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Lukácsi László

LEVÉL A HÁBORÚBÓL

Második világháborús történetünk iránt – különösen most a világháború befejezésének 70. 
évfordulója kapcsán – igen nagy az érdeklődés. A történészek nagyon sok mindent elmond-
tak már Magyarország II. világháborús szerepéről. Dokumentumkötetek, emlékiratok, szak-
tanulmányok egész sora jelent meg. Ennek ellenére ma sem tudunk biztos adatokat a hábo-
rúban elesettek, eltűntek számáról. Háborús emberveszteségünk megállapításához további 
kutatások nyomán lehetne csak eljutni, de pontos adatokat sohasem fogunk megtudni. A 
rideg számadatok emlegetése során egyébként is elsikkad maga az ember, aki átélte, résztve-
vője volt az eseményeknek. A háborús tragédiát megélt harcoló katonák többsége nem volt 
hős, csupán egyszerű ember, aki félt, aki végezte a dolgát. Katona volt, ment ahová küldték. 
Ezt a háborút senki sem beszélte ki magából igazán. A túlélők legfeljebb csak szűk családi 
körben mertek beszélni a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. Különösen szomorú az a tény, 
hogy mostanában „mennek el” közülünk a világháború utolsó túlélő katonái.

  Az alábbiakban egy megrázó levél közlésével szeretném példázni a háború kegyetlen 
voltát. A levél Jászalsószentgyörgyre érkezett, Sípos Károlynak szól, akit fia halálának kö-
rülményeiről értesít a tábori lelkész. Sípos Gyula zászlós csak egy volt a több mint százezer 
elesett magyar katona közül. Az ő sorsának felvillantása, tragikus és értelmetlen halála érzel-
mileg átélhetőbbé teszi a ma nemzedékének a több mint 70 évvel ezelőtt történteket.
  Íme a levél:

„Kedves Sípos Úr!
1943. október 4-én keletkezett kedves levelére csak most tudok válaszolni, mivel most érkez-
tem vissza a támpontokról lelkészi székhelyemre. Ezért elnézést kérek a késedelem miatt.
Kedves Sípos Úr! Jól tudom mindnyájukat váratlanul érte a szomorú hír, amit a plébánián 
keresztül küldtem. Éppen ezért nem egyenest írtam, hanem előbb a Plébános Úrnak, aki bi-
zonyára tapintatosan adta Önök tudtára kedves Fiuk elhunytát.

Most részletesen akarom leírni, amit a halálesettel kapcsolatban tudok. Kedves Fiuk 
Schepetowkától kelet felé húzódó vasúti főútvonal egyik támpontján szolgált. Parancsnoká-
tól 1943. szeptember 17-én azt a parancsot kapta, hogy járőrbe induljon az esti órákban 
a vasútvonal mentén. Tikász Mihály tizedes és Gazsó Albert honvéddal együtt indult el 
járőrbe kb. este fél 8 órakor. A vasútvonal mentén partizánt vettek észre, amint a sín alá 
helyezte az aknát.

Rálőttek, mire a tüzet a partizánok is viszonozták. A tüzet látszólag elűzték, elnémították 
kedves Fiuk és a vele lévő bajtársai. Majd az akna keresésére indultak. Meg is találták, ami 
ezek után következett, teljesen kideríthetetlen. Lehet, hogy időzített akna volt, lehet hogy 
húzós akna, vagy olyan akna, amely nyomásra robban, vagy ki tudja milyen. Tikász Mihály 
tizedes felszedte és ölében felrobbant. Tikász Mihály darabokra robbant szét. Gazsó Albert-
nak lábát szakította le. Szegény Gyula bajtársam pedig főként két helyen szenvedett súlyos 
sebeket. Az első és halálos sebet a nyakon (oldalt) kapta. A carotis externa, vagyis a nyaki 
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főütőér sérült. Ez teljesen átszakadt, alig tartotta egy-két mm izomréteg. A seb egész a gége-
csőig terjedt. Ezen a seben igen sok vért vesztett. A második nagy seb hátul a hátgerinc alsó 
részén esett. Kb. 25-30 cm hosszú csontokig hatoló seb. Ez nem lett volna életveszélyes.
A sebesülés Chrolin helység közelében történt. Onnan sebszállítóval hozták be kedves Fiukat 
és Gazsó Albert honvédet, aki útközben halt meg a mentőautóban. Orvos is volt a tragédia 
helyén, dr. Hess Andor orvos zls. Táb.post: F.334. Ő hozta be Gazsóval együtt kedves Fiukat. 
Ide a kórházba fél 1-re értek be éjjel. Akkor injekciókkal, vérsavó átömlesztéssel sikerült 
Gyuszi bajtársamat életre kelteni. Meggyóntattam közben. Aztán beszélni kezdett. Kávét kért 
és kapott. Ez látszólag életet keltett benne. Majd elmondta, hogy mi történt velük. Kérte, hogy 
mentsék meg. /„Mentsenek meg”- Mondd orvosom jobban leszek még? „Halálos a sebem?”/ 
Vigasztaltuk, de reményünk kevés volt. Majd elájult és félrebeszélt.  

  /”Rendben van a híd?-Ettek-e a lovak estére?”/ Még akkor is ilyen dolgokkal foglalko-
zott. Családjára vonatkozólag azonban semmit sem mondott. Sokáig beszélt mormolva, de 
legjobb akarattal sem tudtam megérteni, hogy mit is mondott, mert nem tudta tagolni szavait. 
Összefolyt minden egy artikulátlan hangban, amitől nem értettünk semmit.
A sebesülés és halál között mintegy 5 óra telt el. Szeptember 17-én este 8 óra tájban sebe-
sült meg és szeptember 18-ára virradó éjjel fél 3-kor halt meg. Utolsó kenetben is részesült. 
Szüleiről valamit beszélt az agóniában, de nem lehetett érteni. Szegény annyira elvérzett, 
hogy két perces műtétet nem bírt ki. Az orvos bekötözte még a sebesülés színhelyén, de nem 
használt semmit. Halálos sebét csakis műtőasztalon lehetett volna ellátni, de azonnal! Amire 
nem volt mód.

A kórházba csak kincstári ruhák jöttek vele. A többi vagyonáról az illetékes parancsnok-
sága tud felvilágosítást adni.
Hozzám csak köpenyek, zubbonyok, nadrágja, stb. /ami rajta volt/ került, amit aláírott nyug-
tával tudok bizonyítani. Ezek sorsáról is intézkedni fogok. A címemre érkezett kedves levelü-
ket továbbítom Chrolin-ba a századhoz, ahol elhunyt bajtársam szolgált és megírom, hogy 
magántárgyait küldjék el hivatalos úton az Önök címére.
Ez az amit írhatok. Esetleg még annyit, hogy dr. Urbányi Béla orvos zászlós operálta: Táb.
post: F.334. asszisztens dr. Hesz Andor orvos zászlós volt. Táb.post: F.334.

Temetése: 1943. szeptember 19. du. 5 óra. Részt vett temetésén a tiszti kar élén Ehrlich 
Géza ezredes, Sóváry őrnagy vezérkari főnök, egy díszszázad a huszároktól és tiszti karból 
mintegy 20-an. (És a katonai zenekar.)
Eltemettem: Sindel Ferenc rk.táb.lelk.

Végezetül azt írom, hogy bármennyire is, de nyugodjanak meg a jó Isten akaratán. A hő-
sök elfolyt piros vére drága nekünk és a jó Isten magához veszi őket az üdvözültek sorába.
Imádkozni nem szűnünk meg értük!

A jó Szülőkre pedig a jó Isten áldását és segítségét kérjük. Ő biztosan talál módot a szo-
morú szülők vigasztalására és jóságos szeretetével kárpótolni igyekszik őket, akik oly nagyot 
adtak áldozatképpen a haza jobb jövőjéért.
Szeretettel: Sindel Ferenc táb.lelk.
1943. október 28.”

A levél elején említett Schepetowka (Sepetyivka) ma is létező település Nyugat-Ukraj-
nában. 1943 tavaszán német utasításra két könnyű hadosztályt állítottak fel a 2. magyar had-
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sereg épségben megmaradt katonáiból, akik megszállói feladatokat láttak el a Szovjetunió 
területén. Egy ilyen alakulatnak volt tagja Sípos Gyula, aki súlyos sebesülésébe belehalt. 
Neve nem került fel a temetői emlékkereszt talapzatára, mivel szolnoki lakos volt a háború 
idején, de édesanyja, Budai Anna és József testvére visszaköltöztek a községbe a háború 
után. Az ő hagyatékukból került hozzám a levél még évekkel ezelőtt. A levél címzettje, az 
édesapa még 1944-ben meghalt.

Jászalsószentgyörgyön a főtéri II. világháborús emlékműre 78 név került, akiknek több-
sége a Don-kanyarban lelte halálát. Korábban a temetői emlékkereszt alapján 64 hősi halott-
ról tudtunk, de 1992-ben felhívásunkra érkeztek bejelentések további áldozatokról, s így az 
ő nevük is felkerült a községi emlékműre.

  Marazs Roland: Vitéz és önfeláldozó magatartásáért című könyvében három 
alsószentgyörgyi névre bukkantam. A könyvben a hősi halált halt és posztumusz kitüntetett 
katonák nevét és adatait olvashatjuk. Alsószentgyörgyről Szűcs János törzszászlós szívlö-
vés következtében halt meg 1942-ben, és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta meg. 
Terjéki Pál honvéd 1942-ben aknarobbanás áldozata lett, és a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi 
Érdemrendben részesült. Sípos Kálmán őrvezető 1944-ben haslövésben hunyt el, és a Ma-
gyar Bronz Vitézségi Éremmel tüntették ki. Nevük szerepel a hősi emlékművön.

A rendszerváltozásnak kellett eljönnie ahhoz, hogy sok helyen az országban, így a Jász-
ságban is felállításra vagy felújításra kerüljenek a II. világháborús emlékművek, és rájuk 
vésessen az utókor tiszteletre méltó kegyelete.


