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Laczkó László

Gyalog Odesszába
"...estére setétbe állást foglaltunk a Prut folyótól ötven méterre valami harc-

kocsi árokban. Mivel én az aknavezetőknél voltam, harcállásba helyeztem a két
aknavetőmet. Ennek voltam én a parancsnoka, és vártuk a parancsot.

Álmosak nem voltunk egyáltalán, az izgalomtól. Eltelt éjfél, és fél három
órakor látjuk, hogy a vizén pont irántunk egy csónak a mi részünkről libickol a
vizén át az oroszok felé. Amikor elérték a víz közepét, az oroszok ráik adtak egy
sorozatot, de nem lett semmi bajuk, azonnal visszafordultak, és egy másik irány-
ba próbáltak átmenni. De sajnos ez es történt, és visszatértek.

Ez időben a százados, ki a csónakban volt, fellőtt egy rakétát. A piros fény
még nem ért le a földre, és a hátunk mögül megszólaltak az ágyúk. Erre én es lő-
ni kezdtem az aknavetőimmel. így kezdődött nekünk a második világháború 1941.
június 22-én, vasárnap reggel.

Lőtt, amíg csak el nem fogták

- Nem telt bele másfél óra, és a vízen túl egy nagy faluban, melyiket úgy
hívtak, Vüsvara, nem volt egy ház, hogy ne égett volna. Teljes rommá lőttük. Hogy
hány halottja lett a falunak, csak később tudtuk meg, mert nem volt parancsunk,
hogy átkeljünk a folyón.

Amikor egy kicsit kivilágosodott, megjelentek az orosz repülőgépek, de
közben megjelentek a német és román repülők es, és olyan égiháború következett
felettünk az égbe, hogy féltünkben lehasaltunk az árokba. Négy orosz repülőgé-
pet le es lőttek, amit mi es láttunk. És mint aki jól végezte munkáját, visszamen-
tünk a helyünkre, ahonnét elindultunk.

Június 22-től július 2-ig nem volt nekünk szabad átkelni a folyón, amíg a
frontot egy vonalba nem hozták a bokovinai részen. Július 2-án parancsot kaptunk
a folyón átkelni.

A 2. és 3. zászlóalj átkelt, de mi, az 1. zászlóalj, nem tudott átmenni, olyan
erős támadást kaptunk az oroszoktól. Szinte néztük, hogy hogy harcolnak a mie-
ink az oroszokkal, mi az innen felől lőttük az oroszokat.

Azon az éjjel hajnalban sikerült nekünk es átkelni. A németek vittek át mo-
torcsónakokkal. Hídvéget kellett biztosítani. Az első zászlóalj baloldal felé kezd-
te a támadást, a 2. zászlóalj egyenest, a 3. zászlóalj jobbfelé. Mentünk egész dé-
lig, semmi támadást nem kaptunk. Csak egyszer hátból kaptunk lövést, de csak
egy golyószóró lőtt, de szorgalmasan. Elképzelhető, hogy mekkora a pánik ilyen-
kor. Két raj elindult visszafelé felderíteni a fészket, honnan lőnek. Fel es derítet-
ték, rálőttek, és csak a jobb kezét találták cl. Odamentek hozzá, a hadnagy meg-
fogta az orosz golyószóróját, de az orosz megragadta a golyószórót, hogy vegye
el a tiszttől. A tiszt mellbe vágta és azt mondta: "Látjátok, fiúk, mint fogoly és se-
besült nem akarja megadni magát, tehát nehéz dolgunk lesz velük. Annyi bátor-
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sága volt neki, hogy egyedül beásta magát a búzatáblába és lőtt, amíg csak el nem
fogták."

Nyomultunk tovább Besszarábia felé, amíg elértünk valami földből rakott
kis tornyokat, de sokat. Valamikor azért építették ezeket a movilákat, hogy tüzet
raktak, és ez messze ellátszott. így értesítették, hogy jön az ellenség, mivel nem
voltak telefonok, mint márna. Ezek a movilák mögött volt az ellenség, tüzet kap-
tunk. Felvettük a harcot velük.

Délután egy órától hat óráig folyt a harc, de majdnem otthagytuk a fogun-
kat, mert az oroszok voltak az ezred, és mi egy zászlóalj. Segítséget kértünk a táv-
írón, amit meg es kaptunk, a tüzérséget. így visszavertük az oroszokat.

Másnap hajnalban láttuk, hogy feladják a harcot, és vonulnak vissza. Har-
colva megyünk eléfelé, amíg beérünk egy városkába, Jcmentalba. Ebben a város-
ban nagyon sok volt a zsidó. Parancsot kaptunk, hogy szállásoljuk el magunkat a
házaknál, mert itt hálunk meg.

Mind lelövöldözték őket, mint a nyulakat

Én es elfoglaltam egy házat a katonáimmal. Közben lövöldözést hallok a
városban. Kimegyek az útra nézelődni, mi van. Látok egy civil embert, szalad és
egy szakaszvezető utána puskával. Én a civilt megfogtam, és odaér a szakaszve-
zető, azt mondja: "Engedd el!" Elengedtem, ez meg hátulról kap lövést, hátra esik
és nem előre. Kérdem, ezt miért tetted, mi bűnt követett el. Azt mondja: "Ez zsi-
dó, és minden zsidót, ami ebben a városban van, mind le kell lőni."

Közben látom, hogy késérnek egy csapat embert, asszonyt, gyereket be a
rétre. Mi nagyon közel voltunk a térhez, mindent jól láttunk. Egytől egyig mind
lelövöldözték őket, mint a nyulakat. Énnekem meghűlt a vérem, látván a sok ár-
tatlan gyerek, asszony, ember meggyilkolását. Nem es vacsoráztam, nem kellett,
így folytattuk mi a háborút orosz földön végig, ahol elmentünk egy zsidó nemze-
dék se maradt élve. De jó órába szóljak, az én kezeim tisztán maradtak, mert én
el tudtam kerülni, egyet se lőttem agyon, se zsidót, se oroszt. Az aknavetőkkel,
ahová lőttem, nem láthattam, kit öltem meg. Puskával az egész fronton egy lövést
se adtam le, nem került sor rá.

Nagyon gyorsan haladtunk előre, amíg elértük a Dnyeszter vizét. Ez a fo-
lyó nagy, mint a Tisza. Át es keltünk semmi veszély nélkül, mert a németek meg-
semmisítettek minden ellenséget, nekünk csak kellett utánuk menni.

Megközelítettük a Bug folyót, csak át kellett volna menni rajta, de itt ke-
mény ellenségre találtunk. Július 26-án, mivelhogy mi támadtunk, a tüzérség, ak-
navetők tüze alatt haladtunk előre. Nem léptek ötöt-hatot, s feküdni kellett, mert
a bombák mind közel estek. Csak láttam, a katonáim ritkulnak, esnek el. Melyik
meghalt, melyik megsebesült. Ami megmaradt, annak előre kellett menni. Az ak-
navető-csövet, amelyik katonám hozta, utánam jött. Hallottam, amikor mondja:
"Én nem fekszem le többet." Még be sem fejezte a szót, és jött egy ágyúlövedék,
amelyik öt méterre esett tőlünk. Én le voltam feküdve, nem talált el, de ő lábon
maradt. Pontosan a fejét találta el egy szilánk, ott es maradt örökre.
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Elértünk egy kis völgybe. Itt már állást foglaltunk mi es. Azt mondja a szá-
zadparancsnokom: "Laczkó, látod azt a szélmalmot az orosz fronton? Lőjed, verd
le onnan, talán ellenség van benne." Megirányozom a szélmalmot, de az én lövé-
sem nem a szélmalmot találta el, hanem a szélmalomtól jobbra húzódott egy nagy
hosszú árok, horhos, és oda esett az én lövésem. A százados, ahogy nézte a táv-
csővel, kiabál nekem: "Laczkó, ne változtass, csak lőjed a gödröt hosszára". Úgy
ugrottak ki az oroszok, mint a hangyák az árokból. Közben a mieink támadásba
indultak, "hurrá, hurrá". Elfogtak egy ezred orosz katonát egész felszerelésükkel,
így jutott a mi ezredünk konyhafelszereléshez. Kocsi húzta lóval, és főtt az étel
benne.

Ezért a téves lövésért magas kitüntetést kaptam én és a százados es, de mi-
velhogy háborút vesztettünk, nem értem semmit vele. Akartak rangot adni, de én
nem fogadtam el, maradtam a kitüntetés mellett.

Amikor egy kis szünet volt, letettem a fejem, el es aludtam. Eszembe jutott,
hogy július 26-a van, amikor búcsú van a falumban. El cs kapott az álom. Azt ál-
modtam, hogy a feleségem, a néném és a húgom siratoznak, engem sirattak. Fel-
ébredtem és én es sírni kezdtem, hogy lehet, még ma meghalok, azért sirattak en-
gem. De nem így történt, megmaradtam életben.

Közben az oroszok támadást intéztek harckocsikkal. Úgy megijedtünk,
hogy mindenki elkezdett szaladni visszafelé. Alig tudták leállítani az egész vona-
lat, nagy pánik volt. A tisztek kénytelenek voltak a visszafutókat lövöldözni. Hogy
az oroszok minek nem támadtak tovább, nem tudom. Ha támadnak, úgy mentek
volna át rajtunk, mint a pozdorján, annyira féltünk a tankoktól.

Másnap megváltozott a program. Egy hétig pihenőben voltunk, és utána in-
dulás gyalog Odessza irányába, megerősítés végett, mert Odesszát semminemű-
leg nem tudták elfoglalni, olyan erős volt az ellenállás.

Egy egész nap és egy egész éjjel tartó menetelés után megérkeztünk Odesz-
sza közelébe, Dalnikba. Dalniktól Odesszáig hét kilométer volt. Vasárnapra ér-
lünk oda, és reggel hatkor meg cs kezdte a támadást a mi ezredünk. Délig a 2. és
3. zászlóaljból nem maradi több katona, mint 30-40 fő, a többi mind halott és se-
besült.

Ha az oroszok megesznek bennünket káposztával...

Délután bevetették a mi zászlóaljunkat cs, de egész támadásunk alatt nem
foglaltunk el több területet, mint száz métert, ezt cs nagy veszteséggel. így hely-
be, se előre, se hátra. Ki volt adva parancsba, ha az oroszok megesznek bennün-
ket káposztával, akkor sem szabad visszavonulni. Három hétig éjjel-nappal egy-
helyben folyt a harc. Ez idő alatt megtetvesedtünk, mert nem volt alkalom a tisz-
tálkodásra, úgy a tisztek, mint a katonák. Felkeltek az oroszok támadásra, de ők
se tudtak kiverni minket az állásainkból. Annyit lőttünk az aknavetőkkel napon-
ta, de az oroszok es.

Volt amikor csend volt, és beszélgettünk az oroszokkal. Felkeltek állásaik-
ból lábra ők es, mi cs. Kérdezték tőlünk, miért harcolunk ellenük, mert ők nem
bántottak minket. Mi azt feleltük nekik, mi cl akarjuk törölni a kommunizmust.
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Azért harcolunk, hogy megszabadítsunk a kommunizmustól. Erre azt felelték, ha
azért harcoltok, sohase értek el célt, mert mi harcolni fogunk az utolsó emberig
ellenetek. Nem fog nektek jutni más, mint keresztfa a fejetekhez.

Ekkor levették magukat a földre, és kezdték a lövöldözést.
Ez időben parancsot kaptam, hogy el kell nekem menni a másik zászlóalj-

hoz, felvegyem a kapcsolatot, hol vannak az állásaink, és hogy éjjel el tudjak men-
ni hozzájuk megerősödés végett. Vettem egy tizedest magam mellé, és elindultam
felkeresni a másik zászlóaljat. Amit végig láttam a fronton, úgy feküdtek a halot-
tak a földön, mint a kukoricásban a tökök. Szinte a hideg rázott. Mentünk a kuko-
ricásban többnyire mászva, hogy nehogy felderítsenek az oroszok, de így es ész-
revettek. Majdnem értünk a célhoz, amikor Odesszából az orosz tüzérség leadott
egy sorozatot ágyúkból, de szerencsénkre a bombák leestek előttünk úgy ötven,
hátul ötven, oldalt ötven méterre, és mi a közepén maradtunk érintetlen. így elér-
tem a zászlóaljparancsnok búvóhelyit.

Köszönök neki katonásan, őkérdez: "Nem tirátok lőttek az oroszok?" Mon-
dom, de igen. "Szerencsések voltatok, hogy nem találtak el." Kérdem, mi újság
van? Azt mondja: "Jaj, ne es kérdezd! Annyira megritkultunk, hogy már század-
parancsnoknak szakaszvezetőket kellett kineveznem. A tisztek mind elhullottak.
Örülök, hogy ti jöttök segítségünkre." így ahogy besetétedett, a katonáimat átköl-
töztettem hozzáik, és itt kezdtük a lövöldözést.

Három hét múlva méges megsokallták az első vonalban lenni, így felválta-
nak bennünket egy másik ezreddel, hogy tisztálkodni tudjunk. De nem sok idő
maradt a tisztálkodásra, mert az oroszok mintha észrevették volna a változást.
Olyan lövöldözésbe kezdtek, készenlétben kellett lenni, nem dobják-e ki állása-
ikból a mieinket. De nem történt ez, hanem másnap olyan csend lett. Az egész
fronton egyetlen egy puskaszó se hallatszot. Ez már gyanús lett.

Nagy pompával bevonultunk

Megindulnak az első vonalban támadásra, de ellenséget nem találnak. Mi
lett velük, elnyelte őket a föld? Erre jön egy futár lóháton, és mondja a majorunk-
nak/őrnagy/, hogy készüljünk fel, mert nincs egy orosz katona se. Azonnal meg-
kaptuk a parancsot, borotválkozás, ruha- tisztogatás, nekiindultunk Odesszának.

Amikor a város szélébe értünk, szembejött velünk három orosz civil lóhá-
ton, fehér zászlókkal, fogadván minket és jelezvén, hogy a város üres, ellenség
nincs. így vonulánk be mi nagy pompával ebbe a szép városba, habár nagyon meg
volt rongálódva a bombázásoktól, de akkor szépnek nézett ki.

A mi ezredünk elfoglalt egy orosz laktanyát minden felszereléssel. Pihenés
és nagy öröm, mintha vége lett volna a háborúnak, pedig csak még a kezdetén vol-
tunk.

Én a katonáimat elengedtem városnézésre. Ezek rátaláltak egy szeszgyár-
ra. Megtöltötték a kulacsaikat pálinkával, vodkával. Be es rúgtak. Folyt a pálinka
a csövekből. De ez időben jöttek a németek, és úgy verték ki a román katonákat,
mint a cigányokat a búcsúból. A románok csak a harccal maradtak, a németek
fosztották ki az egész várost.
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Ahogy a katonák megérkeztek a pálinkával, én es kaptam tőlük egy kulacs-
csal. Egyből be es rúgtam belőle. Közben parancsot kaptunk, megyünk a tenger-
partra megnézni a Fekete-tengert, de én be voltam rúgva. Azt mondja nekem a fő-
hadnagy: "Laczkó, te nem jöhetsz, mert be vagy rúgva". De én erre úgy kijóza-
nodtam, mondom, én el nem maradok. Kíváncsi vagyok, milyen a Fekete-tenger.
Nem es volt velem semmi baj. Volt szerencsém megnézni a tengert.

Három napig voltunk Odesszában. Utána parancsot kaptunk, hogy vissza-
megyünk Romániába, mert jól harcoltunk, és egyben feltölteni az ezredet. Amie-
lőtt elindultunk, tartott egy nagy beszédet az ezredparancsnok. Felolvasta Anto-
nescunak a parancsát, amelyik így szólt: "Vigyázzanak a tisztek a katonákra, nem
fertőzte-e meg valamelyiket a bolsevizmus. Ha méges akadnék, annak adassék a
fenekére 25 bot." Erre egy katona megszólalt: "Ezért harcoltunk, és sokan itthagy-
ták a fogukat, most még ezzel fizetnek, a 25 bottal". De szegény katona helyben
meg es kapta a 25 botot. A kocsi után kötözték lánccal egy egész etapig /két pi-
henő között/. Bizony mondogatni kezdték a katonák magukban: "No még egyszer
vigyetek a frontra, nem leszünk bolondok úgy harcolni, mint idáig".

Nyolc napig utaztunk, amíg Bakóba értünk gyalog. Minden nap meg kel-
lett tenni a hatvan kilométert. Amikor a hazai földre értünk, az egész ezred letér-
delt és imádkozott, hogy még hazai földet láthatott.

Lássátok meg, milyen a háború

Amikor Bakóba értünk, a város széliben letelepedtünk. Átöltözni új ruhá-
ba, és meg kellett várjuk, amíg az ezredesünk visszaérkezik Bukarestből, mert a
zászlónkat kitüntették a jó harcolás után. így vonulánk be a városba nagy diadal-
lal. Úgy fogadott a város népe minket, mintha mi győztük volna le az egész Orosz-
országot. Nagy tapssal kiabálva: Erdélyt akarjuk! De mi mondtuk magunkban,
menjetek ti es, lássátok meg, milyen a háború, mert nekünk elég volt belőle.

A felvonulás után bevonultunk a laktanyánkba, leadtuk fegyverünket, ruhá-
inkat, civilbe öltöztem és hazaengedtek ideiglenes parancsig. Bakóból hazáig,
Vladnikig /Lábnyik/ harminc kilométer. Három óra alatt hazaértem gyalog, any-
nyira kiváncsi voltam, mi van odahaza. Amikor a házba beléptem, a feleségem
örömiben siratkózni kezdett: "Jaj, hát maga még él, ember? Annyi rossz hírt hal-
lottunk magáról, azt hogy meghalt, azt hogy fogságba esett." Tudniillik az volt a
szokás, hogy a feleségem egész életében soha nem tegezett engem, csak ember
maga.

A gyerekeim meg, Pista, Illés, Jakab és Károly szaladtak es a rokonokhoz
értesíteni, hogy hazajött apánk. Jöttek es anyósom, sógorok, asszonyok, egykettő-
re megtelt a ház. Éjfélig elbeszélgettünk. Amiután elmentek, lefeküdtünk aludni.
De énnekem annyira ki volt hűlve a vérem a sok félelem és bombázás miatt. Nem
tudtam elhinni, hogy itthon vagyok a feleségem mellett. Három nap és három éj-
jelbe telt, amíg helyrejöttem. Feleségem meg es kérdezte: "Csak nem beteg?" Nem
vagyok beteg, de lassan megy ki belőlem ez az idegesség.

Három nap után helyrejöltem, minden rendbe volt. Elkezdtem gazdálkod-
ni. A határból begyűjtöttük a termést, ami volt. Nőtt a tél, az es elmúlt, jött a ta-
vasz, és én még otthon vagyok. Nem kaptam behívót egész márciusig.
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Március 15-én kapok azonnali behívót, jelentkezzen az ezrednél. Nagy
mozgolódás, készülődés újból a frontra. Engem az 1. zászlóaljból a 3.-ba tettek,
ami nekem nem tetszett. Ki es menyek raportra, és jelentem: főtörzsőrmester úr,
miért tettek engem az elsőből a harmadik zászlóaljba? Ez szembenéz velem, és
azt mondja: "Te szerencsétlen, köszönheted a négy gyerekednek, hogy áttettek a
hármasba, mert az marad a város fenntartására, az 1.-2. megy a frontra. A nagy-
családosok maradnak." Örömömben megcsókoltam volna a törzsőrmestert.

Ez időben engem még fel se öltöztettek, civilben járkáltam a laktanyában.
Mondom a parancsnokomnak, a főtörzsnek, nem engedne-e haza ideiglenes pa-
rancsig, megfizetem neki. Azt mondja nekem: "Van-e háromszáz lejed?" "Van,
mondom. "Akkor várj, mert kapsz".

Várok egy nap, várok két nap, semmi eredmény. Meguntam járkálni civil-
ben. Bemegyek az irodába megkérdezni, mi van a szabadságos levelemmel? Ami-
kor belépek, bent van a századparancsnok. Meglepődtem, tisztclgck és kérdez:
"Mi a bajod?" Felelem, hogy százados úr, jelentem, a főtörzsőrmester azt mond-
ta, hogy kapok szabadságos levelet, hazamenni. Azt szeretném tudni, mikor ka-
pom meg. A százados kérdezi, de haragosan: "Mi van ezzel az emberrel, miért
nem rendezték az ügyét, hol a szabadságos levele?" Azt mondja a főtörzsőrmester:
"Itt van a dossziéban." "Azonnal add ide." De nekem meghűlt a vérem, hogy
esszetépi. Nem ez történt. Átvette, aláírta és ideadta. Erre én csszcvcrtcm a boká-
mat, katonásan köszöntem: se trad domun Capitan, és ki az ajtón. Még vissza se
néztem, hogy jön-e a főtörzs, hogy átadjam neki a háromszáz lejt. Hazáig meg
sem álltam.

Hazaérve kérdé a feleségem: "Mi van kenddel, csak nem szökött meg?"
Mondom, nem, hazaengedtek. Mi van a faluban? Mondja, hogy nagy a készülő-
dés, sokan akarnak menni Magyarországra. Gajosánából /Gaiccana - szomszédos
magyar falu/ már elmentek, majdnem a fél falu. Én cs tömi kezdtem a fejem, ta-
lán jó lenne, én cs ha mennék. De közben meghalt a kisfiam, Károly. A feleségem
állapotos, azt sem tudtam, hol a fejem.

Temetés után mégcs rávettem magam, elmentem Gajosánába, mcgludakoz-
ni, hogy lehet, milyen iratok kellenek? A felvilágosítást megkaptam. Kell az egész
családról fénykép, születési anyakönyvek, le kell mondani a román állampolgár-
ságról slb. Ezeket az iratokat le kell vinni Bukarestbe a magyar követségre. Ezi
mind beszereztük. Le es mentem én és Ádám Pista Marci -jó barátom, rokonom
a feleségemről - Bukarestbe, de amikor megmondtuk, hogy mi járatban vagyunk,
még szóba se álltak velünk.

Azt mondták, háború van, és le van tiltva a határ, nem engedik a románok.
Nem volt mit tenni, belenyugodni. Hazamentünk. Amikor hazaértünk, már meg
es kaptam a behívót, visszamenni az ezredhez.

A tisztek kegyetlenek, vadak

Azonnal felöltöztetlek és fclvittck Fantinclbc, amely Román és Bakó kö-
zött van, egy lőszerraktár őrzésérc. Itt töltöttem 1942 május és június hónapját.
De ez még rosszabb volt, mint a fronton. Minden második nap őrségbe. Három-
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száz katona ment egy váltásba őrségbe. Ennek a parancsnoka egy tiszt és egy sza-
kaszvezető. Éjjel a posztokat ellenőrizni, a tisztek kegyetlenek, vadak. Ha valakit
nem találtak rendbe a posztjánál, engem szidtak, hogy nem oktattam jól ki a ka-
tonákat.

Egy nap meg es történt. A századosom elment személyesen ellenőrizni a
katonákat. Ez időben egy katonámra rájött, hogy vécézni kell neki. A puskáját ne-
kiállította a barakkjának, és elment olyan jó öt-hat méterre végezni a dolgát. Ezt
észrevette a százados, odalopakodott, és elvette a puskáját a katonának. Vállhoz
vette, mintha ő lett volna őrségben. Amikor a katona végzett és visszamegy a he-
lyire, látja, hogy a százados van a helyén. A százados gúnyból még tiszteleg a ka-
tonának.

De a katona bátor volt, megragadta a puskáját. Kirántotta a kéziből, és jól
mellbe vágta a puska agyával. A többi katonák, akik ezt látták, mind nevettek er-
re. Ő nagyon megszégyellte magát. Bejött hozzám az őrségirodába. Az időben,
amíg ő beért hozzám, a katonák már telefonáltak nekem, mi történt.

Amikor bejött, azt kérdezi: "Laczkó, amikor a katonáid őrségbe mentek, ki-
oktattad őket?" Mondom, ki, százados úr. Szigorúan meghagytam nekik, hogy vi-
selkedjenek az ellenséggel szemben. Erre azt mondja: "Dumnezou mai ti!", azt je-
lenti: "Az anyád estcnit!". Mi az, történt valami, kérdem, de nem felelt, kiment az
ajtón. Én meg nagyot nevettem rajta.

A két hónap elteltével felváltották a mi ezredünket, így visszakerültünk Ba-
kóba. Amikor a kapun kívül értünk, kelet felé fordultunk, keresztet vetettünk, hogy
kiszabadultunk ebből a tűzből.

Bakóba érkezésünk után megint kaptam ideiglenes szagadságos levelet, ha-
zamentem. Egész nyarat otthon töltöttem, meg a telet es. Szeptemberben megszü-
letett Mihály fiam. 1943 telén meghalt Jakab es. így maradtam csak három fiúval,
Pista, Illés és Mihály.

De a háború folyt, rossz hírek érkeztek a frontról. 1943 telén bekerítették a
román hadsereget, csak egytizedének sikerült visszatérni. A többi katona ki meg-
halt, ki fogságba esett. Én szerencsémre itthon voltam.

1944 februárjába megkaptam én es újra a behívót. Gondoltam most úgyse
úszom meg, kivisznek a frontra. De nem ez történt, hanem harminckét katonát ad-
tak a kezem alá. Én mint parancsnok, őrséget teljesíteni Bakónak azon a részin,
ahol a német barakkok voltak, mo meg a pékség, ahol a kenyeret sütötték. Igaz-
ság szerint tiszt kellett volna hogy legyen a parancsnok, de a tisztek mind a fron-
ton voltak.

Nagyon jó dolgom volt itt. Volt egy káplárkám, Dávid Miklós a neve. Ő
osztotta be a katonákat az őrségbe, én csak ellenőriztem. Volt irodám külön, ahol
megírtam minden nap az őrségi jegyzőkönyvet, és ezt minden nap beküldtem a
város parancsnokságára. Ételt kaptunk a 27. ezredtől, könyeret annyit kaptunk a
pékségtől, amennyit csak akartunk. Éjjel áthozták az irodámba. Egy katona egye-
bet se csinált, csak a könyeret árulta. Bement az állomásra, és ott a nagy forga-
lomban eladta. Pénzünk bőségesen volt, a feleségemnek tudtam küldeni.

Közben márciusban az oroszok beértek Romániába, elfoglalták Jasit/Iasi/
egész Románig, ahol olyan erős kazamaták voltak. Itt mcgállott a front. A civil
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nép menekült az oroszok elől, mint a vízözön. Ki vonaton, ki kocsival, ki gyalog.
A nagy hidegben sok gyerek megfagyva. Sokan meghaltak, menekültek Havas-
földre, távol a fronttól.

Én haza csak úgy mehettem huszonnégy órára, és vissza a szolgálatba. A
feleségem sokszor meglátogatott Bakóban. Egy időben behozta a kisfiámat, Mi-
hálykát. Kétéveske volt. A katonák Ölből-ölbe vették, annyira sszerették, nagyon
szép kisfiú volt. Ki gondolta volna akkor, hogy még ő es katona lesz egész életé-
ben.

A város tele volt német hadsereggel. Én úgy megbarátkoztam egy német
katonával, hogy az sokszor ott hált nálam, mivelhogy az ők barakkjaikban sok volt
a poloska. Sokszor éjfélig elbeszélgettünk. Mondta, hogy látta közelről Hitlert.
Olyan vad nézése van, mint egy tigrisnek. Az embernek remeg a lába, amikor rá-
néz.

Azért lettem ismerős ezzel a katonával, mert tudott magyarul, így mind a
ketten tolmácsok lettünk. Ha román tisztek akartak valamit a németektől, én be-
széltem magyarul, és a német mondta németül. Még a német tisztek es megismer-
tek, így meghívtak egy mulatságra es. Ittunk és kellett énekeljem én es velünk.
Esszefogtuk kezeinket és énekeltünk. "Trink, trink, brüdcilesz trink."

Sok csalafintaságot es csináltam ezzel a katonával. Éjjel loptuk el a néme-
tektől az üres kocsikat, amit én adtam cl, a pénzt megosztottuk. Egy kocsit még
haza es vittem. Kalugerből /Luizi=Calugara - magyar falu Bakótól délre/ volt egy
katonám, ennek volt lova. Csináltam hamis bizonyítványt, elindultam haza. Ami-
kor a Szeret hídján megyek át, az őrség megállított, és kérte az igazolást, hova vi-
szem ezt a kocsit. Megmutattam, elfogadták és azt mondták: "Vigyázz, mert vár-
juk Antonescut, a marsaik. Jön a hídon át."

A székely, aki látta Antonescut

Úgy es volt, amikor a híd közepére értem j ö n es egy taxi, benne a sofőr és
Antonescu, olvasott valami újságot. Amikor iránta értem, katonásan tisztelegtem,
ő bólintott a fejiből, én mentem tovább hazafelé. Antonescu ez időben nem lakott
Bukarestben. Félt a bombázásoktól. Dioszénben /Gioseni magyar falu Bakótól
délre, a Szeret bal partján/ lakott egy kastélyban, innen irányította a frontot.

így telt el a nyaram 1944 augusztus 23-ig. Nagyon, de nagyon jó dolgom
volt. Egy kicsit éjjel volt félelmetes, mert jöttek az angol meg az amerikai repü-
lőgépek, és bombázták a várost, de minket elkerültek. Annyi volt a partizán az er-
dőkben, még a falunkban es volt. Aztán voltak román tisztek, akik hadifogságba
estek. Ezek mindig küldték a röpcédulákat román nyelven. "Ne harcoljatok, ro-
mánok, adjátok meg magatokat az oroszoknak, nem lesz semmi bántódásotok."

Egy héttel 23-a előtt jön hozzám egy főtörzsőrmester, régi ismerős és azt
mondja: "Laczkó, tud-e valamit?" Mondom, nem. "Románia békét kötött a három
nagyhatalommal, Anglia, Amerika és az oroszokkal, de Antonescu tudta nélkül.
Lehet, hogy egy-két nap múlva itt lesznek az oroszok. De ez titkos, a katonáidnak
nem szabad megmondani."



29 Sorsfordulók

Elmúlik egy nap, kettő, harmadik nap délben küldöm a katonákat, hozzák
el az abédet. De nemsokára visszajönnek ebéd nélkül. Kérdem, mi van veletek,
miért nem hoztatok ebédet? Azt mondják: "Csak jöjjön, nézzen be a város felé."
Amikor nézem, hát a civil nép mind menekül a városból, ki az erdő felé, mert jön-
nek az oroszok.

Ez csak egy pánik volt. Lejött a frontról egy őrnagy kocsiban, és végigki-
abálta a városban, hogy meneküljön mindenki, aki csak tud, jönnek az oroszok,
és mindenkit felkoncolnak. Ez csak azért volt, hogy meneküljenek a németek, és
így mentik a várost, ne legyen vérontás.

Amikor nézem, hát a pékségnek az egész személyzete menekül, menekül-
jek én es, de hova? Megmaradtam én egy falumból való katonával, és a káplárom,
két katona /egy faluból valók/, tehát öten maradtunk. Merre menjünk? Elindul-
tunk mi es Kaluger felé. De az úton megálltunk, és mondom nekik, gyertek, men-
jünk vissza.

Volt egy katonám, amelyik egy kicsit dilis volt. Eszembe jutott, hogy ott
felejtettük az őrségben, az pedig nem hagyja el a posztot, ameddig le ne váltjuk.
Vissza es menyünk, ahonnét elindultunk. Valóban még ott volt a katona, puská-
val a vállám őrködött. Nem fogta fel, hogy mi történt. Mondom neki, miért nem
menekültél te es, mint a többi. Azt mondja, mert nem váltottak le. Most már mon-
dom neki, menj te es haza, ahogy tudsz. Erre azt feleli: "Merre van az én hazám?
Erre menjek?" - mutat kelet felé. Mondom, nehogy arrafelé menj, mert arra az
oroszok vannak. Menjél nyugat felé a vágányok mellett, amíg hazaérsz. Nem hi-
szem, hogy élve hazaért szegény gyalog Munténiába.

De mi ezzel lezártuk az ügyet. Felelősséget nem vállalhattunk érte ilyen
időkben. Visszamennénk a régi őrhelyünkre, és látjuk, hogy a pékségből a kato-
nák, civilek mindent rabolnak, fosztogatnak. Ki kenyeret, ki ruhát, kinek ami tet-
szett. Mondom a katonáknak, gyertek ti es, menjünk rabolni, meg van engedve.
Meg es rakodtunk, ki pokrócot, ki katonaruhát. Ez időben szembe menyek egy ez-
redessel. Azt mondja: "Mit kerestek ti itt?" Mondom neki, ezredes úr, ezt a pék-
séget mi őriztük, csak ennyien maradtunk. A többi katonám mind elment, ennyi-
en nem bírunk ezekkel a fosztogatókkal.

Azt mondja nekem: "Azonnal állítson őrséget, és aki bemerészkedik a pék-
ségbe, azonnal lője agyon! Különben nemsokára visszaérkeznek a pékség embe-
rei is." Be se fejezte a mondókáját az ezredes, és láttuk, hogy jön az egész sze-
mélyzet, ami a pékséghez tartozott. Kiszáll a kocsiból a százados, a pékség pa-
rancsnoka, és tiszteleg az ezredesnek, de nem fogadja. Azt mondja neki: "Hogy
mertél elmenekülni parancs nélkül, amikor az egész front innen várja a könyeret?"
Azt mondja a százados: "Parancs nem kellett ide, amikor mindenki menekült, me-
nekültem én es." Erre az ezredes: "Azonnal állj munkába, és könyeret süssetek
reggelre, mert nem igaz, hogy jőnek az oroszok, csak pánik volt."

Pánik ide, pánik oda, de én már nem mehettem sehova, őrséget kellett állí-
tani. A százados úgy megijedt, mert sok mindent kiraboltak a pékségből, és ő eze-
kért mind felelt.

Másnap parancsot kapok az ezredestől, vegyem a katonáimat, ami még ma-
radt, és jelentkezzem az ezrednél. Én, hogy búcsút vegyek a századostól, jelent-
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kezem nála és mondom, hogy százados úr, én parancsot kaptam, hogy jelentkez-
zem az embereimmel az ezrednél. Azt mondja a százados: "El nem engedlek. Te
es tanúja leszel ennek a sok fosztogatásnak." Ahogy beszélgetünk, én arra nézek
a német barakkok felé, látom, hogy mind lángba borultak.

Mondom a századosnak, százados úr, nézzen csak arra! Amikor ő es arra
néz, és meglátja a nagy lángokat, a németek felgyújtották, azonnal leveszi a sap-
káját, és keresztet vet: "Uram Isten! Még sincs végem, ez ment meg engem a fe-
lelősségtől. Most már mehettek, nem kellettek többé."

Én azonnal vévém a katonáimat, és jelentkeztem az ezrednél. Az ezrednél
nem volt más, csak egy főtörzsőrmester, a tisztek mind elmenekültek. Ő meg volt
bízva, hogy esszeszcdje a katonákat, és vigye őket egész Olteniába, Havasalföld-
re gyalog. Nem tehettünk mást, parancs az parancs. De engem gyötört valami, mi-
ért nem szöktem és mentem volna haza? Mentség nincs, most már nem szökhe-
tek meg. Megkaptuk három napra a könyeret, és sorakozunk indulásra. De nem
volt időnk a kapun kimenni, mert a németek az aknavetőkkel lőni kezdtek közénk.

Erre mint a csibék, amikor a holló megtámadja, úgy széjjelmentünk, ki
ahogy tudott. Én mondtam a katonáimnak, csak gyertek utánam, és be a kukori-
cásba. A főtörzsnek még hallottam a hangját: "Laczkó, állj meg, mert én es me-
nyek veletek!", de én nem törődtem vele. Csak az volt a célom, hogy maradjon le
tőlünk, ami úgy es volt.

Vettük az irányt az erdő felé. Amikor kiértünk az erdő szélire, leültünk és
visszanéztünk a város felé, ahonnét kijöttünk. Láttuk, hogy a németek minden
üzemanyagraktárukat mind felgyújtották, füstben volt az egész város. Felszálltak
a repülőgépeik, úgyszintén a románoké cs, menekültek. Egy német se maradt a vá-
rosban, mind menekültek Magyarország felé.

Mint a vízözön, úgy mennek az oroszok
Mi estére bementünk egy faluba, és meghaltunk egy háznál kunt a töltésen.

Pokrócot terítettünk és lefeküdtünk. Hajnalban még setét volt, és jön egy asszony,
azt mondja: "Meneküljetek, édes gyermekeim, mert a németek járnak házról-ház-
ra, és ahol román katonákat látnak, mind lelövöldözik őket". Nem volt időnk fel-
öltözni, pokrócba raktunk mindenünket, és mezítláb szaladtunk ki az erdőbe. Sze-
rencsére az erdő kétszáz méterre volt a falutól. Az erdőben felöltöztünk. Puskája
volt mindenkinek. Állást foglaltunk, ha kijőnek az erdőbe utánunk, lövünk mi es,
de nem jöttek ki. A civilek jószágaikat mind kihozták az erdőbe, ahol mi voltunk,
hogy biztonságba legyenek, nehogy a németek elvigyék. így szakadt meg a né-
met-román barátság. Ellenség lett és ellenség az orosz cs. Mind a kettőtől féltünk.

Délfelé, amikor a kövesút felé nézünk, mint a vízözön, úgy mennek az oro-
szok a németek után. így 1944. augusztus 23-án mi cs befejeztük a háborút, és ta-
nakodni kezdtünk, hogy menjünk haza.

A káplárom és két katona egy faluból voltak. Átöltöztek civil ruhába, és
vették az irányt Palánka felé. Én meg a cimborám, szintén falusi, Gyurka János,
ugyancsak átöltöztünk civil ruhába, amit a parasztoktól kaptunk. Ott hagytuk a ka-
tonaruhát, puskát. Minekünk volt a legnehezebb, mert mi azon a kövcsúton át kel-
lett menjünk, szemben az oroszokkal, amitől nagyon féltünk, hogy fogságba esünk,
vagy pedig agyonlőnek.
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Megkértünk egy civilt, hogy jöjjön el velünk a kövesút felé, ha minket le-
lőnek, legalább hírt küldjön haza. Kiléptünk a kövesútra, remegve, hogy mi lesz
velünk. Szembe es jön velünk egy orosz tiszt lóháton, és azt kérdi t<51em: "Szkol-
ko kilométer Tirgu Okán?" Én ijedtemben nem tudtam szólni, csak felemeltem a
két kezem, és mutattam neki ötször, azt jelentette, hogy ötven kilométer, amit meg
es értett. Azt mondja: "Szpasziva!", köszönöm, és ment tovább. Erre mi megví-
gasztalódtunk, hogy nem bántanak.

Vettük az irányt az erdőn keresztül Bakó felé. Ahogy az erdőből kiértünk,
egy faluba jutottunk. Itt már szembe mentünk egy részeg orosz katonával, aki járt
házról házra, és megállít minket. Azt mondja oroszul: "Ti szoldát?", ti katonák
vagytok. Mondom, nem, de szembejön velem, és azt mondja: "Az inged elárul-
ja, hogy katona voltál." És kérdezi: "Antonescu Bukarestben van?" Mondom, va-
lószínű. "Antonescut agyonlőjük." Mondom, én nem bánom, csak minket engedj
el. Erre azt mondja: "Háj pasli le házjáika!" Mi megértettük, hogy menjünk haza
a feleségekhez. így ezt es megúsznak semmi bántódás nélkül.

Továbbra es a kukoricásokon mentünk, ne találkozzunk velük. Egyszer a
kukoricásban ránk lőnek, a fejünk felett repülnek a golyók. Lefeküdtünk, és fel-
énk szalad egy román civil. Meglát minket, lefekszik ő es mellénk. Kérdezem, mi
van veled. "Jaj, lestvér!" - mondja - "Kivettem a lovaimat kocsival a kukoricásba,
és rám találtak. Rám lőttek. De az é lett. A román tisztek mind hazahordták a fát
ingyen. Engem hazaengedtek végleg, hogy jó munkát végeztem. így tevém én le
a román katonaruhát végleg. 1938-1945. május 9-ig. Hazaérkeztem, méghozzá
jócskán tele pénzzel.


