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Fedőnév 
„Vagyunk, kik távol élünk a 
hazától, mégis onnan lélegzünk . . . 
vagyunk az ébren álmodók ..." 

(Jász Dezső) 

Hitből már ismertem. A háborút követő években a Kanadai Magyar Munkás, ez a tagadha-
tatlanul baloldali hetilap is megmártózott az akkor még ugyancsak cseppfolyós históriák özö-
nében, és sorozatot indított honi hadserege magyarjainak hőstetteiről. E széles kalapot és rö-
vid nadrágot viselő fenegyerekek keményen verekedték át magukat két háborúban is, a bal-
káni hadszínterektől a jó negyedszázaddal későbbi szigetcsatákig, amikor, mint a trópusi ég-
hajlatot jobban elviselő ANZAC-csapatok bármelyike, elsőként szállhattak par t ra a Csendes-
óceán Japánt övező dzsungelvilágában. 

Itt szolgált Andy is, akinek változatos kalandjait csak azért nem tudta hajdan a montreáli 
lapszerkesztő kellő részletességgel közzétenni, mert Andy rátet te vállára hatalmas tenyerét és 
azt mondta : — Sír, ugye fölösleges figyelmeztetnem rá, hogy ezek a dolgok 30 évig még állam-
titkot képeznek. 

A szerkesztő nyelt egyet , aztán azt mondta: Eredj már, András, elvtársak közt nincs titok, 
a tisztelt olvasónak meg ma i ködösítünk. Elvégre mi is hú alattvalók lennénk, nem igaz? — És 
azon nyomban megittak ké< doboz gyömbérsört . 

Szóval a kanadai lap épp hogy csak meglebbentette fátylát a históriának, és amikor ú j ra a 
kezembe került, rájöt tem, eltelt mér az a harminc év. Most már mesélhetne Durovitz András. 
Ha itt lenne. 

Telt-múlt az idő, és egyszer a \k beállított. Nem épp hozzám, hanem az országba, sőt arcát, 
amelyet akkor mér sok fényképről ismertem, örömmel fedeztem fel a tévé képernyőjén, midőn 
az 1978-íis felszabadulási díszünnepség mutat ta az Erkel Színházban. Nem volt dobozos gyöm-
bérsöröffl, de beérte a Kinizsivel is, amikor irásnap végre találkoztunk. Vett egy mély lélegze-
tet és beszélni kezdett. 

Ez az Andy természetesen fedőnév volt, olyan, ami angolosítva kapcsolódott az eredetihez, 
de „o t t " csak ezt használhattam. Ezen jegyeztek be a titkosszolgálatba. 
• Tehát nem it közönséges katonai műveletről volt szói 

Kinéz az ablakon, meglazít ja a nyakkendőjét , és rekedtes hangját letompítva folytatja: 
— Ezek különös évek voltak Kanadában. Már több mint tiz éve éltünk kint. 29-ben csuktam be 
magern mögött u tójára a nyíregyházi gimnázium kapuját, gyűj töt tük a pénzt hajójegyre. Egy 
év niuIva sikerült. Már ahogy ez akkor szokás volt, teherhajón, fedélközben. Horthy nem volt 
már, d e mintha a munkanélküliséget utánunk küldte volna. Egyszóval tiz kemény év . . . Calli-
gari, ci magyar kolónia, 160 acre erdős-köves föld, ar it fel kell törni a letelepedés ellenértéke-
ként mocsárláz, rendszabályok, ó r .»! távok, a csent Jiség túlzott figyelme . . . egyszóval nem 
épp >í> .dicsőm» állapotok. De mi <.*kor már szerve ödtünk. A kanadai munkásmozgalom már 
élt, r égá ta felkarolta a hozzánk ha?'" J ó elesetteket. Apám 19-es volt, s ezek a mozgalmi embe-
rek csodál ötösképpen még nyelvtuuás nélkül is «gymásra találtak. Az alaszkai útépítéskor én 
már az, i f jú szocialistáknál voltam, ők is megtették a magukét azért, hogy végül is kommunista 
lettem. Később hivatásos pártmunkás is J r ez < gyelóre még messze volt. Azokban a vészterhes 
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időkben a tengerentúl sokkal messzibbnek tűnt, mint manapság. A hirek is lassabban érkez-
tek, nehéz volt képet formálni a világról. Emlékszem, amikor az első, háborús szelek átfúj tak 
az óceánon, mi elhatároltuk magunkat ettől. Nem a mi ügyünk, véltük, és elzárkóztunk. 

Ostobaság volt persze, és meg is lett a böj t je . A hivatalos kormányzat nemcsak a munkás-
mozgalomra kezdett ferde szemmel nézni, de a bevándoroltakra is. Így aztán kettős kontroll 
alá kerülve, hetenként mehettünk jelentkezni a csendörállomásra. 

Egyszer aztán változás állt be kezelésünkben. Időközben ugyanis Churchill és Roosevelt 
megegyezett, ahogy akkor mondták, a limitált közö6 teherviselésben, de mi már éreztük, hogy 
itt egy olyan fegyverbarátság kovácsolódik, amely a Szovjetunió megtámadásakor már koalí-
ciót hozott, kapitalistákat és kommunistákat egy táborba, a legfőbb ellenség ellen. 

A párt továbbra is homályban maradt. A rendőri mechanizmus egy ideig még folytatta ellen-
őrizgetésünket, a bekurblizott motort nem lehetett leállítani, vitte a maga tehetetlenségi nyo-
matéka is. Igazi változás csak akkor állt be, amikor 1942-ben Churchill úgy vélte, hogy Olasz-
országon át kell frontot nyitni, és „Európa lágy altestén" keresztül nyomulni fel Észak felé. 
Ebben a minden realitást nélkülöző lázálomban aztán nekünk is szerepet osztottak. Olyan kom-
mandóegységek szervezése került napirendre, amelyek az érdekelt országok elszármazott fiai-
ból állnak, szerbekből, olaszokból, magyarokbóól, románokból, még bolgárokat is toboroztak, 
és ami a legkülönösebb, azokat részesítették előnyben, akik kommunisták voltak. 

Lehet, hogy igy akarták elvéreztetni ezt a számukra kellemetlen réteget, de lehet, hogy való-
ban az volt a kiválasztási elv, hogy olyan fickók legyenek, akik tudják, miért kerülnek beve-
tésre, és külön számadásuk is van azzal a kormányzattal, amelytől majdnem éhen haltak . . . 

Üjra tölt, mosolyog és fejét csóválja az emlékezés közben. 
A legérdekesebb, hogy amikor aztán a hadügyi kormányzat az illegális párt kutatására in-

dult, csődöt mondott minden nyilvántartás és nyomozói praktika. Akkor már az angolszáz had-
erőket, főként ilyen speciális vállalkozások tekintetében, összehangolt tervek koordinálták, így 
hát kénytelen-kelletlen jelenteni kellett a Pentagonnak, hogy nem áll még az egység, mert nem 
találják a kommunista párt sejt jeit . Egy nap Washingtonból különgép érkezett. Fedélzetén az 
OSS néhány különleges ügynöke, Bill Donovan ezredessel az élükön, akiről később köteteket 
írtak a háború után. Szó ami szó, ő aztán ér te t te a módját. A Kanadában már akkor is működő, 
de a kormányszervekkel nem egyeztető amerikai hírszerzés, az úgynevezett mélyen beépített 
ágensek révén hamar megtalálta azt a nyomdát, ahol a kiadványaink készültek. Innen már rö-
vid volt az út Tim Buck elvtárshoz, a párt főtitkárához, akivel gyorsan létre is jött az egyezség. 
Egy-két hét és már „Camp X"-ben voltunk, ebben a Torontó környéki, de a világtól hermetiku-
san elzárt kiképzőtáborban, ahol egységeink szerveződtek. 

Ez maradi meg ötelsége hadielszereléaéböl. 
Némi egyenruhaíoszlány és egy kincstári ka-
rúi 

Egy Dakota szállítógép 1944 nyarán próbale-
szállás közben a ,,magyar ugaron" 



Ez a „Camp X" olyasmi volt, mint Fort Bragg, meg a szintén nem éppen jó hírű Jackson-
eröd, ahol a háború után képezték az amerikaiak zöldsapkásaikat, a Ranger-divíziókat, meg a 
különféle diverziós egységeket. Megtanultunk számtalan fegyverfaj tával bánni, rejtjelezni, 
rádiózni, robbantani, e j tőernyővel ugrani, vol tak más speciális tantárgyak, amelyekre már em-
lékezni sem akarok. Viszont mindmáig jól emlékszem ágyszomszédomra, aki szintén csak álné-
ven szerepelt ott az Intelligence Service zsoldjegyzékén. Csak később tudtam meg, hogy Ian 
Flemminggel azonos, aki aztán a 007-es szuperügynök, James Bond figuráját kitalálta, és fel-
szerelte mindazokkal a képzeletbeli tulajdonságokkal és szupereszközökkel, amelyekről mi ott 
a táborban még csak álmodtunk. 

Amíg kortyol egyet, közbeszólok: 
• Mikor leit vége a kiképzésnek? 

Angliában volt még egy magasabb szintű szakasz, már azért is magasabb szintű, mert leg-
inkább a felhók fölött zajlott és az éjszakai célba ugrás volt a tárgya. A kanadai magyarok kö-
zül ide már csak kevesen kerültünk. Innen már főhadnagyként indultam Kairóba, ahol az idő 
szerint a Szövetségesek közel-keleti parancsnoksága székelt, és bármily érdekes, ott gyűjtöt-
ték össze a Magyarországra vonatkozó felderítési adatokat is. Ezek között merültünk el jó 
ideig. Volt egy olyan elképzelés, hogy nagyszabású kommandóvállalkozás keretében mi fog-
juk megszállni a budapesti Duna-hidakat, utat nyitva, szinte szőnyeget terítve a délről közeledő 
harckocsik elé. De hát hova lett 1944-re a churchilli rögeszme? Ha más nem, hát az is ebek har-
mincadjára juttatta, hogy Casertánál és a többi olasz hegyi város közt hónapokig toporogtak. 
Az a lendület, ami az Anzio—Nettunó-i partraszállás után úgy megborzongatta a németeket, fél 
év alatt teljességgel elapadt. 
• Végül is, hogyan történt a bevetés? 

Ez már 1944 ősze volt. A betanult legenda szerint mi Titóhoz igyekvő összekötők lettünk 
volna, ha német fogságba kerülnénk, de valójában Szlovákiában ugrottunk le, Besztercebányá-
tól nyugatra, onnan kellett magunkat átverekedni Magyarországra. 
• Ez már a felkelés után volt? 

Igen, már nemcsak partizánörtüzek, hanem T alakban égő rőzsevonalak is jelezték a leszál-
lási helyeket. Szeptember 2. volt . . . ködös, hűvös éjszaka. A pilóta addig körözött a tüzek 
közt, míg elvétette az irányt, pontosabban nem számította be a szelet, ami aztán szétszórta az 
egységet. Nem kevesebbet, mint 40 kilométert kellett gyalogolnom, míg célhoz értem. Vagyis 
abba a faluba, amelyben már bent volt a partizánhadsereg, és rádiójuk kapcsolatba léphetett az 
olaszországi központtal. „Andy barátok közt." Csak ennyi volt az üzenet. A barátok mindenek-
előtt civil ruhát szereztek, és eltüntették rangjelzés nélküli angol egyenruhámat. 
• Hová kellett eljutniuk? 

Most, józan ésszel visszagondolva, ez a feladat sem tartozott éppenséggel a legésszerűbbek 
közé. De hát a katona megtanulja, hogy ne mérlegeljen, bízzon azokban, akik odaküldték, akik 
nála jobban tudják az úgynevezett magasabb szempontokat és összefüggéseket. A feladatunk 
ugyanis nem kisebb volt, mint biztosítani az Alföld kiszemelt pontjain a szövetséges ejtőernyős 
hadosztályok szállítógépeinek landolásához szükséges terepet. Ehhez pedig felhasználni a ma-
gyar katonai ellenállás embereit, és osztozni velük több más részletfeladatban is. 
• Tehát ugyanaz, mint később Arnheimnél, deszant egységeket dobni le az ellenség mögött? 

Pontosan. És azt hiszem, itt sem lett volna sikeresebb, mint Hollandiában. 
• Mindenesetre különös egy angolszász légideszant-manöver tervezése, akkor, amikor a Vörös 

Hadsereg már a Kárpátokban jár .. . Nem igaz? 
Kérdésemre sűrűn bólogatni kezdett. 
Tudja, nekem már jó ideje az a véleményem, hogy dajkamese volt ez az egész. Teherán után 

jól tudta már a Downingstreet, hogy nem kell Magyarországra pocsékolnia erejé t . Viszont mi-
lyen szépen is fog hangzani, hogy még a szovjet erők ideérkezte előtt angol katonák is vérez-
tek a magyar szabadságért. És az sem lenne baj éppenséggel, ha a katonai ellenállást is ők ve-
hetnék kézbe, de legalábbis befolyásolnák. Afféle kis aduként egy cinkelt kártyapakliban . . . 
• Amikor a kibicek már súgtak valamit a partnerek anglomán hajlamairól. 

Hát igen — bólogatott —, a katonai felső vezetés Londonra kacsintgatásával mindig is szá-
molt az Inteligence Service. 
• Mik voltak még a hazai bázisok? 

Emlékezetem szerint egy Békés megyei uradalom is bele volt keverve a dologba. Egy föld-
birtokos, akinek nagy angliai érdekeltségei voltak. 
• Találkozott velef 

Nem. Előbb a Tarcsay-Nagy Jenő—Kiss János kapcsolatokat kellett megközelítenem. 
• Ki volt az első kapcsolat? 

Már Budapesten jártam, a fényképek után könnyen felismertem a Reáltanoda utca 1. számot. 
Tihanyi Bélának hívták az összekötőt. Becsengettem. Kisvártatva egy fekete ruhás nő nyitott 
ajtót. Bemondtam a jelszót, ő válaszolt, aztán beengedett. Kérdeztem, hol van Tihanyi, ő meg 
csak sírt, a férje ugyanis néhány nappal azelőtt meghalt. Még szerencse, hogy utolsó perceiben 
beavatta az asszonyt a konspirációba, és nem vitte sirba a titkot. 

Hogy mi minden történt aztán néhány héten át? Magam is csodálkoztam, mikor később, fog-
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A brit Bal kán-invázió rögeszméje megakadt 
a gyakorlótereken 

— És bevetjük a kanadai-ausztrál kommandó-
egységeket is — közölte Churchill Roosevelt-
tel 

ságom idején, végiggondoltam. Hogy is férhetet t bele annyi minden röpke pár napba. Nem un-
tatom a részletekkel, amelyeket ma minden amerikai kalandfércmü és kémhistória a „rettent-
hetetlen hösök"-ről regél, elégedjen meg annyival, hogy valamit megpróbáltunk. Bár, azt hi-
szem, mindössze annyi volt a feladatunk, hogy felmérjük ezt a földalatti hálózatot, megállapít-
suk mire képes, és ha a központ úgy találja, akkor megpróbáljuk átvenni az irányítást. De 
minderre már nem került sor, mert közbejött az a végzetes október 15. Nem kellett ahhoz kép-
zett katonának vagy felderitőnek lenni, hogy az ember felismerje: itt vége a dalnak, minden 
szétesett. Szaladtam telefonálni, hívtam a kapcsolatokat, de már senki sem válaszolt. Volt, akit 
máris letartóztattak, volt, aki eltűnt, a vonalakat figyelte a Gestapo . . . 
• Hol bukott le végül is? 

Most nagyot sóhajt, és egy megszenesedett gyufaszállal rajzolja szalvétára a történést. 
A Nyugatiban vonatra szálltam. Utaztam Ipolyságra. Az induló szerelvényből még láttam, 

hogy a pályaudvari örségnek nyilas karszalagokat osztanak. Az egykori fűtőház végiben ho-
mokszínű SS-páncélautó állt. Szinte láttam magam a négycsövű ikergéppuska fonálkeresztjé-
ben. Már szürkült, amikor odaértem. Gyalogoltam vagy másfél órát, és már kezdtem felis-
merni odaát azt a hegyi erdőt, amelyet a vén Dakota ablakából oly jól megfigyeltem. Csend 
volt, vihar előtti csend. Már csak száz méter volt hátra, aztán már csak ölvén. Végül elhagytam 
egy csőszkunyhót anélkül, hogy a mögötte rejtőzködő két tábori csendőrt észrevettem volna. 
• Voltak iratai? 

Voltak hát. Talán túl jók és túl újak is. Akkor én 29 éves voltam, és eleve gyanús, hogy 
nem vagyok katona. Volt egy hadiüzemi igazolványom is. Bevették. Már-már elengedtek, ami-
kor az egyik, csak úgy rutinmozdulattal végigtapogatott és megtalálta a pisztolyomat. Még az 
este a miskolci kémelhárí tó osztályon voltam, ahol cafatokra szedték a ruhámat, megtalálták 
vékony hernyóselyemre nyomott térképemet és az övembe varrott pénzt, ami annyi volt, hogy 
egész szülőfalumat megvehettem volna. 
• Visszahozták Pestre? 

Másnap. Egyenesen a Hadik laktanyába. A 4. sz. cellába. Vertek, de semmit sem köptem. 
Akkor én már mindennel leszámoltam. Kitartottam eredeti szövegemnél, angol tiszt vagyok és 
követelem a genfi konvenciók szerinti bánásmódot. Azt hiszem, ekkor verték ki két fogamat, 
de végül is kivittek a Zugligetbe, egy Németországba indítandó transzport gyűjtőhelyére. 
• Az ellenállókkal többé nem találkozott? 

Most felderül az arca, megszívja körmére égett cigarettáját . 
De igen. Ügy esett, hogy a hajnali sorakozónál vegyes nyilas- „kiska" járőr kezdte válogatni 

a deportálandókat. Még listájuk is volt. Név szerint kerestek. Otödmagammal felraktak egy kis 
csukott teherkocsira, és megindultunk visszafelé a városba. Nem szóltak azok egy árva szót 
sem. Csak a viselkedésükről lehetett látni, hogy talán mégsem azok, akiknek látszanak. Mellet-
tem egy szőke, tagbaszakadt fiú ült. Lába közt géppisztoly. Szinte kifejezéstelen arccal mondta: 
„Tegnap Macartney beszélt a londoni rádióban, azt mondta, hogy ö már 43-ban tiltakozott Bu-
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dapest bombázási terve ellen . . . múlt héten mégis kaptunk egy jó stószt a nyakunkba. Így van 
ez, Sír — ezt mondta —, ha netán a háború után találkozna az öreg Elemérrel, hát dobjanak be 
egy whiskyt a túlélők egészségére . . ." Ez az Elemér is Macar tneyre vonatkozott persze, aki-
nek Aylmer volt a keresztneve. Dehát, mint hallottam, Pest mindenkit magyarosított . Az 
agyam lázasan kezdett lüktetni. Valahol felsejlett a remény, hogy aki így beszél, talán mégsem 
a Hadik laktanya felé vezényli alkalmi rabszállító kocsinkat. Aztán kapaszkodni kezdtünk fel-
felé a Kelenhegyi úton. A 18. szám előtt stoppolt a kocsi. Az egyik „nyilas" kiugrott , beterelt 
néhány embert a kapuk alá, minket pedig a Gellért-kápolnába. Én maradtam utolsónak. Cso-
dálkozva néztem a szcke útitársra, az némán állt és intett, hogy igyekezzek be a rendházba. 
Mikor mindnyájan bent voltunk, odajött, és a kezembe nyomott egy szolgálati fegyvert . Rög-
tön ráismertem, az enyém volt. „Még szüksége lehet rá — mondta. — Ég önnel, főhadnagy." 
• Ki lehetett vajh? 

Sose láttam többé. Csak a rendházban mondta egyszer, az egyik álruhás „apát", az esetre cé-
lozva, hogy a Pistáról még hallani fogunk, biztos nagy ember lesz a háború után. 
• Itt érte meg a szabadulást? 

Igen. Közben próbáltunk valami akciót kidolgozni a hidak megmentésére, hiszen emlékszik, 
mondtam már, hogy egy régi elgondolás szerint nekünk ez is tervünkbe tartozott, ismertem hát 
valamennyi szerkezetét, olyan pontosan, hogy álmomban is lerajzoltam volna. Dehát a németek 
gyorsabbak voltak, és néhány híd felrobbantásának csak néma szemtanúi lehettünk. 

A f ront hirtelen érkezett a jól védett budai utcák alá. Néhány napig a Sas-hegy felöl dörög-
tek az ágyúk, de aztán mintha csak a hóesés miatt történt volna, tompa csend támadt. Egysze-
rűen lehetetlen a történelmi pillanatot visszaidézni. Néhány szerzetes, mert nemcsak katona-
szökevényeket rejtettek a kámzsák, csendben félrevonult imádkozni. A belső udvaron vattaka-
bátos, kucsmás katonák álldogáltak, és egy latin betűs szöveget próbáltak elolvasni, aztán fel-
húzták a vállukat és odébbálltak. Ügyet sem vetettek ránk. 

A klastrom szinte kiürült . Mentem én is, egyenesen a szovjet parancsnokságra. Nem volt ne-
héz megtalálni, mentem, egyenesen a tábori telefonok drót ja után. A bunkerben egy ezredes 
elé vezettek, akinek többfaj ta keveréknyelven elmagyaráztam, hogy ki vagyok. Megmosoly-
gott, vállon veregetett és lecsukatott. Ma már jól tudom, helyébe én se csináltam volna mást. 
Enyhén szólva zavaros és krimiszerű volt elbeszélésem, félig szerzetesnek öltözve, javarészt 
magyarul beszélve, ráadásul ők is megtalálták nálam a fegyvert . 

Két nap múlva hivattak. Kedélyes, tömzsi kapitány várt a parancsnoki szobában. Legna-
gyobb megdöbbenésemre angolul szólított meg, de nem ám olyan gyorstalpalókurzusi kiejtés-
sel, hanem oxfordival, mint McLoy tábornok Camp X-ben. Aztán még hozzátette, hogy ha gon-
dolom, beszélhetünk más nyelven is, és felsorolt még egy tucatot. Kikötöttünk a magyarnál. 
Valahogy akkor jobban állt rá a szájam. Ma már tudom, hogy Alexander Rottal hozott össze 
jósorsom, Malinovszki marsall tolmácsával, aki ma a budapesti egyetem angol professzora. 
Amig hallgatott, egyre idegesebb lett, aztán amikor látta, hogy komolyra fordul a dolog, mai 
szóval élve szinkrontolmácsolni kezdte mondókámat. A végén egyetlen dolgot, kérdezett, mi-
lyen néven regisztráltak engem bevetés előtt? Megmondtam. Most már nem vittek vissza a fás-
kamrába, hanem egy külső őrszobában helyeztek el. Hallottam a különleges telefonok berre-
gését, sőt azt is, amikor egy nagy teljesítményű rádióadó zümmögni kezd. 

Szerencsére az olaszországi angol parancsnokságon túl voltak már a tea-time-on, és vették 
az üzenetet, sőt megjött az ellenőrző kérdés is. Meg kellett mondanom, kikkel találkoztam első 
nap kairói küldetésem során. Ezután már gyorsan jött az „oké", és Andy főhadnagyból tova-
ris lett. 

Még annyit róla, hogy később a Kanadai KP egyik vezetője lett. Meleg szavakkal emlegette 
ö t Duczynska Ilona, amikor Pesten járt, és kamera elé ült, egy héttel halála előtt. „Keressétek 
meg Andyt újra — mondta a magyar pártalapitás tanúja, a csaknem 90 éves matróna, — sokat 
tud ó még mesélni". 

Aki netán látta később mozikban a Magyarok a prérin című riportfilmet, láthatta pirospozs-
gás tekintetét , robusztus lépteit, amint szobájában kenyértartóval, sörrel, újsággal, régi fény-
képpel jön-megy, miközben elmondja ú j ra a magyarországi küldetés történetét. Nem ilyen bő-
ven, néhány mondatra szorítkozva csak. Aztán villanyt gyúj t , s egy térképre bőkre Baude-
laire-t idézi „mily nagy is a Föld a lámpák fénykörében, s ha már emlékezünk mily kicsiny a 
világ". 

Bokor László 
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