
Az 1943-as év hadi eseményei elõrevetítették a tengelyhatalmak vereségének le-
hetõségét. A világháború fordulópontjának tekintett sztálingrádi csatát követõen a
vereséget szenvedett német csapatok fokozatosan szorultak vissza az elfoglalt te-
rületekrõl, veszteségeik pótlására szövetségeseiket is egyre inkább igénybe vet-
ték. A magyar politikai vezetés igyekezett maradék erõit a Kárpátok védelmére
koncentrálni annak reményében, hogy az elõre nyomuló szovjet csapatok elsõsor-
ban Berlin felé igyekeznek. A német megszállás és a Sztójay-kormány hatalomra
kerülése után azonban német nyomásra a mozgósított erõket Galíciában vetették
be. Komoly veszteségekkel járó hadmûveleteket követõen a magyar 1. hadsereg
erõi a Kárpátokba vonultak vissza, ahol az Árpád-vonal erõdítményrendszerében
sikerrel tartották fel a 4. ukrán front csapatait. Románia 1944. augusztus 23-án kilé-
pett a háborúból, a szovjet haderõ a magyar védelem hátába került, ezért a magya-
rok kénytelenek voltak kiüríteni állásaikat. Az 1. hadsereg német alakulatokkal
keveredve a Felvidéken és Szlovákián keresztül vonult vissza, az utolsó alakulattö-
redékek számára a háború 1945 áprilisában ért véget.

Az ismertetett napló szerzõje Kiss Ferenc Nagykörûrõl származó honvéd, aki 1941.
október 13-án kezdte meg katonai szolgálatát a szolnoki VI. gépvontatású légvé-
delmi tüzérosztály 2. gépágyús szakaszánál. Bevonulását követõen megkapta
alapkiképzését, majd gépkocsivezetõnek sorolták be. Az ehhez szükséges ismere-
tek elsajátítása után részt vett alakulatának mindennapi életében. 1943-ban évfo-
lyamának szolgálati idejét a hadi helyzetre való tekintettel meghosszabbították,
így a magyar 1. hadsereg mozgósítása sorkatonaként érte. Frontszolgálata alatt
mindvégig naplót vezetett, amelyben igyekezett rögzíteni a körülötte történt ese-
ményeket, érzéseit, emlékeit. Kiss Ferenc rövid idõt fogságban töltött, majd társai-
val együtt vonattal Focsaniba szállították, ahonnan 1945. szeptember 3-án tért ha-
za otthonába. Naplóját az eredeti kézirat alapján késõbb lánya írta át. A visszaem-
lékezés jelenleg is Kiss Ferenc birtokában van.
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Sõregi Zoltán

Egy katona visszaemlékezése
világháborús frontszolgálatára*

* Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kiss Ferencnek, hogy a közléshez hozzájárult, Pelyvás
Sándornénak és Mányoki Gabriellának, hogy közremûködtek az átírásban.



Forrás

Kiss Ferenc naplója

Indulás napján az SZTK elõtti téren volt az ünnepélyes búcsúztató, amelyen a hoz-
zátartozók is rész vettek. Elbúcsúztunk tõlük és elindultunk a vasútállomásra. Elõ-
zõleg már mindent felrakodtunk a vonatszerelvényre. Az ágyúkat, a gépkocsikat
és egyéb felszereléseket rögzítettük az elmozdulás ellen. Éjfél után elindultunk,
Nyíregyházán keresztül, át a záhonyi Tisza hídon. Másnap reggel 7 órakor érkez-
tünk Beregszászra1. Azonnal lerakodtunk. Az ágyúkat a város különbözõ pontjaira
széttelepítették. A mi gépkocsitelepünk a városi vágóhíd udvarán lett elhelyezve.
Így, március elején itt a Kárpátok közelében eléggé fagyosak, hidegek voltak az éj-
szakák, de még a nappalok is. Ráadásul az elhelyezésünk sem volt megfelelõ. So-
kat fagyoskodtunk. Késõbb enyhébbre fordult az idõjárás. Nem közölték velünk,
hogy meddig maradunk itt, mikor indulunk tovább a frontra. Eleinte eseménytele-
nül teltek a napok, amikor elhagyhattuk a szálláskörletünket, ismerkedtünk a vá-
ros nevezetességeivel és barátkoztunk a lakossággal. A városban túlnyomórészt
magyarok éltek, kevesebb a más nemzetiségû.

1944. március 19-én a német hadsereg meglepetésszerûen megszállta Magya-
rországot. Ekkor Beregszászt is elözönlötték a német csapatok. Átvették az irányí-
tást. Elkezdtek garázdálkodni, erõszakoskodni. A helybeli nyilas szervezet is segí-
tett nekik ebben. Feltörték és kifosztották a zsidó üzleteket és lakásokat. A helybe-
li városi rendõrség nem volt elegendõ megfékezni õket. A városi rendõrkapitány a
magyar katonaságtól kért segítséget. A segítséget megkapták. Ettõl kezdve minden
helybeli rendõr mellé két magyar katona lett beosztva, és így járõröztünk a város
utcáin. A járõrök kétóránként váltották egymást. Ez így folytatódott, amíg Bereg-
szászon állomásoztunk.

1944. április 12-én megkaptuk a frontra indulási parancsot. Vonatszerelvényre
rakodtunk és elindultunk a Vereckei-hágón átvezetõ vasútvonalon. A szerelvé-
nyünk elé két mozdonyt kapcsoltak az emelkedõkön, mégis csak lassan tudtunk
áthaladni a Kárpátokon. Az út menti vidék gyönyörû volt, mi mégis szorongó gon-
dolatokkal voltunk elfoglalva.

Április 13-án késõ délután érkeztünk az ukrán területen lévõ Sztrijbe.2 Itt 15 óra
hosszat vesztegeltünk, mivel a németek feltartóztatták a szerelvényünket. Április
14-én hajnalban indulhattunk tovább Sztaniszlóba.3 Ide dél körül meg is érkeztünk,
lerakodtunk és a kijelölt helyen, a vasútállomás mellett elfoglaltuk a helyünket.

A gépágyúkat és a gépkocsikat az állomás körül széttelepítettük. A kezelõ sze-
mélyzetet a közeli lakásokban elszállásoltuk. A háborús körülményekhez képest
igyekeztünk otthonosan berendezkedni. Úgy mondták, messze van ide a front,
úgy 45 km-re. Az elsõ éjszaka eseménytelenül telt el, csupán a távoli front villaná-
sai és morajlása hallatszott. Április 15-én a szovjet bombázórepülõk támadták a
vasútállomást. Elõször világítóbombákkal, úgynevezett Sztálin-gyertyákkal megvi-
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1 Beregszász (ma: Berehove, UA) 1944-ben Magyarország része.
2 Sztrij (ma: Strij, UA) Város a Szovjetunióban a magyar 1. hadsereg hadmûveleti területén. 
3 Sztaniszló, Sztaniszlau, Stanislawow (ma: Ivano-Frankovszk, UA) Város a Szovjetunióban a magyar 1.

hadsereg hadmûveleti területén.



lágították a terepet, utána dobták le célzottan a bombákat. Néhány bomba így is
célt tévesztett. Nem az állomás területére esett, hanem a környékére. A mi körle-
tünkbe is becsapódott három darab kétmázsás bomba. Az egyik közülük egy lakó-
házat talált el, egy másik az egyik gépágyú közelébe esett le. Ez három emberünk
halálát és egy sebesülését okozta. A gépágyú is megrongálódott. Ezt azonban a
mûhelyben ki lehetett javítani.

A hõsi halált halt bajtársainkat katonai tiszteletadással – díszszakasz, sortûz – bú-
csúztattuk és temettük el a helyi temetõben az erre a célra kijelölt parcellába.

Ebbõl az esetbõl a parancsnokság levonta a megfelelõ tanulságot. Biztonságos
távolságra kell az állomástól telepíteni a lövegeket. Ez a feladat két napon belül vég-
re lett hajtva. Az új állások az állomástól kb. 500 méternyi távolságra voltak. A bom-
bázások tovább folytatódtak, általában éjszaka. Ennek oka az volt, hogy az oroszok
ezen a területen régi típusú bombázóikat vetették be, így ezeknek a nappali beve-
tésben nem lett volna esélyük a korszerû német vadászgépekkel szemben. 

Az éjszakai légitámadások gyakorlatilag úgy történtek, hogy az oroszok elõ-
ször világító bombákkal megvilágították a kijelölt célpontot, és utána dobták le a
bombáikat. Ezzel szemben a légvédelmet a fényszórók segítették, az ellenséges
gépek megkeresésében. Ez nem mindig sikerült, de ha mégis, manõverezéssel a
megvilágított gép pilótája igyekezett kikerülni a fénycsóvából. Mégis a fényszórók
segítsége nélkül a légvédelem csak vaktában lövöldözött volna. Az éjszakai légvé-
delem ilyen körülmények között, bár nem lehetett eléggé hatásos, mégis érzékel-
hetõen korlátozta az éjszakai bombázók tevékenységét. Nappal tehát nem jöttek
felénk a bombázók, így viszonylag nyugodtan voltunk tõlük.

A városnak ezen a részén vegyes nemzetiségû lakosság élt, túlsúlyban lengye-
lek, vasutas foglalkozásúak. Rokonszenves emberek voltak, szerették a magyaro-
kat, de haragudtak a németekre. Mi is egy ilyen lengyel vasutas család házánál vol-
tunk elszállásolva. 

Nekem a gépkocsivezetõi beosztásomnál fogva több volt a szabad idõm, ezért
május végén és június elején gyakran lementünk fürödni a közeli Bisztrica folyóra.
Érkezett a hír, hogy súlyos harcok árán, május végén sikerült az orosz csapatokat
10 km-rel hátrább szorítani Kolomia4 város környékén.

Ezekben a harcokban elesett a magyar Hunyadi Páncélos Hadtest parancsno-
ka, akit itt, a városi temetõben nagy díszpompával temettek el. Nekem is részt kel-
lett vennem a szertartáson.5

1944. június 21-én6 a szovjet hadsereg nagy erõkkel áttörte a frontot Kolomiá-
nál. Sok veszteséget okoztak az ott lévõ német és magyar alakulatoknak. Gyorsan
törtek elõre, minket is a bekerítés veszélye fenyegetett. Ezért június 22-én azonna-
li menetkészültséget rendeltek el. Sietõsen búcsút vettünk a lengyelektõl és már
délután elindultunk a Kárpátok irányába. A visszavonulási útvonalon nagy volt a
szervezetlenség. Gyalogság, lovas és gépesített ágyús ütegek lepték el az utat.

315

4 Kolomia (ma: Kolomija, UA) Város a Szovjetunióban a magyar 1. hadsereg hadmûveleti területén. 
5 Nyilvánvaló tévedés, a Magyar Királyi Honvédségben ilyen alakulat nem létezett. A hely és idõ alap-

ján valószínûsíthetõ, hogy az elesett tiszt vitéz barankay Barankay József százados, az 1. rohamtüzér-
osztály parancsnoka volt, aki 1944. július 13-án halt hõsi halált Targowa helység közelében. (BÚS-
SZABÓ 1999. 380.)

6 Az 1. Ukrán Front 1944. július 22-én ment át támadásba a magyar 1. hadsereg balszárnya ellen. (55.)



Mindenki igyekezett kikerülni a bekerítésbõl, ami az elõnytelen harcot vagy a fog-
ságba esést jelentette volna. 

Igen nehéz volt az elõrejutás, az elõzés. Hiába volt a mi alakulatunk gyorsab-
ban mozgó, nem volt szabad az út elõttünk. Már sötétedett, amikor áthaladtunk a
Bisztrica folyó hídján. Közben eleredt az esõ, az útpadka felázott, sáros lett, még
nehezebb volt az elõrehaladás. 

Késõ este, 9 óra után értünk be Nadvornajára.7 Itt valamiért várakozni kellett.
Közben valahonnan német tankoszlop bukkant elõ, amik miatt le kellett húzódni
az út szélére, az árok partjára. Ez sem volt elég, az egyik tank belelökte a kocsimat
az árokba. Szerencsére az árok csekély és keskeny volt, így nem borult fel a gép-
kocsi. Mégsem tudtam saját erõmbõl kijönni belõle, mert elázott az árok oldala.
Vontatókötéllel egy másik tehergépkocsi segített kimászni az árokból. Komoly baj
nem történt, de a félredõlés miatt több mint tíz liter benzin kifolyt az üzemanyag
tartályomból. Ez is elég kár volt, mert szûken adagolták az üzemanyagot.

Hajnalig ott várakoztunk a város fõutcáján. Ekkor tovább indulhattunk, a kö-
vetkezõ településig, Delatinig.8

Itt már közel voltak a hegyek, az út is erõsen emelkedett. A felhõ eloszlott,
ezért tartani lehetett az ellenséges repülõk támadásától. Az út mentén az ágyúkat
tüzelõállásba helyeztük. Két óra múlva tovább kellett menni, 10 km-re egy kicsiny
település mellett foglaltunk el tüzelõállást. 25–30 ház lehetett, a lakosság nem mu-
tatkozott. Késõbb mégis odaballagott hozzánk egy fehér hajú ukrán öregember.
Beszélgetni kezdtünk vele, már ahogy tudtunk. Sztaniszlóban tíz hétig tartózkod-
tunk, ahol a lakosságtól elsajátítottunk néhány szót keverék lengyel, ukrán nyel-
ven. Azt megértettük, hogy mondta az öregember: „háború nem jó, béke jó, haza-
menni jó. Magyar katona jó, német katona nem jó.” Egyikünk megkínálta cigaret-
tával, elfogadta, rágyújtott, úgy beszélgettünk tovább. A cigaretta elégése után el-
köszönt, kapott még két szálat, eltette és hazament. 

Volt köztünk, aki mondta, minek állunk vele szóba, lehet, hogy kém volt és a
hangulatot jött kipuhatolni. Mi mondtuk neki, szerintünk ez egy õszinte ember
volt, aki nem szereti a háborúzást.

Közben az úton folyamatosan jöttek a visszavonuló csapatok, különféle fegy-
vernemek vegyesen. Ellenséges bombázó repülõk szerencsére nem jöttek, így vi-
szonylag nyugodtan voltunk. Felderítõ gépek azonban elég gyakran, nagy magas-
ságban köröztek felettünk. A napfény megvilágította a gépeket, de nem lõtte õket
a légvédelem, mivel nem voltak veszélyesek, a lõszerrel viszont takarékoskodni
kellett.

Két napig voltunk ezen a helyen, biztosítva a zavartalan visszavonulást. Utána
továbbmentünk a Tatár-hágó közelébe. 

Tatarov9 helység mellett foglaltunk újabb állást. Innen már csak 10 km-nyire
volt a hágó. Gyönyörû, sûrû fenyves erdõk voltak mindenfelé. Itt is csak egy napig
maradhattunk. Másnap tovább kellett menni a Tatár-hágóra. Délelõtt 10 óra körül
ért fel tüzérosztályunk a hágó tetejére. Itt van az ezeréves határ. Itt minden üteget
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7 Nadvornaja (ma: Nadworna, UA) város a Szovjetunióban a magyar 1. hadsereg hadmûveleti terüle-
tén. 

8 Delatin: galíciai település (ma: Deljatin, UA)
9 Tatarov (ma: Tatarow, UA) település a Prut völgyében. 



elhelyeztek arányosan a hágó védelmére. A mi ütegünk közvetlenül a hágó tete-
jén, az út mentén helyezkedett el. A táj gyönyörû volt, a kilátás is szép. Minden
irányban sûrû fenyveserdõk terültek el. Csupán egy helyen, az ukrán oldalon volt
egy kis tisztás, néhány faház volt rajta, melléképületekkel. Ezt a területet füves le-
gelõ borította. 

Június 26-a volt ekkor, felhõtlen idõ, ragyogóan sütött a nap. Kellemes volt a
hegyi levegõ. A délutáni órákban kaptuk a hírt, bemondták a rádióba[n], hogy si-
kertelen merényletet követtek el Hitler10 ellen. Életben maradt, csupán könnyeb-
ben sebesült meg. A merénylõket letartóztatták. Mindenütt élénken tárgyalták az
eseményt. A legtöbb ember úgy vélekedett, bárcsak sikerült volna a merénylet, ak-
kor talán hamarabb vége lenne ennek a háborúnak. 

Közben a visszavonuló alakulatok egyre jöttek egymás után. Kapaszkodtak fel-
felé a hágó tetejére. A magyarországi oldalon pedig óvatosan ereszkedtek lefelé a
szerpentinen. A hazai oldal sokkal meredekebb, ezért ezen az oldalon közlekedni
nagyon veszélyes. Volt kilenc élesen kanyargó, meredek szerpentin egymás után.
Még letekinteni róla a mélybe is hátborzongató látvány volt. Különösen a gépvon-
tatású, tarackos nehéztüzérek féltek ettõl az útszakasztól. 

Mi, gépkocsivezetõk, szabadidõnkben órák hosszáig figyeltük ezt a leereszke-
dést, ezt elunva a kilátás szépségében gyönyörködtünk. A hágó tetejérõl messzire
el lehetett látni. A távolban három hófödte hegycsúcs is látszott. Köztük is az egyik
a legnagyobb, a legszebb. A napfény ezüstösen csillogott a hófödte csúcsokon.
Azt kérdezi Dobos Antal besenyszögi gyerek: – „Mi a neve annak a hegycsúcsnak
ott?” „Az a Hoverla”11 – mondtam én, mivelhogy tanultuk az iskolában a földrajz-
órákon. Meghallotta ezt egy tüzér fõhadnagy, aki a nehéztüzérség áthaladását irá-
nyította, és azt mondta: – „Ez nem Hoverla, hanem az a Hóvár.” Én ezt nem cáfol-
tam meg, mert hosszú tapasztalatból tudtam már, hogy a feljebbvalóval nem illik
vitatkozni. Különben is tudtam róla, hogy Észak-Erdély 1940. évi visszacsatolása
után magyarosították a földrajzi elnevezéseket. Tehát ebben megegyeztünk.

Sajnos estefelé hirtelen sûrû felhõk lepték el a hegyeket. Sürgõsen sátrakat kel-
lett építeni, a sátorba száraz avart felhalmozni fekhelynek. Alighogy elkészültünk
vele, eleredt az esõ és bõségesen esett egész éjjel. Sõt még másnap és a harmadik
napon is folyamatosan. Vége lett a gyönyörû kilátásnak. Ráadásul az élelmünk is
elfogyott. Kiosztották az utolsó tartalékot, de már csak kenyér volt. 28-án már me-
leg ebéd sem jutott. Mondták, hogy a kenyérrel mindenki úgy gazdálkodjon, hogy
nem tudjuk, mikor kapunk újra élelmet. Az élelmezési osztag az élelmiszertartalé-
kokkal együtt odaveszett a fronton, fogságba esett.

Az esõs idõ kedvezett a hágón való átvonulásnak, mert így nem kellett tartani
az ellenséges bombatámadástól, ami bizony nagy kárt tudott volna okozni a hágó
ukrajnai oldalán összetorlódott csapatok között.

Június 30-án12 parancsot kaptunk a továbbvonulásra. Az esõ elállt, ismét kisütött
a nap. Én lövegvontató gépkocsivezetõ voltam, ezért a meredek szerpentineken
való leereszkedés minden figyelmet, lélekjelenlétet igénybe vett. Bizony boldogan
felsóhajtottunk, amikor szerencsésen túljutottunk rajta. Most nem volt idõnk, sem
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10 Adolf Hitler (1889–1945) német kancellár (1933–1945)
11 Hoverla: az  és egyúttal  legmagasabb csúcsa, magassága 2061 méter.
12 A helyes dátum július 30. SZABÓ–SZÁMVÉBER, é. n. 56.



kedvünk a változatos táj szépségeiben gyönyörködni. A szerpentinek elhagyása
után enyhébb lett a lejtõ, így kissé fellélegezhettünk.

Egy kis helyi falu mellett jöttünk el, a nevére már nem emlékszem. Késõ dél-
után megérkeztünk Rahóra.13 Ez a város lent van a völgyben a Fekete-Tisza és a
Fehér-Tisza összefolyásánál. Egész tüzérosztályunk itt a város környékén letábo-
rozott. Több más visszavonuló alakulat is itt helyezkedett el. Épületekben való el-
szállásolásról szó sem lehetett, ezért itt is sátrakat építettünk. 

Már nagyon éhesek voltunk, mert a kenyerünk is elfogyott, hiába takarékos-
kodtunk vele. Másnap, korgó gyomorral ébredtünk, és a parancsnokokat zaklattuk
az élelemért. Az ütegparancsnok szerzett a szomszédunkban lévõ tarackos tüzé-
rektõl marhahúskonzerveket. Két embernek jutott egy 75 dg-os konzerv. Kenye-
rük nekik sem volt, így anélkül fogyasztottuk el a konzervet. Ezzel nem laktunk jól,
ezért szétnéztünk a környéken, hátha találunk valami élelmet. Felfedeztünk egy al-
máskeretet. Volt rajta termés is bõségesen. Teli raktuk vele minden zsebünket és
hozzáfogtunk falatozni. Sajnos még nem volt elég érett a gyümölcs, ezért megfáj-
dult tõle a gyomrunk, és még éhesebbek lettünk. 

Szerencsére az egyik kertben találtunk késõbb burgonyát. Ebbõl kiszedtünk
egy 11 literes vödörrel, megfõztük és megettük. Néhány darab cseresznyefát is ta-
láltunk a hegyoldalon, de ennek a termése olyan apró volt, mint itthon a cigány-
meggy, és az íze is keserû volt. Ezt nem tudtuk megenni. Így koplaltunk még há-
rom napig, ami után végre az élelmezésünk megoldódott. 

Rahói tartózkodásunk negyedik napján gyülekezõt hirdettek, parancs kihirde-
tésre. Felsorakozott egy tisztáson az egész üteg állománya. A hadseregparancsnok
parancsát az ütegparancsnok olvasta fel. Nem volt benne köszönet. Annál több a
szemrehányás, a bírálat, a letolás. A teljes szövegére már nem emlékszem, de a lé-
nyege az volt: „A magyar hadsereg szégyent hozott a magyar nemzetre, nehéz
helyzetbe hozta a szövetséges német csapatokat is. Fegyverzetét hátrahagyva gyá-
ván elfutott a számbelileg kisebb létszámú ellenséges támadó csapatok elõl. Ezt a
szégyenfoltot csak úgy lehet jóvátenni részben, ha most megvetjük a lábunkat a
Kárpátok koszorúján és egyetlen ellenséges katonát sem engedünk be szent Ha-
zánk földjére. Mert csakis így leszünk méltók a magyar név viselésére. Megparan-
csolom tehát, hogy a Kárpátok vonalától egy lépést sem szabad hátrálni. A gyáván
megfutamodókat fel fogom koncoltatni!”

Mi ott állva, megdöbbenve, meredten hallgattuk ezt a szöveget, mindenki kiér-
tékelte magában a hallottakat. Az „oszolj” vezényszó után mindenki lesújtva távo-
zott.

Ez után viszonylag nyugodtabb napok következtek. Élelmezésünk is megja-
vult, rendszeresebbé vált. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy súlyos harcok árán a
szovjet hadsereg elõretörését a Tatár-hágó elõtti Tatarovnál sikerült megállítani.
Így a hágót egyelõre nem sikerült elfoglalniuk.

A nyugodtabb napokat felhasználtuk arra, hogy a gépkocsi-telephelyünkrõl ki-
indulva gyalogosan kirándulásokat tegyünk a környezõ hegyvidéken. Felfedez-
tünk egy forrást is, amit a helyi lakosság borkútnak nevezett. Odajártak, ezt itták ás-
ványvíz helyett. Az íze kellemesen savanykás volt. Ott-tartózkodásunk alatt majd-
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13 Rahó (ma: Rahiw, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.



nem minden nap felkerestük a borkútforrást. Innen a magaslatról csodálatos kilá-
tás nyílott a környezõ hegyekre. Gyakran lementünk a völgybe is. Itt folyt a már
„egyesült” Tisza. Ilyenkor nyáron, ha nem volt sok esõ, elég csekély volt. Itt 20-25
méter széles lehetett, a meder tele volt kisebb, nagyobb kövekkel, amelyek kiálltak
a vízbõl. Mi azzal szórakoztunk, egyik kõrõl a másikra lépdelve, ugrálva száraz láb-
bal át tudunk-e jutni az egyik parttól a másikra. 

Szekeres István14 rádiós beosztású katonabajtársunk magával hozta otthonról a
fényképezõgépét. Õ is 1920-ban született nagykörûi gyerek, együtt jártunk vele is-
kolába és együtt vonultunk be a hadseregbe is. Már otthon is nagyon érdekelte õt
a technika, a rádiózás, a fényképezés. Mivel éppen a mi fél szakaszunkba volt be-
osztva, kapóra jött, hogy felvételeket készítsen a szép vidékrõl és rólunk. Már kinn
Sztaniszlóban is készített sok felvételt, és most ismét volt rá lehetõsége. A gépbe
való filmeket a városban vásárolta és hívatta elõ, felkutatva érte az egész várost,
amíg rátalált a megfelelõ üzletre. Szenvedélybõl csinálta, nem akart ezzel meggaz-
dagodni. Az elõhívott felvételekért csak annyit kért, hogy õ ne fizessen rá a fény-
képezésre. Én is vásároltam tõle képeket, fõleg azokból, amelyeken rajta vagyok.
Volt vagy 50 db ilyen képem, haza is hoztam ezeket. Még most is megvan belõle 12
darab A többi elkallódott már, elkéregették, vagy elveszett.

A pihenõ idõszak alatt nagy gondot fordítottunk a gépkocsi, különösen a mo-
tor karbantartására. Rá is fért a gondos karbantartás, mert erõsen megviselte a há-
gón való átkelés. A karbantartásban segítségemre volt a gépkocsivezetõ-segédem.
Õt Fási Bálintnak15 hívták. Egy mezõtúri gazdálkodónak a fia. Négy évvel idõsebb
volt nálam, régebben leszerelt, de a háborúra való tekintettel újra behívták. Az
ilyen katonát akkor póttartalékosnak nevezték. A segédvezetõre azért volt szük-
ség, ha a vezetõ meghal vagy megsebesül, akkor a másik ember vezesse tovább a
gépkocsit. A gépkocsi üzemképességét naponként ellenõriztük, mert létfontossá-
gú volt, hogy üzemképes legyen, ha azonnal tovább kell menni. Egyelõre nem
kellett továbbmenni, így folytattuk a környezettel való ismerkedést. Úgy látszott
ekkor, mintha igaza lett volna vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes16 hadsereg-
parancsnoknak, hogy a Kárpátok hegykoszorúja egy áttörhetetlen védõvonal. 

A visszavonulás következménye volt az a hátrányos változás, hogy megszûnt a
szülõfölddel való levelezés. Már megszoktuk, hogy Sztaniszlóba még kétheten-
ként kaptunk otthonról levelet, mi is írhattunk haza, persze cenzúrázva, nyílt tábo-
ri levelezõlapon. Mégis jólesett, hogy kapcsolatban maradhattunk az otthon ma-
radt családdal, a legfontosabbakat megtudtuk, mi történt otthon. És ez most meg-
szûnt. Ez is nyugtalanított bennünket.

Az újságok is rendszertelenebbül jártak. Fõleg két, heti képes folyóiratot enge-
délyeztek olvasni a fronton a katonának.

Az egyik a „Magyar Futár”, a másik az „Egyedül vagyunk”17 nevût. Mind a kettõ
fasiszta, feltétlen németbarát beállítottságú újság volt. Az egyik fõszerkesztõje
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14 Szekeres István (1920–?)a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája
15 Fási Bálint a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája
16 Szombathelyi Ferenc vezérezredes (1887–1946) nem volt a magyar 1. hadsereg parancsnoka. 1944.

április 4-tõl 19-ig a Honvéd Vezérkar fõnökeként szolgált, ekkor beosztásából felmentették és eljá-
rást kezdtek ellene. SÍPOS, 1997. 805.)

17 Az Egyedül vagyunk szerkesztõje Oláh György volt.



Dövényi Nagy Lajos,18 a másiké Rajniss Ferenc19 volt. Mind a kettõ mesterfokon vé-
gezte a háborús uszítást, és a zsidóság elleni gyûlöletkeltést. Dicsõséges gyõzel-
mekrõl, az ellenség súlyos veszteségeirõl számoltak be. Ha vissza kellett vonul-
nunk, azt rugalmas elszakadásnak, a frontvonal kiigazításának, kedvezõbb állások
elfoglalásának nevezték. Ezekbõl az újságokból megtudhattuk, hogy Rommel20 tá-
bornok Afrikában tönkrezúzta az angol páncélos hadsereget, súlyos harcok árán
Torruk és El-Almein21 térségben. A németek már Egyiptom határán vannak. Más-
részt beszámoltak arról is, hogy az angolszászok partra szálltak Normandiában, de
súlyos veszteségeket szenvedtek el és a hõs német csapatoknak sikerült az elõre-
törést megállítani, ellentámadásba lendültek. Az Olaszországban folyó harcokról
is gyõzelemként számoltak be. Úgyszintén a keleti fronton folyó harcokról is. De
mi már tudtuk, mennyi igazság lehet ezekben a hírekben, és megpróbáltunk a so-
rok között olvasni.

Tartottak még egy lelkesedést fokozó elõadást is. Felsorakoztatták az üteg le-
génységét és a sorfal elõtt járkálva Dr. Czakó Ferenc százados22 meggyõzõ erõvel
magyarázta a visszavonulás taktikáját. Elmondta, hogy a német hadsereg a keleti
fronton úgy viselkedik, mint a csúzli. Ezt is, ha hátrahúzzák erõsen, majd hirtelen
elengedik, nagy erõvel kiveti magából a beléhelyezett kavicsot. Tehát, a német
hadsereg is taktikai megfontolásból most kissé visszavonul, erõt gyûjt, tartalékokat
halmoz fel, majd ellenállhatatlan erejû ellentámadásba lendül és súlyos, megsem-
misítõ vereséget mér az elbizakodott, meglepett ellenségre. 

Azután beszélt még a német csodafegyverrõl, amit most találtak fel és próbál-
tak ki. Már meg is kezdték a sorozatgyártását. Ez egy olyan iszonyú tûzerejû raké-
tafegyver, amely napok alatt képes lesz megsemmisíteni minden ellenséges ellen-
állást, megnyerjük a háborút. A németek újrarendezik a világot, és nekünk magya-
roknak is nagy szerepünk lesz ebben, hiszen szövetségesek vagyunk. Ez mind
szépen hangzott, de a fejleményeket figyelve, mi már ekkor sem hittünk a gyõze-
lemben. Ezen kívül mindenkit kiképeztek a fronton a harckocsi-elhárító páncél-
gránát23 kezelésére. Minden alakulatot felszereltek ilyenekkel. Csak korlátozott
mennyiség jutott belõle. Úgy tanították, ez hatásosan harcképtelenné teszi az el-
lenséges harckocsit. Az a fontos, hogy megfelelõ helyen érje a találat. Ezért kell
most gyakorolni egyenlõre gyakorló gránáttal. Úgy képzeljük el, hogy ennek az al-
kalmazására sor kerülhet, ha néhány ellenséges harckocsinak sikerülne áttörni a
frontvonalon. Ezeket az elõadásokat, gyakorlatokat a legénység szorongva hall-
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18 Dövényi Nagy Lajos (1906–1964) újságíró, rádióbemondó. Az Új Magyarság belsõ munkatársa, majd
a szélsõjobboldali Esti Újság segédszerkesztõje. 1938-tól rádióbemondó és tudósító volt. 1945 után
vidéken bujkált, elfogták, a népbíróság a háború alatti tevékenységéért és írásaiért kötél általi halál-
ra ítélte, amelyet köztársasági elnöki kegyelem folytán életfogytiglani börtönre módosították.

19 Rajniss Ferenc (1893–1946) újságíró és politikus, miniszter. Az Új Magyarság, majd késõbb a máso-
dik világháború alatt indított Magyar Futár szerkesztõje. 1944. október 16-tól a Szálasi-kormány val-
lás- és közoktatásügyi minisztere volt. A háború befejezése után a népbíróság mint háborús bûnöst
halálra ítélte, majd kivégezték.

20 Erwin Rommel (1891–1944) tábornagy, a Deutsche Afrika Korps parancsnoka
21 Tobruk (ma: LAR) és El-Alamein (ma: ET) az afrikai hadszíntér nagy csatáinak színhelyei volt 1942-ben.
22 Czakó Ferenc dr., százados, (1911–?) VI. légvédelmi tüzérosztály. 1940-ben az erdélyi bevonulásban

próbaszolgálatosként vett részt. 1940. november 1-jétõl teljesített hivatásos katonai szolgálatot.
23 Az egyszer használatos kézi páncéltörõ fegyver, az úgynevezett Panzerfaust volt. (SÍPOS, 1997. 790.)



gatta. Alighanem mindenkinek az járt az eszébe[n]: „jó volna ezt az egész háborút
épségben túlélni”. Teltek, múltak a napok, a hetek. Július végén elterjedt a híre,
hogy a szovjet csapatoknak mégis sikerült áttörni a Kárpátok védõvonalát
Vereckénél. Ez nagy baj volt, mert ez tõlünk nyugatabbra esett, így a mi osztályun-
kat a bekerítés veszélye fenyegette. A hír igaznak bizonyult, ezért a parancsnokság
sürgõs menetkészültséget rendelt el. Felpakoltunk, elhagytuk Rahót és elindul-
tunk nyugati irányba.24 A Tisza vonalán haladva eljöttünk Bátyú25, Máramaros-
sziget26, Técsõ27 városok, községek mellett. Taracközön28 állapodtunk meg. Itt le-
táboroztunk. A Tisza-híd környékén foglaltunk tüzelõállást. Védeni kellett a hidat. 

Nagyjából berendezkedtünk. A hegyoldalban jelölték ki a gépkocsitelepet. Itt
most biztonságos távolságra kerültünk a frontvonaltól. Csak a Tisza-híd bombázá-
sától kellett tartani. De hát ezért is lettünk idetelepítve. 

A bombázógépek egyelõre nem jöttek, ezt nem is sajnáltuk, ezért ismerkedni
kezdtünk a környezettel. Felfedeztük, hogy a Tisza itt még elég gyors folyású, vagy
40 m széles. A legnagyobb mélysége 50 cm. Tiszta vizû, lelátni a köves fenekére.
Kisebb-nagyobb halakat láttunk úszkálni benne. Egyikünk kitalálta, hogy halászni
kellene. De hogyan, nincsen hozzá felszerelésünk. Varga István29 fegyverneki gye-
rek mondta, hogy dobjunk kézigránátot a vízbe, mert attól megszédülnek a halak,
feljönnek a víz tetejére, csak össze kell õket fogdosnunk. Így is történt. Bedobtunk
2 db kézigránátot, ennek a hatására öt halat fogtunk. Nem voltak valami nagyok,
átlagban olyan félkilósok lehettek. Ezt a fajta halászatott tovább nem is folytattuk,
mivel kevés volt a kézigránátunk, el kellett vele számolni, és a parancsnokság is
megtiltotta.

A folyópart közelében a lejtõs hegyoldalban feltûnt nekünk, hogy 11 db egy-
forma típusú téglaház van építve, melyek élesen eltértek a környezetükben lévõ
lakóházaktól. Némelyik még nem is volt befejezve. Kíváncsiak lettünk, kik lakhat-
nak itt. De sokáig nem mutatkozott senki. Egyszer mégis megláttunk ott járkálni
egy ötven év körüli asszonyt. Odamentünk hozzá és beszélgetni kezdtünk vele.
Nehezen értettük a mondókáját, mert különös tört magyarsággal beszélt. A lénye-
ge az volt, hogy õk bukovinai csángó magyar telepesek. 1941-ben az Észak-Erdély
elcsatolása miatti bosszúból a román hatalom elüldözte õket. Mindenük odave-
szett. Házuk, földjük, állataik, bútoraik, gazdasági felszerelésük. Csupán 40 kg sze-
mélyes holmit hozhattak magukkal személyenként. Ezeket a házakat a magyar
kormány építtette a részükre, hosszúlejáratú kölcsönbõl, de még ez sincs teljesen
befejezve, és most abba is maradt a front közelsége miatt. Nem tudják, mi lesz a
sorsuk ez után. Jelenleg nagyon szegényesen élnek, mivel mindent újra az elejérõl
kell kezdeni.

Mi megértettük nehéz helyzetüket, de élelemmel mi sem tudtuk segíteni õket,
mivel nekünk is kevés volt. Ugyanis ismét akadozott az ellátás, kezdett rendszerte-
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24 A magyar 1. hadsereg valójában tervszerûen ürítette ki állásait, a német magasabb parancsnokság
engedélyének birtokában. SZABÓ–SZÁMVÉBER, é. n. 73.)

25 Bátyú (ma: Bative, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
26 Máramarossziget (ma: Sighet, RO) 1939–1945 között Magyarország része volt.
27 Técsõ (ma: Ticsov, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
28 Taracköz (ma: Tereszva, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
29 Varga István a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája volt



lenné válni. Megígértük azonban, hogy segítünk nekik a téli tüzelõjük beszerzésé-
ben. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a Tiszán szálfa úsztatásakor csáklyával kifogdos-
tuk a fenyõrönköket, a partra vonszoltuk és fûrésszel felaprítottuk, azokat. Na-
gyon hálásak voltak érte. 

A fenyõk leúsztatása úgy történt, hogy minden héten, kedden délelõtt felduz-
zasztották a Tiszát és a megemelt vízszintre belelökdösték a farönköket. A víz le-
vitte arra a helyre, ahol összegyûjtötték, és tutajokat készítettek belõle. A tutajokat
továbbúsztatták a Tiszán és az alföldi városokban értékesítették. Az úsztatást úgy
tudták megoldani, hogy fenn a hegyek között völgyzáró gátakat építettek, sok vi-
zet tároltak benne. Farönk-úsztatáskor a zsilipet felnyitották, ami magas vízállást
eredményezett. Nekünk a faúsztatás nagyon érdekes látvány volt. Minden úsztatá-
si napon órákig elnéztük ezt az eseményt. Ilyenkor mindig kihasználtuk a magas
vízállást fürdésre is. 

Persze vigyázni kellett, mert sebes volt a víz és egy-egy úszó farönk könnyen el-
üthette az embert, tehát ügyeskedni kellett. Aki félt, nem is jött be ilyenkor a vízbe.

Az élelmezésünk közben ismét gyengébb lett, ezért újból ráfanyalodtunk a
burgonya talajból való kilopkodására és vödrökben való fõzésére. Ezt nem szíve-
sen csináltuk, mert sajnáltuk a lakosságot. Nekik is nagy szükségük lett volna arra
a burgonyára télen, hiszen ezért termelték. De hát háború volt és mi éhesek vol-
tunk. 

Közben ismét közeledett a front felénk. Már egész közelrõl hallatszott az ágyú-
dörgés és a bombázások zaja. Mifelénk azonban egyelõre csak felderítõgépek jár-
tak. Azok is olyan távolságban, hogy nem volt érdemes rájuk tüzet nyitni. Az idõjá-
rás még így, augusztus vége felé is kellemesen meleg, száraz, nyárias volt. 

Augusztus végén elterjedt a híre, hogy a románok felmondták a szövetséget a
németekkel és átálltak az oroszokhoz. I. Mihály30 román király a testõrségével elfo-
gatta, és letartóztatta Antonescu31 marsallt, a vasgárda fasiszta szervezet parancs-
nokát és vezérkarát. Szembefordultak a német hadsereggel. Ez az esemény nagy
változást idézett elõ a délkeleti fronton, és nagy izgalmat váltott ki a mi alakula-
tunknál is, mindenki errõl vitázott. Állandóan az a vélemény alakult ki, hogy a ma-
gyar hadseregnek is ezt kellene tenni, hiszen már mindenki láthatja, hogy ezt a há-
borút nem tudjuk megnyerni, el fogjuk veszíteni. Akkor pedig jobb lenne mielõbb
abbahagyni. Csupán néhány megrögzötten németbarát ember hangoztatta, hogy a
románok gyávák voltak, de mi nem vagyunk azok, így a románoktól mi nem is ve-
hetünk példát. A háborút igenis meg fogjuk nyerni, mert már elkészült a német
csodafegyver, amilyet még nem látott a világ. Már csak rövid ideig kell még kitarta-
ni és a német hadsereg minden ellenségét tönkre fogja zúzni. Ezért hát mi is a né-
met hadsereg mellett részesülhetünk a végsõ gyõzelemben. Nem volt érdemes a
vitát elmérgesíteni velük, mivel beárultak volna a németbarát ütegparancsnoknak,
és csak nekünk lett volna bajunk belõle. Tehát abbahagytuk, de a hangulat az ala-
kulatunknál érzékelhetõen megromlott ettõl az idõtõl kezdve.
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30 I. Mihály román király két szakaszban uralkodott Romániában, összesen tíz évig. Elõször hatévesen
ült trónra, 1927 és 1930 között, amikor apját, II. Károlyt követte, majd 19 évesen, 1940-tõl uralkodott
1947-ig. 1947. december 30-án, néhány órával a Román Népköztársaság kikiáltása elõtt kommunista
nyomásra lemondásra kényszerült.

31 Antonescu, Ion (1882–1946) román katonatiszt, diktátor



A front ismét közeledett, ezért elrendelték a továbbindulást. Egész osztályunk
felpakolt és elhagytuk Taracközt. A következõ napon megérkeztünk Husztra,32

amely egy kisváros a Tisza partján. A hegyek itt már alacsonyabbak. Az egész osz-
tályunkat a város környékén széttelepítették. A háború morajlása nem hallatszott
el idáig. Nem tudjuk, meddig maradhatunk itt békességben. Már szeptember ele-
jén járunk, de még mindig kedvezõ az idõjárás. 

A mi lövegünk egy kis hegy lábánál lett elhelyezve. Az itteni lakosság ezt a he-
gyet horkadombnak nevezte. A gépkocsikat is itt helyeztük el a sûrû lombos fák
között. Így nem kellett attól tartani, hogy az ellenséges repülõk felfedeznek ben-
nünket. A horkadombnak nevezett hegyoldalon sûrû bozótos volt, rekettye, mo-
gyoró, galagonyabokrok vegyesen. Meglepõen sok volt közöttük a mogyoró. Én
gyakran felmentem a hegyoldalra és sok, vagy tíz kiló mogyorót összegyûjtöttem.
Hazavittem, a levélburkát leszedtem, és a gépkocsi ülés alá, valamint a szerelõ lá-
dába betároltam. Még hónapok múlva is csemegéztem belõle. 

Egyelõre nyugodtan voltunk itt, azzal foglaltuk el magunkat, hogy minden nap
karbantartást végeztünk, és a gépkocsi, a motor üzemképességét ellenõriztük. Ez
nagyon fontos volt, mert a fronton gyakran az életünk függött ettõl. Minden héten
egyszer fehérnemût is váltottunk. Ezt is saját magunk mostuk, amióta a fronton va-
gyunk. Otthon a laktanyában ezt a bejáró mosónõk végezték, megfelelõ díjazá-
sért. De itt a fronton mindenki maga gondoskodott a tisztálkodásról. Persze gyak-
ran csak hideg vízben mostunk, szappan nélkül, mert az is elfogyott. A napon
megszárítottuk a kimosott ruhát és elpakoltuk a hátizsákba.

Szekeres Pistát egy másik félszakaszhoz áthelyezték, ezért a fényképezési le-
hetõség is végleg megszûnt. Megszûnt az otthonnal való kapcsolatunk is, nem
kaptunk már lapokat hazulról. Ezért a hangulatunk is nyomottabb lett. 

A parancsnokság elrendelte, hogy a környéken védelmi sáncokat, mentõárko-
kat, lövészteknõket, lövészgödröket kell készíteni. Ezen dolgoztunk napokon ke-
resztül egy nagy füves tisztáson. Munka közben odajött hozzánk egy helybeli taní-
tó egy csapat gyerekkel. Jól beszélt magyarul. Kérdezte, hogy miért túrjuk fel a le-
gelõt, ezzel nagy kárt okozunk a lakosságnak. Különben is az egésznek nincs sok
értelme, mert ezekkel mi nem tudjuk megállítani az oroszokat. Mondtuk neki,
hogy mi ezt a munkát parancsra végezzük és így nem áll módunkban figyelembe
venni az õ kérését. Tehát menjenek haza békességben. Úgy is lett, elmentek, mi
pedig zavartalanul folytattuk a munkánkat. 

Szabadidõnkben megfigyeltük, hogy a német gyalogos, fegyveres katonák te-
héncsordákat, mások birkanyájakat és disznófalkákat terelnek az úton. A front irá-
nyából jöttek, és nyugati irányba haladtak tovább. Mondtuk is egymás között: ezek
a németek kifosztják a lakosságot, elhajtják az állataikat mi pedig csak koplalunk,
nélkülözünk. Volt a félszakaszunkban egy rádiós, távbeszélõs tizedes, újoncko-
rombani33 gyerek, Lakatos Kálmánnak34 hívták. Nagyhangú, erõszakos, hõbörgõ
természetû. Nagyon nagyra tartotta a rendfokozatát. Õ mondta, ha a németeknek
lehet rekvirálni, akkor nekünk miért nem lehet? Õk dõzsölnek, mi pedig kopla-
lunk. Ebbe õ nem nyugszik bele. Legközelebb õ is szerez egy marhát a környezõ
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32 Huszt: (ma: Khust, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
33 Egyszerre bevonult, újoncidõt együtt szolgált katonatársak. 
34 Lakatos Kálmán a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája volt



tanyáról. Hozott is pár nap múlva egyet. Ezt a félszakasz parancsnokunk, Köké-
nyessy Ferenc zászlós35 elnézte neki, ezért még nagyobb lett az önbizalma. Han-
goztatta, hogy neki köszönhetjük, hogy feljavult a kosztunk. Egy hét múlva megint
hozott egy másik növendék bikát. Ezt is elnézték neki. 

Szabadidõmben szerettem a városban sétálni. Egy ízben akkor voltam kinn,
amikor hetivásár, piac volt. Elég szegényes volt a kínálat, erõsen érzõdött a hábo-
rú hatása. Ekkor már október 3-a volt. Az egyik kofa szõlõt is árult, szép nagy für-
tök voltak, zöldes, sárgás színû szemekkel. Megkívántam, kértem egy kilót belõle.
A kofa kimérte, becsomagolta, és két pengõt fizettem érte. Ezt ugyan sokalltam,
mert ez nekem éppen ötnapi zsoldfizetésem volt a frontszolgálatért, de nem szól-
tam érte, úgysem tudom már másra elkölteni a pénzemet. Elkezdtem szemelgélni
a szõlõt, azonban ekkor ért a csalódás. Csak harmadát tudtam elfogyasztani, mivel
a többi ehetetlen savanyú volt, el kellett dobni. 

Az egyik vasárnap délután az egyik cimborám kitalálta, hogy nézzük meg
együtt a közelben lévõ Rákóczi várat. Örültem a javaslatnak, mert magam is szeret-
tem volna megnézni, de egyedül nem volt kedvem menni. Elindultunk, a városon
kívül nem messze egy alacsony hegy tetején volt a vár, már messzirõl látszottak a
falai. Egy sûrû erdõn kellett áthaladni, azután egy meredek hegyoldalon felka-
paszkodni a várig. Már lihegtünk és izzadtunk, amikor felértünk a falakig. Csaló-
dottan vettük észre, ezek csak romok. De ha már idáig jöttünk, gyerünk be a ro-
mok közé. Üggyel, bajjal átmásztunk a romfalakon, a vár belsejébe. Alig tettünk ott
néhány lépést, ránk kiált egy fegyveres õr: – „Állj, ki vagy?” Mondtuk neki, mi is ka-
tonák vagyunk, csak meg szeretnénk nézni a várat. Mondta erre, nem hiszi, bizto-
san kémek vagyunk. Ránk kiáltott: – „Fel a kezekkel!” Rögtön utána teljes tüdõbõl
kiáltott: – „Fegyverbe!” Néhány másodperc alatt elõrohant hat felfegyverzett kato-
na egy õrmesterrel. Körbefogtak bennünket, ránk szegezték a puskákat. Az õrt ál-
ló katona jelentette az õrmesternek, hogy kémeket fogott. Az õrmester is kihallga-
tott bennünket, miközben a puskacsöveket ránk szegezték. Neki is megismétel-
tük, amit már az õrnek elmondtunk. Nem hitte el. Igazolni kellett magunkat. Rész-
letesen hol, melyik alakulatnál szolgálunk, kik a parancsnokaink. Ezt az õrmester
távbeszélõn a parancsnokságán keresztül leellenõriztette. Közben a dögcédulán-
kat is elkérte elmondásunk ellenõrzésére. Egy negyedóra is eltelt, mire tisztázó-
dott a helyzet, addig ott kellett állni a fegyveresek elõtt. Utána az õrmester vissza-
adta az igazolványunkat, ránk förmedt, hogy azonnal tûnjünk el és a lábunkat se
tegyük erre a területre. Azt sem engedte meg, hogy legalább széttekintsünk a vár
belsejében. Eljöttünk hát a várból, az úton hazafelé mondtuk egymásnak, hogy
még örülhetünk is, hogy ennyivel megúsztuk ezt a kalandos kirándulást. 

Október 15-én délelõtt a vasútállomás környékén sétálva találkoztunk Márkus
Mihály36 falunkbeli gyalogos szakaszvezetõvel. Nagyon megörült a találkozásnak.
Kérdezgettük mindenfélérõl. Elmondta, hogy a frontról jönnek hátra pihenõre.
Otthonról nincs semmi híre, a szülei már meghaltak, õ megnõsült, nem lakik Nagy-
körûben, a testvéreirõl sem tud semmit. Ez az ember a Márkus András testvéröccse
volt. 16 éves koráig õ is otthon élt a falunkban. 
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35 Kökényessy Ferenc zászlós a VI. gépvontatású légvédelmi tüzérosztály tisztje, egyéb adat nem áll
rendelkezésre.

36 Márkus Mihály a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája volt.



Beszélgetés közben a közeli házak ablakából kiszûrõdött a rádió hangszórója.
Az ablakot kinyitották, oda tették ki a rádiót. Bemondták, hogy az orosz csapatok
Magyarország területére léptek, elfoglalták Battonyát, Orosházát, Békéscsabát,
Gyulát és még sok falut. Érdeklõdéssel hallgattuk. Közben megszakították a mû-
sort. „Figyelem, figyelem fontos közleményt olvasunk be.” Közvetítették Horthy
Miklós37 kormányzó proklamációját, amely arról szólt, hogy fegyverszünetet kért
az oroszoktól a nemzet nevében. A szovjet csapatok ellen azonnal minden fegyve-
res harcot be kell szüntetni. A német csapatok átvonulását meg kell akadályozni,
lehetõleg le kell õket fegyverezni. 

Hazamenve a telephelyünkre, mindannyian nagy örömmel, izgalommal tár-
gyaltuk az eseményeket. Egyedül néhány németbarát ember fanyalgott, de õk is
csendben maradtak egyelõre.

A parancsnokság azonnali tûzkészültséget rendelt el, és két löveggel ki kellett
vonulni a folyón átívelõ közúti híd védelmére. Az egyik löveget én vontattam. Az
volt a feladat, hogy akadályozzuk meg a német csapatok hídon való átkelését. Ha
kell erõszakkal, tüzelve rájuk, lehetõleg el kell fogni õket és lefegyverezni. Ritkán
jött néhány személygépkocsi, de amikor meglátták, mi a helyzet, ezek is visszafor-
dultak. Három óra hosszáig õriztük a hidat, ekkor motorkerékpáros futár érkezett,
parancsot hozott, hogy azonnal mindenki vonuljon vissza a körletbe, mert válto-
zott a helyzet. A kormányzót lemondatták, Szálasi Ferenc38 átvette a hatalmat és
azonnal elrendelte a tûzszüneti parancs visszavonását, az oroszok elleni harc foly-
tatását. 

Bementünk tehát a telephelyre, már esteledett, lesújtva vettük tudomásul az
újabb fejleményeket. Másnap, mint a felbolydult méhraj, úgy viselkedett a legény-
ségi állomány. Különösen Gregor Pali, meg K. Molnár István,39 két falumbeli gye-
rek átkozta Szálasit, amiért meghiúsította a háborúból való kilépésünket, a hazaté-
résünket. Én is egyetértettem velük, és még a többi nagykörûi gyerek is, akik ott
voltunk a közelben, egy ütegben szolgálva. Ezek még név szerint: Nagy Sándor,
Papp József (forrásparti), K. Tóth Ferenc, Marsi Károly, Németh József.40 De a zú-
golódás nem segített, ki voltunk szolgáltatva, a parancsot teljesíteni kellett. 

Még néhány napig maradtunk itt Huszton. Közben az egyik napon Lakatos tize-
des a távbeszélõvonal kiépítése közben észrevette, hogy az egyik tanyán sok szar-
vasmarha van az istállóba bekötve. Vacsora után maga mellé vett még két embert
és fegyveresen elindultak állatokat rekvirálni. Az emberek nem szívesen mentek
vele, de erõltette õket, mondván, ha a jó kosztot zabálni jó, akkor azt beszerezni is
legyen jó. És mondta még, hogy a parancsnok is egyetért a beszerzéssel. Erõszakos
volt, már nagyon el volt szemtelenedve. Elmentek, éjfél felé visszajöttek öt marhá-
val. Voltak közöttük tehenek és növendék állatok. Másnap reggel az állatokat szét-
osztották az üteg többi félszakaszai között arányosan. Azonban ebbõl a tehénrab-
lásból baj lett, mert a gazda éjszaka felismerte Lakatos tizedest, hiába takarta el az
arcát a köpenygallérral. Nappal ugyanis látta, amint vonalépítés ürügyén ott ólál-
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37 Horthy Miklós, vitéz, nagybányai, (1868–1957) Magyarország kormányzója (1919–1945)
38 Szálasi Ferenc (1897–1946) Magyarország nemzetvezetõje (1944–1945)
39 Gregor Pál és K. Molnár András a VI. légvédelmi tüzérosztály katonái voltak.
40 Nagy Sándor, Papp József (forrásparti), K. Tóth Ferenc, Marsi Károly és Németh József a VI. légvédel-

mi tüzérosztály katonái.



kodott az istálló körül. A gazda tiltakozott az állatok elvitele ellen, de Lakatos ráfog-
ta a fegyvert. A gazda elismervényt követelt az állatok elviteléért, kapott is: – „A ma-
gyar hadsereg élelmezésére átvettem öt db szarvasmarhát. Aláírás: Lakatos alezre-
des.” A gazda reggel kinyomozta, melyik alakulat építette elõzõ napon a tanyája
mellett a távbeszélõ vonalat. A kapott papírral elment az osztályparancsnokhoz és
bepanaszolta az esetet. Az osztályparancsnok vitéz Takácsi Nagy József alezredes41

iszonyú méregbe gurult. Különben is nagyon szigorú, katonás ember volt, akitõl
még a beosztott tisztek is rettegtek. A saját személygépkocsiját elküldte – egy sza-
kaszvezetõ vezette –, hogy azonnal vigyék elébe azt a három embert, akik a marhá-
kat elvitték. A gépkocsi megérkezett, a három embert felültették és elmentek. Soha
nem tudjuk, meg mi lett volna a büntetésük, ha lett volna rá idõ. De nem lett, mert
menet közben szembe jött velük egy motorkerékpáros hírvivõ, megállította õket,
és az alezredes újabb parancsát közölte. Vissza kell vinni az embereket a helyükre,
mert az a parancs, hogy azonnal tovább kell menni. Visszajöttek tehát, nagyon
örülve a váratlan szerencséjüknek. Azonnal menetkészültséget rendeltek el, felpa-
koltunk és továbbindultunk Délután elhaladtunk Nagyszõlõs42 város mellett. A vá-
ros határán túl az út közelében lévõ hegyoldalban ukrán lányok dalolva szõlõt szü-
reteltek. Nem volt idõnk ebben gyönyörködni, mert sietni kellett tovább. Késõ este
megérkeztünk Tiszaújlakra43. A város szélén lakóházak udvarába álltunk be a gép-
kocsikkal. A lakóházakban kaptunk szállást. De itt csak két napig maradhattunk,
sietve tovább kellett menni nyugati irányban. A Tisza itt már szélesebb volt, meglát-
szott rajta, hogy sok kis mellékfolyó beleömlött a Kárpátaljáról és Észak-Erdélybõl.

Elhaladva több kisebb falu mellett, az úton többször meg kellett állni, mert is-
mét nagy volt a torlódás, a visszavonuló alakulatok ellepték az utat. Késõ délután
Nagymuzsaj44 határába értünk. Az úton sok volt az egyenként és csoportosan hala-
dó gyalogos katona. Többnek fel volt kötve a karja, be volt kötve a feje. Amikor
gépkocsioszlopunk megállt az úton a város elõtt, többen odajöttek, kérték, ve-
gyük fel õket a kocsira, mert megsebesültek, nagyon elfáradtak és szeretnének to-
vábbmenni. Megsajnáltam õket, öt embernek megengedtem, hogy felkapaszkod-
janak a gépkocsira. Többet nem engedtem fel, mivel a kezelõ személyzet és a sok
felszerelés fent volt. Három ember, akiket már nem engedtem fel a kocsira, felka-
paszkodott a lövegre és ott helyezkedtek el. Mondtam nekik, hogy menjenek le
onnan, ott nem szabad utazni, de erõszakosak voltak és ott maradtak. Az ütegpa-
rancsnok közben leellenõrizte az egész úton álló gépkocsioszlopot, hogy meg-
van-e mindenki. Meglátta a lövegen elhelyezkedõ katonákat. Iszonyú méregbe
jött, elkezdett kiabálni, hogy azonnal takarodjanak le onnan. Utána felnézett a
gépkocsira is, hogy megvan-e minden ember. Meglátta az idegen katonákat, erre
még mérgesebb lett, kiabált, hogy azonnal lerugdalni õket a gépkocsiról, és ki en-
gedte meg nekik, hogy oda felüljenek? „Álljon elõ a gépkocsi-parancsnok azon-
nal!” Ez én voltam, mert minden esetben a gépkocsivezetõ a gépkocsi-parancs-
nok. Elébe álltam, jelentkeztem. Kiabált velem, hogy mertem megengedni, hogy
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41 Takácsy-Nagy József, vitéz (1896–?) a VI. gépvontatású légvédelmi tüzérosztály parancsnoka. 1915-tõl
teljesített katonai szolgálatot. 1943. május 1-jétõl ezredes. Sematizmus, 1944. 66.

42 Nagyszõlõs (ma: Vinohragyiv, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
43 Tiszaújlak (ma: Vilok, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
44 Nagymuzsaj (ma: Muzsijeve, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.



ezek a csavargók felüljenek a kocsira? Én megpróbáltam védekezni, hogy sebesült
katonák és megsajnáltam õket. Teli tüdõbõl ordított, hogy õk nem sebesültek, ha-
nem szimuláns szökevény disznók! Majd õ megtanít engem arra, hogyan kell be-
tartani a katonai fegyelmet. Vegyem tudomásul, hogy holnap kiköttet büntetésül,
amit a többieknek is végig kell nézni okulásul. Utasította a mellette álló ütegírno-
kot, hogy jegyezze fel a parancsát. Fel lett jegyezve. 

Bognár István fõhadnagy45 ütegparancsnok továbbhaladt a kíséretével, végig a
gépkocsioszlopon. További rendellenességet nem is talált, mert a kiabálás hatásá-
ra az idegen katonák önként elhagyták a hátrább álló gépkocsikat. Erre a szemlé-
re, ellenõrzésre én fizettem rá egyedül. Elgondolkoztam azon, milyen kár volt
megsajnálni a fáradt, sebesült gyalogosokat, akik lehet, hogy nem is voltak igazi
sebesültek. Utóbb visszagondolva rá, egyiknek sem volt véres a kötése. 

Beesteledett, mire beérkeztünk Beregszászra. Elhelyezkedtünk, elég kényel-
metlen szálláshelyet kaptunk. De ez most nem is érdekelt, mert egész éjjel egy per-
cet sem aludtam. Állandóan a büntetésemen gondolkodtam. Az fájt a legjobban,
hogy jót akartam cselekedni, mégis büntetést kapok érte, és a többi bajtársam vé-
gig fogja nézni a szenvedésemet. Arról meg voltam gyõzõdve, hogy az ütegpa-
rancsnok be fogja váltani az ígéretét, mert ismertük, milyen ember. Most az én ese-
temen keresztül akarja megszilárdítani az utóbbi idõben meglazult katonai fegyel-
met. Mivel elaludni úgysem sikerült, éjszaka többször is kimentem az udvarra leve-
gõzni. Egyfolytában esett az esõ. Reggel hat órakor azonnali menetkészültséget
rendeltek el. Felpakoltuk a szerelvényt és felsorakozott a gépkocsioszlopunk a vá-
ros fõutcáján. Vártuk az indulási parancsot. Valami akadály lehetett, mert dél is el-
múlt, mire elindulhattunk. És akkor is a város túlsó szélén meg kellett állni, ahol is-
mét órákig várakoztunk. Várakozás közben odajött hozzánk Nagy Sanyi és el-
mondta nekünk, körûieknek, akik ott gyülekezve tárgyaltuk az eseményeket,
hogy hallottuk-e már az éjszaka, Marsi Karcsi46 és Papp Józsi megszökött az üte-
günktõl. Összesen öten mentek el, eltûntek, hiába keresik õket, nem találják sehol.
Meghökkentünk ezen, mert Szálasi hatalomátvétele óta lazult a fegyelem, napiren-
den voltak a szökések, de a mi ütegünktõl eddig még nem ment el senki, és most
egyszerre öten is, ráadásul közülük ketten körûiek.47 Engem az egészben az vi-
gasztalt, hogy az események miatt elmaradt a büntetésem végrehajtása, abban re-
ménykedtem, esetleg végleg feledésbe merül. 

Délután négy órakor indulhattunk tovább. Elhaladtunk Beregardó48 és Jánosi49

községek mellett. Itt újra meg kellett állni, és pár órát várakozni. Közben besötéte-
dett. Éjszaka állandóan úton voltunk. Araszolva haladtunk elõre a Szernye-mo-
csár50 területén, sokszor megállva, majd továbbhaladva. Hajnalra elértük Kisdob-
rony51 és Nagydobrony52 községeket. Itt meg kellett állni, mert jelezték, hogy Csap
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45 Bodnár István I. fõhadnagy (1917–?) ütegparancsnok, továbbszolgáló tiszt. Sematizmus, 1944. 497.
46 Marsi Károly a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája volt.
47 Körûiek: Nagykörû, település Szolnok megyében, a visszaemlékezés írójának szülõ- és lakhelye.
48 Beregardó: (ma: Csepivka, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
49 Jánosi (ma: Yanoshi, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
50 Szernye (ma: Serne, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
51 Kisdobrony (ma: Mala Dobron, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
52 Nagydobrony (ma: Velyka Dobron, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.



közelében súlyos harcok vannak. Az oroszok nagy erõkkel támadnak, átkeltek a
Latorca folyón. Sok német katona beleveszett a megáradt folyóba. Most azonban a
németek erõsítést kaptak. Meg kell várni, amíg tisztázódik a helyzet. 

Tehát várni kellett néhány órát. Délután az üteg engedélyt kapott a továbbhala-
dásra Csap irányába. A mi félszakaszunkat pedig itthagyták hátvédnek. Tüzelõál-
lást foglaltunk el az út mellett. Egy óra múlva rádión jelentették, hogy két orosz
harckocsi áttörte a frontot és most közeledik felénk. Tartóztassuk fel minden áron.
Kökényessy zászlós parancsot adott a páncéltörõ gránátok elõvételére.53 Az õr-
mester elõvette ezeket a ládából és a kezében tartott két darabot. A zászlós két fõ
önként jelentkezõt kért a feladat végrehajtására. Mivel önként jelentkezõ nem
akadt, két embert jelölt ki. Az egyik én voltam. Megpróbáltam elhárítani magamtól
ezt a megtisztelõ feladatot, mondtam, én nem mehetek, mert lövegvontató gépko-
csivezetõ vagyok. Ingerülten válaszolta, hogy az nem számít, mert ha valami ba-
jom esik, a tartalékvezetõ majd továbbvezeti a gépkocsit. További beszéd felesle-
ges volt. Átvettük a lopótököket és elindultunk az úton visszafelé. 300 m-t haladva
alkalmas helyet találtunk az út mellett. Az út menti árok elég mély volt, ritkás fák és
bokrok biztosították a rejtõzködést. Beszélgettünk, vártuk a tankokat. 45 perc el-
teltével motorkerékpáros hírvivõ jött és mondta, vonuljunk be, mert az útkereszte-
zõdésnél a tankok más irányba mentek el. Mi ennek megörültünk, nem szívesen
találkoztunk volna a tankokkal. Bevonultunk, jelentkeztünk, visszaadtuk a pán-
céltörõ gránátokat. 

Az volt a parancs, mi is azonnal vonuljunk be az üteghez, amely jelenleg Csap54

elõtt áll az útkeresztezõdésnél. Elindultunk, alig haladtunk vagy 8 km-t, felforrt a
hûtõben a víz és nem tudtam továbbmenni. A parancsnok úgy intézkedett, hogy le
kell kapcsolni a löveget a kocsiról, egy másik után kell akasztani. A lõszeres ládá-
kat is át kell rakni, és az embereknek át kell ülni a másik kocsira. Én pedig marad-
jak ott, szerezzek vizet a hûtõbe, öntsem fel, és haladéktalanul menjek utánuk. A
rakodást követõen engem otthagytak a kocsival az úton egyedül. Elsõ dolgom az
volt, hogy az indítókarral forgattam a fõtengelyt, be ne ragadjanak a dugattyúk a
hengerbe. Utána szétnéztem, hol találok vizet a közelben. Az út mellett minden
irányban sík vidék terült el, sehol nem volt egy tanya, vagy egy kút. Az úttal párhu-
zamosan 70 m távolságban egy vasúti sínpár húzódott, az Ungvár55 és Csap közöt-
ti vonal volt. Vagy négy km távolságra tõlem a csapi pályaudvar és az ottrekedt vo-
natszerelvények lángokban álltak. Az oroszok tüzérségi tûz alatt tartották és repü-
lõgépekrõl is bombázták a vasúti csomópontot. Hatalmas lángnyelvek csaptak fel
ott, és sûrû füst lepte el a környéket. Megdöbbentõ látvány volt. 

Egy negyedóra telhetett el, amikor egy tehervonat-szerelvény közeledett a sí-
neken. A közelemben megállt, mert a mozdonyvezetõ látta, mi történik, hogy nem
tudja a szerelvényt bevontatni az állomásra. Én gyorsan kitaláltam, hogy odame-
gyek hozzá és kérek tõle vizet. Elõvettem a 12 l-es fémvödröt és odamentem a ve-
zetõhöz. Üdvözöltem, gyorsan elmondtam, mi a bajom és kértem tõle egy vödör
vizet. Azt mondta, mit gondolok én, neki sincs tartalék vize. Látom, mi van az állo-
máson, és ha õ oda nem tud bemenni, az õ vize is elfogy a tartályból. De én nem
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53 Ld. 18. lj.
54 Csap (ma: Csop, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
55 Ungvár: (ma: Uzshorod, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.



hagytam rá, mondtam, a közelben nincs víz. Bosszankodva mondta, jól van, tart-
sam oda a vödröt a csap alá, majd teleengedte vízzel. Én hálásan megköszöntem,
elbúcsúztam tõle és örömmel vittem a vizet a hûtõmbe. Feltöltöttem, beindítottam
a motort és elindultam. Hamarosan utolértem a többieket. Õk ott várakoztak az
úton Csap elõtt egy útkeresztezõdésben. Jelentkeztem a parancsnoknál, õ meg-
örült hogy nem vesztem el. 

Vagy két km-re álltunk a lángoló pályaudvartól az országúton. Az egész osztály
továbbvonult Tiszasalamonra,56 egyedül a mi ütegünket hagyták ott az úton. Nem
tudtuk, mi lesz a további parancs. A pályaudvart szünet nélkül lõtték az oroszok.
Egyszer megláttuk, hogy az állomás felõl egy csoport ember közeledik felénk.
Amikor közelebb értek, láttuk, hogy három magyar gyalogos katona közrefog egy
negyediket. Amikor odaértek, láttuk, hogy egy fogoly orosz katonát kísérnek. A
fogoly katona nõ volt. Elcsodálkoztunk ezen, mert a magyar hadseregben eddig
nem találkoztunk nõi katonával. Sokat nem tárgyaltak velünk, mert siettek, vitték
a foglyot a parancsnokságra kihallgatni.

Néztük a közeli állomást, hogy égnek az ottrekedt szerelvények és közben ha-
talmas robbanások is hallatszottak. Különféle anyagok voltak a szerelvényeken.
Lõszer, benzin, olaj, élelmiszer és minden, ami egy harcoló hadsereg ellátásához
kell. Valószínû, ezt tudták az oroszok is, azért támadták olyan hevesen a vasúti
csomópontot Ahogy ott figyeljük az eseményeket, egyszer észrevesszük, hogy egy
katyusa sorozatvetõ fegyverbõl lõnek az irányunkba. Az elsõ sorozat vagy százöt-
ven lépésre csapódott be hozzánk. Ettõl még nem nagyon lettünk idegesek. „Ez
volt a Sztálin orgonája” – mondta valaki félig tréfásan. Egy perc múlva jött a máso-
dik sorozat. Ez már csak 70 m-nyire hullott elõttünk. Ennek már fele sem tréfa. Ve-
zényelt a parancsnok: „Mindenki fedezékbe!” Az út másik oldalára azonnal az
árokba. Mindenki igyekezett, csupán egy ember maradt a másik oldalon. Hiába ki-
abáltunk neki: „Dobos, gyere át te is, mert ott veszélyes!” Makacs ember volt, ott
hasalt le a földre, lehet, hogy nem is vette komolyan az egészet. Ez lett a veszte.
Alighogy lehasaltunk a másik oldalon, jött a harmadik sorozat. Ez már közvetlen
közelünkbe csapódott be. Mint a jégesõ, úgy szóródott a rengeteg repesz a becsa-
pódás és a robbanás után. Fenn az úton a gépkocsik oldalát is forgácsolták a repe-
szek. Csak néztünk egymásra. Mindenki elsápadt a félelemtõl. Aztán csend lett,
újabb sorozat nem jött. Valamiért abbahagyták. Talán úgy gondolták az oroszok,
egyelõre ennyi is elég lesz. Csak a túloldalról hallatszott valami halvány nyöször-
gés. Átrohantunk, ott volt Dobos Antal57 gépkocsivezetõ, a hasán fekve, súlyosan
vérzett. Gyorsan felhúzták az útra, feltették az egyik kocsira, levágták róla a zub-
bonykabátot és az inget. Próbáltak rajta segíteni, de már késõ volt. Néhány perc
alatt elvérzett és meghalt. Szegény Anti, gondoltam én, te sem fogod már beválta-
ni az ígéretedet, amit a lengyel kislánynak könnyes szemmel fogadtál. „Jadvigám,
ha vége lesz a háborúnak, eljövök érted, és magammal viszlek Magyarországra.”
Hiába vár Sztaniszlóban a kislány téged. 

Rádión jelentették a történteket Tiszasalamonra a parancsnokságra. Elrendel-
ték, hogy mi is vonuljunk be oda, azonnal elindultunk. Kökényessy zászlós elvet-
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56 Tiszasalamon (ma: Szolomonve, UA) 1939–1945 között Magyarország része volt.
57 Dobos Antal (1921–1944) a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája. Hõsi halált halt 1944. október 27-én

Csaptól keletre. Tiszasalamonon temették el.



te tõlem a segédvezetõmet, megparancsolta neki, hogy õ fogja ezután vezetni a
halott gépkocsivezetõ helyett a gépkocsit. 

Beértünk Tiszasalamonra, elhelyezkedtünk. Egy óra múlva az ütegparancsnok
elrendelte, hogy a mi félszakaszunk egy löveggel menjen segíteni a gyalogságnak,
mert az oroszok erõsen támadják õket. Visszamentünk, tüzelõállást foglaltunk el a
löveggel és rádión keresztül kapcsolatot létesítettünk a parancsnoksággal. Az oro-
szok azonban a rádió adását bemérték és aknavetõ tûzzel arra kényszerítették a rá-
diósokat, hogy a helyzetüket állandóan változtassák. 

A délután folyamán még egy másik ember-veszteségünk is volt. Papp Mihály58

tiszabõi gyerek meghalt egy repülõbomba szilánkjától. 
Esteledett már, egy kocsi kihozta a vacsoránkat, elfogyasztottuk. A front tõlünk

vagy két kilométerre húzódott. A fegyverzaj szakaszosan hallatszott onnan. Nem
láttuk a harcolókat, mert ritkás erdõ takarta a területet. Beesteledett, sötét volt,
mert a holdsarló nagyon keskeny volt, és az is a horizont közelében. 

Ráadásul felhõk is vonultak át az égen. Mindenkinek ébernek kellett lenni. A
másik oldalon csupán a még mindig égõ pályaudvar világított a közelben.

Lassan telt az idõ. Izgalommal vártuk az eseményeket. Éjfél körül arra lettünk fi-
gyelmesek, hogy kis csoportokban emberek közelednek felénk a derengõ félho-
mályban. Rájuk kiabáltunk: – „Állj, kik vagytok?” Mondták, hogy magyar katonák,
gyalogosok. „Hová mentek?” – kérdezi a parancsnok. Felelik, hogy átcsoportosítás
van. Alig telt el két-három perc, ezután kb. 250 m távolságból „hurri, hurri!” kiáltá-
sok hallatszottak. Itt vannak az oroszok, mondták többen egyszerre. A parancsnok
fojtott hangon azonnal vezényelt: „Menetkészültség! Motort indíts! Löveget felkap-
csolni! Indulás! Lámpát gyújtani tilos!” Régen begyakorlott gyorsasággal mindenki
végrehajtotta a parancsot. A löveget felvontattam a lejtõs területrõl a magasított út-
szakaszra, és lámpagyújtás nélkül azonnal elindultam. Az embereknek alig volt
idejük felkapaszkodni a kocsira és a lövegre. Az volt a baj, hogy sötét volt, lámpát
gyújtani nem lehetett, így az utat is rosszul láttam. Az úton hatalmas aknák és más
kráterek voltak. A gépkocsi és a löveg is ide-oda billegett az úton, amikor nagyobb
sebességre kapcsoltam. Az emberek panaszkodtak, amikor túljutottunk a veszé-
lyen, hogy gyakran úgy érezték, azonnal felborulunk. Meg sem álltunk Tiszasala-
monig. 

Egy iskolában szállásoltak el. Másnap délelõtt a parancsnok mondta, hogy se-
gítsünk a magyar tanítónak a könyvtárat biztonságba helyezni. Örömmel segítet-
tünk neki. A tanító kesergett, hogy a németek galád módon kiszórták a könyveket
és beszállásoltak a helyére. A könyveket jól elraktuk, a tanító nagyon hálálkodott,
és mondta, mindenki választhat egy könyvet magának. Nem mindenki fogadta el.
Én a „Kis Brehm” címû könyvet választottam. Nagyon megtetszett. Ez egy képes,
vastag könyv volt, az állatvilágról szólt, az egysejtûektõl kezdve a legfejlettebb álla-
tokig bezárólag. Ezt elhoztam.

Délután ki kellett menni a falu szélére tüzelõállásba. Egy hatalmas almáskert
mellé települtünk. Közvetlen közelünkben egy nehéztüzér üteg volt elhelyezve.
Lõtték a záhonyi templomtornyot, mert állítólag oda már ellenséges megfigyelõk
fészkelték be magukat. Dobhártyarepesztõ dörrenések voltak. Csap felõl súlyos
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58 Papp Mihály (?–1944) azonosítása az ismert adatbázisokban nem sikerült.



harcok zaja hallatszott. A német és magyar gyalogság megpróbálta visszafoglalni
az oroszoktól a várost és a vasúti csomópontot. Ez estig sikerült is nekik. 

Alkonyatkor az ütegparancsnok úgy rendelkezett, hogy a mi félszakaszunk tel-
jes felszereléssel vonuljon le a Tisza-partra, Záhonnyal szemben foglaljunk el tüze-
lõállást, és ott ássuk be magunkat. Feladatunk segíteni a gyalogságot, megakadá-
lyozni, hogy az ellenség átkeljen a Tiszán. Elindultunk hát, egy gépágyú és három
tehergépkocsi teljes felszereléssel. Átmentünk a Tisza-gáton, a rámpán és a széles
árterületen keresztül kimentünk a Tisza-partra, szemben Záhony községgel. A
templom tõlünk balra, 300 m távolságra volt. A félsötétben is láttuk, hogy a torony
egyik sarka hiányzik, sikerült eltalálni a tüzérségnek. A híd ugyanabban az irány-
ban, 500 m távolságra volt. Lámpát gyújtani nem volt szabad. A parancsnokság né-
hány percig tanakodott, hol a legalkalmasabb leásni a löveget és a gépkocsikat,
amikor a sötétben hatalmas fény, egy másodperc múlva pedig iszonyú dörrenés
hallatszott a híd felõl. Egymásra néztünk: – „Mi volt ez?” – kérdeztük. Az ütegpa-
rancsnok azt felelte: – „A németek felrobbantották a hidat, hogy ne tudjanak rajta
átjönni az oroszok.” Ezzel el is ment, otthagyott minket a Tisza-parton.

Másnap reggel hozzáfogtunk beásni magunkat. A löveget a Tisza-parttól 15 m
távolságra ásták be. Egy méter mély gödröt ástak a kezelõk, hogy a gépágyú ké-
nyelmesen elférjen fenne. A kiásott földbõl pedig mellvédet építettek a löveg köré,
hogy az ellenséges tûztõl védve legyen, de úgy, hogy a szabad célzást és a tüzelést
ne akadályozza. A rejtõzködést úgy biztosították, hogy lombos gallyakat tûzdeltek
sûrûn a Tisza-partra, a löveg elé. Én is azonnal hozzáláttam a gépkocsi beásásának.
Sajnos egyedül voltam, mert a segédvezetõmet áthelyezték az elesett Dobos Anti
kocsijára. De ez nem fogott ki rajtam. Nagy kubikus voltam én a civil életben. Sze-
rencsére a talaj puha hordaléktalaj volt, és meglehetõsen gyorsan haladtam a mun-
kával. Egész nap dolgoztam, estére már bele tudtam állni a kocsival. 1 m mély, 3 m
széles és 5 m hosszú gödröt ástam úgy, hogy lejtõs lejáratot készítettem hozzá. Ala-
posan elfáradtam, éjjel úgy aludtam, mint a mormota télen. Másnap a kihányt föld-
bõl mellvédet készítettem a kocsiállás köré. A mellvédet pedig zöld gallyakkal el-
rejtettem. Harmadnap bunkert ástam a saját részemre, amely 150 cm mély, 1 m szé-
les 2 m hosszú gödör volt. Lejárati lépcsõket is készítettem a bejáratához. A tetejére
vastag gerendákat raktam keresztbe, ennek a tetejére vékonyabb gallyakat, majd
ezt szénával vastagon letakartam. Végül a kiásott földet mind visszaraktam a tetejé-
re, és ezt zöld gallyakkal elrejtettem. A gödör alját vastagon szénával burkoltam.
Utána kényelmesen belehelyezkedtem. Mikor elkészültem vele, odajöttek a többi-
ek, csodálkozni rajta. Jött a Pótári59 tizedes is, azt mondja, menjek és a zászlós úr-
nak is készítsek egy éppen ilyen bunkert. Nagy méregbe jöttem. Mondtam: – „Hü-
lyének néztek ti engem? Nézd meg, mennyit dolgoztam egyedül, nekem senki sem
segített. Ti pedig tizennégyen voltatok a lövegállás készítéséhez.” Azt mondja, ne
kiabáljak, mert a túlsó parton ott vannak az oroszok, meghallják és idesóznak egy
sorozatot. Aztán elment, békén hagyott. Különben is haragudtam erre az emberre,
mert jobboldali érzelmû, németbarát volt, állandóan hízelkedett a zászlósnak. 

Nyugalmasabb napok következtek. A Tisza partjára erõs figyelõszolgálatot
szerveztünk, felváltva õrködtünk. Szétnéztünk a környéken. 1 km távolságra hatal-
mas almás terület volt, valóságos erdõ. A gyümölcs már le volt szedve, de az elszál-
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lításra már nem jutott idõ. Ott volt az alma a földön hatalmas prizmákba rakva,
mintha csak répa volna. Minden katona annyit vitt belõle, amennyit akart. Elõször
a javát válogattuk, a szebbeket. De a rend hamarosan felbomlott, felmásztak a priz-
ma tetejére, összetaposták a gyümölcsöt a Tisza parton tartózkodó gyalogosok.
Ennek elterjedt a híre, hamarosan lovas kocsikkal is jöttek távolabbról gyalogosok,
és kocsira rakták az almát. Többször is fordultak, rövidesen elhordták az összest.
Azt mondták éhesek, már három napja nem kaptak kenyeret sem. A legközelebbi
élelemellátó állomás Sátoraljaújhelyen van, oda õk nem tudnak elmenni az élele-
mért. Mi szerencsések voltunk ilyen szempontból, mert az ütegtörzs gépkocsikkal
elment érte. Nekünk egyenlõre a meleg ebédet minden nap gépkocsival hozták ki
Tiszasalamonról. 

A túlsó partról aknavetõvel rendszeresen lõttek bennünket. Szerencsére csak
vaktában lövöldöztek, mert a sûrû bozótos jó rejtõzködést biztosított számunkra. 

Egy társaság felkerekedett és elment a csapi pályaudvarra, mert meghallották,
hogy ott van egy szerelvényen tiszta szesz, és mindenki annyit vihet belõle, amen-
nyit akar. Ekkor már visszafoglalták az oroszoktól az állomást. Visszajöttek, hoztak
is vagy 30 liternyi szeszt. Vizet forraltak, felhígították, és pálinka gyanánt fogyasz-
tották. Én is kaptam egy kulaccsal belõle. Nekem nem tetszett az íze. 

Az árterületen a burgonyák is a földben maradtak a front miatt. Nem nyúltunk
hozzá, mi még nem voltunk annyira éhesek. De a gyalogosok állandóan szedték,
fõzték, ették. 

A Csap körüli frontot sikerült átmenetileg megszilárdítani. November 6-án az
osztályparancsnok parancskihirdetést rendelt el. A zászlós, Kökényessy Ferenc
felsorakoztatta egy tisztáson a legénységet, és eskütételre szólított fel. Fel kellett
esküdni Szálasira. A zászlós felolvasta az eskü szövegét és nekünk utána kellett
mondani. Részletekben olvasta, egy részt elolvasott, megvárta, míg utána ismétlik,
majd folytatta. Ketten, hárman mondták csak, a többi mormogott. Én meg csak ak-
kor tátogattam a számat, ha a zászlós odanézett. Nem számított semmi, a zászlós
jelentette rádión, hogy az eskütétel megtörtént. 

Felderítõ- és vadászgépek gyakran köröztek felettünk. Nekünk nem volt sza-
bad tüzelni, nehogy eláruljuk magunkat. Egy délután két vadászbombázó jött,
Tiszasalamon felett köröztek. Több gépágyú is tüzelt rájuk. Az egyiket eltalálták,
füstölögve lezuhant, de a pilótájának sikerült idejében kiugrani, és ejtõernyõvel le-
ereszkedni. Minden gépágyú legénysége, aki az ellenséges gépre tüzelt, azt állítot-
ta, hogy õk találták el a repülõt, magának követelve a dicsõséget. 

November 7-én nagy zenebona hallatszott Záhony felõl. Hangszórón szövege-
ket olvastak be, énekeltek, harmonikaszó hallatszott és lövöldöztek. „Mi történhe-
tett odaát?” – kérdezgettük. Kökényessy azt mondta, az oroszoknak ma van a nem-
zeti ünnepük, azért viselkednek így. 

Az egyik délután parancskihirdetésre sorakozót rendeltek el. Parancsban kihir-
dették, hogy a mi ütegünkbõl egy szökött katonát elfogott a csapatcsendõrség, át-
adták a hadbíróságnak és elítélték. Sátoraljaújhelyen kivégezték. Így jár a hazaáru-
ló, aki megszegi esküjét. Tanuljon ebbõl a példából mindenki, aki ilyen tervet for-
gat a fejében. Nyomasztó érzéssel távoztunk, az „Oszolj!” vezényszó után. 

Az idõjárás esõsre fordult. Napokig esett az esõ. A bunkerem bejárata elé kis
védõgátat készítettem, ne folyjon be az esõ. Nem unatkoztam, a „Kis Brehm” címû
képeskönyvemet tanulmányoztam. Megelégedéssel töltött el, hogy ilyen jó bun-
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kert készítettem magamnak, engem ebbõl soha ki nem mos az esõ, mint a többie-
ket, akik csak hevenyészett gödröket ástak maguknak. 

November vége közeledett, a fákról, bokrokról lehullottak a levelek. Különö-
sen egy reggel, amikor erõsen fagyott és felengedett, ott voltunk a Tisza-parton
„csupaszon”. Igyekeztünk még több gallyal rejteni a löveget és a gépkocsikat. Az
esõ is gyakran esett, az idõjárás hûvösre, kelletlenre fordult. November végén egy
nap sürgõs parancsot kaptunk, hogy azonnal pakoljunk össze és vonuljunk be
Tiszasalamonra. Az oroszok Záhonytól négy kilométerre átjöttek a Tiszán és elin-
dultak felénk. Igyekezni kell, nehogy fogságba essünk, azonnal felpakoltunk. A
gépkocsival kiálltam a fedezékbõl. Ekkor már a gépágyút is menetkészültségbe
helyezték a kezelõk, kitolták a fedezékbõl. Felkapcsoltuk a gépkocsira a löveget
és azonnal elindultunk a Tisza-gát irányába. Odaát az oroszok észrevették a moz-
golódást és aknavetõvel lõttek ránk, de szerencsére nem találtak el.

A talaj nagyon el volt ázva, már a gödörbõl is nehezen lehetett a gépkocsival ki-
jönni. Csak lassan haladtunk a sáros úton elõre. Az embereket nem is engedtem fe-
lülni a kocsira, gyalog jöttek a gépkocsik és a löveg mellett. A gépkocsi és a löveg
kerekei mélyen belesüllyedtek a talajba menet közben. Félóra is kellett, mire ki-
vánszorogtunk a Tisza-gáthoz. Itt megálltam, mert már a hûtõvíz is felforrt a motor-
ban, erõsen gõzölgött. Hadd hûljön le egy kissé a motor. Kiszálltam a vezetõülés-
bõl, megnéztem a rámpát, amelyiken át kellett menni. Na, mondom, ha itt sikerül
átmenni, akkor megmenekülünk. Kökényessy zászlós rámförmedt: – „Ne szöve-
geljen annyit, hanem azonnal induljon neki, mert a hátunkban vannak az oro-
szok.” Én gondoltam, miért neheztel rám a parancsnok. Tudom, hogy a Pótári tize-
des beárult engem, amiért nem voltam hajlandó neki kényelmes bunkert építeni.
Annyi baj legyen. Közben eszembe jutott egy jelenet otthonról a bevonulásom
elõtti idõbõl. A Jókai utcában elakadtunk a cséplõgéppel, amikor a 20 lóerõs kis
Ford körmöstraktor60 vontatta a cséplõgépet a homokos emelkedõn felfelé. Kika-
parta maga alól a homokot és hasig beásta magát. Sem elõre, sem hátra nem tudott
menni. Ekkor a gépész és a bandagazda kiabálni kezdtek. Nyomjuk meg emberek!
Mindenki odament és toltuk teljes erõvel. Így sikerült a cséplõt felvontatni a partra.

Most én is elkezdtem kiabálni: – „Emberek, mindenki jöjjön ide, tolni kell a gép-
kocsit, segíteni átmenni a rámpán. Aki nem fér hozzá a kocsihoz, az tolja a löveget.”
Jöttek is zokszó nélkül segíteni. Én a legkisebb sebességre kapcsoltam és egyenletes
túrázással elindultam. Közben kiabáltam, hogy: – „Toljátok, segítsetek!” Szerencsé-
sen felértünk a gátra és szépen leereszkedtem a másik oldalon. Kis távolságra meg-
álltam, meg kellett várni a másik két gépkocsi átjövetelét. Közben egy közeli kútból
egy vödör vizet hoztam, és kipótoltam a csökkenõ hûtõvizet. Alighogy felöntöttem
a vizet, kiabálnak a gátról, hogy menjek vissza kocsival és segítsek kivontatni a má-
sik elakadt kocsit. Meglepett, hogyan akadhatott el, hiszen neki nem is kellett löve-
get vontatni. Ez úgy történt, hogy Csapó Sándor61 gépkocsivezetõ elbízta magát,
majd õ megmutatja, hogyan kell itt segítség nélkül átmenni. Nagy sebességgel neki-
indult a rámpának, de csak jó félig jutott fel, ott elakadt. Azután visszacsúszott a rám-
pa aljára. Méghozzá úgy, hogy a kocsi hátsó része lecsúszott a rámpa oldalára. A ko-
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csi így keresztbe fordult. Megpróbált visszakapaszkodni a rámpán, de nem sikerült.
Elzárta az utat a harmadik kocsi elõl is. A hátsó kerekeivel beásta magát a sáros talaj-
ba. Hátramenetben átvezettem a gépkocsit, vontatókötelet vettem elõ, felakasztot-
tam a vonóhorogra és mondtam neki: – „Ne idegeskedj, látom, nagyon be vagy re-
zelve. Egyes sebességre kapcsolj, és egyenletesen adagold a gázt.” Az embereknek
mondtam, tolják mind a két kocsit. Elindultunk, sikerült felvontatni.

Csapó nagyon megörült, hálálkodott. A harmadik kocsi vezetõje minden baj
nélkül átjutott a rámpán. Mikor látta, mi történt az elõtte haladóval, õ már óvato-
sabb volt, egyes sebességre kapcsolt és szép lassan haladva átjött.

Mindenki felhelyezkedett a kocsira. Indulás elõtt még visszanéztünk a gátról a
Tisza-part felé. A parti erdõsávnál már látszott, hogy az orosz gyalogság lassan kö-
zeledik, csatárláncba fejlõdve felénk. Azonnal elindultunk, rövidesen beértünk
Tiszasalamonra. Már vártak bennünket az üteg többi tagjai, indulásra készen. Ág-
csernyõn62 keresztülhaladva Királyhelmecre63 érkeztünk. Ekkor az én gépkocsim
motorja elkezdett rendetlenkedni. Zörgött, kopogott benne valami. Ez annyira fo-
kozódott, hogy üzemképtelenné vált, meg kellett állni. Odajött az ütegparancsnok
is, érdeklõdött mi a baj? Jelentettem, hogy elromlott a motor. Intézkedett, hogy a
löveget is, és az én kocsimat is egy másik kocsi után kell kapcsolni. Közölte, hogy
majd az új állomáshelyünkön elvisszük a javítóba, ahol rendbehozzák. Úgy is tör-
tént, a parancsot végrehajtottuk és továbbindultunk. 

Áthaladtunk Sátoraljaújhelyen, Mikóházán, Pálházán, Nagybózsván. Estére meg-
állapodtunk Telkibányán. Hegyes, völgyes vidék. Itt elszállásoltunk. Két nap múl-
va a kocsimat elvitték a javítóba. Szétszerelték, megállapították, hogy [a] dugattyú
el van törve, nincs hozzá alkatrész, jelenleg nem tudják kijavítani. Visszahozták és
a további intézkedésig vontatni kell tovább. Ennek egy cseppet sem örültem, de
hát mást nem lehetett tenni.

Az élelmezésünk megint romlani kezdett. A hangulat is megromlott. Már sokan
elmentek, elszökdöstek az ütegünkbõl. Otthonról sem tudtunk semmit, mióta a
Kárpátokon átjöttünk, nem kaptunk levelet otthonról. Nem is várhatunk már, mert a
front már túlhaladt a falunkon, a szovjet hadsereg már Budapest közelébe érkezett.

Már egy hete vagyunk Telkibányán. Az egyik napon a fõutcán járkálva összeta-
lálkoztunk Csõke Antival64, falunkbeli gyerekkel. Nagyon el volt csigázva, körbe-
fogtuk ott néhányan körûiek. A lábán bakancs helyett egy madzaggal átkötött
zsákdarab, köpeny helyett pedig valami viharkabátféle volt. Kérdezgettük, mi tör-
tént vele? Elmondta, hogy elfogták a szlovák partizánok és lefegyverezték. A fel-
szerelését, ruházatát elvették, úgy engedték tovább. Ami rajta van, azt a lakosság-
tól, kéregette össze. Most megkeresi az alakulatát, mert azt hallotta, itt vannak eb-
ben a helységben. Sietett tovább, mi is szerencsét kívánva elköszöntünk tõle. 

Az ütegtörzsnél egyesek kitalálták, hogy mivel ilyen közel vagyunk Tokajhoz,
elmennek borért. Úgyis elhordják a németek, vagy ami marad, azt meg megisszák
az oroszok. Akkor már inkább mi is részesüljünk belõle. El is mentek egy gépkocsi-
val és hoztak két nagy hordó bort. Az egyik édes bor volt 10 hl-es, a másik 16 hl-es
fehérbor. Az egész üteg legénysége kapott belõle. Egyszerre nem adtak sokat, ne-
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64 Csõke Antal a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája volt.



hogy lerészegedjünk. A pincegazdaság a bort elismervényre adta, majd utólag a
kincstár megfizeti az árát. 

Megfigyeltük, hogy az úton a német és a magyar katonák is disznófalkákat, néha
marhacsordát hajtanak keresztül. Lakatos tizedes megint vérszemet kapott, hogy
hitvány a mi kosztunk is, nekünk is kellene hozni borjúkat. Rábeszélt néhány kap-
ható cimboráját, elmentek, hoztak négy marhát. Kisebbet, nagyobbat vegyesen. Ki-
találták, hogy a marhákat az én üzemképtelen kocsimra kell felrakni, azt úgyis von-
tatják, nincs rajta felszerelés. Én nem értettem egyet ezzel, mondva, hogy a kocsit
bármikor visszavihetik a javítóba. De hiába is beszéltem, mert Kökényessy zászlós
is a pártjukat fogta. Felrakták a marhákat a kocsimra. Ettõl kezdve nekem kellett
gondoskodni az állatok etetésérõl, itatásáról és a trágyázásáról, amíg csak el nem
fogytak, egyenként le nem vágták õket. Megint közeledett a front hozzánk. Decem-
ber eleje volt már. Elrendelték az északi irányba való továbbhaladást. Hidasnéme-
tin, Tornyosnémetin keresztül Tõketerepesre65 érkeztünk. Itt megállapodtunk. Egy
emeletes iskolába lettünk elszállásolva, amely a háborús körülmények miatt üresen
állt. Néhány napi itt-tartózkodás után elrendelték, hogy be kell vinni az üzemképte-
len kocsit Kassára, és le kell adni az autóbontóba. Ahogy elhaladtunk a székesegy-
ház elõtti téren, két magyar katonát láttunk felakasztva a villanypóznára. A nyakuk-
ba nagy kartontábla volt akasztva, rajta jól látható felirattal: „Hazaáruló vagyok!” Na,
mondtuk, ezeknek nem volt szerencséjük, hogy összetalálkoztak a csapatcsend-
õrökkel. Sajnáltuk õket, nem sikerült nekik hazajutni a családjukhoz. Leadtuk a
gépkocsit, hivatalos papírt kaptunk róla, és visszamentünk Tõketerepesre.

Rövidesen tovább kellett menni. Kassa66 mellett egy kis faluban telepedtünk
meg. Egy templom udvarán helyezték el a gépkocsi telepet. Az udvart magas tég-
lakerítés vette körül. Az udvar mellett közvetlen volt a temetõ. A feliratokról ítélve,
amely a kereszteken volt, túlnyomóan szlovák lakosság lakott itt. A templomhoz
egy apácazárda is tartozott. Az apácák ott járkáltak az udvaron keresztül, amikor a
templomban volt dolguk.

Két nap múlva tovább kellett menni a szomszéd faluba, mert nagyon közele-
dett a front. A gépágyúval tüzelõállásokat foglaltunk el, mert közel voltak az oro-
szok. Egy kis idõ múlva magyar gyalogság haladt keresztül mellettünk, csatárlánc-
ba fejlõdve. Az egyik katonát megismertem, Bakos Antal67 volt, nagykörûi ember.
Nagy Sanyi éppen ott volt mellettem. Kérdeztük Bakostól: – „Hová mentek?” „Be-
vetésre” – felelte. „Hát a puskád hol hagytad?” – kérdeztük tõle. Legyintett. – „Ez el-
maradt, két embernek van egy puskája, a másik a töltényt viszi mellette. Ha az
egyik elesik, átveszi a másik a puskát.” Többet nem tudott mondani, mert az õr-
mester rákiabált, hogy ne maradjon le a többiektõl. Futtában elköszöntünk egy-
mástól, szerencsét kívánva neki. Megütközve tárgyaltuk a jelenetet. Hogy lehet az
embereket fegyver nélkül támadásra a vonalba küldeni.

Másnap tovább kellett menni Sepsibe.68 Egész nap esett a hideg esõ. A város-
ban nagy volt a zsúfoltság. Különféle alakulatok, magyarok, németek vegyesen.
Beesteledett, szálláshely után kellett nézni. A parancsnok engem és egy másik tár-
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samat a püspöki palotába küldött, hogy a püspök úrtól, kérjünk szállást 18 ember
részére. A püspök irodája az emeleten volt. Felmentünk, bekopogtunk, illendõen
köszöntünk és elmondtuk jövetelünk célját. A püspök valami iratokat tanulmá-
nyozott, meghallgatott bennünket és sajnálkozva mondta, hogy nem tud rajtunk
segíteni, mert minden helyet elfoglaltak a német szálláscsinálók. „Akkor mi hol
aludjunk az éjszaka?” – kérdem én. Mondja a püspök úr, hogy esetleg a „ló ólban”
találunk még helyet. Ilyet most hallottam elõször. Mifelénk ezt lóistállónak neve-
zik. Elköszöntünk és lementünk az udvaron lévõ lóistállóba. Már ott is minden
hely foglalt volt, alig találtunk olyan helyet, ahol a földön ülve, kucorogva eltölt-
hettük az éjszakát. A többieknek sem tetszett, hogy így leszerepeltünk a szállás-
foglalási megbízatásunkkal. Másnap elgyötörten kezdtük a napot. 

Ebben az idõben, december elején hatalmas nyomás nehezedett a Kassa kör-
nyéki frontunkra. Északon Eperjes irányából erõsen támadtak az orosz csapatok.
Keletrõl pedig Ungvár és Beregszász felõl még nagyobb volt a nyomás. A front is
emiatt állandóan hullámzott, bizonytalan volt. Visszavonulás, ellentámadás gyak-
ran követték egymást. Többször elõfordult velünk, hogy az úton éjszakáztunk.
Volt olyan eset, hogy 24 óra alatt hatszor kellett tüzelõállást foglalni, majd hirtelen
továbbhaladni. Az is megtörtént velünk nem is egyszer, hogy nyugati irányba ha-
ladva egy úton elõrementünk húsz km-t. Ott meg kellett állni és ugyanazon az út-
vonalon vissza kellett jönni, mert a szovjet csapatok elzárták elõttünk az utat. Tehát
elég nehéz volt a helyzet. 

Két nap múlva Sepsit el kellett hagyni, és Kassán keresztül visszavonulni Nagy-
idára.69 Ide egy Semse nevû helységen70 keresztül jöttünk, ahol egy éjszakára meg-
állapodtunk. Egy egyszerû parasztháznál kaptunk szállást. Itt olyan eset történt,
amelyet máig szégyellek, bár nem én követtem el. A szálláshelyünk a nagyszobá-
ban volt, ahová a konyhán keresztül lehetett bejutni. Megláttuk, hogy egy nagy fa-
teknõ valamivel tele van rakva, a sarokba helyezve, egy nagy asztalkendõvel leta-
karva. Lakatos tizedes felderítette, hogy friss disznóhússal tele. Fáradtak voltunk,
hamar elaludtunk. Éjfélkor riadó volt, azonnal tovább kellett menni. Felpakoltunk,
indulásra készen álltunk. Ekkor Lakatos két emberrel visszament a házba. Felfog-
ták a teknõt a hússal és feltették az egyik kocsira. Ezt észrevette a háziasszony, egy
50 év körüli szlovák nõ és sikoltozva szaladgált, követelve, hogy adják neki vissza
a teknõt a hússal. Lakatos letagadta, hogy elhozták a húst, az asszony meg akarta
nézni a kocsin, de nem engedte meg neki, mondván, ott csak katonai felszerelés
van, amit civileknek tilos megtekinteni. Már indultunk is tovább, az asszonyt ott-
hagyva kiabálva, átkozódva. A parancsnok elnézte, hogy a húst nem adták vissza. 

A következõ napokban Kökényessy Ferenc zászlóst áthelyezték tõlünk egy
másik üteg állományába. Helyette Lelovics Balázs zászlóst71 helyezték hozzánk
félszakasz parancsnoknak. Én az elromlott kocsi leadása óta munka nélkül voltam.
Most elrendelték, hogy vegyem át Fási Bálinttól a Dobos-féle kocsi vezetését, mi-
vel nekem nagyobb a vezetési gyakorlatom. Ez meg is történt, ettõl kezdve újra ve-
zettem gépkocsit. 
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Gregor Palit is átvezényelték tõlünk egy másik üteghez. Ettõl kezdve nem talál-
koztam vele a fronton többet. 

Megjelent az ütegünknél két civil fiatalember. Találgattuk, kik lehetnek ezek, mit
keresnek az ütegünknél? Késõbb megtudtuk, hogy a debreceni színházból elmene-
kült színészek, akik a front elõl jöttek el. Az osztályparancsnok befogadta õket, és
hozzánk helyezte el. Az egyik Váradi Árpád, a másik Tegzes Miklós.72 Egyenruhát
kaptak, beöltöztek és a háború végéig velünk tartottak. Katonai kiképzést eddig
nem kaptak, nem volt semmi katonai ismeretük. Az ütegparancsnok a törzsnél a rá-
diósokhoz osztotta be õket.

Kassa környékén befogadtak még az ütegünkhöz hat levente gyereket is. 16-18
évesek voltak, az egyik nyírségi faluból jöttek. Elmondták, hogy a nyilas érzelmû
leventeparancsnok kényszerítette õket a falujuk elhagyására, amikor odaért a
front. Velük csak többen lettünk, nem értettek semmihez, minden katonai ismeret-
re tanítgatni kellett õket. Meggyûlt velük a bajunk. Õk is kaptak katonai ruházatot
az osztálytörzs készletébõl. Így hát néha növekedett is a létszám, nemcsak fogyott.
Úgy is sokan elszöktek már tõlünk. Csak az nem bizonyos, hogy hány embernek
sikerült hazajutni.

Nagyidán megállapodtunk. Az idõ hidegre fordult már. A helység szélén egy
nagy parasztudvarban szállásoltunk el. Volt az udvarban egy német gépesített ala-
kulat. Már éppen készülõdtek továbbmenni. Örültünk, hogy elmennek, legalább
tágasabb lesz a hely a gépkocsik részére. Feltûnt nekem, hogy az egyik németnek,
aki ott szerelte a motorját, egy hatalmas sárgaréz jelvény van a mellén. Olyan nagy-
ságú volt, mint otthon egy útkaparó jelvény. Kíváncsi lettem rá, mi lehet az. Köze-
lebb mentem hozzá, hogy megnézzem. Észrevette, hogy mi érdekel engem, ezért
felém fordult néhány másodpercig mozdulatlanul állva, látható büszkeséggel mu-
tatta a kitüntetését. Elolvastam a jól látható feliratot a jelvényrõl: „Kubanért” – ez
volt a felirat rajta. Elmosolyodtam. Hol van már az, már régen elveszett ez a terület.
Ezzel már nem is illenék dicsekedni. Visszaemlékeztem rá, még 1942. nyarán sú-
lyos harcok folytak ott a Kaukázus elõterében. Akkor sokat írt róluk a „Magyar Fu-
tár” címû újság. De a sztálingrádi veszteség után ezt is feladták a németek. 

A németek elmentek, mi is elhelyezkedtünk. Egy nagy parasztházban, az elõ-
szobában lettünk elszállásolva. Lelovics Balázs parancsnokot a gazda behívta a
belsõ szobába aludni. Elalvás elõtt hosszasan beszélgettek. A gazda 70 év körüli
öregember, jól beszélt magyarul. Én nem tudtam elaludni, ezért akaratlanul is hal-
lottam a beszélgetést a nyitott ajtón keresztül. Megállapítottam magamban, hogy a
gazda eléggé mûvelt ember. Jó partnere volt a beszélgetésben az egyetemet vég-
zett Lelovics zászlósnak. Hozzá tudott szólni a földrajzi, történelmi, irodalmi, gaz-
dasági témákhoz. A legvégén politikára, a háborúra terelõdött a szó. Itt Lelovics
zászlós akasztófahumorral megemlítette, hogy a magyarokat a szlovák lakosság
annyira szereti, hogy amikor egy faluból odább kell menni, meg is siratnak ben-
nünket. „Hogyan volt az?” – kérdi a gazda. Lelovics elmesélte a teknõ hús elvitele
esetét a gazdának és hogy megsiratta ezt az asszony. Ettõl kezdve a gazda egy szót
sem szólt tovább. Észrevette ezt Lelovics, ezért azt mondta: – „Eljárt az idõ, most
már aludjunk, jó éjszakát.” Én rossz érzéssel hallgattam ezt, ízléstelennek tartottam
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72 Váradi Árpád és Tegzes Miklós azonosítása nem sikerült.



a parancsnok viselkedését. Lehet az is, hogy a gazdának éppen rokona, vagy jó is-
merõse lehetett az a síró asszony. Hiszen a szomszéd faluban történt az eset, csak
3-4 km-re innen. De ha nem is rokon, a gazda itt marad, mi elmegyünk, és hogyan
néz õ a megrabolt szlovákok szemébe Itt egyenlõre nem hallatszott a front zaja, ki-
pihentük magunkat valamennyire. December közepén az idõ már hidegre fordult.
Néhány nap múlva továbbhaladtunk nyugati irányba. Aranyida73 mellett, az út kö-
zelében tüzelõállást foglaltunk el. Biztosítani kellett a frontról kivont egységek
visszavonulását. Egyszer egy lovas tüzér üteg vonult el mellettünk. Mi figyeltük a
mellettünk elhaladókat. Egyszer az egyik lövegkezelõ társunk felkiált: – „Te vagy
az, Józsi?” Megismerte a testvéröccsét a visszavonulók között. Leírhatatlan nagy
volt az öröme. Egymás nyakába borultak, könnyes szemmel ölelték, csókolták
egymást. Még mi is meghatódva néztük ezt az örömteli találkozást. Kérdezgették
egymást, mit tudnak otthonról. Jóformán semmit nem tudtak. Három perc telhetett
el, közben az alakulat továbbhaladt, a parancsnoka már nagyon integetett a test-
vérnek, hogy ne maradjon le. Gyorsan elbúcsúztak, egy szál cigarettát adott az
öcskösnek és az utánaszaladt az elõrehaladt bajtársaihoz. 

Másnap mi is visszavonultunk innen Berzentére.74 Itt egy iskolában lettünk el-
szállásolva. Az iskola üres volt, a bútorok eltûntek belõle, a terem közepén egy
nagy halom könyv volt rakásra dobálva. Nézegettük, miféle könyvek ezek? Ma-
gyar könyvek voltak, tankönyvek és irodalmi mûvek válogatás nélkül. „Miért van-
nak ezek itt?” – kérdeztük. Lelovics zászlós véleménye az volt, hogy a németek bi-
zonyára a bútorokat feltüzelték, de a könyvekre már nem jutott idejük, mert to-
vább kellett menniük. Én sajnáltam a könyveket. Már otthon is szerettem olvasni,
ezért kiválogattam a halomból 35 db, számomra értékes könyvet. Ezeket levittem
a gépkocsihoz, a szerelõládába meg a vezetõülés alatti ládában helyeztem el. A
legértékesebb volt ezek között a „Magyar Költészet Antológiája”. A késõbbiek so-
rán ezt lapoztam a leggyakrabban szabadidõmben. 

Két napig maradtunk Berzentén. Kemény hidegek voltak már, de hó még nem
esett. Az egyik éjszaka riadót, menetkészültséget rendeltek el. Azonnal tovább kel-
lett menni a front változása miatt. Gyorsan összepakoltunk, a gépkocsikkal, a löve-
gekkel menetoszlopba állva vártuk az indulási parancsot. A gépkocsik motorjai
alapjáraton mûködtek. Az indulás elõtt az ütegparancsnok végigjárta a gépkocsi-
oszlopot, szokása szerint leellenõrizte, hogy megvan-e mindenki. Ekkor kiderült,
hogy Szabados József75 gépkocsivezetõ nincs a helyén. A motort beindította, alap-
járaton mûködött, de õt sehol nem találták. Az ütegparancsnok dühösen kerestet-
te, nézzék meg még egyszer a szálláshelyen, hátha ottfelejtett valamit és vissza-
ment érte. De nem találták meg sehol, eltûnt az éjszaka leple alatt. Tovább várni
nem lehetett, azonnal indulni kellett. A parancsnok úgy intézkedett, hogy én ve-
zessem tovább a Szabados által itthagyott kocsit, az enyémet pedig adjam vissza
Fási Bálintnak. Ez is megtörtént. Elindultunk északi irányba. Az úton többször is
meg kellett állni. Déltájban Rozsnyóra76 érkeztünk. A város környékén tüzelõállá-
sokat foglaltunk el.
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73 Aranyida (ma: Zlatá Idka, SK) 1939–1945 között Magyarország része volt.
74 Berzente azonosítása nem sikerült
75 Szabados József a VI. légvédelmi tüzérosztály katonája volt.
76 Rozsnyó (ma: Rožňava, SK) 1939–1945 között Magyarország része volt.



A városban nagy volt a zsúfoltság. Igen sok volt a német katona. Közel volt a
front. Az idõ erõsen téliesre fordult, leesett az elsõ hó. A magyar alakulatok irányí-
tását közben átvette a német hadvezetés. Ezután õk rendelkeztek felettünk. Úgy
látszik, már nem bíznak meg teljesen a magyar hadvezetésben. Az élelmezésünk-
rõl is a németek gondoskodtak ezután. Meg is tapasztaltuk ezt hamarosan. Az ebé-
det például szamárzsírral készítették. Reggelire kávé helyett cukor nélküli teát ad-
tak. Vacsorára szalonna helyett margarin volt vagy lekvár, ezt el is neveztük „Hitler
szalonnának”. 

A hangulat tovább romlott, a leggyakoribb téma volt, hogy miért nem fejezzük
már be ezt a háborút, ezt már úgyis elveszítettük, ha tovább folytatjuk, még rosz-
szabb lesz nekünk. Már Németország közelében vannak a frontok, õket már a cso-
dafegyver sem fogja megmenteni. Nekünk pedig nem kellene Szálasiért és nyilas
bandájáért tovább harcolni, azok cselekedtek helyesen, akik megszöktek a hadse-
regbõl. Ezeket a véleményeket azonban csak bizalmas körben mondogattuk, ami-
kor nyilasbérenc emberek nem tartózkodtak a közelünkben. Tehát a kilátás nem
volt elõttünk valami rózsás.

December 20-án elhagytuk Rozsnyót. Fel kellett menni északi irányban Szo-
molnokra77, a hegyek közé a front támogatására. Itt már vastag volt a hó, és hideg
volt. Itt értük a karácsonyt. Vágtam az erdõben egy növendék fenyõfát, bevittem a
szálláshelyünkre és a szobában felállítottam. Feldíszíteni azonban csak nagyon
szegényesen sikerült, mivel nem volt hozzá anyagunk, de a karácsonyi megemlé-
kezés miatt ez is jó volt. Mindenki a saját családjára gondolt, az otthon eltöltött ka-
rácsonyokra.

Néhány nap múlva vissza kellett vonulni Szomolnokról, mert az oroszok ezt a
frontot erõsen támadták. Visszajöttünk Rozsnyóra, de két nap múlva innen is to-
vább kellett menni. Felmentünk Betlérre,78 ami már a Szlovák Köztársaság határa.
Eddig még Szomolnok kivételével mindig Magyarország területén tartózkodtunk,
az úgynevezett Felvidéken, amely területeket az 1938-as és 1939-es bécsi dönté-
sek juttatták vissza Magyarországnak. Ekkor alakult meg Tisó79 elnök irányítása
alatt a független németbarát Szlovák Köztársaság. 

Beszélték az itt tartózkodó alakulatok, hogy a környéken lévõ hegyekben parti-
zánbandák is tevékenykednek. Õket az elmenekült Bencs80 kormány irányítja Lon-
donból, rádión keresztül. Utánpótlást, élelmet, lõszert, fegyvereket pedig az oro-
szok dobálnak le nekik ejtõernyõvel. Emiatt a hátországban is veszélyes a hegyek
között közlekedni. A partizánok a szlovák és a német csapatokat rajtaütésekkel
megtámadják, utána visszahúzódnak a hegyek közé. Komoly veszteségeket okoz-
nak ezzel a rajtaütéses módszerrel. Felvették ellenük a küzdelmet, de eddig nem si-
került megsemmisíteni õket.

Betléren három napig tartózkodtunk. A front változása miatt tovább kellett
menni Dobsinára81. Elindultunk a hegyvidéken keresztül. A táj gyönyörû, változa-
tos, mindenfelé erdõvel borított. Az út kanyargós, szerpentines. De most nem a táj
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77 Szomolnok: (ma: Smolník, SK) 1939–1945 között Magyarország része volt.
78 Betlér (ma: Betliar, SK) 1939–1945 között Magyarország része volt.
79 Tiso, Josef (1887–1947) Szlovákia államelnöke
80 Bencs: Beneš, Eduard. (1884–1948) államférfi, miniszterelnök.
81 Dobsina (ma: Dobšiná, SK) 1939–1945 között Magyarország része volt.



szemlélésével voltunk elfoglalva, vigyázni kellett az úton a baleset elkerülésére.
Ráadásul még partizán rajtaütéstõl is tartani kellett.

Ilyen baj szerencsére nem történt, de volt helyette más. Ugyanis olyan nagy
volt az úton a torlódás és a városban a zsúfoltság, hogy nem engedtek be oda. Meg
kellett állni a város elõtt az úton, és ott kellett várakozni egész éjszaka. Irtó hideg
volt, majd megfagytunk. A gépkocsi-motorokat gyakran beindítottuk, be ne fagy-
jon a víz a hûtõbe. Az emberek fenn a platón egy parányi rajkályhába tüzeltek fá-
val, koksz szénnel, így próbáltak megmelegedni. Körbeülték a kis kályhát, izzásig
tüzeltek benne. A felsõtestük megmelegedett, de a lábuk majd megfagyott. Én is
gyakran odamentem melegedni. Nem ért sokat, mert a lábam irtózatosan fázott.
Ezért inkább lejöttem a kocsiról és körbe, körbe szaladgáltam a kocsi körül, meg
ne fagyjon a lábam. A bakancsomat, ha összeütöttem a lábammal, úgy kopogott,
mint az összeütögetett fadarabok. Meg is fagytak, kis mértékben, a lábam ujjai. Az-
óta is, a mai napig minden télen kiújul a fagyás helye és fáj. Szerencsémre a felsõ-
testem nem fázott, mert magamra vettem a szerelõruhámat is a nadrág és a zub-
bony tetejére, valamint ezekre vettem fel a köpenyt. Ezen kívül a gépkocsiveze-
tõknek a fronton járt egy bõrnadrág és egy bõrkabát is. Így hát felsõruházattal el
voltam látva télire, de a bakancs a kapcával kevés volt a lábamra. Ilyen nagy hideg-
ben halinacsizma is kellett volna, de bizony nem volt.

Másnap dél körül beengedtek bennünket Dobsinára. Nagy volt a zsúfoltság. A
németek minden szálláshelyet lefoglaltak maguknak. Nekünk már csak egy kiürí-
tett malomhelyiség jutott. Ennek az udvarán és környékén rendeztük be a lövegál-
lást és a gépkocsitelepet. Nem tudtuk még, hogy meddig tartózkodunk itt. Elsõ
dolgunk volt, hogy leeresztettük a motorokból a hûtõvizet, hogy szét ne fagyjon a
hûtõ. Utána bementünk a malomba, bepakolni szálláshelyünkre. Megütközve ál-
lapítottuk meg, hogy ez nem felel meg szálláshelynek. Egy kiürített raktárhelyiség
volt, csak a csupasz falak és a betonpadló volt. Semmiféle fûtési lehetõség nem
volt benne. Éppen olyan hideg volt, mint odakinn az udvaron, azzal a különbség-
gel, hogy itt bent nem fújt a fagyos szél.

Tanakodtunk, mi lesz itt, ha lefekszünk a betonpadlóra, megfagyunk reggelre.
Én lementem a gépkocsihoz, kiszedtem a vezetõfülkébõl az üléseket és felhoztam a
malomba. A két ülésrészt egymás mellé illesztettem, letakartam sátorlappal és kész
volt a hevenyészett fekhely. Ezután minden ruházatot magamra szedtem, a hátizsá-
komat a fejem alá tettem, lefeküdtem, és a pokróccal betakaróztam. Hamar elnyo-
mott az álom, mivel az elõzõ éjszaka sem aludtunk egy percet sem. Egy óra múlva
arra ébredtem, hogy rettenetesen fázok. Ekkor megfordultam a másik oldalamra és
így próbáltam újra elaludni. Ez rövidesen sikerült is, mivel nagyon álmos voltam. De
most már egy félóra múlva felébredtem. És ez így ment tovább reggelig. Felébred-
tem, megfordultam, elaludtam, újra felébredtem. Az idõt már nem is érzékeltük, alig
vártuk, hogy reggel legyen. Azt hiszem, minden csontunk alaposan átfázott.

Másnap is nagyon hideg volt, de igyekeztünk valamivel elfoglalni magunkat,
hogy könnyebben el tudjuk viselni. A front 15 km-nyi távolságra lehetett, ide hal-
latszott a morgása. Mondták, legyünk nyugodtak, sikerült megszilárdítani. A kö-
vetkezõ éjszaka is úgy kezdõdött, mint az elõzõ, a fûtés nélküli szálláshelyen. A
különbség csupán annyi volt, hogy elõre jelezték, éjfélkor ki kell mennem õrszol-
gálatra. Ugyanis a gépkocsitelepet és a szálláshelyet éjjel, nappal õrizni kellett, és
az õrszolgálatot felváltva teljesítettük. Mindenkire rákerült a sor. 
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Már vártam az éjfélt. Legalább az õrszolgálat közben nem fázok tovább, mert
ott mozogni, járkálni kell. Méghozzá jól felöltözve, mert az õrnek ott van az õrbun-
da és a meleg posztócsizma, amit felvehet magára. Ha letelik a szolgálat, leveti ma-
gáról és átadja a következõ õrnek. 

Éjfélkor jött a felvezetõ, felkeltett, menni kellett az õrségbe. Kimentünk, átvet-
tem az õrszolgálatot, beöltöztem az õrbundába, felhúztam a bakancsom tetejére a
posztócsizmát és megkezdtem a szolgálatot. Nem fáztam a nagy hideg dacára sem.
Csak fárasztó volt a mozgás a bundában és a nehéz csizmában. Vártam a váltást,
amelynek éjfél után két órakor meg kellett érkeznie. Két óra nem sok idõ, majd
csak eltelik. El is telt, a váltás azonban nem érkezett meg. Gondoltam valamiért
késnek, majdcsak megjönnek. De nem jöttek késõbb sem, egészen hajnali négy
óráig. Addig nekem kellett tartani a szolgálatot, mivel az õrhelyet semmilyen körül-
mények között nem szabad elhagyni. Mi történt, miért nem jött meg a váltás idõ-
ben? Azért, mert a rádió-ügyeletes, akire az ébresztés volt bízva, elaludt a kellemes
melegben, így elmulasztotta a váltást ébreszteni.

Én nagyon méltatlankodtam, mert azért két óra helyett négyet állni õrségben,
mégiscsak fárasztó. De nagyon rimánkodtak, ne jelentsem az esetet, mert a rádiós-
nak súlyos büntetés járna az elalvásért. Nem is jelentettem, örültem, hogy átadhat-
tam a szolgálatot. Visszamentem a malomba, reggelig még aludtam egyet. 

A következõ napon ki kellett vontatnom egy löveget Oláhpatak községbe. Ez
nyolc km-re van Dobsinától. Segíteni kell a gyalogságot, mert az oroszok újra erõ-
sen támadnak. Egy nehéztüzérség közelében foglaltunk állást. Õk is erõs tûz alatt
tartották az orosz vonalat. Fülsiketítõ dörrenések voltak. Nem lehetett onnan félre-
húzódni, ezért a dörrenések miatt berekedt a fülem. Sokáig rosszul hallottam vele,
még máig is megérzem a hatását, nem olyan éles a hallásom, mint azelõtt. Késõ es-
te vissza kellett vontatni a löveget Dobsinára.

Másnap el kellett hagyni Dobsinát. Nem lehetett itt tovább tartani a frontot. Nyu-
gati irányban kb. 80 km-t haladva, több ízben megállva az úton Breznóbányára82

érkeztünk. Itt letelepedtünk, elszállásoltunk. Nem volt kényelmes helyünk, de leg-
alább fûthetõ volt, nem fáztunk annyira, mint Dobsinán. Úgy gondoltuk, itt sokáig
maradhatunk, mert távol, magunk mögött hagytuk a frontot.

Az idõ valamit enyhült. Már nem volt mínusz 32 fok – mint Dobsinán –, legfel-
jebb 20-25 fok lehetett, amit könnyebb volt elviselni. A város fõutcáján a visszavo-
nuló német és magyar csapatok haladtak keresztül. A szállásunk közel volt a fõtér-
hez. Itt volt italbolt, kocsma, vendéglõ. A visszavonuló, áthaladó alakulatok közül
egyesek néha megálltak valami melegítõ italt fogyasztani, kissé felmelegedni. Ad-
dig a szerelvény az úton várakozott, gyakran õrizetlenül hagyva. Egy ilyen esetet
használt ki Lakatos. Észrevette, hogy ott áll az italbolt elõtt az úton egy lovaskocsi
õrizetlenül, és ponyvával le van takarva, valamivel tele van pakolva. Odament,
szétnézett, tiszta a levegõ, felhajtotta a ponyvát, látta hogy téli csizmákkal van
megrakva. Gyorsan kivett belõle négy párat, a hóna alá csapta, és a ponyvát visz-
szahajtotta. Nagy büszkén hencegett a zsákmányával. Mi mondtuk neki: – „Egy-
szer ráfizetsz ezekre a lopásokra, valaki ezért még lepuffant téged, mint egy ku-
tyát.” Azt felelte, õ nem jár úgy, mert õ ügyesen csinálja. 3 pár csizmát mindjárt el-
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kezdett árulni, mondta, egyet megtart magának. A németek elmentek, nem vették
észre a lopást. Valaki elmondta az ütegparancsoknak az esetet. Haragudott ezért
Lakatosra, de nem büntette meg érte. Azonban 3 pár csizmát le kellett neki adni az
ütegtörzs készletébe. Csak egy párat tarthatott meg magának. Éktelenül dühös lett
Lakatos, elkezdte nyomozni, ki árulhatta be a lopást a parancsnoknak.

Breznóbányán egy kissé megpihentünk. Jutott idõ egy kis beszélgetésre is,
ilyenkor sokféle téma szóba került. A két színész is bekapcsolódott a beszélgetés-
be. Elmondták, õk erdélyi magyarok, Kolozsváron83 tanulták a színészetet, a Ko-
lozsvári Színházban játszottak. Észak-Erdély visszacsatolása után a debreceni szín-
házhoz szerzõdtek. Ezt a front miatt hagyták ott.

Az én megállapításom a beszélgetés alapján az volt, hogy az egyik ember, Várai
Árpád, szerény alkalmazkodó, barátságos természetû ember. A másik, Tegzes Mik-
lós viszont fölényes, magabiztos, távolságtartó ember. A beszélgetés során az iroda-
lom is szóba került. Az emberek elmondták, ki a kedvenc költõjük, írójuk, kinek,
milyen mûvek tetszenek a legjobban. Én Petõfi Sándort84 választottam magamnak.
Õszintén mondtam, mert igazán tetszett és még máig is kedvelem, mert gyönyörû
szerelmes és hazafias verset is írt, a tájleíró lírája pedig utolérhetetlen.

Erre Tegzes Miklós rám förmedt, hogy Petõfi nem jó magyar költõ, mert az ap-
ja és az anyja is szerbek voltak. Õ is csak megmagyarosította a nevét. Különben is
fegyelmezetlen, szélsõséges ember. Én nem vitatkoztam vele, láttam, nincs értel-
me. Úgyis nagy barátja ez az ember az ütegparancsnoknak, az pedig még bizonyo-
san emlékszik a nagymihályi85 incidensre.

Az egyik nap délután összejöttünk beszélgetni, hárman, nagykörûiek. Nagy Sa-
nyi, K. Tóth Feri86 és én. Arról beszélgettünk milyen jó lenne már hazamenni, milyen
nehéz már nekünk ez a háborús élet. Egyre távolabb kerülünk a szülõföldünktõl.
Most is már itt járunk az Alacsony-Tátrában. Igazán gyönyörû vidék, de jobb lenne
nekünk az Alföldön lenni. Dobsinától kezdve egészen idáig magas hegyek között
jöttünk át. Az egyik oldalon meredek sziklák, a másik oldalon mély szakadékok,
meredeken kanyargó szerpentinek. Gyönyörû fenyveserdõ, amelyeken a ráfagyott
hó fehéren csillogott, különösen olyankor, ha néha rásütött a nap. Az út veszélyes
volt, ezért nem volt kedvünk a táj szépségeiben gyönyörködni. Egyébként is gyak-
ran repültek el felettünk az orosz bombázógépek. Szerencsénkre nem bombáztak
és nem lõttek bennünket. Nagy veszteséget tudtak volna okozni nekünk, hiszen se-
hová sem tudtunk volna elõlük elmenekülni a szûk hegyi utakon.

Beszélgetés közben odajött hozzánk K. Molnár Pista,87 szintén nagykörûi fiú, és
mindjárt bekapcsolódott a beszélgetésünkbe. Ettõl kezdve õ irányította a beszélge-
tés menetét. Azzal kezdte, hogy észrevettük-e, hogy az úton az orosz bombázók
hányszor átrepültek felettünk és egyszer sem bombáztak, nem lõttek bennünket.
Szerinte az oroszok nagyon humánus hadviselést folytatnak, mert a védekezésre
képtelen menetoszlopot nem támadják. Különben is, neki az a véleménye, hogy az
oroszok felismertek minket, hogy mi magyarok vagyunk, és azért kíméltek meg. Mi
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ezt nem tudtuk, de tény, hogy nem bombáztak. Ezután Molnár Pista arról beszélt,
hogy milyen rossz minõségû kenyeret adnak a németek nekünk. Amióta átvették
az élelmezésünket, azóta nem is ettünk jó kenyeret. Olyan rossz ízû, majdnem ehe-
tetlen. Van abban mindenféle liszt belekeverve, búzalisztbõl van benne a legkeve-
sebb. Ebben igaza volt, mégis meglepõdtünk azon, hogy így beszél ez a Pista, egé-
szen megváltozott a Szálasi hatalomátvétele óta. Azelõtt nagy híve volt a katonásdi-
nak. De hát, ugye, változnak a körülmények és így változnak az emberek is.

Még ezután néhány napot töltöttünk Breznóbányán. De újra utolértek bennün-
ket az oroszok, ezért tovább kellett menni nyugati irányba. A hegyek között 35 km-t
araszolva, Nemeckára88 értünk, itt letáboroztunk. Gondoltuk, itt is eltölthetünk egy
pár napot. A második napon meghallottuk, hogy nyolc emberünk egy tehergépko-
csival elszökött az éjszaka. Állítólag átmentek az oroszokhoz, vagy a partizánokhoz,
nem tudják biztosan. A vezetõjük Dr. Szász József hadnagy89 volt, velük ment K.
Molnár Pista nagykörûi gyerek is. Elvittek magukkal kétnapi kenyér- és élelmiszer-
készletünket is. Õket nem sajnáltuk, de az élelem elvitele miatt haragudtunk rájuk.
Na, mondtuk, egy nagykörûi gyerekkel megint kevesebben vagyunk az ütegben.

Nemeckáról is tovább kellett menni. Átmentünk Besztercebányán.90 Azt mond-
ták, itt van a szlovák kormány székhelye. Egy óra várakozás után tovább kellett
menni. Déli irányban haladva 40 km-t, Zólyomra91 érkeztünk. Rövid ácsorgás, vára-
kozás után tovább kellett menni nyugati irányban. Egész nap és egész éjjel úton vol-
tunk. A gépkocsit elhagyni nem lehetett, mentünk elõre néhány kilométert, megáll-
tunk, majd újra indulni kellett. Már nagyon álmosak voltunk vezetés közben is
majdnem elaludtam, ha megálltunk, a kormánykerékre hajolva azonnal elaludtam.
Ha tovább kellett menni, felráztak, mondták: „Ne aludj, gyerünk tovább, a többiek
már elmentek, mi lemaradtunk tõlük.” Valami mellékútvonalon északi irányba kel-
lett fordulni. Továbbra is lassan haladtunk elõre. Szerencsére itt már nem voltak
olyan magas hegyek. Kétnapi vánszorgás után megérkeztünk Rózsahegyre.92 1945.
február 8-án tehát eljutottunk a Magas Tátrába. 

A parancsnokok elmentek tüzelõállást szemrevételezni. Mi, az elsõ szakasz, a
téglagyár területén kaptunk szállást. Berendezkedtünk, a konyhafelszerelést is le-
pakoltuk. Úgy mondták, itt hosszú ideig fogunk tartózkodni.

Estefelé ki kellett szerelni a gépkocsiból egy hátsó kerékdobot és elvitték egy
másikba, mert azé elromlott. Másnap visszahozták és én visszaszereltem a helyére.

Az idõjárás szerencsére megenyhült. Esõ és hó esik váltakozva. A szállásunk a
körülményekhez képest igen jó. Végre itt kipihenhetjük magunkat, ki lehet menni
a városba is, élelmet és ruhanemût is lehet vásárolni. A lakosság itt elég barátságos
a magyar katonák iránt. Dohányból viszont nagy hiány van.

Február 17-én újjászervezték az ütegünket. Összevonták egy másik üteggel.
Szükség volt erre, mert az ember és a felszerelés egyaránt megfogyatkozott a há-
ború során. Az ütegparancsnok maradt, aki eddig volt. Az átszervezés során sok
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változás történt. Az ütegünk ezután négy szakaszból, 12 lövegbõl fog állni. Még tü-
zelõállást is változtatni kellett. Az új állásunk a papírgyár mellett van. Ez a városhoz
közelebb van, de rosszabb helyen. A szakaszparancsnokunk Lelovich Balázs zász-
lós maradt. Az új lövegállás megfelelõ kiépítésére rengeteget kellett dolgozni.

Már napok óta iszonyúan fáj egy lyukas zápfogam. Engedélyt kaptam, hogy el-
menjek vele a német katonakórházba kihúzatni. Jött velem egy tolmács is, aki elõ-
adta mi bajom van. Egy német orvos õrnagy kihúzta a fájós fogam. Ettõl tehát meg-
szabadultam.

A gépkocsi, amit eddig vezettem, igen elhasználódott a hegyvidéki terepen,
ezért elrendelték a kiselejtezését. Beindítottam a motort, bevezettem a gépkocsit a
telephelyre és leadtam. Örültem, hogy megszabadultam tõle, mert az utóbbi idõ-
ben rengeteget dolgoztam rajta. Kaptam helyette egy másik gépkocsit, ami sokkal
jobb volt az eddiginél. 

Elrendelte az új gépkocsitiszt a rovancsolást. Ez abból állt, hogy a gépkocsik
mûszaki állapotát és a szerszámkészletet ellenõrizzék, rendben van-e minden. Erre
készülni kellett. Ezért az elõzõ napon nagy karbantartást végeztünk. Magamra vet-
tem a síöltözetet is, mivel hideg volt, ebben dolgoztam. Ez az öltözet onnan volt,
hogy Kassa város feladásakor az ott lévõ raktárkészleteket is magával hozta a had-
sereg. Ezt a készletet szétosztották a még meglévõ harcoló alakulatok között. Min-
denki választhatott magának belõle, amire szüksége volt. Én egy öltöny rendõrru-
hát és egy síruhát választottam magamnak. Ez olyan bõ volt, hogy kényelmesen fel
lehetett venni a másik ruha tetejére. Nem is fáztam benne.

Munka közben ott õgyelegtek a két színész és az ütegparancsnok csicskása.
Megálltak, nézték az öltözetemet. Tegzes Miklós színész nevetve, csúfolva mondta,
hogy úgy nézek ki benne, mint egy eunuch. Mondtam, az nem baj, az a fontos, hogy
védjen, melegítsen. Kíváncsian kérdi Tegzes, tudom-e, mi az az eunuch? Már hogy-
ne tudnám, mondtam én, az egy kasztrált férfi, mohamedán háremõr. Csodálkozva
nézett rám, kérdi, honnan tudom én ezt? Erre kinyitottam a ládámat, megmutattam
neki a könyveimet, amelyeket még Berzentérõl hoztam el. Mondtam neki, ezekbõl
a könyvekbõl tudom, illetve azokból, amelyeket még otthon olvasgattam el. Nem
szóltak egy szót sem többet, hanem megszégyenülve eloldalogtak.

A leltározás jól sikerült, mindent rendben találtak. Erre az idõre a könyveket el-
tüntettem, nekiadtam egy magyar családnak, mivel tovább õrizni nem volt értelme,
az elolvasásukra sem volt idõ és alkalom. Nagyon megörültek neki. Nem tartottam
meg belõlük csak két könyvet. A „Kis Brehm”, és a „Magyar Költészet Antológiája”
címût. Ezek szükség esetén még a hátizsákomban is elférnek. Néhány napunk ké-
nyelmesen telt el. A szállásunk tûrhetõ volt, csak a fûtés nem volt megoldva. Úgy
segítettünk rajta, hogy felváltva beosztottuk egymást a tüzelõ beszerzésére. Ami-
kor rám került a sor, kimentem, szétnéztem, a város szélén találtam egy nagy ha-
lom ócska deszkát összerakva. Ebbõl felvettem és hazavittem. Egész nap vígan tü-
zeltünk belõle. Másnap odajött egy ötven év körüli szlovák ember egy tolmáccsal
és kérdik, ki vitte el a deszkákat? Mondtam, hogy én vittem belõle, mert nagyon hi-
deg van, és fûteni kell valamivel. Õk mondták, hogy ne vigyünk onnan több desz-
kát, mert azok melegágyi keretek és nagyon drága a deszka. Mondtam én, hogy
nagyon sajnálom, esetleg megfizetnénk az elhozott deszka árát. Mondták, nem
kell megfizetni, de ne vigyünk belõle többet. Ezt megígértük neki, erre megnyu-
godva elmentek.
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A továbbiakban, amikor ismét rám került a sor a tüzelõ beszerzésére, egy db
vasúti talpfát hoztam az állomás mellõl. Ott voltak prizmába összerakva. Mások is
hoztak már belõle. A háziaktól kértünk fûrészt és baltát, felaprítottuk és eltüzeltük.
Keményfa volt, nagy meleget adott. Egyszer odajött egy vasutas és azt mondta, ne
vigyük el a talpfákat, mert azok nincsenek kiselejtezve, azok a tartalék talpfák,
szükség van rájuk. Hát ilyen körülményes volt nekünk a melegedés, a tüzelés biz-
tosítása Rózsahegyen.

Meghallottuk, hogy a városban van egy hercegi kastély. A németek oda járnak
fosztogatni, mivel a tulajdonos a front közeledtével elmenekült, ami értékes a ke-
zük ügyébe került, elvitték. A mi embereink közül is többen elmentek megnézni,
mit lehetne elhozni. Már csak a nehéz bútorok voltak meg. Németh József93 nagy-
körûi gyerek maga mellé fogott két fiatal leventét, a lakosságtól kért egy kéziszán-
kót és elmentek a bútorokért. Amit elbírtak húzni a szánkóval, felrakták és elhoz-
ták. Szekrényeket, asztalokat, székeket, díványokat, nehéz szõnyegeket. Egész
nap hordták, fuvarozták a bútorokat, amelyeket potom pénzért, értéktelen szlovák
koronáért és mákos kalácsért neki adták a lakosságnak, akik nem mertek részt
venni a fosztogatásban. Németh Józsi egy Blazsenka nevû szlovák asszonnyal any-
nyi mákos kalácsot süttetett a bútorok fejében, hogy nem is fért el mind a hátizsák-
jában. Elfogyasztani ezt a mennyiségû kalácsot nem tudta, ezért pénzért, vagy ciga-
rettáért árulta a katona bajtársai között.

Február 24-én újabb átszervezések voltak. Az ütegünkbõl 30 embert átküldtek
az osztálytörzs állományába, fõleg rádiósokat és távbeszélõsöket.

26-án a helyi kórházba kellett menni gõzfürdõbe, ruhafertõtlenítésre, orvosi
vizsgálatra. Az idõjárás megjavult, a hó is olvadni kezdett, késõbb az esõ esett. 

Egy fiatal bajtársunk temetésén kellett rész venni. Tífuszban megbetegedett és
a helyi kórházban halt meg.

Március 5-én a helyzetünk Rózsahegyen még változatlan. Az idõ ismét hûvösre
fordult. A napokban sok hó esett, jelenleg is esik. Március 7-én papírgyárban voltunk
tûzifáért. Meghallottuk, hogy holnap ki kell menni a vonalba, mert Liptószentmik-
lósnál94 a németek nem tudják feltartóztatni az oroszokat, olyan erõvel támadnak.

Március 8-án elindultunk Rózsahegyrõl, délelõtt 10 órakor megérkeztünk Rat-
stokira95. Innen 4 km-re van az elsõ vonal. 9-én borús, esõs idõ van. Este 10 órakor
egy félszakaszunkat a németek kirendelték az elsõ vonalba, támogatni az ellentá-
madást. Éjfél után visszajöttek a vonalból, mert a löveg túlhasználat közben elrom-
lott. Hajnalban egy újabb löveget rendeltek ki a németek. Kora reggel még másik
két löveget is kértek az elsõ vonalba. Ezek közül az egyik löveget én vontattam ki.
Most már mind a három löveggel kinn vagyunk a vonalban, csak a szakasztörzs
maradt benn Ratstokiban. A lövegünket egy úton, a leánygimnáziumtól 350 m-nyi-
re állítottuk fel. Az oroszok erõsen támadnak, mert a németektõl vissza akarják fog-
lalni Liptószentmiklóst. Az éjjel már egyszer elfoglalták a várost, de hajnalra a né-
metek újra visszaszorították õket. 

Jelenleg a gimnázium épületében folyik a harc. A németek a földszintet már el-
foglalták, de az emeleteken még ott vannak az oroszok. A németek nem tudnak az
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emeletekre feljebb hatolni. Már nagyok a veszteségeik. Kérték, vegyük tûz alá az
emeleteket. Lelovics szakaszparancsnok vezényelt: „Cél a második emeleti ablak-
sor. Sorozat, tûz!” Kiállt az útra és távcsõvel figyelte a becsapódásokat. A lövegke-
zelõk figyelmeztették: „Zászlós úr, veszélyes ott állni, húzódjon fedezékbe”. De õ
nem hallgatott rájuk, célpont-áthelyezést vezényelt és újabb sorozat, tûz! Mi az
árokba lapulva figyeltük a becsapódásokat. A kis távolság miatt szabad szemmel is
jól láthatók voltak a becsapódások. 

Tõlünk balra, az úttal párhuzamosan, alacsony hegygerinc húzódott, vagy 300
méterre. Enyhén lejtõs volt az út irányában. Valaki észrevette, hogy az orosz gya-
logság felbukkan a hegygerincen, és lassan ereszkednek le a hegyrõl, felénk köze-
ledve. Szóltak a parancsnoknak, hogy mi történik. Az megfordult, meglátta a csa-
tárláncban közeledõ gyalogságot. Azonnal vezényelt: „Cél a közeledõ, ellenséges
gyalogság! Irányzék 300 m. Sorozat, tûz!” A parancs azonnal teljesítve lett. A pa-
rancsnok távcsõvel figyelte a becsapódásokat. Célpontot helyesbített és újabb so-
rozat tüzet vezényelt. Ekkor a gimnázium ablakából golyószórótüzet zúdítottak
ránk az oroszok. Mint a jégesõ, úgy kopogtak a gépkocsik oldalán a lövedékek. Mi
az árokba lapulva figyeltük az eseményeket. A löveg irányába nézve, láttam, hogy
Lelovics zászlós meginog, és mint egy zsák krumpli eldõl, arcra esik. Az orosz gya-
logság belelapult a hóba, nem mozdultak elõbbre. 

A tüzelés egyenlõre abbamaradt, a kezelõk odarohantak a parancsnokhoz se-
gíteni. Nem volt rá szüksége, mindenki látta, azonnal meghalt, fejlövést kapott. A
tarkóján ment be a lövedék, a homlokán jött ki egy darab homlokcsonttal és agy-
velõvel. Talpon halt meg. Nagy Sándor õrmester azonnal átvette a parancsnoksá-
got, intézkedett, hogy az elesett parancsnokot tegyék fel az én gépkocsimra, és vi-
gyük be a telephelyre, ahonnan rádión keresztül jelentsük az ütegtörzsnek a tör-
ténteket.

A rádiókapcsolat estig nem jött létre valami okból. A parancsnok nélkül maradt
löveget a németek visszaküldték a vonalból és még egy másikat is. Egyet még ott
tartottak maguknál a vonalban. Tûzharcba kerülve az oroszokkal a löveg és két te-
hergépkocsi megsemmisült. Az emberek közül hárman megsebesültek. Délután
ezek is visszajöttek a telephelyünkre.

Délben még mindig nem volt az ütegtörzzsel rádiókapcsolat, ezért azt az utasí-
tást kaptam, hogy a halott parancsnokot vigyem be a segélyhelyre és kérjem meg
õket, hogy temessék el tisztességgel. De onnan elküldtek, mondván, hogy õk csak
gyógyítással foglalkoznak, temetkezéssel nem. Vigyük a halottat az ütegtörzshöz,
majd azok eltemetik tisztességgel. 

Visszajöttünk, jelentettük mi történt, ekkor azt a feladatot kaptuk, induljunk el,
keressük meg az ütegtörzset és adjuk át nekik a halott parancsnokot. Erre elindul-
tunk a hegyek közé, alig járható utakon, hegynek fel, völgynek le, behavazott szer-
pentineken, alig lakott területeken keresztül. Sok helyen érdeklõdtünk, de sehol
sem tudtak felvilágosítást adni, hol találjuk meg az ütegtörzset. Sok mellékútvona-
lon is jártunk, táblák figyelmeztettek a partizánveszélyre. Eltelt a délután, estele-
dett már, a parancsnokságot nem találtuk meg, ezért úgy döntöttünk, visszame-
gyünk a telephelyre. Úgy is történt, visszamentünk és jelentettük, hogy nem sike-
rült megtalálni a parancsnokságot. Mondták, már nem baj, mert egy negyedórával
ezelõtt sikerült a rádiós kapcsolat a törzzsel és már el is indult a gépkocsi Lelovi-
csért. 25 perc múlva meg is érkeztek, levették a kocsimról, begyömöszölték a te-
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repjáró parancsnoki kocsiba és elmentek vele. Én még örültem is, hogy ettõl a kel-
lemetlen feladattól megszabadultam.

Másnap megtudtuk, hogy Liptószentmiklóst teljesen sikerült visszafoglalni az
oroszokból. Nehéz harc volt, nekünk is veszteségeink voltak. A sebesültek között
volt Donkó Lajos96 nagykörûi gyerek is. Szerencsére az õ sérülése nem volt nagyon
súlyos.

A parancsnokság elrendelte, hogy minden katonát be kell oltani flekktífusz el-
len. Be kellett menni a közelünkben lévõ segélyhelyre, amely egy báró kastélyá-
ban volt elhelyezve. Mellbe kaptuk az oltást. Sokat ijesztgettek ettõl, igaz kellemet-
len érzés volt, de én arra gondoltam, szükségünk van rá, és ezt el kell viselni.

Elterjedt a híre, hogy a németek a városban fosztogatják a cipõgyárat. Erre a La-
katos maga mellé szervezett még három vállalkozó embert és kiürített hátizsákok-
kal elindultak a négy km-re lévõ cipõgyárba. Déltájban visszajöttek egy hátizsák
nõi cipõvel. Kiteregették, dicsekedtek a zsákmánnyal. A lakosság közt elterjesztet-
ték, hogy van eladó cipõ. Jöttek is és vásároltak belõle. Lakatos drágán akarta adni
a cipõket, ezért kevesen vásároltak, mondván, hogy annyi pénzért az üzletbõl is
megkapja és nem kockázatos a vásár. Késõbb Lakatos is eladta a rablott cipõket,
természetesen olcsóbban.

Ezekben a napokban nagy átszervezések történtek az ütegünknél és az osztály-
nál egyaránt. Az osztályparancsnokot már Kassa környékén áthelyezték a dunántúli
területre. Helyette vitéz Ularich Pál ezredes97 lett az osztályparancsnok. Most a mi
ütegünket összevonták a hegyivadász légvédelmi tüzérüteggel, illetve azzal a részé-
vel, ami belõle megmaradt. Az történt velük, hogy Eperjes mellett, hadvezetési hiba
miatt az egész üteget bekerítették az orosz csapatok. Rádión keresztül kapcsolatban
álltak a felsõ parancsnoksággal. Azt az utasítást kapták, hogy minden áron ki kell tör-
ni nyugatra a bekerítésbõl. A kitörést kívülrõl segíteni fogják. A megadott idõben a
kitörési kísérlet elkezdõdött. A kívülrõl támogatás valami okból azonban elmaradt.
Ezért a kitörés csak részben sikerült, csupán három gépágyú és öt tehergépkocsi tu-
dott kijönni a gyûrûbõl. A többi mind odaveszett, megsemmisült vagy fogságba esett.

A hangulat a legénységi állományban eléggé nyomott. Nagyrészt a harci siker-
telenségek miatt, másrészt a gyakori átszervezések miatt, de túlnyomórészt a né-
metek pökhendi, arrogáns magatartása miatt.

A nyugalmasabb napokat felhasználtam a gépkocsi, a motor karbantartására,
és az olajcserére. Ezenkívül tisztálkodásra, a szennyes alsónemû kimosására, szá-
rítására. Elszállásolásunk a Ratstok-i kultúrházban van, ha még jut rá a szabad-
idõmbõl, a két megtartott könyvemet olvasgatom. Közben megemlékeztünk már-
cius 15-i nemzeti ünnepünkrõl. Szerény körülmények között. Egyik lövegünk
megsérült a harcokban, ezt most visszaküldték Rózsahegyre a javítóba.

Március 26-a virágvasárnap van. Állandó riadókészültségben vagyunk. Az oro-
szok már napok óta erõszakolják az áttörést. Tegnap egész nap lövészkutakat98 ás-
tunk a körletünk közelében. Tegnap is, ma is gyönyörû szép idõ van, olvad a hó.
Hó csak a magasabb hegyekben van.
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Március 28-án a 2-ik és 4-ik szakaszt kivitték az elsõ vonalba. Az oroszok nagy
erõvel támadnak. Mi állandó riadókészültségben vagyunk. Egész nap védõálláso-
kat és mellvédeket építünk a gépkocsiknak.

Március 31-én az oroszok áttörték a frontot. Egy gépágyúnk és 3 tehergépko-
csink megsemmisült az elsõ vonalban. Sztálin-orgona tüzet zúdítottak rájuk az oro-
szok. Három emberünk is megsebesült, egy súlyosan, kettõ könnyebben. Egy sza-
kaszvezetõ, Holló Mihály pedig teljes idegösszeroppanást kapott a pergõtûzben.
Ez az ember ettõl kezdve állandóan sisakkal a fején járkált, csak éjszaka, alváskor
vette le. Ha a közelünkbe becsapódott egy akna vagy egy ágyúlövedék, azonnal
fedezékbe rohant és sírógörcsöt kapott. Sajnáltuk, hogy így járt, de hát ilyen a há-
ború.

Estére az oroszok teljes egészében visszafoglalták Lipószentmiklóst. Azonnal
menetkészültséget rendeltek el, sötétedéskor elindultunk. Egy kis faluban álla-
podtunk meg, ahol sokáig várakoztunk az úton, majd továbbindultunk egy másik
faluba, ahová éjfél után érkeztünk meg.

Április 1-jén a gépkocsitelepet rendeztük be. Közben partizántámadást kap-
tunk. Ezért délután gépágyúval lõttük az erdõt. Este, alighogy elaludtunk, menet-
parancsot kaptunk. Egy falu védelmére kellett menni, amelyet megtámadtak a par-
tizánok, éjfél után értünk oda. Így most már két éjszaka jóformán semmit sem
aludtunk.

Április 2-a, Húsvét hétfõ, még délelõtt 8 órakor továbbindultunk egy másik fa-
luba, be a hegyek közé. Délelõtt a tüzelõállás építésével telt el. Az vigasztal, hogy
nagyon szép idõ van, a táj is gyönyörû.

Április 3-án visszavonultunk a kis faluból, hogy elkerüljük a bekerítést. Az oro-
szok csaknem körülzártak bennünket. Estefelé az egész üteg elindult Liptótepla99

felé. Az út kegyetlenül rossz volt, ráadásul esett az esõ. Egy nagy gránáttölcsérben
el is akadtam a kocsival. Végre egy kis faluban megállapodtunk Rózsahegy és Lip-
tótepla között. Április 4-én továbbindultunk Rózsahegyre. Az oroszok erõs iram-
ban jönnek utánunk. A visszavonulási útvonalunkat állandóan tûz alatt tartják.

Rózsahegyrõl szürkületkor az egész üteg útnak indult. Én vontattam az elsõ
gépágyút. Túrócszentmártonban100 álltunk meg. Itt a páncélos laktanyában éjjelez-
tünk. 

Árpilis 4-én az élelmesebbek felfedezték a sörgyárat. Volt ott nagy dáridó. Hord-
ták a sört, egész hordókkal gurították a telephelyünkre. Németh Józsi, nagykörûi
gyerek is gurított oda egy 70 l-es hordóval. Csapra ütötte, osztogatták széjjel. Nekem
is jutott belõle egy csajkával és még a kulacsomat is megtöltöttem vele.

Április 5-én délután tovább kellett menni Túrócplatnicára101, itt foglaltunk tüze-
lõállást. Április 6-án tovább kellett indulni, Ruttka102 mellett foglaltunk el újabb ál-
lást. Este fáradtan feküdtünk le. Keveset aludtunk, felköltöttek, menni kellett az el-
sõ vonalba. Reggelre megérkeztünk Szucsány103 községbe. A falu szélén foglal-
tunk tüzelõállást. 
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Április 9-én az oroszok egész nap erõsen támadják a vonalunkat. Mi nem en-
gedjük õket közelebb, visszatartjuk a támadásukat. Április 10-én az oroszoknak si-
került közelebb hatolni Szucsányhoz, gépágyúval tûz alatt tartjuk õket. Az oroszok
is erõsen lõnek minket aknavetõvel, ágyúval és sorozatvetõ rakétával. Egész nap a
pincékben és más fedezékekben voltunk.

Április 11-én éjjel eljöttünk Szucsányból. Már tarthatatlan volt ott a helyzetünk.
Ruttkán és Zsolnán104 keresztül Nagybitkére105 értünk. A ruttkai úton erõs partizán-
támadást kaptunk, azonnal felvettük velük a harcot, és visszaszorítottuk õket az er-
dõbe. Egész éjjel úton voltunk. Világítás nélkül haladtunk a sötétben, 52 km utat
tettünk meg. Hajnali 4 órakor érkeztünk meg Velki Bitkára.106 Egész nap a tüzelõál-
lást építettük. Estére újra menetkészültség lett elrendelve. Alvás megint elmaradt. 

Április 12-én hajnalban indultunk Zsolnán keresztül Rajecre107, 70 km utat tet-
tünk meg. Április 14-én tovább mentünk Kõvágás108 községbe. Az út nagyon nehéz
volt, meredek, állandóan emelkedett. A gépkocsi nagyon nehezen bírta felvontat-
ni a hegyre a löveget, a hûtõvizem felforrt. Itt a hegyen kegyetlen hideg szél fújt.
Szálláshelyünk nem volt, a kocsiban, az ülésen aludtam, de a hideg miatt nem tud-
tam aludni. Fáztam, és hogy felmelegedjek, kiugrottam az ülésbõl, és a kocsi körül
szaladgáltam. Végre reggel lett és állást foglaltunk. A kocsival beálltam egy védett
helyre. Délelõtt aludtam egy keveset, délután pedig kimostam az összes szennyest.
Az idõ nem sokat javult.

Délután újra tovább kellett menni, visszamentünk Rajecra. A község túlsó olda-
lán lévõ hegyre kellett a löveget felvontatni. Ez is nehéz volt, újra felforrt a hûtõvi-
zem. Veszedelmes helyen vagyunk. Ma megmosakodtam, fürödtem egy hegyi pa-
takban. 

Április 16., az idõjárás újra mostohára fordult. Állandóan hideg szél fúj a he-
gyek felõl, és hideg esõ esik. Nagyon fázunk. Szállás hiányában a kocsin alszunk.
Tegnap még hó is esett. A lövegesek bunkereket ástak a lövegek védelmére.

A hangulat az utóbbi napokban tovább romlott. A tábori újságok is elmaradoz-
nak az utóbbi idõben. Az ütegtörzsnél van néhány világvevõ rádió, a lakosságtól
szerezték, vették, vagy egyszerûen elkobozták tõlük. Most ezeket sem lehet hasz-
nálni, mert ezen a vidéken nem mûködik az áramszolgáltatás. A németek elpusz-
títják az energiaforrásokat, ne jusson az oroszok kezére az sem. Így aztán hírek
nélkül vagyunk, nincs ismeretünk a fronthelyzetrõl sem. Csak szórványos, nem hi-
vatalos híreket hallunk. Úgy tudjuk, Magyarország területét már április 4-én telje-
sen elfoglalták az oroszok, sõt jelenleg már Bécset109 is. Ausztria területén folynak
a harcok. Már Németország területén járnak, megközelítették Berlint,110 a fõvárost
is. Meddig hátrálnak még?

Északon és délen is elõrébb haladt a front, csak mi vagyunk hátrább itt Szlová-
kia nyugati területén. Nem tudjuk mi ezzel a németek célja. Sokat tanakodunk mi
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errõl egymás között. Mintha itt akarnák megállítani az oroszokat. Egyébként is mi-
ért nem fejezik már be ezt a háborút, miben reménykednek még? A vak is láthatja
már, hogy minél tovább harcolunk, annál rosszabb lesz nekünk. Elegünk van már
az egészbõl. Egyébként is nagyon elítéljük egymás között Horthy Miklóst, aki be-
levezetett minket ebbe a háborúba, de nem vezetett ki belõle, amikor alkalom lett
volna rá, hanem gyáván meghunyászkodott a németek elõtt, átjátszotta a hatalmat
Szálasinak és nyilaskeresztes bandájának. Utáljuk Szálasit és bandáját, amiért gát-
lástalanul kiszolgálják a németeket, és ezek végigpusztítják a mi hazánkat, hogy
mentsék a sajátjukat. És utáljuk a németeket, amiért nem hagyják abba ezt a meg-
nyerhetetlen háborút. Persze csak egymás közt morgolódunk, mert senki sem
akarja ezekért elvinni a balhét. Tetszik, nem tetszik, tovább kell tenni. Abban re-
ménykedünk, úgysem tarthat már sokáig ez a háború.

A hó ma, 17-én is esett. A németek az éjjel 2 lövegünket, gépkocsikkal együtt
kirendelték a közeli hegyek közé, az orosz elõretörés feltartóztatására. Felkapasz-
kodtunk a lövegekkel egy hegygerincre. A németek már ott vártak ránk. Az út fenn
a tetõn keskeny volt, be volt havazva, nem lehetett az útpadkát pontosan látni,
mind a két oldalon meredek, szakadékos volt a hegy oldala. A német parancsno-
kok egy zseblámpával egy katonai térképet nézegettek a sötétben. Odahívták a mi
ütegparancsnokunkat is. Pár perc múlva intettek, menjek elõre az úton a löveggel. 

Elindultam, de már elõre láttam, hogy a német parancsnoki kocsi az út nagyob-
bik felét elfoglalja, és én nehezen férek el mellette a tehergépkocsival és a felkap-
csolt löveggel. Nem mertem nekik szólni, hogy álljanak kijjebb az út szélére, mivel
volt még ott egy méter az útpadkáig, inkább szó nélkül megpróbáltam elmenni
mellettük. A szakadékba csúszni sem volt kedvem, mivel a sötétben nem is látszott
annak az alja, ezért erõsen megcentiztem a német parancsnoki kocsit. Sajnos túl
közel mentem hozzá, ezért hozzáértem, meghorzsoltam az oldalát. Ezt én is észre-
vettem, de már késõ volt. Egyébként is, ha kijjebb megyek, biztosan belecsúsztam
volna a szakadékba. A hátam mögött kiabáltak a németek, káromkodtak. Csak
nagyjából értettem mit kiabálnak, kevés szót tudtam németül. Annyit azért megér-
tettem, hogy azt jelenti, disznó magyar, meg hogy „krucifix szakrament”. De en-
gem már csak az érdekelt, hogy megúsztam, fent maradtam az úton. 

A lövegekkel elõrementünk a sötétben, lámpa nélkül vagy 4 km-t. Az út erre
jobb volt. A lövegeket lekapcsoltuk, tüzelõállásba helyezkedtünk. A németek
meghatározták a célpontot és azt kellett tûz alatt tartani. Az eredményt a sötétben
nem láthattuk. Hajnalban a németek visszaküldtek minket a telephelyünkre.

Április 18-án egy Ruttka melletti településen foglaltunk tüzelõállást. A gépkocsi-
telepünket egy urasági majorban helyezték el. Éjszakára egy hatalmas szénapajtát
jelöltek ki nekünk szálláshelyként. Örültünk, hogy befészkelhettük magunkat a
szénába, nem fázunk az éjszaka. Negyedóra múlva odajött egy õrmester vagy 35
emberrel, különös emberek voltak. Késõbb megtudtuk hogy munkaszolgálatosok.
Az öltözetük is erõsen hiányos volt, leromlott, elhanyagolt állapotban voltak. Az
õrmester beterelte õket a pajtába, minket észrevett, azt mondta, menjünk onnan el,
keressünk magunknak más szálláshelyet. Mi mondtuk neki, nem mehetünk el, ne-
künk az ütegparancsnok jelölte ki ezt a szállást, itt kell maradnunk. Beleegyezett,
de kikötötte, hogy az õ embereivel nem beszélhetünk. Ezzel ránk zárta a pajta ajta-
ját, kívülrõl az ajtó elé pedig õrt állított. Mi csak csendben beszélgettünk a munka-
szolgálatosokkal. A köpenyzsebekbõl fejenként 3 szem krumplit szedtek elõ, azt
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kapták vacsorára azt eszegették. Megsajnáltuk õket, adtunk nekik a saját kenyér-
adagunkból. És akinek volt egy-egy szál cigarettát is adott nekik. Hálásan megkö-
szönték. Utána elaludtunk.

Másnap tovább kellett menni a Trencsény111 melletti fennsíkon foglaltunk tüze-
lõállást. Gépkocsinak, lövegeknek állást kellett építeni. Itt már elolvadt a hó. A
hegytetõn, amerre a szem ellátott, egybefüggõ ibolyaszõnyeg volt. Ennyi ibolyát
még életemben nem láttam, különösen egy területen. Szín és illattenger vett körül.
Mégsem tudtunk zavartalanul örülni ennek a háborús körülmények miatt. Állan-
dóan lõtték az állásainkat az oroszok, különbözõ ûrméretû tüzérségi lövegekbõl.
Szerencsénkre a változékony terepviszonyok miatt nem láthattak minket jól, csak
azt tudhatták, hogy ott vagyunk. Így a célzás sem, és a találat sem volt pontos. Még-
is újra meg kellett erõsíteni a mellvédeket a lövegek és a gépkocsik körül, nehogy
kárt tegyenek bennük a felrobbant lövedékek repeszei.

20-án el kellett hagyni Trencsényt a nagy erejû szovjet támadás miatt. Északi
irányba haladtunk, mert délrõl már félig bekerítettek, ott már a Kárpátok irányá-
ban nem volt szabad átjáró. Puhó112 mellett foglaltunk újabb állást. 21-én éjszaka a
németek az egész ütegünket kirendelték a visszavonulás fedezésére. Az egész me-
netoszlop felsorakozott az útvonalon.

Várakozás közben a németek a faluban erõs partizántámadást kaptak. Negyed-
óráig tartó tûzharc után a partizánok visszavonultak, veszteségeket okozva a né-
meteknek. A németek üldözõbe vették õket, azt gyanították, hogy a mi oszlopunk
irányába vonultak vissza a partizánok. Egy század német katona érkezett hozzánk,
csatárláncba fejlõdve lehasaltak az út mentén, ahol az egyik oldalon hatalmas ki-
terjedésû mezõség, legelõterület volt, rajta 35-40 szénaboglya. A németek gyana-
kodtak, hogy ezek mögé rejtõztek el a partizánok. A németek parancsnoka egy fõ-
hadnagy volt, vaskereszt kitüntetés volt a nyakába tûzve. Ütegparancsnokunktól
felderítõt kért, annak felderítésére, hogy vannak-e a boglyák között partizánok. 

Az ütegparancsnokunk, Bodnár István fõhadnagy egy önként jelentkezõ em-
bert kért a feladat végrehajtására. Senki sem jelentkezett önként, ekkor az ütegpa-
rancsnok szétnézett a közelében állók között, rám mutatott és azt mondta: – „Maga
megy felderíteni.” Én nagyon meglepõdtem, miért éppen engem jelölt ki a fõhad-
nagy, de a parancsot teljesíteni kellett. Elindultam hát a szénaboglyák felé. Bizony
nagyon féltem, még a lábaim is reszkettek, mint a nyárfalevél szélfújáskor. Arra
gondoltam menet közben, hogy a parancsnok megismert engem a sötétben is és
eszébe jutott, hogy én még nem töltöttem le a Nagymihályinál kiszabott bünteté-
sem, amit a szökevény, szimuláns katonák felpártolásáért kaptam. Most hát alka-
lom lesz rá pótolni. Mert ha a boglyák között vannak a partizánok, akkor ugye lete-
lik a büntetésem.

Közben odaértem a boglyákhoz, ekkor a felhõk kiritkultak, a félhold kissé
megvilágította a területet. Remegõ lábakkal körbejártam az összes boglyát, szeren-
csémre nem voltak ott a partizánok. Úgy járkáltam, hogy az útról is jól lehessen lát-
ni, hogy nem lapítok és szimulálok, hanem valóban felderítést végzek. Befejeztem
a boglyák körüli járkálást, megnyugodtam valamelyest, visszamentem az útra és a
várakozó német fõhadnagynak jelentettem az eredményt. „Herr leutenant, nix
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partizán”113, többet nem tudtam németül. Még ma sem. A fõhadnagy tudomásul
vette a jelentésemet, meg sem köszönve elfordult, és vezényelt az embereinek, fel-
sorakoztak és visszamentek a faluba.

Kevés várakozás után mi is tovább indultunk, vagy 15 km-t északi irányba. Po-
vázska Bitca114 nevû helyiség mellett foglaltunk tüzelõállást. Közben a partizánok
is zaklattak bennünket, így a pihenés sem lehetett zavartalan. Itt is az állások kiépí-
tésével telt el az idõ.

Április 22-én hatalmas tüzérségi tüzet zúdítottak ránk az oroszok, Úgy látszik, ki
akarják egyenesíteni a frontvonalat. Gyakran kellett fedezékbe húzódni. Egy ilyen
ágyútûzben éppen a Lakatos mellett hasaltam a fedezékben. Egy hatalmas lövedék
éppen a közelünkben csapódott be. Nagy dörrenés hallatszott, utána a felszaggatott
föld és a szilánkok szóródtak a hátunkra. Amikor tisztult a levegõ Lakatos felkiáltott:
– „Ide nézz! Majdnem eltalálta a fejemet ez a hatalmas szilánk.” Odamentem, megmu-
tatta a szilánkot, még mindig meleg volt. Mutatta hol feküdt, hol volt a feje és hová
csapódott be a jó tenyérnyi szilánk. A fejétõl csupán 5-6 cm-re. Na, mondom: – „Laka-
tos, nagy szerencséd van, mert ha ez a szilánk 10 cm-rel közelebb hozzád csapódott
volna be, akkor megfizettél volna minden bûnödért, amit a lakosság ellen elkövet-
tél.” Vigyorogva hallgatta a véleményemet, úgy gondolom, ez õt nem is érdekelte.

Itt-tartózkodásunk idején a gépágyúk a falu különbözõ részein voltak széttele-
pítve. A negyedik szakasz például a falu másik szélén volt, tõlünk két km-nyi tá-
volságra. Ennél a szakasznál is volt beosztva két földink. Az egyik Juhász István115,
aki a foklaposi tanyán lakott. A másik Munkácsi Márton116, aki pedig Csataszögön.
Közigazgatásilag ezek a területek is Nagykörûhöz tartoztak. 

Az állandó partizánveszély miatt mindig erõs õrszolgálatot kellett tartani. Egyik éj-
jel, 10 óra és éjfél között Munkácsi volt õrszolgálatban, egyszer gyanús neszt hallott.
Megállapította, hogy emberek járkálnak a tüzelõállás körül. Megijedt, hogy megjöttek
a partizánok, egy közülük éppen a gépágyú irányába tartott. Munkácsi rákiáltott, hogy:
– „Állj, vagy lövök!” Az ember nem állt meg, hanem bement a lövegállásba. Munkácsi
erre elsütötte a puskáját és elkiáltotta magát: – „Riadó, fegyverbe!” A kezelõ és egyéb
beosztású emberek éjszakai pihenésükbõl felriadva kirohantak. – „Mi történt?” – kér-
dezték. Munkácsi mondta, partizántámadás van. Egy ember bement a lövegállásba, a
többi a lövés után valószínûleg a ház mögé szaladt. Az õrmester gyorsan intézkedett.
Nyolc ember a ház mögé ment, hogy partizánokat fogjanak, vagy ûzzenek el, a többi
pedig a lövegállásban lévõt fogja el, lehetõleg élve, hogy ki lehessen hallgatni.

Az emberek a ház mögül rövidesen visszajöttek, hogy ott nem találtak partizáno-
kat, de még a környéken sem. A lövegállásban lévõ embert elfogta a másik csoport,
és diadalmasan hurcolták be a házba kihallgatásra. Amikor a világosságra értek vele,
meglepetéssel állapították meg, hogy ez sem partizán, hanem a házigazda holdkóros
fia. Süket, semmit nem hall, és szellemi fogyatékos, 30 éves ember. Éjszakánként, ha
felébred, ki szokott menni a ház körül kóborolni. Különben az embereink is ismer-
ték, mert már napközben is találkoztak vele. Ez volt tehát az a veszedelmes partizán-
csapat, amit Munkácsi felfedezett, és ezért riadóztatott. Az emberek haragudtak ezért
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Munkácsira, mert megzavarta az éjszakai pihenésüket. Napokig heccelték vele és
nevettek a rovására. Munkácsi ezért haragudott, nem szerette a csúfolódást.

Április 27-én Vágbesztercén foglaltunk újabb állást. Éjjel jöttünk a hegyek közé.
Az út nagyon rossz volt, az esõ állandóan esett. Másnap javult az idõ valamelyest.
Elterjedt a híre, hogy az orosz hadsereg teljesen körülzárta Berlint. „Na – mondo-
gattuk egymás között –, Hitleren sem segített a csodafegyver. A legyõzhetetlen né-
met hadsereg már a fõvárosát sem képes megvédeni. Hitler most bekerült a pat-
kányfogóba. No, de legalább már vége lesz ennek a csúnya háborúnak. Hiszen
már az angolszász csapatok is Németország területén járnak.”

28-án továbbmentünk Velki Bitkára. Fel a hegyek közé. Elég rossz az út, tüze-
lõállást foglaltunk. Az oroszok állandó nyomás alatt tartanak bennünket. 

29-én tovább kellett menni Makovba117. Ez a község már fenn van a Kárpátok
hegyei között, közel az ezeréves határhoz. Már csak ez az egyetlen útvonal, ame-
lyen keresztül haladva kijuthatunk a harapófogóból. Az oroszok már csaknem
körbezártak minket. Itt ismét tüzelõállást foglaltunk el.

29-én éjjel tovább kellett menni. Állandóan felfelé a hegyi szerpentineken, me-
redek utakon haladva a fenyveserdõk között. A hó már itt kevés volt, nem akadá-
lyozta az elõrehaladást. A hágó közelében megálltunk, újabb állást foglaltunk.
Másnap egész nap itt tartózkodtunk.

Május 1-jén délután 4 órakor indultunk tovább a Kárpáttetõre. Meredek szer-
pentineken vitt felfelé az út. A táj gyönyörû volt, de nem volt idõnk benne gyö-
nyörködni az út veszélyessége miatt.

Az egyik kanyarban észrevettük, hogy az útmenti fenyõfára egy német katona
van felakasztva, a nyakában egy tábla lóg, valami német szöveg van ráírva. Nem
tudtuk elolvasni, mert tovább kellett haladni, különben sem tudtunk németül. Na,
mondtuk, ilyet sem láttunk még eddig. Magyar katonákat már láttunk Kassa városá-
ban a fõtéren felakasztva, de eddig még németet egyet sem. Vajon mi lehetett a bû-
ne? Bizonyára már ennek is elege volt a háborúból és megszökött. Nem volt szeren-
cséje, elfogták, és most közszemlére tették. Így morfondíroztunk a látvány hatására.

Közben felértünk az ezeréves határra. Áthaladtunk rajta, innen az út állandóan
lefelé lejt. 25 km út megtétele után megérkeztünk az elsõ morvaországi faluba.
Hor Bechovára.118 Itt már tavaszias az idõjárás, a fák rügyeznek, virágoznak. Állító-
lag néhány napig itt maradunk. Egyelõre nyugalom van. Sikerült elszakadni az
oroszoktól. Beletelik néhány napba, amíg ideérnek a Kárpátokon keresztül. Itt az
energiaszolgáltatás is rendben van. 

Mindjárt be is kapcsolták a rádiókat, amit néhányan a szlovák lakosságtól sze-
reztek. Hallgattuk a legújabb híreket, mi történik a világban.

Sorolta a rádió éppen a legújabb híreket. Nyugat-Németország119 területén az an-
gol csapatok elfogták Horthy Miklós volt kormányzót. Hivatalos jelentés szerint Ber-
linben Hitler meghalt, és Dönitz120 tengernagy vette át a német vezetést. Rádióbe-
szédében bejelentette a háború továbbfolytatását. Mussolinit121 az olasz partizánok
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elfogták és felakasztották Milánó122 fõterén. Észak-Olaszország területén a német
csapatok kevés kivétellel beszüntették az ellenállást. Moszkvába123 a Vörös téren a
szovjet nép óriási lelkesedéssel ünnepelte meg a május 1-jét. Sztálin124 a gyõzelemrõl
beszélt a népnek, „a hitleri Németország napjai meg vannak számlálva” – mondta.

Május 2-án tovább indultunk. Roznov Redhostem125 nevû városban álltunk
meg. Bemondták a rádióba, hogy az orosz csapatok elfoglalták Berlint. Az üteg-
törzsbõl a vezetõk kezdték a legénység hangulatát puhatolni. Csemán György126

õrmester, a gépkocsijavító-részleg vezetõje nyíltan megmondta nekik, hogy unjuk
már a háborút, gyorsan be kellene fejezni, nem látjuk értelmét a folytatásnak.

Egyes emberek igyekeztek értékesíteni a Szlovákiában szerzett értékeiket.
Megfigyeltem, hogy az egyik éppen egy nagy rádiót akart eladni egy villamosmér-
nöknek. Ez az ember elég érthetõen beszélt magyarul. A rádió árát cigarettában
határozták meg. Az eladó 60 szál cigarettát kért a rádióért. Óriási volt cigarettából
a hiány, ezért nagy volt az értéke. A vevõ 20 szálat ígért érte. A rizikót emlegette sû-
rûn. Végül is 28 szál cigarettában egyeztek meg. A mérnök azonnal leszámolta a 28
szál cigarettát és a rádiót a hóna alá fogva elment vele.

Május 3-án egész nap esett az esõ. Nagy változások vannak az ütegben. Két te-
hergépkocsit át kellett adni az ütegtörzsnek. Az enyém megmaradt. 

Az ütegtörzsnek így most újra van 8 tehergépkocsija és egy parancsnoki személy-
gépkocsi, ezen kívül 2 motorkerékpár. Az ütegtörzsnél van felhalmozva az üteg tar-
taléka, ami a harcok folytatásához szükséges, így lõszer, üzemanyag, élelmiszer-
készlet. Itt van a javítómûhely a megsérült lövegek és gépkocsik javításához. Itt van a
híradós és az egészségügyi részleg, cipészek, szabók, szakácsok és írnokok stb.

Német alakulatok is átvonultak a helységen. Az egyik alakult megállt, várako-
zott a közelünkben. Gépesített alakulat volt, az egyik vezetõje javítgatott valamit a
motoron. Közelebb mentünk, az egyik dunántúli sváb gyerek jól beszélt németül.
Szóba ereszkedett vele. Kérdezgette, mi újság, van, meddig tart még a háború. A
német véleménye az volt: – „Hitler kikapott, a háború már csak néhány napig tart.
Utána béke lesz, mehetünk haza.” Láttuk, õ sem tud többet, mint mi.

Este tovább kellett menni és a helység másik oldalán foglaltunk állást. Az esõ
állandóan esett. Mi az ütegtörzs mellett helyezkedtünk el. Az ütegtörzs egy kas-
télyban szállásolt be, a gépkocsitelep pedig a kastély elõtti parkba települt a lom-
bos fák közé. A mi telephelyünk tõlük 150-200 m-nyi távolságra volt. Éjszakára egy
pajtaszerû épület volt szállásunknak kijelölve. Ebben németek voltak, de már ép-
pen készülõdtek el. Sokáig nézegettek egy kiterített térképet, zseblámpával meg-
világították és izgatottan vitatkoztak, gesztikuláltak. Velünk nem törõdtek, mintha
ott sem lettünk volna. Végül elmentek. Mi ennek örültünk, mert így kényelmeseb-
ben elhelyezkedhettünk. Fáradtak voltunk, hamar elaludtunk.

Másnap reggel korán ébredtünk, a felhõk elmentek, a nap kisütött. Reggelizés
után kaptunk egy 200 l-es hordó benzint a 3 gépkocsi feltankolásához. Középre gu-
rítottuk, a dugót kicsavartuk és hozzáfogtunk a tankoláshoz. Egymás után sorba
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hordtuk a vödrökbe pumpált benzint a gépkocsik üzemanyag tartályaiba. Amikor a
második vödör is megtelt, ezzel is elindultam a kocsi felé, átadva a pumpát Csapó
Sándornak, az utánam következõ kocsivezetõnek. Ekkor iszonyú dübörgés, robaj-
lás hallatszott a kastély felõl az ütegtörzs telephelyérõl. Odanéztem, szörnyû látvány
fogadott, égett a kigyulladt üzemanyagos gépkocsi és ropogott a felgyulladt lõszeres
kocsi. Visszanéztem, mi van Csapóval? Azt láttam, hogy szalad az épület felé fedezé-
ket keresve. Otthagyta a benzines hordót, pumpát, vödröt és elrohant. A hordó pe-
dig fordult egy felet a kiömlõnyílásával lefelé és bugyogott belõle a benzin kifelé.
Gyorsan letettem a földre a teli vödröt, visszarohantam és visszaállítottam a hordót
eredeti helyzetébe és kiékeltem kétoldalt egy-egy téglával. Közben kiabáltam, Csa-
pó gyere vissza, nem szabad ezt a kevés benzint is hagyni tönkre menni, elfolyatni.
De hiszen kiabálhattam, nem jött vissza. Ezért a hordóra gyorsan visszaerõsítettem a
dugót és a vödör benzint beleöntöttem a gépkocsim tartályába, rácsavartam a tank-
sapkát és én is rohantam a fedezékbe. Leszidtam Csapót, amiért így viselkedett, de õ
azt mondta, fontosabb az embernek az élete, mint a benzin. Hiába beszéltem neki,
nem érdekelte, amit mondok. Nem vitáztunk tovább, figyeltük mi történik az üteg-
törzsnél. Borzalmas látvány volt. A sorozatvetõ már abbahagyta a tüzelést. Az oro-
szok meg lehettek elégedve az eredménnyel. A gépkocsitelep lángokban állt, vas-
tag, sûrû, átláthatatlan füsttenger borította a területet. A lõszeres kocsi még mindig
ropogott. Egymás után robbantak fel rajta a lõszeres ládákban a lövedékek.

Negyed óra is eltelt, amíg csillapodni kezdett a tûz, és mi is közelebb merészked-
tünk, megnézni mi történt. Elborzasztó, lehangoló volt a látvány. Kiégett, elszenese-
dett gépkocsik, halottak és sebesültek. Három ember meghalt, a felismerhetetlenségig
összeégtek. Öt ember megsebesült, kettõ közülük súlyosan, három könnyebben. A
nyolc tehergépkocsiból csak három maradt üzemképes állapotban. A sebesülteket el-
sõsegélyben részesítették. Utánuk számba vették az ütegtörzs állományát, ki van meg,
ki tûnt el. Sajnos egy nagykörûi gyerek, K. Tóth Feri is a halottak között volt. Nem lehe-
tett felismerni, hogy melyik a három közül, de tény, hogy soha nem került elõ többé. 

A halottakat tisztességgel eltemették és számba vették a megmaradt anyagokat.
Bizony, nem sok használható maradt meg a készletbõl. Mi is befejeztük a félbema-
radt tankolást.

Délután menetkészültség lett elrendelve. 25 km-t haladtunk nyugati irányban.
Komarovitz127 község túlsó oldalán foglaltunk állást. Esik az esõ, este tovább in-
dultunk és késõ éjjel érkeztünk meg Kelechbe128.

Május 6-án Kelechen keresztül érkeztünk meg Vallas-Meseritzbe.129 Az útvona-
lat erõsen támadták az orosz repülõgépek. Komoly veszteségeket okoztak a né-
met és magyar visszavonuló alakulatoknak. Kilõtt ágyúk, gépkocsik, lovaskocsik
és döglött lovak vannak elszórtan az út mentén. Megérkeztünk Preichlau130 köz-
ségbe. 27 km-t jöttünk egy menetben.

Tájékoztattak minket, hogy a német hadsereg az angolszászok ellen beszüntet-
te a harcot. Fegyverszünetet kért, az oroszokkal szemben azonban tovább folytat-
ják az ellenállást. Állandóan harcolva, visszavonulunk nyugati irányba. A tisztek
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szerint az angol vonalakat kell elérnünk, ebben a legénység erõsen kételkedik, mi-
vel csak lassan haladunk elõre. Egy német hadosztály megadta magát az oroszok-
nak. Félig már mi is be vagyunk kerítve, de a mi hadosztályunknak megint sikerült
kiszabadulni a bekerítésbõl.

Az esti órákban tovább indultunk Leipnikbõl.131 7-én egész éjjel tartott az uta-
zás, nehezen járható hegyi utakon. Óriási torlódás van az úton, minden alakulat
meg akarja elõzni a másikat.

Olmóc közelébe értünk. Itt óriási harcok folynak. Az egész város lángokban
áll. Nehezen lehet elõbbre jutni. A torlódás miatt gyakran meg kell állni, várakozni
kell a továbbindulásra. Reggelre egy kisváros szélén álltunk meg. A repülõk tá-
madnak, géppuskáznak és bombáznak. Két emberünket megöltek a bombaszi-
lánkok. Nem sikerült nekik jó fedezéket választani.

Úgy látszik, az oroszok észrevették, hogy gyorsabban mozgó alakulatok el
akarják érni a nyugati frontot, meg akarnak szökni elõlük, ezt akarják megakadá-
lyozni, azért vannak ezek a heves repülõtámadások.

7-én sokáig várakoztunk a város szélén a továbbindulásra. Gépkocsim karbantar-
tása közben észrevettem, hogy a közelben négy ember beszélget. Érdekelt, kik ezek,
mirõl beszélgetnek. Közelebb húzódtam hozzájuk és figyeltem rájuk. A mi alakula-
tunkból volt két tiszt, egy hadnagy és egy zászlós. Két civilruhás emberrel beszélgettek
magyar nyelven. Nem értettem tisztán a beszélgetést a távolság miatt. De annyit kikö-
vetkeztettem belõle, hogy az egyik civil villamosmérnök lehet, a másik pedig tanár. A
háború befejezésérõl beszélgettek, a várható következményekrõl. A nyugati demok-
ráciákat emlegették, hogy az lenne a jó nekünk is. Féltek az oroszoktól, pedig már
ezek vannak hozzánk közelebb. A civilek is elég jól beszéltek magyarul, mégsem ér-
tettem mindent tisztán, csak töredék mondatokat. Ezekbõl következettem a lényegre.

Estefelé tovább indultunk, újra elkezdõdött az araszolgatás nyugati irányban.
Nehezen jutunk elõre. Az utak zsúfolásig tele vannak különféle alakulatokkal, né-
metek, magyarok vegyesen. Gyalogság, könnyû és nehéztüzérség, fogatos jármû-
vek. A lassú jármûveket igyekszünk kikerülni, megelõzni. Ez nehezen sikerül, mert
a hegyi utak keskenyek, sok helyen rosszak, az egyik oldalán szakadék van. Gyak-
ran meg kell állni a torlódás miatt. Ilyenkor a német gyalogosok igyekeznek felka-
paszkodni a gépkocsikra, lövegekre. Sokat kell velük veszekedni, alig lehet õket le-
zavarni onnan, de nem engedhetjük meg nekik a potyautazást. Elég tanulság volt a
nagymihályi példa, amikor is a véletlenen múlott, hogy elnézõ magatartásom miatt
elkerülhettem a büntetést.

Egész éjszaka úton voltunk. Nehéz volt az utazás, mert rossz volt az út. Amikor
világosabb lett, láthatóvá vált, hogy az út mentén a németek rengeteg felszerelést
szétszórtak, hogy minél könnyebb legyen nekik az elõrejutás nyugati irányba. 8-án
nappal a repülõgépekrõl tízezer számra szórták le a röpcédulákat, ebben felszólí-
tottak az ellenállás beszüntetésére, és arra, hogy mindenki maradjon ott, ahol van.
Ennek a felszólításnak senki sem tett eleget, még nagyobb igyekezettel tódultunk,
menekültünk nyugat felé. 

9-én reggel megtudtuk, hogy a németek a keleti fronton is beszüntették az ellen-
állást. Vége van a háborúnak, mindannyian nagyon örültünk ennek. Az elmúlt éjjel
50 km-t haladtunk nyugati irányba. Jelenleg egy erdõben vagyunk, hegyes, völgyes
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helyen. A parancsnokság elrendelte, hogy minden ütegben egy löveget meg kell
tartani, ezeket tovább visszük magunkkal. Gépkocsikból is csak annyit tarthattunk
meg, amelyeken minden ember elfér. A többi löveget, gépkocsit, lõszert, mûszert,
felszerelést le kell lökni az út menti szakadékba. Ennek a parancsnak a végrehajtá-
sát az ütegparancsnok és helyettese személyesen ellenõrizték. 

Mivel már hetek óta benzinhiányunk van, a visszamaradó teherautókból, a ben-
zintankokból is le kellett csapolni az üzemanyagot és szétosztani a továbbhaladó
gépkocsik között. Elõzõleg nagy vita volt azon, melyik gépkocsi megy tovább, és
melyeket kell hátrahagyni. Én is részt vettem a vitában, mert a jól karbantartott gép-
kocsimat sajnáltam megsemmisíteni. Végül úgy döntöttek, hogy azt is le kell lökni
a szakadékba. Pedig a továbbmenõk között voltak ennél gyengébbek is, de ezt
nem vették a parancsnokok figyelembe. Valaki kitalálta, hogy a hátrahagyott gépe-
ket, ágyúkat, mûszereket, felszerelést hasznavehetetlenné kell tenni, annak érde-
kében, hogy ne tudják az oroszok hasznosítani ezeket. Az ütegparancsnok meg-
örült az ötletnek, elrendelte a pusztítás végrehajtását. Ezután feszítõ-, gumiszerelõ
vasakkal nekiestek és összetörték a drága mûszereket, távcsöveket, a gépágyúk
irányzókészülékét és utána lelökték az út menti szakadékba. A gépkocsiknak ki-
lyukasztották a benzintartályát, összetörték az akkumulátorokat, a dinamót, a kon-
denzátort, az üzemanyag-szivattyút, a vezetékeket, a vízhûtõt és utána ezeket is le-
lökdösték a szakadékba. A parancsnokok megelégedéssel figyelték a történteket.

Én nem vettem részt ezekben a barbár pusztításokban, mivel ezekkel mélyen
nem értettem egyet. Elgondolkoztam, mi lehet az oka, hogy nem sajnálják az érté-
kes felszerelést elpusztítani. Rájöttem, azért, mert most még jobban gyûlölik az
oroszokat, mint azelõtt, mivel akiket lenéztek, megvetettek, alacsonyabb rendû
embereknek tartottak, azok nyerték meg a háborút. Most azután kiderült, szó sincs
semmiféle alacsonyabb rendûségrõl, meg kell elõttük alázkodni, mert velük szem-
ben elvesztettük a háborút.

A hátrahagyott felszerelés megrongálása és a szakadékba dobálása után elren-
delték a továbbindulást. Csupán annyi gépkocsink maradt, amennyire minden
ember zsúfoltan elfért, és minden ütegnél egy gépágyú kevés lõszerrel. A legény-
ség megtartotta a puskákat, a hozzávaló lõszerrel, a tisztek pedig a pisztolyaikat.

Elindult a menetoszlop. Furcsa érzés vett rajtam erõt. Eddig ugyanis mindig én
vezettem a gépkocsit, most pedig a kocsimat belelökték a szakadékba, és itt kell
zötykölõdnöm a platón a többi ember között. Eleinte úgy éreztem, mintha én ve-
zetném a gépkocsit, és én volnék a felelõs a gépkocsi mûködéséért, haladásáért.
Csak lassan szûnt meg ez az érzés, beleszoktam az új helyzetbe.

Nemsokára kiértünk az erdõbõl, világosabb, nyíltabb vidékek következtek. A
menetoszlop nagyobb sebességre kapcsolt. Egymás után következtek a kisebb,
nagyobb helységek, megállás nélkül keresztülhaladtunk rajtuk. A községekben és
a városokban a középületek, sõt sok lakóház is fel volt lobogózva, jelszavak, pla-
kátok voltak kiragasztva. A helységek bejáratánál díszkapuk voltak felállítva. Ün-
nepelte a lakosság a háború végét és várták a gyõztes orosz csapatokat. Egyelõre
nem az oroszok jöttek, csak mi, ezért a lakosság nem mutatkozott az utcákon, be-
húzódott a lakásokba.

Gyönyörû napos idõ volt, kellemes meleg. Már órák óta haladtunk jó tempó-
ban. A parancsnokság terve az volt, hogy megállás nélkül haladva elérjük a nyuga-
ti frontot, az angolszászokat. Addig éppen elég lesz az üzemanyagunk. Így bizto-
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san elkerüljük az orosz hadifogságot, ettõl ugyanis a tisztek nagyon féltek. Akkori
meglátásom szerint volt is rá okuk. 

Délelõtt 10 óra körül észrevettük, hogy katonai személygépkocsik elõznek
meg bennünket. Felismertük õket, orosz katonák ültek benne. Nem álltak meg,
nem törõdtek velünk, haladtak tovább. Mi is folytattuk az utunkat nyugat felé. 11
óra körül egy kisvárosba érkeztünk, a neve Csekravec132. A partizánok megállítot-
tak bennünket, nem lehet továbbmenni. A településen az utcákon, tereken letábo-
roztunk, ahogy lehetett, mert addigra már rengeteg ember volt ott összeterelve.
Ezeket az alakulatokat is megállították a partizánok, nem engedték õket tovább
nyugat felé menni. A cseh partizánok parancsnoka egy orosz kapitány volt, állító-
lag ejtõernyõvel ugrált ki többedmagával a repülõgépbõl.

Kiosztották az ebédet és megebédeltünk. Szerencsére az élelmünket a tisztek
nem szóratták a szakadékba, volt annyi eszük. Így egyenlõre el vagyunk látva élelmi-
szerrel. Ebéd után a partizánparancsnokság tárgyalt az osztályparancsnokunkkal.
Azt kérték, hogy segítsünk nekik a rend fenntartásában. Ennek ellenében õk elinté-
zik az orosz vezérkarnál, hogy mi a fegyverek leadása után szabadon hazamehe-
tünk. A mi parancsnokságunk belement a kérés teljesítésébe. A mi ütegünket jelölték
ki elõször szolgálatba. Ez abból állt, hogy minden civil ruhás partizán mellé egy ma-
gyar katonát adtak, betárazott puskával, feltûzött szuronnyal. A magyar is kapott egy
vörös karszalagot. A partizánnak a derékszíján pisztolytáska volt pisztollyal. Így ket-
tesben járták az utcákat, tartották fenn a rendet. Egyelõre nem volt baj. 

Rám délután 2 órakor került sor, a szolgálat 2 óra hosszat tartott. A társam egy
45 éves forma ember volt. Sajnos, beszélgetni nem tudtunk egymással, mert õ egy
szót sem tudott magyarul, én viszont csehül nem tudtam. Így csak mutogattunk
kézzel, ha szükség volt rá. Néhány szót tudtam csak lengyelül meg szlovákul, de
ezzel sem sokra mentem. Szerencsére hamar eltelt a szolgálat, jött a váltás és én
mehettem vissza a körletbe. Aznap már nekem nem kellett kimenni járõrözni.

Másnap, 10-én reggelizés után a partizánok parancsnoka kérte, hogy egy gép-
ágyúval és egy szakasz puskás emberrel menjünk ki a település keleti bejáratához
segíteni a partizánoknak, elfogni és lefegyverezni a visszaözönlõ német alakulato-
kat. Kimentünk a kért felszereléssel és létszámmal. Az orosz kapitány is ott volt,
személyesen irányította a partizánokat. Állást foglaltak a gépágyúval, a kezelõ sze-
mélyzet az út mellett, tûzkészültségbe helyezve a löveget. Mi, puskás emberek is
az út mellett fedezékbe húzódtunk.

A város szélén, ahol mi állást foglaltunk, sík terep volt, de keleti irányban kb. 600
m távolságra sûrû, lombos erdõ zárta el a kilátást. Azon keresztül tartott felénk az
autóút. Ebbõl az irányból vártuk az érkezõ német csapatokat. Jöttek is azok, sza-
bálytalan idõközönként. Amikor észrevette az orosz kapitány, hogy egy alakulat
feltûnt, kibukkant az erdõ szélén, azonnal elindított egy motorkerékpáros hírvivõt,
parlamentert feléjük. A parlamenter fehér zászlót vitt magával és egy üzenetet, hogy
ellenállás nélkül haladjanak tovább felénk és adják át a fegyvereiket. A fegyverek
lerakása után a partizánok még megmotozták õket és a hátizsákjukat is átvizsgálták.
Az egyik német õrmester hátizsákjában a kapitány egy Hitler fényképet talált. Ékte-
len dühös lett, káromkodott, és a fényképet a német arcába vágta. A lefegyverezett
alakulatokat bekísérték a városba, a gyûjtõtáborba. Egy másik alakulatnál az egyik
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katona barnaképû, mongol szemû ember volt. Ennek a hátizsákja fenekén talált a
kapitány egy pisztolyt elrejtve. Még mérgesebb lett, mint az elõbb, nemcsak a pisz-
toly miatt, hanem azért is, mert a mongolt árulónak tekintette. Hiszen ez az ember
azelõtt szovjet katona volt, valószínû fogságba esett és a németek beszervezték a sa-
ját hadseregükbe. Miért állt be közéjük, hiszen ez nem lehetett kötelezõ?

Volt azonban olyan alakulat, amelyik nem állt meg, hanem amikor meglátták a
parlamentert, visszafordultak az erdõbe és kerülõ úton próbáltak szerencsét. Az
ilyen esetben, amikor a kapitány elindította a parlamentert, azok megálltak, bevár-
ták és meghallgatták õt, utána tanakodtak egy kis ideig. A parlamenter visszajött,
jelentést tett. Akkor láttuk, hogy a németek megfordulnak és vágtatva, a lovakat
hajszolva menekülnek az erdõ irányába. Erre a kapitány azonnal parancsot adott,
hogy a gépágyúval és a puskákkal lõni kell rájuk. Mi teljesítettük a parancsot. Egy
lovat el is talált a gépágyú, de a többi elmenekült, eltûnt az erdõben. Ekkor már ké-
sõ délután volt. Ezen a napon már nem is jött több alakulat sem csoportosan, sem
szórványosan. Naplementekor be is vonultunk a körletbe.

Május 11-én már nem kellett kimenni a partizánokhoz, mivel megérkeztek az
orosz csapatok. Állítólag megígérték, hogy tõlünk nem veszik el a fegyvereket. Dél-
elõtt tábori misén vettünk részt. A pap emlékezetes beszédet tartott. Délután a román
csapatok is ideérkeztek, nagy volt az önbizalmuk, úgy viselkedtek, mint egy gyõztes
hadsereg, mivel õk megnyerték a háborút. A parancsnokuk követelte, rakjuk le elõt-
tük a fegyvereket, erre nem voltunk hajlandók és felsorakoztunk a várható ellenállás-
ra. Erre mégsem került sor, mert a románok láthatólag visszarettentek az összetûzés-
tõl, ehelyett inkább elmentek az orosz parancsnoksághoz panaszkodni ellenünk. A
kora délutáni órákban megtudtuk, hogy mégis le kell rakni a fegyvert az oroszok elõtt,
és nekünk is be kell vonulni a fogolytáborba. Ezt már biztosra lehet venni, ezért a pa-
rancsnokság elrendelte, hogy az élelmiszerkészletünket szét kell osztani a lakosság
között. Ki lett osztva 7 zsák liszt, 4 zsák kristálycukor, 5 zsák burgonya, 200 kg disznó-
zsír, kávé és fûszerek. Cukorból és kenyérbõl mi is vehettünk magunkhoz kevés tarta-
lékot. Jött a lakosság, öregek, fiatalok mindenféle edényekkel és hálálkodva széthord-
ták a váratlan, ajándékba kapott élelmiszereket A románok a történtek miatt beárultak
minket az orosz parancsnokságnál. Ezután délután 5 órakor az oroszok elõtt le kellett
raknunk a fegyvereket. Este 8 órakor menetkészültséget rendeltek el, és a három meg-
maradt gépkocsival elindultunk a fogolytábor felé. A kocsira nem fért fel mindenki,
ezeknek gyalogolni kellett. Az a gépkocsi, amelyiken én utaztam, többször is elrom-
lott az úton, ezért elmaradtunk a többiektõl. Egész éjjel úton voltunk. Hajnali 6 órakor
érkeztünk meg egy községbe, a nevét nem jegyeztem meg. Innen már mi is gyalog
folytattuk az utat. Egy napon át gyalogoltunk, nagyon elfáradtunk, meleg is volt az
idõ. 80 km utazás, gyaloglás után egy erdõ szélén telepedtünk le, egy község mellett.
Az úton rengeteg volt az orosz és a román katona, nehezen lehetett elõre haladni.

16-án továbbindultunk Dolni-Dobrova133 nevû községbõl. Az úton találkoztunk
Bakos Antallal és Nagy Gyulával.134 12-e és 16-a között gyûjtõtáborokban voltunk,
most indultunk az állandó táborba. Áthaladtunk Vidonin, Krizanov, Tiszov, Cerna-
Hora135 nevû helységeken és 17-én megérkeztünk a rajeci fogolytáborba.

359

133 Dolni-Dobrova (Dolni Dobrouč, CZ)
134 Nagy Gyula azonosítása nem sikerült
135 Vidonin, Krizanov, Tiszov, Cerna-Hora azonosítása nem sikerült



Rövidítések és irodalomjegyzék

BÚS–SZABÓ

1999 BÚS János–SZABÓ Péter: Béke poraikra… Dokumen-
tum-emlékkönyv a II. világháborúban a keleti hadmû-
veletek során elesett magyar katonákról és munkaszol-
gálatosokról. Budapest, Varietas ’93. Kft, 1999.

SEMATIZMUS

1944 Sematizmus a Magyar Királyi Honvédség és Csendõr-
ség tisztjeinek és hasonállásúaknak 1944. évi rangso-
rolása

SÍPOS

1997 Magyarország a Második Világháborúban – Lexikon
A–Zs. Fõszerk. SÍPOS Péter. Budapest, Petit Real, 1997.

SZABÓ–SZÁMVÉBER

é. n. SZABÓ Péter–SZÁMVÉBER Norbert: A keleti hadszíntér és
Magyarország. Budapest, Puedlo, év nélkül.

360


