VISSZAEMLÉKEZÉSEK

SZENTKIRÁLYI FRIGYES
FORDULÓPONT ÉLETEMBEN*
1944 tavaszán Kassán a gyorshadtesthez tartozó 4. gépkocsizó zászló
aljnál teljesítettem szolgálatot, mint főihadnagy. A zászlóalj közvetlen
páncélgépágyús szakasz, mintegy 40 fő és 4 Nimród harckocsi pa
rancsnoka voltam. Mindegyik harckocsiban egy-egy 40 mm-es légvé
delmi gépágyú volt. A „harckocsi 1 ' kifejezés némi túlzás, mert a pán
célos járműnek teteje nem volt, páncél vastagsága sem volt több 13
mm-nél. A parancsnokkal és a harckocsivezetővel együtt 6 fő volt a
személyzete, ezek is meglehetősen szűkösen fértek el benne. Erede
tileg páncélvadásznak készült a Nimród, de mire rendszeresítésre ke
rült, korszerűtlen lett, éppen úgy, mint a Horthy-hadsereg valamenynyi harckocsija (Toldi, Túrán). A Nimród nem volt elég mozgékony
— meghosszabbított Toldi alvázra szerelték — a páncél vastagsága
gyalogsági tűz ellen sem védett megbízhatóan, a löveg pedig — igen
jó lövésszaki tulajdonságai ellenére — páncélos célok ellen, csekély
páncélátütő képessége miatt, csak korlátozott mértékben volt alkal
mas. Légvédelmi feladatokra viszont jól megfelelt. Négy Rába—Bo
tond és két 3 tonnás német Ford tehergépkocsi is a szakasz állomá
nyába tartozott. Ha létezhet haditechnikában sikerületlen konstrukció,
úgy a Ford—Marmonok ilyenek voltak, bár nem tudom, hogy ebben
a németek, vagy magyarok voltak-e a ludasak. Ezek a gépkocsik
ugyanis közútinak készültek, itt Magyarországon alakították át őket
terepjáróvá. Az első differenciálmű felszerelésével valóban biztosították
a négykerék-meghajtást, de ez olyan rázódást idézett elő, melynek
következtében a hűtők sorra kilyukadtak. Gyakran a Botondokkal,
olykor a Nimródokkal vontattuk őket. Ezzel szemben a Botond gép
kocsik kiválóak voltak. Technikai szempontból nagyszerűen helytáll
tak, különösen a második széria, amellyel mi rendelkeztünk. Ezekben
70 lóerős motorok voltaik — az előző 65 lóerővel szemben. Országúton,
* Szentkirályi Frigyes 1944-ben szakasz-, majd századparancsnoki beosztásban főhadnagy
ként szolgált Kassán, a 4. gépkocsizó zászlóaljnál. Azok közé a tisztek közé tartozott, akik
felismerték, hogy a németek oldalán viselt háború csak károkat okoz a magyar népnek, s
ez a felismerés jelentősen fokozta németellene.sségét. 1944 júliusában hadifogságba került.
Itt ismerte meg a háborúról az igazságot, csatlakozott az antifasiszta mozgalomhoz, ö volt
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és vállalkozott a válasz visszavitelére is. Ennek a történetét mondja el visszamelékezésében.
— (A szerk.)
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különösen mai szemmel nézve, kissé lassúnak bizonyultak 50 km/óra
ideális sebességlükkel, terepjáró képességük azonban bőven kárpótolta
előbb említett fogyatékosságukat.
Ezzel az állománnyal vártuk — szó szerint így — a mozgósítást,
amely 1944. áprilisában be is következett, A Nimródokra — mint a
„rendes" harckocsikra — számokat kellett festeni, így a H—055-ösre
a 441-est, a H—088-asra a 442-est, a H—641-esre a 443-at és a H—
654-esre a 444-es számot. Velünk együtt került mozgósításra két társ
zászlóaljunk, az ungvári 5. és a munkácsi 6. gépkocsizó zászlóalj is.
Ez a három zászlóalj szervezetileg a 3. gépkocsizó ezred (Ungvár) ál
lományába tartozott, mely a 2. páncélos hadosztály alárendeltségében
tevékenykedett.
A mozgósítás rendben zajlott le. A zászlóaljnak volt már gyakorlata
e téren, hiszen 1940-ben az erdélyi, 1941-ben a délvidéki bevonulás
előtt, majd 1941-ben a Szovjetunió ellen már mozgósították. Azzal
„vigasztaltuk" magunkat, hogy nem kell messzire mennünk, hiszen
a Kárpátok túlsó oldalától nem messzire, Sztrij—Kolomija térségében
folytak a harcok.
Több okból is rossz érzéssel indultam a hadműveleti területre. 1944.
tavaszán a szövetséges német csapatok — elég sajátos módon értel
mezve a szövetséget — megszállták országunkat. Ez több, mint ellen
szenvet váltott ki belőlem. Politikai látóköröm szűk volt, de azért —
úgy magamban — feltettem a kérdést, hogy fogunk egymás mellett
harcolni az ilyen szövetségessel. Ehhez járult még, hogy nem bíztam
m á r a háború sikeres befejezésében, meg voltam győződve a bekövet
kező vereségről.
Rossz előérzetemhez az is hozzájárult, hogy jól emlékeztem az 1941
júliusában történtekre.
Akkor is ennél a zászlóaljnál teljesítettem
szolgálatot, mint géppuskás szakaszparancsnok. A Bug menti harcok
ban az 1. századhoz vezényeltek megerősítésként. Ennek a századnak
parancsnoka Gallai Emil százados volt. Július 27-én vissza kellett
vonulnunk — ilyen is volt 1941-ben. Én fedeztem a visszavonulást
szakaszommal, melynek során mind a két lábamon megsebesültem.
Ez a tény önmagában véve is több, mint kellemetlen volt és felet
tébb sok aggodalomra adott okot. Nem tudtam lábra állni, csak kúsz
ni voltam képes. Az megnyugtatott, hogy nem láttam szovjeteket, de
az rendkívül nyugtalanított, hogy a mieinket sem. Végül is -Étz út ár
kából felkúsztam a másik oldalra. Észrevettek katonáim, a továbbiak
ban ők segítettek és hátravittek. Közel fél évig tartott gyógyulásom,
műtéttel és hosszan tartó utókezeléssel együtt. Talán érthető, hogy
ez az epizód is felvetődött bennem, amikor elindultunk. Ha a nagy
„győzelmek" idején így jártam, vajon mi vár rám — és reánk —
most, 1944-ben.
Gallai személye különben is érdekes. Őrnagy volt és zászlóaljpa
rancsnok. Rendkívül energikus, határozott egyéniség, kiváló katona,
különösen ami a gyakorlati kérdéseket illeti. Tiszteltem mint parancs
nokot, akinek határozottságára jellemző volt, hogy március 19-én,
amikor — véletlenül — együtt mentünk be a laktanyába és meglát— 668 —

ta, hogy a kapuban német katona áll, perfekt németséggel úgy lego
rombította, olyan hangerővel, hogy a fél laktanya összecsődült. Az a
német tiszt, aki intézkedett a laktanya „őrzésére", gyorsan vissza is
vonta az őrt, mivel Gallai — ugyancsak a megfelelő hangerővel —
kikérte magának e pimaszságot: „elvégre szövetségesek vagyunk!" Va
lami elégtételt azonban éreztem: nem volt a német „kolléga" irigy
lésre méltó helyzetben. Gallai tekintete szúrni tudott, ha dühös volt.
Szürke szemei szinte világítottak, sötét bőrének é s fekete hajának
kontraszt j aként.
A mozgósítás után, a kapott feladatot végrehajtva, minden különös,
probléma nélkül érkeztünk a hadműveleti területre. Én az egyik Nim
ródon utaztam, a 442-esen. Azért választottam ezt a legénységet, mert
jól összeszoktak és a harckocsit Kohut Pál őrvezető vezette. Még a
nevére is emlékszem, de „Vörös" becenevére is, amelyet vörös h a 
ja miatt kapott társaitól. Vörös, egyszerű parasztgyerek lévén, bevo
nulásakor semmit sem értett a motorokhoz, Előbb a gépkocsivezetői,
majd a harckocsivezetői vizsgát tette le és. az egyik legjobb veze
tőnkké lett. Jó érzéke volt a vezetéshez, a javításokhoz is, született
tehetség ilyen vonatkozásban. Mindehhez szorgalom és lelkiismeretes
ség is párosult.
Még nem is kerültünk bevetésre, máris volt vesztesége a zászlóalj
nak. Az árkász szakasz katonái közül ketten egy harckocsiakna rob
banása következtében életüket vesztették. Értelmetlen halál, de a t ö b 
bi értelmesebb lesz-e — gondoltam.
Az első találkozás az ellenséggel a zászlóalj egyik előnyomulása
alkalmával történt. A motorkerékpáros szakasz, felderítő tevékenysége
során, a szovjet csapatok jól megszervezett tüzébe került. A szakasz
kis létszámához viszonyítva jelentős volt a veszteség, de nemcsak ez
döbbentett meg sokakat, hanem a szakaszparancsnok magatartása is.
Zászlóaljunk egyik legkiválóbb tisztjéről volt szó, aki békében — ott
hon — tele volt dicséretekkel, minősítése is kiváló volt, nem is alap
talanul. A sikertelenség, az emberek elvesztése — és nyilván az élet
veszély, amibe került — szinte sokkolta és olyan depressziós áEapotba
került, hogy nem lehetett a továbbiakban a fentiekhez hasonló fel
adattal megbízni. Egy minden porcikájában remegő tisztet, aki egy
ép vezényszót nem tud kiadni, mégsem lehet katonák elé állítani. Ta
lán nem is tehetett róla, talán . . .
Azok a harci cselekmények, amelyekben részt vettem, n e m idő
rendi sorrendben, hanem epizódszerűen maradtak meg emlékezetem
ben. Olyan elképzeléssel indultam el katonáimmal a háborúba, hogy
minél kevesebb veszteséget szenvedjünk. Ezt meg is mondottam és
igyekeztem megfelelően is cselekedni — természetesen az adott k e 
reteken belül. Ez alatt az értendő, hogy kerültem a konfliktusokat,
bár azt magam is tudtam, hogy valamennyit elkerülni nem lehet.
Tudom, ezt a felfogást lehet így is, úgy is értékelni. Magyarázatot
erre az eddig elmondottak adnak: a háború nem világos célja, a győ
zelmi kilátások reménytelensége, a németek iránti ellenszenv. Ez utób— 669 —

bi csak fokozódott bennem, ahogy együtt kellett működni velük. Ki
sebb és nagyobb eseményekkel tudom indokolni.
így például már a hadműveleti területre való vonulásunk alatt ta
pasztaltam, hogy maguknak követelnek minden előnyt. Többször szét
szakították menetoszlopunkat és még arra sem voltak hajlandók, hogy
szembejövő forgalom esetén megfelezzék az utat. Az ő oszlopuk élén
haladó gépkocsiból egy tiszt tárcsával parancsolt minket az út szélére.
Ilyenkor örültem a Nimródoknak, meg Vörösnek, aki végrehajtotta azt
a parancsomat, hogy „nincs letérés''. Öröm volt nézni, ahogy a n é 
metek húzódtak félre: a Nimród erőben messze felülmúlta a legerő
sebb gépkocsit is. Fenyegetésüket hamar megszoktam, káromkodásban
pedig felvettem a versenyt a legjobb képviselőjükkel is, bár tudom,
ez nem minősíthető erénynek.
Egy másik eset még jobban dokumentálja a németek akkori m a 
gatartását. Egy Párduc harckocsi állt egy úton, nyilván valamilyen
feladatra várva. Valahogyan én is mellé kerültem a Nimródommal.
Tisztázatlan helyzet volt előttünk. Egyszer csak nagyon határozott
mozdulatokkal előreparancsolt minket a német, meg is mutatta az
irányt, sőt meg is vigasztalt, hogy biztosítja e nemes tettünket. Ter
mészetesen nem vállaltam a kockázatot és a következő másodpercek
ben visszairányítottam a harckocsit, persze pont az ellenkező irányba,
mint amit mutatott. Néhányszor hátra is tekintettem, nem fordítja-e
felénk a löveg csövét, de nem tette. Nem lepett volna meg, ha m e g 
teszi.
A későbbiek során mind gyakrabban kerültünk bevetésre. Ennek
rendszerint meg volt az előjele. Ha közel—távol komolyabb lövöldö
zésre, tüzérségi tűzcsapások végrehajtására került sor, rendszerint
riadóztatták a zászlóaljat. Ezek a megmozdulások több-kevesebb vesz
teséggel jártak. A mi zászlóaljunk a viszonylag kevesebb veszteséget
szenvedett alakulatok közé tartozott, ám állandóan érkeztek hírek
azok haláláról, akikkel nem is olyan régen még együtt voltunk.
Közben az egyik Nimród meghibásodott. Tudtuk, hogy ez a harc
kocsi volt a prototípus és már úgy indultunk el vele a háborúba, hogy
nagyjavításba kellett volna küldeni. Szép, hogy eddig kitartott. Mi.vel a mi eszközeinkkel nem lehetett már megjavítani a H—055-öst,
leadtam nagyjavításba. Még mindig maradt három.
1944 április végén ismét riadóztatták bennünket és a szovjet csa
patok által szilárdan tartott Tlumacsik községet kellett birtokba ven
ni Kolomija térségében. Az első kísérlet eredménytelen volt, de a kö
vetkezőket sem koronázta nagyobb siker. Később a zászlóalj három
Túrán harckocsiból álló erősítést kapott. Már alkonyodott, amikor
megérkeztek. Arra lettem figyelmes, hogy oszlopban nekirohannak a
támadási célul kijelölt falunak. Az eredmény; mind a három harcko
csit kilőtték úgy, hogy a két arcvonal között maradtak a halottakkal
sebesültekkel és az egyikük járó motorral. Erre az eseményre n e m 
csak azért emlékszem jól, mert szemem láttára történt az eset, hanem
azért is, mert Kohut őrvezető, látva a harckocsik előretöréslét, azt tá»
madási parancsnok vélte és igen jól álcázott fedezékből ő is elindult a
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Nimróddal. Ahogy azonban a nyílt terepre értünk, egy páncéltörő
ágyú nyomjelzős lövedékkel reánk tüzelt. Az első lövés fejünk fölé,
a második közvetlenül mellénk csapódott. Már az első lövés észlelése
kor kiadtam a parancsot a fedezék mögé való vonulásra, amelyet na
gyon gyorsan és pontosan végrehajtott a harckocsivezető. így szeren
csésen megúsztuk a dolgot. Utána m o n d t a m is valamit Kohutnak. Az
bizonyos, hogy saját bőrömön tapasztaltam, imilyen kellemetlen, ha
nyomjelzős lövedékkel veszik célba az embert. Egy villanást lehet
látni, a torkolattüzet, majd egy fény csíkot, amely pokoli gyorsan
rohan az ember felé, akinek csak egy dolga lehet, várni a sorsának
beteljesülését, talál, vagy nem talál.
A következő éjszaka is szolgáltatott tanulságot. A zászlóaljunk
egyik tisztje — egy szakaszparancsnok —, aki nemrég került áthe
lyezésre a harckocsizóktól, éjjel, önként, a két arcvonal között kilőtt
harckocsikhoz kúszott és onnan egy harckocsit sebesültekkel vissza
is hozott. Ennek előzménye az volt, hogy az egyik sebesült fájdalmá
ban jajgatva kért segítséget. Borzalmas volt hallgatni, különösen az
éjszaka csendjében. Érdekessége a dolognak még az, hogy ezt a tettet,
amelyet mindig; nagyra értékeltem, egy olyan tiszt hajtotta végre,
aki kiképzési eredményei, de különösen magatartása miatt egyáltalá
ban nem tartozott a kiválóak közé. Most lehetőség nyílik összehason
lítást tenni a motorkerékpáros szakasz parancsnokának és ennek a
tisztnek békében és háborúban tanúsított magatartása között. Az bizo
nyos, hogy más dolog békében és más háborúban katonáskodni. Való
színűleg nem nevezhető általánosnak az említett nagy különbség, nyil
ván határesetről volt szó, de előfordult. Nem árt ebből a megfelelő
tanulságot levonni.
A Tlumacsik község körüli harcokban az egyik Nimróddal aknára
mentünk. Egy valószínűtlenül nagy robbanás rémítette meg a kocsi
személyzetét, magamat is beleértve. Először azt gondoltam lövést k a p 
tunk, esetleg egy aknagránát esett be — véletlenül — a harckocsiba.
Miután a füstfelhő eloszlott, láttam, hogy egy alattomos, föld alá b ú j 
tatott harceszköz áldozatai lettünk. Nem hiába féltem az aknáktól.
Azt hiszem, jogos a félelem szót hangsúlyozni. Kohut őrvezetőt ki
véve nem lett különös bajunk, ha nem számítom a légnyomást, amely
kellemetlen fejfájást és fülzúgást idézett elő. Ha baj van, az ember
gyorsan gondolkozik és még gyorsabban cselekszik. Kiugráltunk a
harckocsiból, a sebesültet kisegítettük. Kohut a fején sebesült meg,
erősen vérzett, de nem hagyta el magát. Magunkkal vittük a meg
maradt lőszert és a nyomon, ahol a harckocsival bejöttünk az akna
mezőre, visszamentünk. Ügy gondoltam, ha 10 tonna alatt n e m r o b 
bant, minket is elbír. így is lett. Az aknamezőről kiérve bekötöztük
sebesültünket és csatlakoztunk a többiekhez. Későtíb t u d t a m meg,
hogy csaknem 1 órát tartózkodtunk az aknamezőn és meglehetősen
sokat mozogtunk az aknák között. Néhány nap alatt ez volt a máso
dik Nimród veszteségünk, ami — akárhogy számolom — 50%-nak
felel meg.
A zászlóaljat ért nagy személyi veszteségek, továbbá a két Nimród
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harcképtelenné válása következtében Gallai őrnagy kinevezett a 3.
század parancsnokának. Amikor felsorakoztattam a század megmaradt
katonáit, 26-an voltunk velem együtt és ebben a számban azok a pán
célgépágyúsok is benne voltak, akik feleslegessé váltak a szakasznál. Ha
számvetést csinálok, a mintegy 80 főt számláló század 3/4-e meghalt,
megsebesült, vagy eltűnt. Egyetlen tiszt sem maradt a századnál. Pa
rancsnokát súlyos sebesüléssel egy harckocsira tették, úgy vitték hát
ra. Később hallottuk, akkor halt meg, amikor a műtőasztalra fektet
ték.
Elképzelhető, milyen hangulat uralkodott a századnál, amelynek
értéke egy szakaszéval volt egyenlő. Először egy biztosítási feladatot
kellett ellátnom, Erdőben, éjjel, egy megadott irányból mintegy egy
kilométeres szakaszon kellett biztosítani a zászlóalj zömét. 40—50 mé
terre helyeztem el a katonákat, mindegyiknek megadva feladatát és
megmutatva, hogy hol a szomszédja. Én az egyik katona mögött h e 
lyezkedtem el néhány méterre. Én voltam a tartalék is, másodma
gammal. Igaz, nem erre tanítottak, de mit lehetett volna mást csinálni!
Az ilyen veszteséget szenvedett alakulattal sokat kezdeni nem le
hetett, így hamarosan pihenőbe kerültünk. Ez alatt valamelyest fel
töltötték a zászlóaljat, így a 3. századot is. Terv szerinti kiképzést kel
lett folytatnunk. Többek között éles lőszerrel harcászati gyakorlatot
is végrehajtottunk.
A pihenő alatt az egyik nap megjelent a századnál egy német had
nagy — tanácsadóként. Rendszeres kiképzésünk során ő mutatta meg,
hogy kell a páncélöklöt kezelni. A többi századhoz is került egy-egy
német tiszt. Nekem nem tetszett ez a dolog, egyszer meg is mondtam
neki, tudom, hogy spiclinek küldték ide. Ilyen irányban a katonáimat
is figyelmeztettem. Később összebarátkoztunk. Neki a háború éppen
olyan púp volt a hátán, mint nekem, ha ugyan nem nagyobb. Amikor
már bátran beszélgettünk egymással, nemcsak Hitler-ellenes dalokra
tanított meg bennünket, de elmondta, ő is értelmetlennek, és kilátás
talannak látja a háborút. Sűrű szidalmakkal illette az SS-eket. Tarta
lékos lévén vágyott vissza a civil életbe. Szó ami szó, nehéz szívvel
vált meg tőlünk tanácsadónk, akinek katonai „tanácsai" kevésbé vol
tak értékesek, mint az egyéb vonatkozásúak.
A németek részéről a háborúról alkotott negatív vélemény nemcsak
a mi hadnagyunkban mutatkozott meg. Nyíltan emlegették a zászló
aljnál, hogy a várpalotai kiképző tábortól magyar tisztek rummal és
cigarettával felszerelve kijöttek a hadműveleti területre és a néme
tektől géppisztolyokat, lőszert, páncélöklöt és úszó gépkocsit „csencseltek". Ez pedig sokat mond. Magas erkölcsi fokon levő katonák
semmiféle ellenértékért nem válnak meg harceszközeiktől, különösen
nem fegyvereiktol. Azoknak volt igazuk, akik megkérdőjelezték a n é 
metek magas fokú erkölcsi állapotát, mert az említett eset nem volt
egyedi.
Pihenőnknek egy vállalkozás végrehajtására kapott parancs vetett
véget. Zászlóaljunkra hárult az a feladat, hogy az arcvonal kiegyenesítésével a szovjet csapatok beékelődését átvágja. Igen alapos előké— 672 —

szülét előzte meg a vállalkozást. Részletekbe menő, precíz tervet ké
szítettek a feladatra, amelynek érdekessége az volt, hogy a németek
jelentős repülőtámogatást helyeztek kilátásba, JU—88-as stukáikkal.
Tüzérek és műszakiak a saját hadosztálytól voltak kirendelve. Elő
ször a tisztekkel ismertették a feladatot, a vállalkozás célját és ter
vezett lefolyását. Nekem ezzel kapcsolatban kételyeim voltak. Nem
értettem, miért van szükség az arcvonal kiegyenesítésére. Századpa
rancsnoki fejjel nem láttam értelmét, annál is inkább, mert számta
lan hasonló betüremlés akadt az adott arcvonalszakaszon. Nem is lel
kesedtem a feladatért, de zászlóalj parancsnokom, Gallai sem.
A terv szerint századom tartalékban — második lépcsőként — sze
repelt, később történő bevetéssel kellett a zászlóalj feladatának telje
sítését biztosítani. A megerősítésen és támogatáson túl, igen jelentős
anyagi biztosítás szerepelt a tervben, amelyet kivételes képességű
és rátermettségű gh. — (mai kifejezéssel élve hadtáp) — főnökünk,
Vágó Mátyás fhdgy. dolgozott ki.
A vállalkozás idejét titokban tartották. Az a tény, hogy egyik nap
Gallai vezetésével népes parancsnoki csoport indult szemrevételezni,
a közeli végrehajtás idejét sejttette.
A hadosztálytól és a németektől is jelen voltak. Minden parancsnok
— szakaszparancsnokig bezárólag — a terepen ismerkedett meg fel
adatával, melyet térben és időben is összehangoltak. Eközben meg
győződtem arról, hogy nehéz napok előtt állunk. Ezt megerősítették
azok a parancsnokok, akik a szovjet csapatokkal napok óta szemben
álltak. Ok már megkísérelték az arcvonalszakasz kiegyenesítését, de
eredmény nélkül.
Amikor mindenki tisztában volt a feladattal és, az egész állomány
felkészítésére került volna sor, parancsot kaptunk a vállalkozás be
szüntetésére. Pontos indokát nem ismerem. A kialakult helyzet volt
az oka a visszakozásnak, vagy valaki belátta, amit sokan már láttunk
— n e m tudom. Mindenesetre jó volt, hogy továbbra is pihenőben m a 
radhattunk, igyekeztünk azt kihasználni, mert mindannyian sejtettük,
hogy hamarosan véget ér.
Egyik n a p messziről is jól hallható hagy csatazaj arra engedett kö
vetkeztetni, hogy hamarosan bevetésre kerülünk. így is lett. Egy má
sik arcvonalszakaszon, Kolonnájától délre kellett leváltanunk az igen
nagy veszteségeket szenvedett 25. gyalogezredet. Meglehetősen hoszszú menet után egy éjjel végre is hajtottuk a váltást. Védelmi fel
adatot kaptunk. Jobbról a 2. századunk, balról a németek voltak a
szomszédaink. Nappal nem lehetett nagyon mozogni, sokkal inkább
éjjel. Ekkor lehetett a lövészárkot mélyíteni, éjjel osztottuk ki a m e 
leg étkezést, cigarettát, ekkor kapták meg a katonák a vízadagjukat,
a hideg élelmet, a leveleket. Nappal aludtak, természetesen a figyelő
ket kivéve. Figyelést folyamatosan, éjjel—nappal végeztünk. Minden
éjjel felkerestem minden katonámat, ekkor beszámoltak, mit tapasz
taltak, elmondták bújukat-bajukat. Egyébként az éjjelek a lövöldözé
sek miatt is mozgalmasak voltak. Ha valaki elkezdett tüzelni, az szinte
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láncszerűen végigsöpört az egész arcvonalon. Ha elkezdődött, megál
lítani alig lehetett.
A védelmi harcok során alig volt veszteségünk. Ami volt, az fegyel
mezetlenségből, elővigyázatlanságból eredt. Egyik jó képességű raj
parancsnokomnak ujjait lőtte el egy mesterlövész, mert feleslegesen
kidugta az árokból a kezét.
Mindenesetre ezt a tevékenységet a háború könnyebbik oldalához
sorolhatom. A védelmi harccal kapcsolatos nehézségekből, vagy éppen
borzalmakból kevés 'jutott nekünk. Mégis öröm volt, amikor mintegy
10 nap múlva leváltottak minket. Tudtuk ugyanis, ha a szovjetek tá
madnak, szörnyű sorsunk lesz. Ez pedig — a támadás — csak idő
kérdése volt, nemsokára be is következett. A szovjet csapatok Kolomija térségében megindították nagyarányú támadásukat. Ezt megelő
zően az arcvonal jó néhány szakaszán felváltották a német csapatokat
a magyar alakulatok. Másnap már ezeket érte a csapás. A váltás idő
pontjának ilyeténképpeni megválasztása aligha lehetett a véletlen
műve. Nyíltan mondták is a katonák, a németek tudták, hogy a szov
jetek mikor és hol fognak támadni és ennek figyelembevételével
rendelték el a váltást.
A mi zászlóaljunk tartalékban volt, de csakhamar megindultunk.
Századommal egy útkereszteződéshez rendeltek biztosítási feladattal.
Szétszórt magyar csapatok özönlöttek vissza, ezt kellett biztosítanom.
Rettenetes látvány volt. A visszavonulók között találtam egyik volt
parancsnokomat, Nemeshanyi őrnagyot is. Teljesen szétverték a zászló
alját. Borzalmas dolgokat mesélt ezzel kapcsolatban. Ahogy kinézett,
el is lehetett hinni neki. Furcsa volt hallani tőle ,,az én gyerekemből
baka nem lesz" kijelentést, attól az embertől, aki előtt a katona a
gyalogosnál kezdődött és ott is fejeződött be. Elláttam élelemmel, ital
lal és gondoskodtam hátraszállításáról. Közben örültem, hogy én a kis
századommal szervezetten megvagyok, de hogy ezt az állapotot so
káig fenn tudom tartani, magam sem hittem.
Jól értékeltem a helyzetet, nemsokára megkezdtem én is a vissza
vonulást, bár ez viszonylag szervezett keretek között történt — a
néhány nappal ezelőtti özönléshez képest feltétlenül.
Mind nehezebb helyzetbe kerültünk, veszteségeink is egyre nőttek.
A visszavonulás során Sztanyiszlav—Nadvornaja—Kalus térsége kör
nyékén századommal, amelyhez mások is csatlakoztak és így lehet
tünk 50—60-an, egy völgykatlanba kerültünk, mely körül az uralgó
pontokat szovjet csapatok foglalták el, igen erős gyalogsági és akna
vető tüzet zúdítva ránk. Az egyetlen lehetséges menekülési irányt a
magyarok által m á r régebben telepített aknák zárták el. Ez több sú
lyos sérülést okozott azoknak, akik nem mérték fel reálisan a helyze
tet és nem akartak beletörődni abba, amin úgy sem tudtak változ
tatni.
Én egy bokorban húzódtam meg. amikor zászlóaljparancsnokom,
Gallai Emil őrnagy szökellt mellém. Átlátta a helyzetet és így szólt
hozzám: ,,Frigyes, mit csináljunk?" Kicsit megdöbbentett a kérdés,
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amely ugyan feltétlen jogos volt, de láttam a mindig határozott em
ber bizonytalanságát.
Azt tanácsoltam ne mozduljunk, várjuk meg a sötétséget, akkor ta
lán ki tudunk törni bekerített helyzetünkből. Erre meg is volt a le
hetőség, hiszen — nyilván jól rejtőztünk — mellettünk lánc-alakzat
ban, több lépcsőben elhaladtak a szovjet katonák. Ám valamely hátsó
lépcső néhány harcosa mégis, észrevett és egyenesen a mi bokrunknak
tartott. Az eredmény: fogság.
Kellemetlen kezdeti benyomások: szitkozódtak, lefegyvereztek, el
vették iratainkat, óránkat. Egy helyen többünket összegyűjtöttek. Kí
sérőink megvédtek a többiek inzultusától, mert bizony volt, aki fegy
verét fogta ránk. Különösen a sebesültek fenyegettek gyűlölettel. Egy
meredek — kőbánya-szerű — fal előtt kellett megállnunk.
Gallai
megszólalt: „Frigyes, alighanem agyonlőnek bennünket". „Űgy néz
ki" — mondtam. Az olyan nehéz helyzetben, mint amilyenbe kerül
tünk, fokozott mértékben éreztette hatását az a propaganda, melyet
irányunkban kifejtettek. Mi tagadás, nemcsak Gallai, magam is szá
moltam azzal, hogy itt fejezem be életem. Kellemes meglepetés volt
a ,,davaj", mely a ímeredek sziklás fal megmászására utasított. Hoszszaíbb gyaloglás után érkeztünk aznapi végcélunkhoz. Hadosztálypa
rancsnokságnál lehettünk, magyarul tudó tolmács is volt.
Ezek szerint, ha a szabadságunk el is veszett, megmaradt életünk.
Abban a helyzetben ez nagy szó volt, ennek is örülni kellett. A sors
visszafizette pár nappal azelőtti cselekedetem. Az történt ugyanis,
hogy egy tanyaszerű településre értünk, ahonnan a szovjet csapatok
visszavonultak. Itt egy súlyosan sebesült szovjet katonát találtunk.
Szerzsant volt, ahogy később megismertem a rendfokozatokat. Egyik
katonám javasolta: lőjük agyon. Nem gonoszságból akarta ezt, tény
leg rossz volt nézni, hogy szenvedett, Nem engedtem, hogy valami
bántódása essék, bekötöztebtem, teát adattam neki. Hálás szemekkel
nézett ránk. Nemsokára nekünk kellett visszavonulnunk. Otthagytuk
a sebesültet. Sohasem fogom megtudni mi lett vele.
Alapos;an kikérdeztek valamennyiünket, majd nemsokára megje
lent közöttünk egy rendfokozat nélküli szovjet egyenruhás egyén.
Izgatottan kérdezte érezhető beszédhibával, de tökéletes magyarság
gal: „Maguk miért harcolnak még mindig?" Szerencsémre, nálamnál
magasabb rendfokozatú, idősebb tisztek, törzstisztek is voltak ott, így
a válaszadás őket illette. Ha jól emlékszem, egy Ambrózi nevű mű
szaki alezredes volt a rangidős közöttünk. Alighanem korelnökünk is
ő volt. Persze erre a kérdésre nem tudott válaszolni, mint ahogy én
sem tudtam. Később közelebbről is megismertük az illetőt, Farkas Mi
hály volt. ö volt tehát az első ' emigráns kommunista, akivel a fog
ságban találkoztam.
Másnap — július 28-án — ismét hosszabb menet következett. Az
arcvonaltól hátrább vittek bennünket. Furcsa érzés volt azokon a h e 
lyeken hadifogolyként menetelni, ahol néhány napja még harcoltunk.
Néhány — a falutól távoli — házban helyeztek el minket. így sem
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lehettünk messze az első vonaltól, hiszen jól hallatszott a tüzérségi
tűz és a Kárpátok keleti nyúlványai is láthatók voltak.
Nem panaszkodhattunk a bánásmódra, de az ellátás — az adott hely
zetnek megfelelően — gyenge volt. Ezen a helyen gyakran kerestek
fel bennünket emigráns magyar kommunisták és azok a volt hadifog
lyok, akik antifasiszta iskolát végeztek. Őszinte hálával emlékszem
munkájukra, ügyesen összekapcsolták a felvilágosító tevékenységet a
vigasztalással. És mindezt magyarul. Ezt csak az értékelheti, aki át
élte azokat a napokat. Nekem módom van, erre az értékelésre és úgy
érzem, kötelességem ennek itt is hangot adni. E ponton többször fel
keresett a már említett Farkas Mihályon kívül Vas Zoltán, Illés Béla
(mint szovjet őrnagy), valamint Jánosi Ferenc református lelkész fő
hadnagy, aki istentiszteletet is tartott. Itt találkoztam először Földes
Pállal és az antifasiszta iskolát végzett Somogyi Imrével.
Már e helyen felvetődöttt az a kérdés, hogy mit tehetünk egy új,
demokratikus Magyarország érdekében. E tekintetben fogékony vol
tam. Németellenes beállítottságom eléggé közismert volt, és felfogá
som mentes a szélsőségektől. A legkevésbé sem voltam kommu
nista, de még oly kevésbé nyilas beállítottságú. Ügy vélem, hogy ez
utóbbi hangsúlyozása érdemel figyelmet arra az időre vonatkozólag.
Egyébként közeli családtagjaim hasonlóan gondolkodtak. Tulajdon
képpen ezek adták meg az alapot ahhoz a fordulathoz, amely további
életemet meghatározta.
Néhány nap múlva Sztrijbe meneteltünk. Itt egy nagy laktanyában
helyeztek el bennünket. Irigykedve néztük a cseheket, akiknek al
kalmuk volt a cseh légióba jelentkezni.
Folytatódtak a számunkra szervezett foglalkozások is. A már emlí
tettek közül különösen Illés Béla és Somogyi Imre volt gyakran közöt
tünk. Rajtuk kívül itt ismertem meg Gerőné Fazekas Erzsébetet és
találkoztam az általam régről ismert ö r l e y Zoltánnal. Itt m á r konkrét
választ kellett adni, hogy hajlandók vagyunk-e egy demokratikus
Magyarország érdekében dolgozni. Annak ellenére, hogy a
feladat
előttünk ismeretlen volt és partnereink őszintén feltárták a vállalás
veszélyes oldalát, többen jelentkeztünk ilyen feladatra. Nem láttunk
egymásba, nem is fogjuk megtudni, kiben mennyi volt az őszinte el
határozás és ki gondolt csupán a gyors hazatérés lehetőségére. Gondo
lom, mindenki így mérlegelt, bár én m á r ekkor eljutottam odáig, hogy
őszintén akartam cselekedni annak érdekében, hogy Magyarország
lépjen ki a háborúból.
A sztriji hadifogolytáborban megkezdődött a szelektálás. Külön
választották azokat, akik vállaltak feladatokat és azokat, akik nem.
Utóbbiaknak világosan megmondták, hogy a Szovjetunió belsejébe vi
szik hadifogolyként és a háború befejezése után térhetnek haza. Jó
néhányan ezt az utat választották. Ha ez volt a felfogásuk, becsületesen
cselekedtek.
A másik csoport tagjaival egyenként elbeszélgettek. Ha jól emlék
szem, Illés Béla és Somogyi Imre vezették a beszélgetést,. ahol Gyulai
Mihály százados is jelen volt, a hadifogoly tisztek képviseletében. Ezek— 676 —

nek a beszélgetéseknek nyilvánvaló céljuk volt az ember megismerésén
túl megtudni, kinek milyen feladatot lehet majd adni. Én például csak
végső sorban vállaltam egy esetleges ejtőernyős ugrással járó feladatot.
Ha n e m is zárkóztam el teljesen ettől, kifejezésre juttattam, hogy nem
lelkesedem érte, nem is vagyok felkészülve ilyen feladatra. Társaim
közül Neubauer Pálra, Gyila Barnabásra, Szabolcs Gyulára és P r i belszkire emlékszem. Valamennyien kijelentették, Magyarország érde
kében hajlandók feladatot vállalni.
Egy bizonyos idő után csoportunkat elszállították Sambor térségébe.
Sajnos, ennek időpontjára nem emlékszem, mint ahogy több helység
nevére sem, ahol megfordultunk. Igen alaposan, tervszerűen foglalkoz
tak itt velünk. Rendszeresen tartottak előadásokat a Szovjetunióról,
magyarázva egy-két alapvető marxista tételt, és tartottak előadást
Magyarországról is, bemutatva azt az oldalát, melyet oly gondosan
takartak sokunk elől. Különösen Gerőné Fazekas Erzsébet volt aktív,
aki élelmezésünk javítása érdekében még egy tehergépkocsi krumplit,
lisztet, kását, zöldséget is szerzett, ezzel is fokozva népszerűségét. Eb
ben a táborban, ahol többségükben tisztek voltak, bár mellettük n é 
h á n y tiszthelyettes, tisztes és honvéd is, nagy volt a tettvágy. Állandó
beszédtémánk volt, hogyan tehetnénk valamit. Különösen Gyulai Mi
hály százados volt aktív, aki mint zászlóaljparancsnok került fogságba.
Itt vetődött fel a gondolat, hogy a hadifogoly tisztek juttassanak el
-egy levelet a magyar vezetőkhöz, felszólítva az esztelen vérontás,
a szovjet csapatok elleni harc beszüntetésére, továbbá a németekkel
való szembefordulásra. Először Gyulai és Gallai vált ki közülünk és az
arcvonalon át vittek el egy levelet, mely — mint ahogy később meg
t u d t a m —- Horthy kormányzóig is eljutott. Ennek időpontja szeptem
ber 20—25. között lehetett.
Nemsokára sor került egy újabb levél megírására. A fogalmazásában
Gyulai is nagy szerepet játszott, aki visszajött válasszal. A levél meg
írásában magam is részt vettem. Ez a levél az 1. magvar hadsereg
parancsnokának, Dalnoki Miklós Béla vezérezredesnek szólt. A hadi
foglyok írták és arra kérték, szüntesse be a haditevékenységet a szem
ben álló 4. Ukrán Front — Petrov tábornok — csapatai ellen, nyisson
szabad utat a szovjet csapatoknak és forduljon a németek ellen. Gyakor
latilag ezt a levelet a szovjet vezetők ajánlatának is lehetett tekinteni.
Nyilvánvaló, hogy ők ezzel n e m állhattak elő, hiszen a magyaroknak
volt fontosabb a tűzszünet, ibár 'számukra sem volt közömbös. És még
valami, a győztesek nemigen szoktak ilyen ajánlatot tenni a veszte
seknek.
A levél megfogalmazása, megírása a szovjet vezetők teljes egyetér
tésével, eljuttatása pedig nagy segítségükkel történt. H á r m a n kaptuk
azt a feladatot, 'hogy készüljünk fel a levél átvitelére: Mázló Ferenc
őrgy., Horváth Géza szds. és én. Különösen Mázló Ferenc kiválasztása
volt érdekes. Mázló a 18. hadosztály egyik zászlóaljának parancsnoka
ként esett fogságba. Mégpedig hadosztályparancsnoka, Vasvári vezér
őrnagy, akaratlanul, kellő tájékozottság hiányában, szinte a szovjet
csapatok karjaiba küldte őt. A később fogságba esettektől úgy értesül7 Hadtörténelmi közlemények
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tünk, hogy Vasvári lelkiismeretfurdalást érzett Mázló sorsa alakulását
illetően, annál is inkább, mert Mázlóra három gyermek felnevelése
várt. Ezért kértük, tegyék lehetővé, hogy a levelet a 18. hadosztály
arcvonalán hozzuk át. A fentieken kívül az is meghatározó volt ebben,
hogy Vasvári nem volt nyilas beállítottságú, és ez — visszaemlékezve
az 1944. kora őszi helyzetre — a feladat végrehajtása szempontjából
nem volt közömbös. Tudtuk, hogy a Horthy-hadsereg tisztikara fel
fogását tekintve nem egységes és mind inkább differenciálódik. A
többség szilárdan áll a kormányzó mellett, kisebb, de nem elhanyagol
ható része szélsőjobboldali, nyilas beállítottságú, így a németek hű
kiszolgálója. A tisztikar jelentős része meglehetősen nagy általános
ságban németbarát volt, bár a 2. magyar hadsereg sorsának alakulása,
az 1944. márciusi magyarországi események és a hitleristák mind ^
jobban megnyilvánuló agresszivitása a tisztikar egy részéből ellen
szenvet váltott ki. Az adott esetben előnyösnek ítéltük, ha a levél
átvitelekor a 18. hadosztály parancsnokához, Vasvári vezérőrnagyhoz
kerülünk. A többi hadosztályparancsnokról nem volt kellő informá
ciónk, így kockázatosnak véltük fogadtatásunkat. Tisztában voltunk
a veszéllyel, ezt nemcsak magunkban mérlegeltük, de meg is beszél
t ü k egymással. Érthetően, igyekeztünk minél kevesebbet kockáztatni,
a veszélyt a minimumra csökkenteni, egyéni sorsunk további alakulá
sán túl, a feladat végrehajtása érdekében is.
A feladatra való felkészítés érdekében külön vittek bennünket a
Kárpátok északkeleti vidékére. Parasztházaknál helyeztek el, teljes
szabadsággal. Itt ismertem meg Kassai elvtársat, aki szovjet kapitány
volt, Wagner Annát és a velünk különösen sokat foglalkozó Solt
Lajost, az antifasiszta iskolát végzett volt hadifoglyot. Itt találkoztam
az ungvári Szántó elvtárssal is. Vas Zoltán itt adta át — személyesen
— „Tizenhat év fegyházban" című könyvét, mely magyar nyelven
Moszkvában jelent meg. A kiadás első példányai egyikéhez jutottunk.
Közben csigalassúsággal teltek a napok. Türelmetlenek voltunk,
szerettünk volna m á r tenni valamit. Pedig nem volt rossz sorsunk.
Sétálhattunk, olvashattunk, ellátásunk is jó volt, a hadifogolytáboro
kéhoz képest feltétlenül. Itt olvastam először a SzKP történetét, röp
lapokat szerkesztettünk és hallgattuk Kassai, Wagner Anna, Solt
Lajos és mások, mint például Pártos szovjet kapitány magyarázatait.
Ekkor már beszélgető partnerei voltunk a tapasztalt harcosoknak.
Valamivel október 10-e előtt egy szép, kies völgyben levő, kastély
szerű épületbe vittek bennünket, ahol a feladat konkrét megbeszélé
sére került sor. Mindhárman jelen voltunk. A 4. Ukrán Front pa
rancsnoksága részéről egy rendkívüli műveltségű főtiszt, mint később
megtudtuk, Tyulpanov ezredes, a front propaganda-osztályvezetője
,tárgyalt velünk, valamint Illés Béla és Farkas Mihály. Nagyon komoly
( témáról folyt a beszélgetés. Olyanokról is szó volt, ami nem szerepelt
konkrétan a levélben, mint például, hogy a szovjet parancsnokság az 1.
rnagyar hadsereg átállása esetén milyen jelentős segítséget ad techniká
ban, fegyverzetben. Elmondták, hogy választ várnak a levélre, melyet
át is adtak kísérőnknek, egy németül jól beszélő fiatal szovjet fő— 678 —

hadnagynak. Figyelmeztettek a feladat veszélyességére és kérték, ha
meggondolta magát valaki közülünk, mondja meg, azt mentesítik a fel
adat végrehajtásától. Egyikünk sem visszakozott. Poharak kerültek
elő, megtöltötték borral. Farkas Mihály szavára koccintottunk a siker
re. Ezzel új szakasz vette kezdetét sorsunk alakulásában: a levél
eljuttatása.
<
Szép vidéket jártunk be a számunkra biztosított két Jeep gépkocsin.
Mégsem ez kötötte le figyelmünket, hanem azon töprengtünk, hogyan
sikerül feladatunk végrehajtása. Közben létszámunk megfogyatkozott.
Horváth Géza nélkül folytattuk utunkat. Nem arról volt szó, hogy
meggondolta magát és nem akart velünk jönni. Én technikai 'hibára
emlékszem lemaradását illetőleg. Horváth a másik gépkocsin jött
utánunk, de lemaradtak és a szovjet főhadnagy úgy határozott, hogy
nem várja meg a hiányzó gépkocsit, mert akkor a feladatot nem tud
tuk volna időben végrehajtani. Horváth Géza kiválása nem lehetett
akadálya a feladat végrehajtásának. Ketten m a r a d t u n k Mázlóval és
a szovjet kísérőnkkel. így már elfértünk egy gépkocsiban.
Két említésre való eset történt utunk során. Az egyik: megálltunk
az egyik szovjet parancsnokságon, ahol rápillantottam egy térképre.
Ezen a két szemben álló fél helyzete volt feltüntetve. Engem a m a 
gyar kötelékek érdekeltek — főleg a 18. hadosztály — ás meg is je
gyeztem elhelyezkedésüket. E momentumra később visszatérek, mert
úgy lesz érthető, miért említem meg e látszólag jelentéktelen epizó
dot.
A másik Lavocsne körzetében, a hegyek között játszódott le, októ
ber 12-én este. Teljes sötétségben, rossz úton és nagy emelkedőn csak
lassan haladtunk, amikor váratlanul több géppisztolyból tüzet nyitot
tak ránk. A szovjet főhadnagy és a gépkocsivezető 1 határozottan viszo
nozta a tüzet, miközben mind a négyen az ú t árkában fedeztük m a 
gunkat. Valóságos tűzharc zajlott le, amely fokozott erővel hallat
szott az erdőben, megtörve az esti csendet. Támadóink hamarosan b e 
szüntették a tüzelést, mi pedig, amilyen gyorsan lehetett, visszamen
tünk Lavocsnéba, ahol az éjszakát töltöttük. Itt mondta el kísérőnk,
hogy ezen a területen banditák garázdálkodnak, akiknek mindegy,
hogy szovjet, német, vagy magyar, támadnak, gyilkolnak, rabolnak.
Néhány nappal előttünk egy áttelepülő szovjet hadosztálytörzset
támadtak meg nagyobb erővel és veszteséget is okoztak nekik. Való
ban, a két szovjet katona határozott fellépésének és a szerencsének
köszönhető, hogy utunkat folytathattuk. Én Mázlóval, fegyver nélkül,
nem játszhattam szerepet a • csetepatéban.
1944. október 13-a Lavocsnéban köszöntött ránk. Még jó pár kilo
métert kellett megtennünk gépkocsinkon, hogy a szovjet csapatok első
vonalához érjünk. Jól tudtuk követni a hadosztály- és ezredparancs
nokságok településeit. A késő délutáni órákban érkeztünk el a szovjet
csapatok peremvonalához. Innen pár kilométerre voltak a magyar
csapatok első állásai.
Megkaptuk kellékeinket. Mázló vitte a levelet és egy konzervet,
nekem egy kenyér és a parlamentereket illető fehér zászló jutott.
7*
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A csaknem három hónapos fogságunk alatt megszoktuk, bizonyos m é r 
tékig megismertük a szovjet katonákat. Összehasonlíthatatlanul más
véleményünk volt róluk, mint ahogy azt nekünk annak idején el
mondták. Mégis meglepett az az őszinte, együttérző, mondhatni baráti
magatartás, amelyben részesítettek bennünket. Nemcsak a kísérőnk,
és gépkocsivezetőnk — akikkel m á r összeszoktunk —, de az adott arc
vonalszakasz szovjet tisztjei és katonái is barátságosan ráztak kezet
velünk, sok sikert kívántak munkánkhoz. Abban állapodtunk meg, ha
tőlünk függ, azon az útvonalon hozunk választ, amelyen most
megyünk.
Még egy utolsó üdvözlés, integetés és nekivágtunk a nagy útnak.
Utunk egy lakatlan falun — h a jól emlékszem Ripinjén —, vezetett
keresztül. Itt-ott ugattak a kutyák, embert véletlenül sem láttunk.
Magyar részről — látták-e a zászlót vagy nem, ki tudja — erős
aknatüzet kaptunk, úgyhogy helyenként szökellve t u d t u n k csak ha
ladni. Közben egy aknaszilánktól jelentéktelen sebesülést is szenved
tem, ami szerencsére nem zavarta további menetünket.
Már erősen szürkült, amikor jobb kéz felől, egy hegyről magyarul
szólítva megállítottak és felrendeltek bennünket a hegyre. Itt talál
koztunk először magyar katonákkal. A 10. ezredbeli Szilasi főhadnagy
századánál léptük át az arcvonalat. A konzervet, kenyeret és a zászlót
odaadtuk a katonáknak, a levél Mázlónál maradt. Szilasit megkértük,
irányítson a hadosztályparancsnokához, Vasvári vezérőrnagyhoz.
Már jó este volt, amikor gyalogosan, szekéren, gépkocsin megérkez
tünk a hadosztályparancsnokságra. Vasvári m á r várt bennünket, nyil
ván Szilasi jelentette jöttünket. Szemmel láthatóan örült, hogy Mázló
megvan, egészséges és itthon van. Itt közölte Mázlóval, hogy felter
jesztették a soron levő alezredesi előléptetésre, amelyet meg is kapott
a későbbiek során.
A levelet, melynek tartalmát Mázló ismertette Vasvárival, maga a
hadosztályparancsnok juttatta el a hadseregparancsnokságra. Olyan
irányban is tájékozódtunk, hogy hajlandó lenne-e hadosztályával át
állni, ha a hadseregparancsnok nem reagálna a levélre. Az ilyen k é 
nyes kérdéseket természetesen csak személyesen Vasvárival beszél
hettük meg, mert a hadosztály vezérkari főnöke, Brindzei György
vezérkari százados kifejezetten szélsőjobboldali érzelmű volt. A had
osztályparancsnok katonailag nem tartotta lehetségesnek a hadosz
tályával való átállást, de a levél továbbítását becsülettel eszközölte.
A hadosztályparancsnokságon töltöttük az éjszakát, majd másnap
Husztra mentünk. A hadseregparancsnokság egy része ott volt, másik
része Beregszászra települt át. Az október 14—15-re virradó éjszakát
a huszti fogházban töltöttük. Nekünk azt mondták, karanténban va
gyunk, bár ennek több minden ellene szólt. Rendes ágyunk volt, az
ajtó nem volt bezárva, de a „napos" ott volt a folyosón, aligha csak
azzal a feladattal, hogy álmunkat őrizze.
A hadseregparancsnokságon az 1/b. osztályhoz kerültünk, amely
a mai saját viszonylatunkban körülbelül a felderítő osztálynak felel
meg. Az osztály vezetője, Molnár vezérkari őrnagy és beosztottai —
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különösen egy jól megtermett gyalogos százados — hallgatott ki
bennünket. Ennek során én kijelentettem, hogy ha kell választ vissza
vinni, szívesen közreműködöm ebben. Ezzel egyet is értettek. Ők is
inkább rám gondoltak, mint Mázlóra. Nemcsak fiatalabb voltam, de
nem is volt olyan családi kötöttségem, mint Mázlónak a három gye
rek. Közben alkalmam volt haza is írnom, hogy jól vagyok.
Érdekes módon, a hadifogságunk alatti bánásmód nagyon érdekelte
őket. Mi elmondtuk, hogy jól bántak mindannyiunkkal, nem lőttek
tarkón — mint ahogy itt mondják —, ezt nem is volt nehéz elhitetni
velük. Egyébként korrektül viselkedtek velünk szemben. Számítot
t u n k arra is, hogy hadbíróság elé állítanak. Fel is készültünk a véde
kezésre, de szerencsére nem került rá sor. Meg merem kockáztatni
azt a kijelentést, hogy ezen a fórumon nem is foglalkoztak ilyen kér
déssel.
A szovjet csapatok helyzetéről — egy esetet eltekintve — nem ér
deklődtek. Pedig helyénvaló lett volna. Az egyik térképen ugyanis
helytelenül volt berajzolva a magyar — tehát a saját — hadosztályok
helyzete. Két szomszédos hadosztályt cseréltek fel, nyilván téve
désből. Én erre felhívtam figyelmüket, ami általános csodálkozást vál
tott ki belőlük. De akkor sápadtak és vörösödtek el igazán — ki-ki
vérmérséklete szerint —, amikor kérdésükre megmondtam, hogy az
adatokat egy szovjet térképről tudom. Úgy vélem, nem kell kom
mentálni az eset jelentőségét: az egyik fél az ellenség helyzetét pon
tosabban tartja nyilván, m i n t a másik, fél a sajátját! Ez még akkor is
figyelemre méltó, ha az 1/b. osztály feladata elsősorban a felderítés,
tehát az ellenséggel kapcsolatos teendők végzése volt.
Akik az 1/b. osztályon velünk foglalkoztak, n e m voltak nyilasok.
Magukban el is fogadták az október 15-i Horthy-proklamációt és
őszintén sajnálták sikertelenségét. Ez a felfogás akkor, az adott hely
zetben pozitív volt.
Egyik nap délelőtt — ha jól emlékszem, október 16-án — hívattak
Molnár őrnagyhoz. Kérdezte, érvényes-e még az az ígéretem, hogy
hajlandó vagyok választ vinni a szovjet parancsnokságra. Igennel fe
leltem. Erre elmondta, feladatot kapott Dalnoki Miklós Bélától, hogy
menjen át a 4. Ukrán Front parancsnokságára és ott az 1. magyar
hadsereg parancsnoksága részéről kössön fegyverszünetet. Dalnoki
Horthy kormányzótól kapott felhatalmazást erre. Minden ezzel k a p 
csolatos tevékenység a legnagyobb titokban folyt. Véleményemet
kérte két dologban: mire számíthat odaát, melyik menetvonalon men
jünk. Rögtön kész voltam a válasszal: megnyugtattam, haja szála sem
fog meggörbülni, a menetvonalnak pedig — érthetően — azt az utat
javasoltam, amin mi jöttünk át néhány napja. Még egy dolgot java
soltam, induljunk azonnal, mert tanácsosnak véltem még sötétedés
előtt elérni a szovjet első vonalat, amelyet Molnár kérésére pontosan
megmutattam térképen.
Ha n e m is azonnal, de hamarosan megalakult csoportunk. Molnár
őrnagyon és rajtam kívül egy hadnagy, vagy főhadnagy tolmács és a
gépkocsivezető indult el a kora délutáni órákban Beregszászról. A
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megbízás Molnárnál volt, rádiót is vittünk magunkkal, meg fehér
zászlót is. A javasolt útvonalon mentünk. Amikor elértük a 18. had
osztályparancsnokság harcálláspontját, Molnár bement az épületbe
Vasvári vezérőrnagyhoz. Mi mindnyájan a gépkocsiban maradtunk.
Sokáig nem jött ki Molnár. Ideges voltam,' már kezdett szürkülni.
Nagy sokára izgatottan jött ki vezetőnk, beült a gépkocsiba, annyit
mondott, hogy viszamegyünk, a feladatról egy szót se.
Menet közben tájékoztatott bennünket, hogy néhány órával ezelőtt,
Dalnoki Miklós Béla szűk törzsével az általam részünkre javasolt m e 
netvonalon átment az oroszokhoz. Több csoport nagy apparátussal
üldözi, Brindzei György vezérkari százados" vezetésével. Molnár azt
is mondta, hogy a fegyverszünetet most már a hadseregparancsnok
maga is megkötheti.
Ezzel meghiúsult a nagy álom, a nagy lehetőség, amelynek valóra
váltásával bizonyára sok minden másképpen alakult volna. Nem lehet
rekonstruálni sohasem, mitől menekült volna meg az ország, ha
tervünk sikerül. Talán egyéni sorsom is másképp alakult volna.
Mindenesetre Mázlóval együtt hamarosan megkaptuk áthelyezésün
ket a 3. hadsereg parancsnokságához, amely akkor a Dunántúlon
volt. Nemcsak ketten voltunk hasonló helyzetben. Neubauer Pál,
Pribelszky és mások is átjöttek hasonló feladattal, nekik is menniök
kellett Kárpátaljáról.
Persze úgy mentem el új állomáshelyemre, Dombóvárra, hogy Bu
dapestet is érinthettem, néhány napot családommal töltöttem. Dombó
vár mellett, Mágocson volt a hadseregparancsnokság. Ott a vezérkari
főnök — ha jól emlékszem Kozár vezérkari ezredes — fogadott ben
nünket. Optimálisan vázolta a helyzetet, de mi tudtuk, hogy hazudik.
Elmondta, olyan stabil a helyeztünk, hogy német testvéreink nem is
adnak most segítséget, de ha baj lenne, segítenének. Ritkán hallhatni
ilyen ostoba, primitív érvet, különösen egy olyan katona szájából, aki
egy hadsereg vezérkari főnöke. Mintegy cáfolatképpen másnap — a
„stabil" helyzet ellenére —, pánikszerűen csomagolt a hadsereg
parancsnokság és vonult vissza a Balaton felé. Velük együtt m e n t ü n k
mi is.
Különböző helyekre kerültünk. Engem a hadsereg kiképző táborhoz
helyeztek, ahol segédtisztként kaptam beosztást. Zircen, az apátság
ban helyezkedtünk el. Parancsnokunk Kregczy Valdemár huszár alez
redes volt. Jóindulatúnak ismertem meg, n e m volt szélsőjobboldali
felfogású. Mázló máshová került. Több mint 25 esztendő után talál
koztam vele, mint nyugdíjas MÁV raktárossal. Szerénysége és a k ö 
rülmények miatt alakult így sorsa.
Zircen kisebb jelentőségű ellenálló munkát végeztem, önszántam
ból. Neubauer Pál is velem volt, hasonlóan gondolkodott, mint én.
Segítségemre volt írnokom, Ka j tár őrvezető, aki Budapesten, a P á l
utcában lakott. Én léptettem elő. Amikor alá akartam írni előlépte
tését, kezemre tette kezét és figyelmeztetett, hogy ne írjam alá, m e r t
ő zsidó származású és így bujkál. Aláírtam és mondtam, mint őr
vezető, még kevésbé lesz gyanús. Neubauerrel együtt megfogalmaz— 682 —

tunk és Kregczyvel aláírattunk egy felterjesztést a 3. hadseregpa
rancsnokságra. A németek ugyanis a szó legszorosabb értelmében
vandál módon viselkedtek. Az apátságban lefoglalták a könyvtár
szobát, ahol Luther-bibliák és más pótolhatatlan nemzeti értékek vol
tak. Kitépték a lapokat, odapiszkítottak és így tovább. Ezt írtuk le
felterjesztésünkben és megmutattuk az apátnak, Endrédy Vendelnek,
kihangsúlyozva, hogy a legcsekélyebb mértékben sem értünk egyet
„szövetségeseink" magatartásával — felekezetre való tekintet nélkül.
1944. december közepén édesanyám testvére meghalt/ Szabadságot
kaptam. A karácsonyt otthon töltöttem. Mindenképpen szomorú k a r á 
csony volt. Nagybátyám halála, tönkrement otthon, fogyó élelmiszer
készlet, bizonytalanság. Közben a szovjet csapatok körülzárták Buda
pestet. Akkori felfogásom szerint már nem tartottam lehetségesnek,
hogy harcoljak a szovjetek ellen. A szovjet csapatokkal és az ellenálló
magyarokkal viszont nem t u d t a m kapcsolatot teremteni. Bujkáltam,
ami nem volt veszélytelen játék. Már Zircen magamhoz vettem az
érvényes szabadságolási igazolványon kívül egy pecséttel ellátott
bianco igazolványt. Ezt a szabadságos igazolványomat kitöltöttem,
saját kezűleg mindig meghosszabbítottam, türelmetlenül várva a
szovjet csapatokat, amelyek február 13-án foglalták el azt a házat,
ahol laktunk, a mai Kosztolányi téren.
Közben a nyakamon egy szilánktól megsebesültem. Szerencsémre
ez sem volt veszélyes sérülés.
A szovjet és a velük együtt jövő' magyar katonáknak felfedtem
magam. Mindenképpen el akartam menni otthonról. Ha fogságba kell
esnem, az semmiképpen se családom szeme láttára történjék. Élénken
emlékezetemben voltak a néhány hónappal előbbi kellemetlen élmé
nyek.
így ismét fogságba kerültem. 1947. júliusában kerültem haza, sok
élménnyel, tapasztalattal, de amelyeket szívesen elengedtem volna.
Hazaérkezésem után felkerestem Illés Bélát. Wagner Annával dol
gozott az Űj Szó főszerkesztőjeként. Meghatott, ahogy fogadott. Kér
dezte, mik a terveim. Elmondtam, hogy szeretnék a demokratikus
hadseregben szolgálni. írt egy levelet Veres Péternek az akkori hon
védelmi miniszternek. Leírta találkozásunkat és javasolta;, adjon le
hetőséget, hogy a hadseregben szolgálatot teljesíthessek. így kerültem
néphadseregünk kötelékébe.

