalatunk, hogy 
a németek a visszavonulás alkalmával milyen pusztítást csinálnak, és 
különösen a muszosokkal. Én láttam a Dontól való visszavonulásnál, 
hogy mennyi embert öltek meg. Azt mondtuk, hogy nem adjuk olcsón, 
felfegyverkezünk és a visszavonuló németekből törlesztünk majd." 
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A század hangadói úgy gondolták, hogy egy antifasiszta fordulat ese
tén a hadsereg egy része hű lesz esküjéhez, s Horthyt támogatva szem
befordul a nácikkal. A századot csatlakoztatni akarták a kormányhu 
csapatokhoz, hogy azokkal szövetkezve megtámadják majd a főváros
ból kivonuló hitleristákat. Október 15-én a századból néhányan fel is 
vették a kapcsolatot a Lehel úti laktanyákkal, de az együttműködésből 
nem lett semmi. 

Balogh Endre úgy emlékszik, hogy neki el is mondták: a körletet 
mindenféle zavargás és német atrocitás ellen megvédik. Az épület bel
ső területére a fasisztákat nem engedik bemenni. Az életüket, kis va
gyonukat akarták így megoltalmazni. 

Már október elején megkezdődött az emberek felkészítése a várható 
feladatokra. Fischer László, Müller Jenő és Szűcs László egyre gyak
rabban foglalkozott a fiatalokkal. Kérték őket, hogy minél értékesebb 
hadi cikkeket hozzanak be a körletbe. Maros László és Morgenbesser 
László — aki tartalékos tiszt volt — egy 11 főből álló csoportot okta
tott ki a fegyver és a kézigránát használatára. 

Október 15-e mégis váratlanul érte a századot. Vasárnap lévén, a bu
dapestiek jó része családjánál tartózkodott. Az emberek a körletben 
ujjongtak, végtelen öröm töltötte el őket. Vége a háborúnak, vége a 
szenvedésnek. Kitárták az iroda ablakát, hadd hallja mindenki a prok-
lamációt. A jó hír percek alatt mindenhová eljutott. 

A század öntevékeny vezetői percek alatt határoztak: mindenkit fel 
kell fegyverezni. Tudták, hogy Rákosrendezőn hol vesztegelnek a fegy
verrel teli német vagonok. 10—15 ember két lovasszekérrel nyomban 
kihajtott a pályaudvarra. Feltörvén a kocsikat, nagy mennyiségű fegy
vert gyűjtöttek össze. Két szekérrel öt géppuskát, 30 géppisztolyt, tö
mérdek puskát, szuronyokat, pisztolyokat s elegendő lőszert szállítottak 
be a századkörletbe szalmatakaró alatt. 

Az akciót Szűcs László vezette, s arról Balogh hadnagyon kívül Re-
valy és Fazekas őrmester is tudott. 

„Bejött a két kocsi. A körletablakból láttuk őket. Két idegen muszos 
hajtotta a lovakat, a két kocsi magasan szalmával volt fedve. Szóltam 
Petrényinek, az irodavezetőmnek. Vele együtt lementünk megnézni, 
hogy mi történik. Akkor már rakták le az egyik kocsiról a puskákat, 
a lőszert. Golyószóró is volt közte. Hogy mit akarnak, azt tudtam, sej
tettem." — írja a század parancsnoka. 

Az emberek nyomban szét akarták osztani a fegyvereket, amit 
Szűcs László ellenzett. Ezért úgy döntöttek, hogy még valóban várnak 
vele. 

Nemsokára egy rendőr főhadnagy jött a körletbe, aki megkérdezte 
Baloghot, hogy tud-e a rejtett fegyverekről. A század parancsnoka be
ismerte, hogy hallgatólagosan tud az ügyről, de mivel most már más is 
értesült róla, nyomban elrendeli a visszaszállítását. 

Balogh egy kicsit megijedt, hisz épp az imént kapott olyan hírt, hogy 
a városban a nyilasok egyik emberénél kézigránátot találtak. 

A hadnagy rögtön ki is adta a parancsot, hogy a fegyvereket szállít
sák vissza Rákosrendezőre. Balogh jól sejtette, hogy az érdeklődés 
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M. sax 

A század egyik korabeli dokumentuma 

után kutatás következik, s nem akarta, hogy az emberek kárára fegy
vert, lőszert találjanak a körletben. „Tudtam, hogy a történteket a né
met haderő véres terrorral fogja megbosszulni" — nyilatkozik Balogh 
Endre. 

A muszosok azonban nem az egész rakományt tették kocsira, hanem 
kiválogatták azt, és csak a nem megfelelőket rakták fel. „Balog had
nagy úr, aki nekünk mint apánk volt, erről nem tudott. Mi persze nem 
mondtuk meg, hogy így neki ebből ne legyen kellemetlensége" — nyi
latkozik Kóbor Wolfgang. 

A szállítmányt már útközben rendőrök tartóztatták fel, s az embere
ket visszavitték a körletbe. 

A nyilasok már a szervezkedés kezdetén gyanút fogtak. Egyesek sze
rint a pályaudvaron szolgálatot teljesítő rendőr jelenthette először a 
vagonok feltörését, a fegyverek elszállítását. Mások szerint egy, az u t 
cán sétáló detektív figyelmét az keltette fel, hogy a parancsnok a nagy 
nap tiszteletére együtt iszik beosztottaival. Kint már a hatalomra ju
tott nyilas söpredék tobzódott, amikor ők a konspiráció alapvető felté
teleiről is megfeledkezve fegyveres munkaszolgálatos őrt állítottak ka
pujuk elé, s így már eleve felfedték hovatartozásukat. Maros László 
úgy véli, hogy a ház egyik lakója hozta nyakukra a nyilasokat, amit az 
is bizonyít, hogy a fasiszták nem a főbejáraton, hanem egy általuk nem 
ismert romos rész pincéjén keresztül hatoltak be a körlet területére. 
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Elkövették azt a hibát is, hogy a benn levő embereket nem fogták 
össze, hanem még a délutáni órákban is lehetővé tették a városba 
való szabad eltávozást. Az egység így fellazult és könnyen szétmorzsol-
hatóvá vált. 

Ennek tudható be, hogy a fasiszták ellenakciója teljes sikerrel járt. 

A nyilasok megtorló akciója 

Az esti órákban, l/27 és 7 között, egy fasiszta csoport szivárgott be az 
alagsoron át a századkörletbe. Lerohanták a meglepett embereket, 
majd a kívülről támadóknak rakéta jelzést adtak le. Szabad az út. Erre 
megjelent a ház előtt két rendőrségi páncélkocsi és három pótkocsis 
teherautó. Az akció időpontjában a ház fölött egy alacsonyan szálló re 
pülőgép keringett. 

A nyilas karszalagos rendőrök és fasiszta suhancok meglepetésszerű 
akciójával szemben a 107/302-es század nem tudott komolyabb ellen
állást kifejteni. A karhatalom túlereje valósággal lehengerelte őket. Az 
egész akciót az SD, a Sicherheitsdienst egyik tisztje irányította. 

Az embereket felszólították, hogy megadásra emelt kézzel egyen
ként menjenek a kapuhoz, ahol feltuszkolták őket a teherkocsikra. Má
sok ugyanakkor a körlet helyiségeit dúlták fel, s szedték össze az elrej
tet t dolgokat. Még a keret egyetlen szál puskáját is elvitték. A kimara
dáson levő legénység összegyűjtésére erős őrséget hagytak hátra, amely 
még másnap is szedte összefelé a városból visszatérő embereket. A nyi
lasok hozzávetőleg 150—160 munkaszolgálatost fogtak el. A századdal 
együtt elhurcolták az ott éppen látogatást tevő női hozzátartozókat is, 
összesen hét személyt.21 A parancsnokot és a keretet ekkor még a he
lyén hagyták. 

Az első kihallgatásra a Lehel úton levő „Elló"-ba, az élelmezési rak
tárba szállították az emberek, ahonnan rövidesen a Mosonyi utcai 
gyűjtőfogházba kísérték át őket. 

A „Elló"-ból még az este tiszti járőrt küldtek ki a Reiter Ferenc 
utcába, amely a parancsnokot és a keretet lefegyverezte és az új rend
szer elleni fegyveres ellenállás vádjával letartóztatta. 

Balogh Endrét egy nyilas főhadnagy hallgatta ki. Ocsmány szavak
kal illette, „gyalázatos zsidóbérencnek" nevezte, aki „összepaktált" a 
lázadókkal. Megfenyegették, hogy az ügynek még keserves folytatása 
lesz. Balogh, az őt október 15-én meglátogató felesége tiszteletére — 
üres pezsgős üvegekben — bort hozatott. Most az is vád volt ellene, 
hogy az embereivel dáridózva ünnepelte a Horthy-proklamációt. 

A keret többi tagjait borzalmasan megverték. Revaly őrmester a po
rozások következtében a fél fülére megsüketült. Kegyetlenkedéseivel 
különösen egy Harmat nevű tizedes tette hírhedtté a nevét. 

Később átszállították őket a Mária Terézia-laktanyába. A megismé
telt kihallgatások során mindenáron arra akartak kilyukadni, hogy a 
századnál szervezett ellenállás a keret vezetésével és tudtával történt. A 

-1 Egy rendőrségi okmány Balogh Endre birtokában. 
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vádlottak szót értve egymással mindent letagadtak, nem ismertek be 
semmit. Csipkés alezredes városparancsnok személyesen vezette az 
egyenkénti kihallgatást. A vallomások annyira egybehangzóak voltak, 
hogy másnap délután kénytelenek voltak szabadlábra helyezni őket. 

„Meggyőződtem róla, hogy Ön és a keret nem bűnös. Elnézést ezért 
az incidensért, de a látszat az volt, hogy vétkesek. Egyöntetűen vallot
tak. Én a vád alól felmentem az urakat. Csak arra kérem hadnagy úr, 
hogy a századát, ha ismét vezetése alatt lesz, tartsa keményebben kéz
ben. Távozhatnak, vegyék át értékeiket" — zárta lé a vizsgálatot a vá
rosparancsnok. 

A körletben hátrahagyott nyilas őrség még 16-án is várta a sokszor 
mi t sem sej tőén visszatérő muszosokat. A kapualjból, a szemközti épü
letből csaptak le áldozataikra, s puskatussal kergették be őket a kör
letbe. Az embereket megverték — mert legtöbbjük eldobta a karszala
got —, majd feltartott kézzel órákon át a falhoz állították. Mikor össze
gyűlt egy-egy csoport, gyalogmenetben, a városon át végig feltartott 
kézzel, a Mosonyi utcába kísérték őket. 

A század zömét már előzőleg ugyancsak ide szállították. Megérkezve 
egy lépcsős részen kellett felmenniük, ahol két oldalon nyilasok és 
rendőrök álltak. Ezek a foglyokat kegyetlenül bántalmazták. Egy na
gyobb terembe állva zsúfolták be őket, majd rövidesen megkezdődött 
a kihallgatásuk. Az embereket egyenként vitték vallatóra, majd ké
sőbb már névszerint emelték ki a gyanúsítottakat. Néhányan úgy me-

A nyilasok elfogott munkaszolgálatosokat kísérnek 
Budapest, 1944. október 15 
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nekültek meg, hogy papírjaikat összetépve nem jelentkeztek, amikor 
nevüket szólították. 

A nyomozók mindenáron azt akarták megtudni, hogy kik voltak a 
mozgalom szervezői és vezetői, milyen céljaik voltak, s kikkel álltak 
kapcsolatban. A tortúra egészen hajnalig tartott . 

Két, még 1945 végén frissiben papírra vetett dokumentum így ír a 
szörnyűségekről : 
' „ Mosonyi utcai Toloncházban megkezdődött az ismert kihallgatás. 
Rendszerint hét rendőr jött egy ember ellen. Ütöttek, vertek bennün
ket, bambuszbottal a talpunkat verték".22 A Toloncházban „5 napon 
keresztül rettenetes kínzások és verések közepette vallatták a század 
legénységét, akiknek sorsában osz tozot t . . . a két őrmester is. A valla
tás borzalmait leírni részletesen feleslegesnek tartjuk, hiszen ezek a 
módszerek (puskatus, gumibot, szivarral égetés, csizmával való rug-
dosás, éheztetés, szomjaztatás, pőrére vetkőztetés stb.) közismertek."23 

A század két tagja, Kallós László és Schwarz Sándor az embertelen 
kínzások hatására megtört és vallomást tett. 

Szűcs Lászlót mindjárt az elsők között kiemelték. Másfél óra múlva 
került vissza olyan állapotban, hogy még beszélni sem tudott. Spinner 
György ugyancsak fővádlott volt. Az emberek később már csak a ruhá
ját és hátizsákját látták; ő nem került elő. A pribékek agyonverték 
Weisz (Mosonyi) Lászlót is. 

összesen 30 személyt választottak ki, akiket a német hadsereg elleni 
fegyveres lázadással vádoltak. Az emberek azzal védekeztek, hogy ők 
nem támadó céllal szerezték a fegyvereket, hanem azért, hogyha rajtuk 
ütnek, legyen mivel megvédeni az életüket. 

A nyomozás során szerencsére a korábbi fegyver és lőszer átadásokra 
nem derült fény. 

A 30 vádlottat tovább szűrték, majd végül kiválasztottak 15 főt, akik 
ténylegesen szervezői, vezetői és résztvevői voltak a 107/302-es század 
ellenállásának. Ezeket másnap átszállították a Nagyatádi-Szabó utcai is
kola pincéjébe. 

,,Itt az iskolában 3 nap és 3 éjjel éheztünk. Borzalmas ütlegelésnek 
voltunk kitéve. Acélsisakkal verték a fejünket, a vér patakokban folyt 
a testünkről. Ma is borzalommal gondolok mindarra, amit ott átéltem, 
és amit ott láttam." — írja Kóbor Wolfgang. 

Német kézen 

Innen a Gestapo Gyorskocsi utcai fogdájába kerültek, majd novem
berben (3-án) Bécsbe, a Polizei-Gefängnis-be szállították őket. Itt a 
rendőri szervek több alkalommal kihallgatták a csoportot. Az embere
ket a német hadsereg elleni fegyveres ellenállással vádolták. 

A csoportot végül is az Auschwitz melletti Birkenau haláltáborba 
szállították. 

22 HL. HM. Ein. 1945. 27922. 
23 Jegyzőkönyv a század tevékenységérő l . 
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Balogh hadnagy október 20-án kapott parancsot az emberek átvéte
lére. Elcsigázott testtel, ütések nyomaival tarkítva, éhesen, piszkosan, 
borostás arccal vezette be az egyik őrmester a maradék századot a 
Reiter Ferenc utcai körletbe. Itt már meleg étel, mosdóvíz és az egy 
hétig felgyűlt posta várta a sokat szenvedetteket. 

Másnap már fel is vették a munkát a Duna mentén húzódó erődíté
sek építésénél. 

Az emberek visszaemlékezéseikben elmondják, hogy ezután már csak 
egészen rövid ideig tartózkodtak a Reiter Ferenc utcában. Az egyik na
pon berendelték a HM-be egy sor munkaszolgálatos század parancsno
kát. Közölték velük, hogy az emberállományt a megadott program sze
rint ki kell vezetni a határra, ahol átadják őket a németeknek. 

A 107/302-es egység tagjaiban ma is az a hit él, hogy „a katonai ha 
tóságok a századot, mint zendülőt, büntetőszázadnak minősítették és 
október 29-én Németországba deportálták." 

A valóság ezzel szemben az, hogy a HM 1944. október 26-án „Szigo
rúan bizalmas! Tiszt-tisztnek!" jelzéssel utasítást adott ki, hogy 70 
munkaszolgálatos század és félszázad teljes emberállományát adják át 
a fasisztáknak. „Hadifontosságú építési munkálatokhoz katonai kisegítő 
szolgálatot teljesítő legénységet bocsájtott kölcsönképpen a német ha
tóságok rendelkezésére" — intézkedett Bor altábornagy.24 A nyilas 
„kormány" csupán ez alkalommal 50 ezer munkaszolgálatost adott át a 
hitleristáknak.25 Ezek jórésze később a Bécset védő erődvonalak épí
tésénél pusztult el. 

A 107/302-es század október 29-én indult útnak azzal a nyílt pa
ranccsal, hogy november 4-re érkezzenek be Hegyeshalomra, ahol 
„előre elkészítendő névjegyzékek alapján kerülnek átadásra". 

A századtól október 15-e után nagyon sokan eltávoztak. A parancs
nok senkit sem kényszerített maradásra, senki ellen nem adott be szö
kési beadványt. Voltak olyanok is, akik a nyilas terrort látva önként 
visszatértek. A századnál biztonságosabbnak érezték a helyzetet, mint 
kint a városban. A századnak a fele, kb. 160 ember indult el Hegyes
halom irányába. 

Balogh hadnagy útközben egyetlen alkalommal sem tartott létszám
ellenőrzést. Az átadás előtti éjszakán a keret egyetlen tagja sem tartóz
kodott a századnál. Mindenki saját maga dönthetett sorsa felől. Több 
csoport meglépett. Az egyik társaságban pl.. 14 ember indult vissza 
Budapest felé. 

Hegyeshalomnál kivezették a századot a határra, ahol az országúton 
egy német őrmester jött eléjük. Névszerint átvette az embereket, majd 
„futás"-ban átparancsolta őket Ausztriába. A határon túl 150 méterre 
egy másik .német altiszt sorakoztatott. Frankfurt Imre szerint ekkor 
130—140-en lehettek. 

24 HL. HM. 1/ny. 1944. 16840. — Az irat melléklete 107/300, Budapest Reiter Ferenc utca 
4/b. cím alatt feltünteti a századot az átadandó egységek között. Balogh Endre szerint más 
munkaszolgálatos alakulat nem volt a Reiter Ferenc utcában. Így az adat csak rájuk vo
natkozhat. L. „Fegyvertelen álltak az aknamezőkön . . ." II. MIOK kiadása. Budapest. 1962. 
655. o. 

25 Lévai Jenő: Fekete könyv. 275. o. 
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Később fiatal hitler j ugendek kísérték őket a vonathoz. Kétnapi kosz
tot kaptak, majd rájuk zárták az ajtókat. Ezután 8 napig sem élelmet, 
sem vizet nem láttak. Csupán az ájuldozó betegek kaphattak egy-egy 
korty, a tetőről felfogott esővizet. A szerelvény a buchenwaldi koncent
rációs táborban állt meg velük. A Gestapo időközben már eldöntötte a 
sorsukat. 

A lágernek az arolseni archívumban levő anyaga igazolja, hogy a né 
metek a század tagjait politikai foglyoknak tekintették, s ruháikra a po
litikaiaknak kijáró vörös háromszöget adták ki megkülönböztető jelzé
sül.26 

Az egészségügyi vizsgálatokat egy norvég orvos végezte. „Senki ne 
jelentse magát betegnek, mert azokat likvidálják" — adta a tanácsot. 

Buchenwaldból Schlieben-be kerültek, ahol az IG Farben egyik te 
lepén Panzerfaust-okat töltötték meg robbanóanyaggal. A század egy 
részét később két zárt vagonban Flöben irányába vitték. A nácik a 
kocsikat felrobbantották, az emberek odavesztek. A maradék állományt 
április végén — „amikor a barakban letépték a Hitler képét" — beva-
gonírozták és Theresienstadtba irányították. Itt éhezés, tífusz ritkította 
megfogyott soraikat. 

Már túlmegy a feldolgozás keretein, hogy beszámoljon a német rab
ság keserves hónapjairól. 

Május elején Theresienstadt felszabadult. „Szovjet katonák adtak 
élelmet. Elmentünk a csajkákkal a kondérokhoz és megtöltöttük. Ott 
levettem egy szovjet katona sapkáját. Majdnem agyonlőtt, de ami
kor meglátta, hogy a csillagot megcsókolom, megveregette a vállamat" 
— írja az egyik fogoly. 

Aki megérte a májust, az tényleg az életét köszönheti a felszabadító 
csapatoknak. 

1945. december 8-án a 107/302-es század tagjai bajtársi összejövete
len először találkoztak egymással. Jegyzőkönyvileg rögzítették a velük 
történteket, s számba vették veszteségeiket.27 A deportálásból 20 fő 
tért csupán vissza. Sokan elpusztultak a szököttek közül is. A mindent 
túlélők számát 60 főre becsülték. 

1967 végén már csak 12 ember jelentkezett az újságfelhívás nyomán. 
Ezek visszaemlékezéseiből, a résztvevők dokumentumaiból, s a szórvá
nyos levéltári adatokból rajzolódik ki a 107/302-es század szomorú, de 
mégis felemelő története.28 

26 Frankfurt Imre d o k u m e n t u m a . 
27 A század történetére vonatkozóan mindeddig ez tekinthető a leghitelesebb forrásnak. 

Alpár Miklós birtokában. 
28 HL. P a r t i z á n g y ű j t e m é n y Cs/11 alat t Molnár Andor , M/281 ala t t Szenes Iván, B a r t h a 

(Braun) Sándor, Frank Tibor és Vass Henrik visszaemlékezése található. 
Balogh Endréné, Balogh Endre, Frankfurt Imre, Alpár Miklós, Britz Aladár, Boros Emil, 

Vadász György, Maros László, Molnár Andor, Leitner Jenő visszaemlékezéseit a szerző gyűj
tötte össze. 

\ részleteiben nem jegyzetelt eseménytörténeti rész megírásához az említettek élmény
anyagát vettem forrásul. Őszinte segítségükért ezúton mondok köszönetet. 
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