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1945. január 23-án, kedden délután érkezett menetoszlopunk Mis
kolcra, az akkori huszárlaktanyából kialakított fogolytáborba. Igen
kellemetlen benyomást tett r á m a nagy szakszerűséggel elkészített
szögesdrót kerítések és a géppuskával felszerelt őrtornyok látványa.
A fogolykísérő tiszt átadott a táborparancsnok embereinek és m i 
előtt még a körletbe engedtek volna, megmotoztak bennünket, nehogy
ez úton lőszer, fegyver vagy robbanóanyag kerüljön a táborba.
Nem volt igazam, amikor bizalmatlanul szemléltem ezt az eljárást,
mert ismét megfeledkeztem arról, amit a fiatal szovjet főhadnagy
mondott, akinél átállásomkor jelentkeztem, hogy „háborúban nincs
előlegezett bizalom". Nem lehet ezt másként csinálni. Háborúban
ember embernek farkasává válik és az óvatosság áthághatatlan tör
vény minden helyzetben.
Még ezen a napon fürdőbe parancsoltak bennünket, ahol nemcsak
megtisztálkodhattunk a kellemes zuhanyok alatt, de ruháinkat is
fertőtlenítették, féregtelenítették. Ennek volt köszönhető, hogy a
vacsora elfogyasztása után, hosszú hónapok óta, először aludtam
nyugodtan, mert testemet nem rágták a tetvek.
Másnap reggeli után sorakozó volt a laktanyaudvaron és rajokba,
szakaszokba, századokba osztottak bennünket. A 33. század második
szakaszába kerültem és meglepetésemre én lettem a szakaszparancs
nok. A századparancsnok egy szlovákul jól beszélő katona lett, aki
civilben a füleki Zománcgyárban volt munkás. A nevére m á r nem
emlékszem.
A fogolytáborban sajátos napirend alakult ki. Reggel hatkor volt
ébresztő. Reggeli héttől nyolcig, ezután létszámellenőrzés. Ezt köve
tően mindenki szabadon rendelkezett idejével. Délután öt órakor
ismét létszámellenőrzés, majd vacsora. Este tízkor általánosan köte
lező takarodó.
Néhány nap eltelte után, a reggeli elfogyasztását követően, körle
tenként politikai tájékoztató volt, amit a tábor egyik tisztje tartott,
tolmács segítségével. Egy nagy térképről pontos tájékoztatást adott
az általános katonai helyzetről, amit belpolitikai tájékoztató követett
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Ilyen alkalmakkor mindig felötlött bennem az a gondolat, amit m á r
előző katonaidőm alatt is többször hallottam egyes bajtársaimtól,
hogy hazugság az a sok mendemonda, amit a horthysta kormányzat
hivatalos propagandaszervei a Szovjetunió politikai rendszerének ki
sebbítésére, rágalmazására összehordtak.
A politikai tájékoztatók megítélése kapcsán merült fel és alakult
ki bennem az a gondolat, hogy a szovjet társadalom, amely hadifog
lyainak tájékoztatást ad a politika alakulásáról, nyilván azért nem
titkolja szándékát, m e r t nincs is titkolni valója az egyszerű emberek
tömegei előtt, Az ilyen társadalmi rend csak igazságos társadalmi
rend lehet.
A táborélet megkezdése utáni időben érzéseim, gondolataim alaku
lását két irányból ható benyomások alakították. Egyfelől a még m i n 
dig gyötrő kétségek, a gyanakvás, „a göbbelsi propaganda" hatása
alapján keletkező benyomások, másfelől azok a felismerések, melye
ket a táborparancsnokság rólunk való gondoskodásának egész sora
ébresztett bennem.
Például: volt egy jóképű, magas, barna, fiatal szovjet hadnagy, aki
amolyan táborparancsnoksági törzsfőnök lehetett, mert mindenhol ott
volt. ahol valamilyen intézkedésre volt szükség. Ez a hadnagy m i n 
den délelőtt tíz óra után bejött a körletbe és felsorakoztatott száza
dunk legénységét megkérdezte, van-e valakinek tetűje. Ha valakinek
van, az bátran mondja meg, ne szégyellje. De aki eltitkolja, azt be
zárja a „karcerba", m e r t az olyan katona, aki a többi bajtársa egész
ségét veszélyezteti, n e m érdemel mást.
Ilyenkor megint felötlött bennem, miért fontos ezeknek a m i egész
ségünk, hiszen átállásiunk előtt még ellenségeik voltunk? Meg olyan
kor is, amikor naponta, pontosan délután három órakor, a profeszszor kinézésű szemüveges orvosszázados létrán felmászott a víztartály
hoz és ellenőrizte a víz tisztaságát.
Éjjel minden barakkban két ügyeletes adott szolgálatot azzal a fel
adattal, hogy a behordott fával állandóan fűtsék a benzines hordókból
fabrikált kályhát, hogy egyeneletes, jó meleg legyen.
Olyan sok emberséges intézkedésnek voltam szemtanúja és alanya,
hogy gyanakvásom egyre inkább kezdett feloldódni annak ellenére,
hogy dolgozott köztünk a suttogó propaganda is. Például azt ismétel
gették únos-úntalan, hogy azért gondoskodnak rólunk, m e r t a hadi
fogságban csak így tudnak majd bennünket dolgoztatni. Becsempész
tek közénk szovjetellenes könyveket. Én is olvastam egy ilyen k ö n y 
vet. Az író nevére már nem emlékszem. A könyv címe ez volt: „Hat
ló, negyven ember". Ebben egy tiszti fogolytábor élete volt leírva
és a fogoly élet minden borzalma. Az, hogy mennyit éheztek, hogy
megfőzték a derékszíjat is és azt ették.
Egy szóval, bizonyos láthatatlan erők igyekeztek közöttünk ébren
tartani a hadifogság mumusát. Mintha valahonnan irányították volna
hangulatunk alakulását.
Egyik napon azt vettem észre, hogy a szomszéd barakkban, a tiszte
sek, tiszthelyettesek közül sokan leszedik zubbonyukról a rangjelzé— 685 —

seket. Már a mi barakkunkra is átragadt a kór. Én nem követtem
példájukat, gondolván, hogy a fogolynyilvántartásban úgy is benne
van, kinek mi van a zubbonya gallérján.
Még ezen la* napon — ebéd után — napirenden kívül sorakozót ren
delt el a már említett fiatal hadnagy, akit egymás közt lityinantnak
neveztünk.
Magából kikelve kérdezte, ki volt az, aki elhíresztelte, hogy le kell
szedni a gallérról a rangjelzéseket? További indokolásul hozzáfűzte,
hogy a Genfi Egyezmény tiltja a rendfokozattól való megfosztást. Ezt
a Szovjetunió is aláírta. Ezt az egyezményt eddig csak Hitler vezérkara
sértette meg. ,,Mi pedig nam vagyunk hitleristák."
Megparancsolta, hogy a délutáni létszámellenőrzésen már minden
tisztes és tiszthelyettes rangjelzéssel köteles részt venni.
A tisztek külön voltak elhelyezve, színvonalasabb körletben, fehér
r e meszelt szobákban, rendes vaságyakon. Mi fapriccsen aludtunk,
mivel nem volt elég vaságy. A tisztek rendszeresen bejártak barakk
jainkba beszélgetésre, volt aki cigarettapapírt árult. A csillagleszedés
után megszűnt látogatásuk.
Pár hét múlva kezdtek újra jövögetni. Ekkor ismertem meg Köteles
Jenő főhadnagyot, későbbi parancsnokomat, aki volt alakulata kato
náit jött meglátogatni. Feltűnt közvetlen modoráról és arról, hogy
az egyszerű katonák nagy tisztelettel beszéltek róla és mindig szere
tettel vették körül.
Egyik napon a századparancsnok elmondotta, hogy a rangjelzés
leszedését eredményező rémhír a tisztek köréből indult el azzal a
sajátos tartalommal, hogy a tisztek között nem volt rangjelzés-lesze-'
dési hangulat. Most már szabályozva van, hogy a tisztek közül kik
látogathatják a legénységi körleteket.
A csillagleszedési eset a tisztek iránt amúgy is meglevő bizalmat
lanságot csak fokozta köztünk. Emiatt előfordult, hogy ha a barakkba
olyan tiszt jött bs, aki katonái ellenszenvét még a frontszolgálat ide
jén felkeltette maga iránt, azt volt beosztottai látványos jelenet köz
ben kizavarták a legénységi barakkból.
Ezen a télen február közepén felengedett a fagy. Enyhe, tavaszias
napok követték egymást. Az egyik ilyen február közepi nap délután
ján a parancskihirdetés alkalmával a táborparancsnok is jelen volt
és beszélt hozzánk tolmács útján.
Elmondotta, hogy az ideiglenes magyar kormány felvette a k a p 
csolatot a 2. Ukrán Front hadműveleti körzetében tevékenykedő
fegyverszüneti bizottsággal és arra kérte, hogy a fegyverszüneti szer
ződés értelmében felállítandó új magyar hadsereg részére toborzó
tevékenységet végezhessen a miskolci fogolytáborban a magyar kato
nák között, főleg azokat véve számításba, akik önként álltak át a
Vörös 'Hadsereghez. A toborzási feladattal a táborparancsnokság
lett megbízva. A mai naptól a toborzó m u n k a megkezdődik. Jelent
kezés az új magyar hadseregbe szigorúan az önkéntesség alapján
történik. A fegyverszüneti szerződés értelmében az új magyar had
seregnek részt kell vennie a német fasiszta hadsereg szétzúzásában.
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Ezer itehát, mielőtt bárki jelentkeznék, jól gondolja meg. A jelent
kezők másnap, reggel feliratkozhatnak a táborparancsnokság irodá
jában. Ez volt a lényege a táborparancsnok hozzánk intézett beszédé
nek.
A táborparancsnok közlésére megbolydult a szokásos életritmus.
A barakkban kisebb-nagyobb csoportokba verődve vitatkoztak a kato
nák. Ki így, ki úgy értékelte a hallottakat. A háború akkor már a
hetedik esztendőbe is kezdett átnyúlni. A katonák ezreiben egyre
világosabban felismerhetővé vált az események láncolatában, hogy
a háborúnak rövidesen vége lesz. Tehát a háború végének belátható
közelsége miatt sokan igyekeztek félrehúzódni. A táborlakók többsége
a háború túlélésének körülményeit latolgatta.
A táborparancsnokság számolt ezzel a várható körülménnyel. Más
nap reggeli után a táborirodában gyülekeztették a szakasz- és szá
zadparancsnokokat. Itt azt a feladatot kaptuk, hogy minden parancs
nok tartson megbeszélést alegysége katonáival és érje el, hogy a leg
jobbak jelentkezzenek a fasizmus elleni harcra.
Az én szakaszom túlnyomó részben azokból a katonákból állott,
akiknek parancsnoka voltam a Vörös Hadsereghez való átállás idején.
Elértem, hogy ezek — néhány fő kivételével — jelentkeztek az új
hadseregbe, vállalva a háborúval járó újabb veszélyeket. Hálás szív
vel köszönteim meg nekik és másnap büszkén jelentettem a, tábor
parancsnoki irodán, hogy szakaszom néhány kivétellel önként jelent
kezik a fasizmus elleni fegyveres harcra. Az még talán jobb is, ha
az a néhány lemarad, azok úgyis amolyan kalandorságra hajlamos,
zavaros fejű emberek voltak.
A jelentkezések megkezdődése után a táborlakók között amolyan
két pártra szakadás folyamatát lehetett megfigyelni. Az egyik —
kisebb — részhez azok tartoztak, akik jelentkeztek az új magyar had
seregbe. A másik rész azokból állt össze, akik nem jelentkeztek. Mivel
ezek az utóbbiak többen voltak, ellenvetéseiket egyre nyíltabban han
goztatták. Esetenként parázs viták alakultak ki a két csoport tagjai
között. Egyesek még fenyegetőztek is, hogy „jaj lesz nektek, ha for
dul a kocka". Mások szemünkbe nevettek és kuncogva mondták, hogy
az egész csak humbug, azért jelentkeztetnek önként, hogy ezeket
viszik ki elsőnek Szibériába.
A laktanyaudvar hátsó részében egy istállóból átalakított körlet
ben német hadifoglyok is voltak. Lehettek úgy kétszázan. Az ellen
lábasok csoportja közül a németül beszélők elmondták a németek
nek, hogy a magyarok közül sokan jelentkeztek a fasiszta Német
ország elleni harcokra. A németek többsége ezen felbőszültek és el
mondták a magyarokat mindenféle söpredék, cigány népségnek. Kö
zülük az egyik majdnem sírva ordította felénk, hogy a nagy német
birodalom azért szenved vereséget, m e r t ilyen szövetségesei vannak.
A mieink sem maradtak adósak. Szóbeli tehetségük legalább olyan
jó volt, ha nem jobb, mint a németeké.
A dolog azonban nem maradt annyiban. A németek a laktanya
udvaron tettlegesen is bántalmazták azokat, akik jelentkeztek. A
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mieink ismét csak nem maradtak adósak. P a r á z s ' verekedés
kezdődött. A verekedés láttán a „magyar virtus" azokban is felülke
rekedett, akik eleinte a németek felé orientálódtak és oda fejlődött
a dolog, hogy a jelentkezők védelmében ők is bekapcsolódtak a vere
kedésbe. Ez az eset bizonyította, hogy az egyszerű katonák között
általános volt a németgyűlölet.
A háborúskodásnak a táborparancsnok igen erélyesen vetett véget.
Magas drótkerítéssel elkerítette a németek barakkját és büntetésül
munkára osztotta be őket. Ez a megoldás a magyarok között általános
tetszést váltott ki. A jelentkezetteket pedig jelentősen felbátorította.
Igen jó hatást váltott ki a táborparancsnoknak az az intézkedése is,
hogy a jelentkezett katonák részére szakaszkötelékben minden nap
10 órától 11-ig zártrendi, alaki foglalkozást kellett tartani. Ezzel is
kifejezésre igyekezett juttatni, hogy csak formailag tartott bennünket
hadifoglyoknak.
Szép, tavaszt ígérő március eleji napok következtek. A jelentkezők
száma egyre gyarapodott. Már lehettünk kétezren is, amikor úgy már
cius tizedike táján orvosi vizsgálatra hívták be az új magyar hadse
regbe jelentkezett katonákat. Nagy izgalommal sorakoztunk az orvosi
rendelő előtt és drukkoltunk, nehogy valamilyen ok miatt kiszupe
ráljanak bennünket. Azt tapasztaltuk, hogy az orvosi vizsga inkább
amolyan egészségügyi intézkedés volt, mert csak néhányan estek ki
valamilyen bőrbetegség miatt.
A sorozások befejezése után a táborparancsnokság még rendszere
sebbé tette a politikai felvilágosítást. Most már minden nap meg
kaptuk az Új Szó című magyar nyelvű újságot és óriási lelkesedést
váltott ki, amikor megtudtuk belőle, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány megszavazta a földreformot és a Magyar Kommunista P á r t
helyi szerveinek irányításával a nemzeti bizottságok megkezdték a
földek kiosztását az Alföld lakossága között.
Március 15-e táján egyik reggel, amikor éppen a reggelire főzött
kukoricakását kanalazgattuk, a századparancsnokokat a táborirodába
parancsolták. Izgatottan vártuk, mi követi majd, mert ilyenkor m i n 
dig történt valami a táborélet egyhangúságában. Talán fél óra sem
telt bele, jön a századparancsnok és vidáman kiáltva adott parancsot,
hogy „szakaszparancsnokok hozzám". Kipirult arcáról láttuk, hogy
valami szokatlan következik.
Az a parancs — mondotta —, hogy akik a sorozóbizottság előtt
voltak és megfeleltek, azonnal szedjék holmijaikat és sorakozzanak
századonként a parancsnoki épület előtt. Nagy nyüzsgés, izgatott kap
kodás következett, majd a barakk előtt sorakozva a század elindult
a kijelölt helyre. Nem sokat vártunk, amikor kijött az irodából egy
sebhelyes arcú szovjet százados és a következő eligazítást adta: a
század ezen az éjszakán új körletben fog aludni. A körletet senki nem
hagyhatja el, mert kora reggel egy külön vonatszerelvény indul, viszi
az önként jelentkezetteket Jászberénybe, ahol a táborparancsnokság
át adja őket a magyar katonai hatóságoknak, és még a hét folyamán
megalakulnak a magyar csapattestek.
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A Szibériától való rettegés és a mai események lényege között —
hogy újra visszanyerjük egyéni szabadságunkat — olyan nagy volt
a távolság, a különbség, hogy a gyanakvás a kétkedés újra felébredt
bennünk és ennek kínos víziójától nem t u d t a m magam sem olyan
gyorsan megszabadulni, mint amilyen gyorsan az események követ
ték egymást.
Másnap korán ébresztettek bennünket és a hajnali derengésben
fegyelmezett menetoszlopokban elindultunk a Miskolc—Gömöri pá
lyaudvarra, a menet két oldalán fegyveres szovjet katonáktól kísérve.
A pályaudvaron felszálltunk a számunkra kijelölt vagonokba. Ott
száraz, friss búzaszalmából készített fekhelyet találtunk és vaskály
hát, mellette nagy kosár barnaszenet, a szénhalom tetején gondosan
apróra hasogatott, száraz gyújtóskötegeket.
Még alig derengett valami gyér világosság a vagonban. Mindenki
elhelyezkedett. Elhalkult az alattunk lapuló szalma zizegése is. Csen
des szuszogás közben vártuk az idő múlását. A várakozás csendjében
egyszerre a mozdony felől vonóhorgok csörgése indult el. Nagy r á n 
tással mozgásba lendültünk és a kerekek éles csikorgása köziben vona
t u n k kigurult a pályaudvarról.
Most, hogy a szerelvény egyre gyorsuló ütemben fokozta sebessé
gét, a vagonban is megindult a hangos beszélgetés a politikáról, á há
borúról, helyzetünk várható alakulásáról. Már jó ideje folyt a vita,
amikor észrevettük, hogy a féktuskók erősen csikorognak. Beértünk
valamilyen állomásba. Később megtudtuk, hogy Mezőkövesdre. Va
gonajtók húzogatásának zaja közeledett hozzánk, majd a mi vagonunk
ajtaját is elhúzták. A „lityinant" jelent meg az ajtóban, mellette a tol
mács. Parancsot kaptam tőle, hogy a szakaszt sorakoztassam a vagon
előtt, reggeliosztásra. A táborban szárított káposzta, bableves, kuko
ricakása, tea váltották egymást az étrendben. Kíváncsiak voltunk,
hogy a menet alatt mit k a p u n k enni? Nagy volt a meglepetés, m e r t
szalonnát, feketekávét, és nagy darab tégla formájú kenyeret k a p t u n k
reggelire. A bőséges, hazai ízeket idéző reggeli u t á n elégedetten vár
tuk a szerelvény továbbindulását.
Mielőtt ez megtörtént volna, megint jött a „lityinant", tolmácsból, ad
jutánsból, írnokból meg két fegyveresből álló sleppjével. Megállnak az
ajtó előtt és a lityinant a tőle szokásos módon kezdi mondókáját, amit a
tolmács így fordított: „Rosszindulatú emberek azt híresztelik maguk
között, hogy ez a szerelvény Szibériába viszi önöket. Mi ahhoz t a r t 
juk magunkat, amit eddig is mondottunk. Magukat még a imái nap
folyamán Jászberényben átadjuk a magyar katonai hatóságoknak.
Önöknek pedig elismerésünket fejezzük ki, mert, azzal, hogy önként
jelentkeztek a fasiszták elleni harcra, magas színtű erkölcsi köteles
ségről m u t a t t a k példát egész népük előtt. Ehhez tartsák magukat".
Azzal megfordult és kíséretével elindult a másik vagon felé. Ezek az
egyszerű, de félreérthetetlenül fogalmazott szavak nagy hatással vol
tak ránk. Mindenki leült szalmafészkére és csak hallgattunk.
Eközben a vonat újra elindult és m á r jó lendülettel száguldott v e 
lünk. Számolgatták a fiúk, mikor következik Füzesabony. Ott tolong— 689 —
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tak a szögesdróttal befont vagonablak körül. Majd jelezte az egyik
katona, aki ezen a vonalon volt civilben vasutas, hogy most követ
kezik Füzesabony! A vonat azonban n e m fékezett, hanem teljes len
dülettel átrobogott a füzesabonyi állomáson Hatvan felé.
A fékek csikorogni kezdtek, sokan a drótozott vagonablakhoz tola
kodtak. Izgatottan kiáltotta valaki, hogy Hatvanban vagyunk, ott a
Cukorgyár kéménye. A vonat lassan, tempósan megállt.
A szerelvény elejéről orosz vezényszavak, kiáltások hallatszottak,
majd az is elcsendesedett.
Már jócskán delelőn járt a kora tavaszi nap, amikor kívülről nagy
zajjal félrehúzták a vagon ajtaját. Az egyik fegyveres őr beszólt, hogy
a szakasz sorakozzék ebédre. Ez gyorsan ment. Nagy csajkacsörgés
közben leugráltunk a kocsiból és sóvárgóan, kíváncsi figyelemmel lestűk, mit kanalaz a szakács az odahozott kondérból.
Nagy volt az öröm, mert jó zsíros rizseshúst kaptunk. Ilyet bizony
már régen ettünk. Az étel íze egészen újszerűen hatott. Igen elége
dettek voltunk. Csajkáinkat, kanalainkat egy másik kondérben levő
melegvízzel el is mosogattuk. Ezt követően az őrök felparancsoltak
bennünket a vagonokra és ránkzárták az ajtót. Űjra feszült várako
zás következett. Közénk telepedett a nagy kérdés, elfordul-e a vonat
Jászberény felé?
~A várakozás csendes neszezésébe a mozdony sípszava hasított bele.
Egy hosszú, két rövid. Majd erős rántással megindult a szerelvény.
Aki odafért a vagonablakhoz, izgatottan bámult kifelé. Vajon m e r r e
fordul a vonat?
A szerelvény lassú döcögéssel, a váltókon hangos csikorgással, ha
tározott lendülettel húzott kifelé az állomásból. Az északi oldalon
levő ablaknál állók közül valaki elkiáltotta magát: Ott a pesti sínpár,
elfordultunk !
— Elfordultunk fiúk Jászberény felé!
— Nézzétek az a nyárfasor az oda vezető vasúti pálya mellett van,
mindjárt odaérünk!
Még olyanok is odanyomakodtak az ablakhoz, akik életükben most
jártak itt először, ö k is látni akarták, tényleg jó irányba megy-e a
vonat? Élénkség, izgatottság vett erőt rajtunk.
A feszültség véglegesen megtört. Hangos beszélgetés, vidám vitat
kozás zaja öntötte el a vagon belsejét. Az otthon felé áhítozás is han
got kapott. Most már lehet haza is gondolni, maholnap szabad embe
rek leszünk.
A legtöbben szabadságot fognak kérni új parancsnokaiktól. Már
arról is szó esett közöttünk, hogy otthon ki mit főzet édesanyjával,
feleségével. A ïnindig éhes frontkatona élénk fantáziája szabad utat
kapott. Volt, aki hízott kacsát vágat, mivel otthon már fogytán a téli
hízó szalonnája és ilyenkor az asszonyok kacsát hizlalnak. Volt, aki a
tészta után áhítozott, mivel a katonakonyhán ebből soha nincs bőség.
Lekváros derelye, túróscsusza, mákosmetélt körül forgott a szó.
Délután négy óra lehetett, amikor szerelvényünk megállt a jászbe
rényi vasútállomáson. A nap már jócskán a nyugati égbolt aljáról
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szórta ránk maradék sugarait. Ezután már gyorsan követték egymást
az események.
Parancsot kaptunk a kiszállásra. Felsorakoztunk az állomás mögötti
téren, ahol a menet élére m a g y a r katonazenekar állt. Majd elhangzott
az indulj vezényszó. A zenekar rázendített a Klapka indulóra és az
oszlop katonás, fegyelmezett sorokban megindult a jászberényi p á n 
célos laktanya felé.
Az utcán barátságosan integetve fogadott bennünket Jászberény
lakossága. >Sok asszony, lány szemeit törölgetve nézte kutatón-keresőn
a gyűrött, kopott ruhás magyar katonákat.
Jászberénybe érkezésünket követő másnapon, úgy emlékszem 16-a,
vagy 17-e lehetett, igen korán volt reggeliosztás. Falusi ember szá
m á r a ismerős nesz, zaj jelezte, hogy most más környezetben vagyunk,
mint Miskolcon. A kakasok abbahagyták reggeli koncertjüket, de még
innen-onnan lehetett hallani egy-egy elkésett kukorékolást. A paraszti
udvarokból kiszüremlő hangos kiáltozások együttes neszezése, itatóvödör hangos csörömpölése, egy-egy kútgém keserves nyikorgása j e 
lezte, hogy az állatok kora reggeli etetése a befejezéshez közeledik.
Megnyugtató, jóleső érzés volt hallgatni a benünket körülvevő békés
élet megszokott jeleit. Éreztük, hogy elmúlóiban v a n bennünk a tábor
élet nyomasztó fásultsága. Képesek voltunk m á r érzékelni az élet
öröm apró megnyilatkozásait is.
A reggeli után sorakozó, majd névsorolvasás következett. Aki a
nevét hallotta, annak a kijelölt helyen kellett várakoznia arra, hogy
majd hivatják az irodába.
Teljesen új arcok, új emberek együttesébe kerültem. Közöttük a r 
ról folyt a szó, a találgatás, hogy miért is hivathatnak bennünket az
irodába.
Nemsokára megtudtam, mert mindjárt az elején szólították a ne
vemet. A parancsnoksági épület első emeletén az egyik irodában m a 
gas nyakú, rendfokozat nélküli gimnasztyorkában az íróasztal mögött
állva várt r á m egy jól megtermett szőke fiatalember. Előtte hosszú
névsor, írószer, papírok. Katonásan jelentkeztem nála. Kezet fogott
velem és szólt, hogy csak álljak kényelmesen. Kérdezte a nevemet
és a névsorba bejegyzett, valamit.
Meglepett, hogy tiszta kiejtésű magyarsággal szólt hozzám. Elmon
dotta, az átadó bizottság tudja, hogy teljes fegyverzetű szakasszal
önként álltam át a Vörös Hadsereghez. Hogy milyen indítékok vezet
ték ezt a lépésemet, azok ismeretesek. A fasiszmus elleni fegyveres
harcra való önként jelentkezésemet, azt, hogy a 16. hadosztályból az
én szakaszom volt az egyetlen katonai alakulat, amely kötelékben
állt át a Vörös Hadsereghez, valamint, hogy szakaszom tagjai is csak
nem valamennyien velem együtt jelentkeztek, az átadó bizottság er
kölcsileg nagyra értékeli és az átvevő magyar katonai hatóságok fi
gyelmébe fogja ajánlani. Felállt, kezet fogott velem. Sok katonasze
rencsét kívánt és jelezte, hogy eltávozhatom vissza, kijelölt helyemre.
Szavai nagyon megnyugtattak, fokozták önbizalmamat. Szavain
keresztül igazolva láttam, hogy helyesen döntöttem, amikor átálltam.
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Az általam vezetett emberek sorsa nem került bizonytalan helyzetbe,
sőt életünk újra értelmet, célt kapott.
Délután négy óra lehetett, amikor a táborparancsnokság befejezte
az átadási előkészületeket és az átadáshoz ötösével sorakozva feláll
tunk közel a kapu kijáratához.
Körülnézegettem és megállapítottam, hogy a jelentkezettek közül
vagy kétszáz embert visszatartottak. Ezek között csendőrök, rendőrök,
pénzügyőrök voltak, vagy olyanok, akikre valamilyen háborús b ű n 
cselekmény bizonyult.
Vigyázz vezényszó hangzott, majd elindultak soraink a kapun kívül
levő térségre. Itt volt a katonazenekar újra, s néhány magas rangú
szovjet és magyar katonatiszt.
Egy magas termetű magyar őrnagy megállt az oszloppal szemben
és Fülöp József őrnagyként mutatkozott be. Majd beszélni kezdett.
Mondóka ja elég rövid volt. Elmondotta, hogy reánk, akik önként je
lentkeztünk a fasiszta Németország elleni küzdelemre, most nagy
szüksége van a hazának. Kért, hogy legyünk fegyelmezett, hűséges
katonái az új magyar hadseregnek. Letisztelgett az egyik szovjet ez
redes előtt. Kezet fogtak, majd parancsot adott a mellette álló tisz
teknek, hogy álljanak a századok élére és vezessék el őket a méneskari
laktanyába. A menetre szóló parancsok elhangzása után az oszlopok
indulásba lendültek. Elindultunk. Ezzel bezárult a kör.
Üjra szabad ember voltam. De ezt nem csak én éreztem így, hanem
valamennyien, akik fegyelmezetten, egyszerre lépve meneteltünk az
új élet felé. A történelem új fejezetet nyitott számunkra.
*
Azon az estén, 1945. március 17-e estéjén, harsány katonadaltól
volt hangos Jászberény állomás felé vezető utcája. Asszonyok, lányok
tódultak az utcára és barátságos integetéssel köszöntöttek bennünket.
Másnap reggel ragyogó napfényes tavaszi napra ébredtem a jászbe
rényi méneskari laktanya egyik istállójának szalmáján. A szerény
reggeli elfogyasztása után sétára indultam a laktanya udvarán, ahol
ekkor m á r háromezren is lehettünk. Közöttük sok ismerősre akad
tam, akikkel még a békehelyőrségben, Berettyóújfaluban együtt szol
gáltam. Ezek tájékoztattak, hogy az ezredük már alakulóban van és
szeretnék, ha én is oda kerülnék, legalább a régi ismerős bajtársak
együtt lehetnénk. Elmentem velük a laktanya bejárata melletti egyik
épületbe, ahol bemutattak Schmidt László őrmester ezredírnoknak,
aki néhány tiszthelyettessel az ezredtörzs szervezésén dolgozott.
Schmidt őrmester kérdésére elmondtam, hogy előző alakulatomnál a
. frontra induláskor a beosztásom zászlóalj-kürtös volt, majd később
szakaszparancsnok lettem.
Nagyszerű! — kiáltott fel, te leszel a harmadik gyalogezred kür
töse és egyúttal ellátod a törzsiben a szolgálatvezetői teendőket is!
Már úgy is azon főtt a fejem — mondotta Schmidt —, hogy erre a
beosztásra honnan kerítek alkalmas embert, így legalább ez is meg— 692 —

oldódott. Hozd ide a holmidat és helyezkedj el itt köztünk valamelyik
sarokban, aztán majd csak alakul valamerre a helyzetünk.
Ebben a környezetben pezsgő' élet zajlott., Itt már n e m lehetett n y o 
mát sem találni a szovjetekkel szembeni bizalmatlanságnak. A kato
n á k között élénk vita folyt arról, hogy mi lesz ezután. Akik az Alföld
keleti és nyugati részéből kerültek a laktanyába újságolták, hogy meg
kezdődött a földreform, földet adnak a szegényparasztoknak. Ebben a
környezetben teljesen felszabadultam és magam is bekapcsolódtam a
beszélgetésekbe. A velem átállt katonákat magammal hoztam a h a r 
madik ezredhez és különböző beosztásokba helyeztük őket. Elmondot
ták, most m á r nem csak örülnek, hogy az átállás mellett döntöttek,
hanem büszkék is arra, hogy olyan új népi hadsereg katonái lehetnek,
akik a szovjet katonákkal együtt harcolhatnak az új Magyarországért,
hogy alkalmuk nyílik törleszteni a szenvedésekért.
Elmondhatom, hogy örömmel és fegyelmezetten vettek részt a szer
vezés munkálataiban. Ekkor m é g nem volt nyilvántartás, a szervezett
ség nagyon kezdetleges volt. Ennek ellenére egyetlen esetben sem
fordult elő, hogy közülünk bárki is megszökött volna, vagy elhagyta
volna alakulatát, holott nemcsak az alkalom kínálkozott, de körül
ményeink is igen mostohák voltak. Naponta háromszor darált búzá
ból, vagy árpából főtt kását ettünk. Ellátásunk egészen a frontra in
dulásig igen gyenge volt. Ekkor ugyanis a 3. Ukrán Front 26. had
seregének alárendeltségébe került hadosztályunk és ettől kezdve el
látásunk gyökeresen megjavult.
Március 19-én megérkezett hozzánk a Budai ö n k é n t e s Ezred egyik
nagylétszámú csoportja és ezután a szervezőmunka nagy lendülettel
megkezdődött. Nagyon kevés tisztünk volt. A szervezőmunka nagy
részét a tiszthelyettesek és tisztesek végezték. Szakaszparancsnoki h e 
lyekre őrmestereket, szakaszvezetőket osztottak be. Századparancsno
kok tartalékos tisztekből kerültek ki, akik velünk együtt önként jelent
keztek, civilben tanítók, tisztviselők voltak.
Ezerparancsnokunk Viharos Gyula őrnagy, hivatásos tiszt lett. A
budai önkéntesek közül került hozzánk, segédtisztje előbb egy Réz
bányai nevű öreg főhadnagy, de idős kora miatt leszerelték. Az ezred
törzsfőnöke Gyéressy János tartalékos százados, aki bevonulása előtt
az alagi lóversenyistálló vállalatnál tisztviselő volt.
Én az ezredtörzs részlegeinek megalakítását kaptam feladatul, a
különféle műhelyek szakembereinek kiválogatását. Majd ezt követően
a szovjet parancsnokságtól megkaptam a törzs fegyverzetét, a lóállományt, szakembereket, szerszámokat. A szervezőmunkát március vé
gén befejeztük és április elsején az ezrediparancsnokság kitelepült a
városba, civil házakhoz. A laktanyában maradt a három zászlóalj és
a közvetlenek.
Április elejére ellátásunk javult valami keveset. Kenyeret már
eleget kaptunk, de ruházatunk nagyon siralmas állapotban volt Egyik
napon a laktanyakapuban álló őrön ezt a r u h á t láttam: katonasapka,
kopott civilruha, rövid télikabát, derékszíj, rajta tölténytáska, kezé
ben puska, lábán semmi. Sok százan voltak az önként jelentkezettek
8 Hadtörténelmi közlemények
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között hasonló öltözetben. Ruha-utánpótlást csak kint kaptunk a had
műveleti területen, zsákmányolt magyar anyagból.
Hetenként egyszer megkaptuk az Űj Szó című tábori újságot, ami
nek nagy keletje volt közöttünk. Addig nem is ettünk, míg ki nem
olvastuk. Ezután élénk vita következett. Egyik alkalommal az újság
b a n közölt szerkesztőségi cikk kapcsán élénk vita folyt az iskolában
levő körletben arról, hogy hazánkban polgári, vagy népi demokracia
legyen-e? A többség egyértelműen a népi demokrácia mellett foglalt
állást, csak néhányan — amolyan úriember-félék — voltak amellett,
hogy a polgári fejlődés irányát kell érvényesíteni. Ezeket azonban a
többség hangos nemtetszéssel lehurrogta. Egy ilyen hangos szóváltás
közben váratlanul belépett az ezredsegédtiszt, Ondrék József zászlós,
aki magából kikelve ordítani kezdett azokra, akik ellenezték a polgári
fejlődést, majd azzal fejezte be, „vegyék tudomásul, hogy itt nem
lesz bolsevizmus". Ettől kezdve Ondrék zászlóst a legénység tagjai
messziről kikerülték. Megindult tehát a politikai erjedés a katonák
között is.
Amikor befejeztük a szervező munkát, Viharos őrnagy összehívta a
törzs állományát és kihirdette, hogy az új hadseregben kezdetét veszi
a demokratikus fejlődés néhány gyakorlati feladatának megvalósítása.
Mától kezdve — mondotta — a jelentkezéseknél n e m kell használni
az „alázatos" szót és a megszólítás „felfelé úr, lefelé bajtárs". Ez meg
lepő volt és nagyon tetszett a legénységnek. A gyűlés után többek
kifejezték, hogy lesz még bajtárs „felfelé" is.
Április 5-én Viharos őrnagy újra összehívta a törzset és kihirdette
Szálai Tibor ezredes, hadosztályparancsnok írásos üdvözletét, amely
ből megértettük, hogy a magyar nemzet súlyos feladattal bízott meg
minket, az új hadsereg katonáit, mert a nemzet becsületén a hitleris
ták által ejtett gyalázatot a mi hősi helytállásunknak kell lemosnia.
Ez és a szebb magyar jövőbe vetett hit kell, hogy erőt adjon nekünk
nemes megbízatásunk sikeréhez. Valahogyan ilyen formán volt a
mondanivalója a hadosztályparancsnok levelének, amennyire vissza
tudok emlékezni. Lelkesítő meglepetésként hatott a parancsnok beje
lentése, hogy a szovjet parancsnokság közlése szerint tegnap a néme
teket végleg kiverték hazánk területéről a szovjet hadsereg csapatai.
Kitörő örömmel vettük tudomásul a hírt és ettől kezdve rohamosan
növekedett a szovjet katonák iránti rokonszenvünk, akikben eddig is
a legönzetlenebb bajtársakat ismertük meg.
Április 10-én a harmadik ezred már teljesen feltöltött állapotban
volt és türelmetlenül vártuk, mikor indulhatunk hadműveleti terü
letre. Április 24-én este Schmidt Laci örömmel újságolta, hogy meg
jött a menetparancs. Éjjel, az ezred riadóparancsot kapott és a jász
berényi állomás rakodója mellett álló tehervonatba megkezdtük a be
rakodást. 26-án este befejeztük a rakodást, majd lefeküdtünk aludni.
Egyszer csak arra ébredtem, hogy gyors tempóban megy velünk a
vonat. Ezután már nem t u d t a m aludni az izgalomtól.
Reggel nyolc óra lehetett, amikor elértük Budapestet és az össze
kötő vasúti híd helyén épült toronymagas fahídon át cammogott v e 
lünk a vonat a budai oldalra.
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Elszorult szívvel szemléltük a lesújtó látványt, fővárosunk össze
rombolt romhalmazát. Sokan voltak köztünk pestiek, akik közül töb
ben könnyeztek a látvány hatására. Elkeseredésük minket is magá
val ragadott. Ökölbe szorult a kezünk és mondogattuk nekik vigasz
talásul: „Ne búsuljatok, ezért még megfizetünk!"
Szerelvényünket Celldömölkön át Sopron felé irányították, m e r t ezen
a vonalon a hidakat a szovjet csapatok m á r helyreállítottak. Április
30-án reggel Wiener-Neustadtba érkeztünk és megkezdtük a vagonok
kiürítését.
Megtudtam, hogy ezredünk a hadosztály harcrendjében az első lép
csőben kerül alkalmazásra. Ez a körülmény fokozta b e n n ü n k a vára
kozás izgalmát. A zászlóaljak m á r az éjjel menetet hajtottak végre és
Wiener-Neustadt-tól délnyugatra, Winzendorf és Netting községek
körzetében gyülekeztek.
A harmadik ezred törzse április elsején éjszaka menetfeladattal
Winzendorf községbe települt és itt elszállásolt. Az éjjeli m e n e t alatt
hallani lehetett a front hangját. Az ágyúzás zaja hol gyengébben, hol
erősebben hallatszott. Egymásra néztünk. Nem sokára mi is ott le
szünk.
A Winzendorfban eltöltött napok élénk tevékenység közben teltek.
A 26. hadsereg parancsnoksága kiegészítette ruhakészleteinket. Min
denkiről leszedték a civilruhát és új posztó egyenruhával cserélték
ki. A lábbeliellátás gyökeresen megoldódott. Nagyon jó síbakancsokat
kaptunk és azokkal mindenkit elláttunk. Élelmezésünk sokkal jobb
lett, mint a legjobb békeellátás volt a horthysta hadseregben. Olyan
finom dohányt kaptunk, hogy olyat csak az; urak szívtak nálunk Ma
gyarországon, így mondták akkor a katonák.
Elterjedt a hír, hogy ezredünk rövidesen bevetésre kerül. Ezt meg
erősíteni látszott az az esemény, hogy május 7-én reggel kilenc óra
kor az ezred szemlére sorakozott Winzendorf község mellett egy tágas,
füves legelőn. A felállás díszoszlopban történt. Az oszlop jobb oldalán
az ezredtörzs, élén a törzsfőnök, mögötte az ezredsegédtiszt, emögött
pedig én mint ezredkürtös. Feladatomnak megfelelően a közeledő
tábornok megjelenésekor trombitámon fújni kezdtem a „generálmarsot". A tábornok végighaladt az arcvonal előtt és pihenjt vezényelt.
A tábornok a 26. hadseregtörzs vezérkari tisztje volt és megszem
lélte a hadosztály első lépcsős ezredét. Meglepő volt, m e r t olyat még
nem láttunk, hogy a pihenj után a tábornok a katonák sorai közé
ment, megnézegette a katonák ruháját, felszerelését és tolmácsa se
gítségével egyik-másik katonától megkérdezte, van-e családja, mikor
volt otthon, mi újság odahaza. Meglepő azért volt, m e r t az előző idők
ben a. tábornok a szemlén megmutatta magát és azzal elviharzott.
A katona családi körülményei iránt pedig még a szakaszparancsnok
sem érdeklődött, nemhogy egy igazi tábornok!
A hatás; óriási volt. A katonák napokig beszéltek róla. A megkér
dezett katonákkal ezerszer elismételtették bajtársaik, hogy m i t kérde
zett a szovjet tábornok és hogyan kérdezte, és mit nézett meg szerel
vényükön.
8*
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Május 7-én este kilenc órakor az ezredet riadókészültségbe helyez
ték. Ilyen helyzetben voltunk még nyolcadikán is. A szerelvényt éjjel
nem volt szabad letenni, csak a derékszíjat engedtük meg. Kilence
dikén hajnalban irtózatos lövöldözésre ébredtünk. Álmunkból fel
riadva mondogattuk egymásnak: no pajtás, itt az idő, eljött az alka
lom, mindjárt jön a riadóparancs. Ahogyan így szedelőzködünk, be
rohan az ügyeletes hangosan kiabálva: „Fiúk, vége a háborúnak!"
Erre senki sem" számított és mondhatom, hogy vegyes érzelmekkel
fogadtuk a hírt. A leszámolás szándéka minden katonába befészkelte
magát és erre hónapokon keresztül készültünk. A leszámolás lehető
ségét elfújta a szél. Nem volnék következetes, ha azt állítanám, hogy
nem örültünk a háború végének. Ez az érzés azonban csak később
kezdett bennünk tudatosodni, csak lassan, fokozatosan szorította ki
az előbbit, a' leszámolás érzését.
Ma, az idők távlatában már elképzelni is nehéz, milyen nagy, mi
lyen mélyreható önvizsgálatra, önmagunkkal való számvetésre volt
szükség ahhoz, hogy félretegyük különböző fenntartásunkat, hogy
merjük kinyitni szemünket a világosság előtt. Hogy merjük, akarjuk
félretenni családi gondjainkat, legyőzzük kételyeinket, félelmünket és
szilárd meggyőződéssel vállaljuk a harcot. Ha nem is tudtuk, de érez
tük, hogy vállalnunk kell a fasizmusellenes harcot, annak minden
kockázatával. Hogy áldozatkészségünk és helytállásunk megérdemli-e
valaha az elismerést, azt eldönti majd a történelem.

