
Egy légvédelmi tüzér hétköznapjai 
1942-1944-ben 

Pintér János 1921. szeptember l-jén születeti, Csongrádon 
Pintér Márton asztalosmester és Hatvani Ágnes női ruhavarró 
nyolcadik gyermekeként. Két leánytestvére csecsemőkorban 
meghalt, négy nővére és egy bátyja iparos családokban élték 
életüket. 

A négy polgári elvégzése után. 1935-ben Nagymarosra 
szerződtették pékinasnak. Zoller Antal pékmesterhez, ahol 
három és fél év alatt segédlevelet szerzett. Két év szakmai út 
(Csongrád, Szabadka. Rákoskeresztúr) után Budapesten sike-
res mestervizsgát tett. 

1942 őszén bevonult katonának a légvédelmi tüzérséghez. 
Háromévi háborús szolgála t majd négy hónapi szovjet fogság 
után, 1945. szeptember 2-án érkezett haza, betegen. Fel-
gyógyulása után. 1946. augusztus 15-én önálló sütőiparos lett 
Csongrádon, e tevékenységét 1982-ig - nyugdíjba vonulásáig 
- folytatta. 

Közben - 1947-ben - feleségül vette szabadkai mesteré-
nek lányát. Hegedűs Ilonkát. Házasságukból három gyermek 
született. Felesége 52 évi házasság után elhunyt. 

Pintér János 1962-től - húsz évig - a Szegeden működő Mestervizsgáztató Bizottság elnökeként te-
vékenykedett. 1979-ben a Magyar Televízió a ..Munkapad nagy öregei" című dokumentumsorozat ke-
retében 40 perces filmet készített szakmai munkásságáról, melyért az alkotók nívódíjban részesültek. 

Elete során szakmai munkásságának, közéleti tevékenységének elismeréseként sokféle kitüntetés-
ben részesült, ezek közül a várostól 1980-ban kapott „Társadalmi munkáért" című plakett arany-foko-
zata féltve őrzött kincse. 

1991 -tői négy évig a Csongrád Városi Bíróságon népi ülnöki szolgálatot teljesített, melyet élete 
egyik legtanulságosabb élményének tartja. 

Pintér János gondol az utódokra is. Nyugdíjas napjaiban írásba foglalja gazdag, változatos életútját, 
azzal a fő céllal, hogy „ . . . gyermekeink, utódaink tudják meg honnan jöttünk, kik vagyunk, hogyan él-
tük életünket. Tanuljanak, okuljanak belőle!" 

A csongrádi helytörténet eddig két kéziratos visszaemlékezését ismeri: „46 év munkásságom a min-
dennapi kenyér szolgálatában" és az „Én és a katonaélet". Ez utóbbiból bocsátunk közre egy részletet. 

A két kézirat másolata a Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltárában (6640 Csongrád, 
Gyöngyvirág u. 7/a.) Gát László tanár, helytörténész iratai között (XIV. 10.) található. 

* 

„A behívó rövidesen meg is érkezett, és 1942. október 5-én bevonultam Szegedre, a utász laktanya 
elkülönített szárnyába. Formális üdvözlés után orvosi vizsga, beöltöztetés, majd elosztás különböző tü-
zérosztályokhoz. 84-en kerültünk a Magyar Királyi 55. honvéd Légvédelmi Tüzérosztály I. Honvéd 
Lovasdandár légvédelmi gépágyús ütegéhez. ( . . . ) 

Az elosztás közben engedélyt kértem a vezénylő őrnagy úrtól, hogy a mi ütegünkhöz összeszedhes-
sem a csongrádi barátaimat, aki ezt meg is engedte, mert tetszett neki a merész fellépésem. így lehet-
tünk heten csongrádiak az ütegben. Elfoglaltuk szálláshelyünket. Megkezdődött másnap az újonckikép-
zés, gyalogsági alapkiképzéssel. Gyakorlóterünk a szegedi rendező-pályaudvar melletti gyepes terüle-
ten volt. ahová naponta gyalog mentünk ki és lassan megtanultunk járni, majd menetelni, mert addig 
csak „mászni" tudtunk. Uj szálláshelyünk a közeli Sárkány Szálloda nagytermében volt. Szalma volt az 
ágyunk, egy-egy pokróc az ágyneműnk. December 4-én, Borbála napján (ez a tüzérek védőszentje) volt 
az ünnepélyes katonai eskünk, utána nemsokára váratlan utazás: Horthy-ligetre. az ottani repülőgép-
gyár védelmére kirendeltek a légvédelmi gépágyús üteghez. Ez a Csepel-szigeten van. mostani neve 
Szigethalom. Az új szálláshelyünk egy földbirtokos mezőgazdasági cselédeinek elhagyott épülete volt. 
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Nyomorúságos körülmények között itt folytatódott a kiképzés, de most már élesben, gépágyúk mellett. 
Karácsonyra kaptunk 8 nap szabadságot, de a szilvesztert már újra itt töltöttük. Az elméleti oktatás az 
itteni leventeotthonban történt a fegyelem és a rend, valamint a szakmai fegyverismeretek megtanulásá-
val. amit dr. Csantavéri Csantavéri Törley László Magyar Királyi Igy. tüzérzászlós úr (a híres pezs-
gő-gyáros legifjabb fia) tartott. Lévén ő a kiképzés parancsnoka, a vasfegyelem megtestesítője, igazi 
dzsentri katonatiszt. Az elméleti előadásokon néha elálmosodtunk, hiszen a mostoha szállásunkon 
aludni is alig tudtunk, és ha ezt észrevette,. kiugrás "! parancsszóra az udvarra kellett kirohanni és a tér-
dig érő hóban bukfencezni. 

Egyik ilyen alkalommal a ki járati ajtót félfástól együtt magunkkal ragadtuk és kb. egy hónapig nem 
voltunk álmosak, mert nem volt ajtó, csak a helye tátongott, így nem is ásítoztunk. Nemsokára vége lett 
az alapkiképzésnek és engem 24-ed magammal tisztesiskolára vezényeltek. A tisztesiskola egy itteni is-
kola épületében folyt. Némileg javult a szálláshelyünk és az. élelmezésünk is. Több tantárgyat kellett ta-
nulnunk és gyakorolnunk: repülőgép-felismerés, gépágyú szerkezete, kezelése, lőelemek ismerete, al-
kalmazása stb. Minden tárgyat más előadó ismertetett. Kemény tél volt 1943 januárjában. így a hólapá-
tolást is alaposan megtanultuk. A bátyám meglátogatott ezekben a napokban, ez volt az egyetlen hazai 
látogatásom a három év aiatt. Gyorsan teltek a napok, mert minden időnket lekötötte a gyakorlati kikép-
zés. melynek során gyakran megfordultunk az itteni repülőtéren és a repülőgépgyárban, amely teherau-
tógyárnak épült, de a háború alatt itt gyártották a hires német Messerschmidt 2 motoros német romboló-
bombázó repülőgépeket, vagy legalább is itt szerelték össze őket. Ezt különben nagy hadititok övezte, 
ide civilek be sem léphettek. Mi tulajdonképpen ennek védelmére lettünk idevezényelve. Hála Isten-
nek. a mi ittlétünk idején légitámadás nem érte az objektumot. 

Közben a zsidótörvény alapján elrendelték a származási okmányok beszerzését, amelyek bemutatá-
sa alapján kiderült, hogy a dédszülőkig visszamenőleg „fajtiszta keresztény" vagyok. (A zsidó szárma-
zású katonakötelesek csak munkaszolgálatra voltak beosztva.) Húsvét felé befejeződött a tisztesiskola 
és sikeres vizsga után ötünket őrvezetővé léptettek elő. kaptam 10 nap szabadságot. 

Megjött a tavasz és váratlanul a fővárosba vezényelték az üteget a csepeli és a környéki hadiüzemek 
légvédelmének az ellátására, a budai oldalról. Én az ütegtörzsekhez lettem beosztva, a körletünk a Mó-
ricz Zsigmond körtér mellett, egy zsidólakásban volt (az iskola szünetelt). Beosztásom élelmiszer-fel-
vételező és elosztó, elsősegélynyújtó tanfolyam-előadó volt. mellesleg légitámadás esetén lőszer után-
pótlást kellett volna lebonyolítanom egy 3,5 tonnás Marmon teherautóval, a budafoki nagy borpincé-
szetben elhelyezett lőszerraktárból. Ez utóbbira, hála Istennek, nem került sor. Feladatom abból állt. 
hogy naponta mentünk felvételezni a nyers élelmiszert az üteg számára a pesti Lehel úton lévő központi 
élelmező raktárból 130 főre. majd ezt 7 egyenlő részre elosztva széthordtuk Szellő Jóska nevű pesti va-
gány sofőrömmel a 6 félszakaszhoz, amelyek l - l gépágyúval különböző helyeken voltak tüzelőállás-
ban és ami maradt, az jutott az ütegtörzs (parancsnoki szakasz) számára. Ez a fontos feladat nem kis 
gondot okozott számomra, mert igen nagy pontosságot és felelősséget jelentett, illetve követelt. Megol-
dottuk! 

Egyik alkalommal éppen a Magyar Optikai Müveknél lévő tüzelőálláshoz szállítottuk a napi élel-
met, onnan visszajövet a gyár sportpályája kerítéséhez hajtottunk, ahol éppen kosárlabdáztak a gyönyö-
rű lányok és a gépkocsi platójáról néztük őket, integettünk nekik, ők meg nekünk, amikor egy fényes fe-
kete autó megállt mellettünk, és kiszállt belőle egy igazi tábornok és egy főhadnagy és kérdezik, hogy 
kik vagyunk és mit keresünk itt, és ki a parancsnokunk. Jelentettem, hogy élelmiszert szállítottunk kato-
natársainknak és csak egy percre megálltunk a sportolókat megnézni. Nem hagytak sokat beszélni, he-
lyettem is ők beszéltek válogatott katonai szaknyelven, amit nem lehet leírni, csak annyit, hogy ezek 
nem dicsérő szavak voltak. A főhadnagy felírta az alakulat nevét, a gépkocsi rendszámát, a parancsno-
kom nevét, végül az enyémet és megparancsolta, hogy visszaérkezésünk után azonnal jelentsem az ese-
tet a parancsnokomnak. Ez meg is történt és kiderült, hogy a budapesti légvédelem főparancsnokával 
volt szerencsém találkozni. Még aznap telefonon megérkezett a parancs, miszerint az ütegparancsnok 
és én harci öltözetben jelenjünk meg az országos főparancsnokságon a budai Várban a következő napon 
de. 9 órakor. Ugyancsak be voltam rezelve. hogy ebből hadbírósági ügy lesz. Szerencsém volt. mert az 
illető tábornok úr a kormányzó úrhoz volt idézve. így segédtisztje fogadott bennünket, aki az. én pa-
rancsnokommal együtt végzett a Ludovika Akadémián és megállapodtak abban, hogy az én fenyítésem 
példás legyen, és ezzel az ügy lezártnak tekintendő. Nekem pedig kopaszra nyírták a fejemet és kaptam 
30 nap szigorított laktanyafogságot. Ez abból állt. hogy a megszokott ágyam helyett a pincében egy 
szalmazsákon aludtam, egy szál pokróc volt a „paplanom". A napi feladataimat változatlanul el kellett 
látnom, de a sportpályát messziről elkerültük. Közben megkezdtem a második beosztásomat is. heti há-
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romszor 2-2 órában 12 beosztott részére az írásban megadott tematika szerint, amit először nekem kel-
lett át tanulmányoznom. Ez háborús sérülések esetén előforduló elsősegély-nyújtásról és életmentésről 
szólt, és két hónapig tartott. 

Az üteg gazdasági hivatala (gh) egy hadapród őrmesterre volt bízva, aki mindent szeretett, főleg a 
nőket, de a katonaéletet utálta, ezért a gh ügyeket is rám bízta. így teltek-múltak napjaink, míg aratás 
idején kaptam 2 hét szabadságot. Már kezemben volt a szabadságos levél, amikor éjszakai ügyeletesnek 
osztott be a szolgálatvezető őrmester, K. Papp János. A beosztásom éjféltől reggel 6 óráig szólt, amikor 
mindenki boldog álmát aludta, én pedig sisakkal a fejemen, puskával a kezemben egy széken ülve vir-
rasztottam az alvók nyugalma felett. A szabadságom reggel 6 órától szólt. Szolgálatom közben alapo-
san elálmosodtam és elszunnyadtam, a puskámat a kezemben tartva. Pechemre az őrmester hálóingben 
megközelített és a puskát óvatosan kiemelte a kezemből, én pedig nem tiltakoztam, mert aludtam, de 
felébredtem, majd elkérte a szabadságos levelemet és röhögve széttépte és közölte, hogy örüljek, hogy 
ennyivel megúsztam. Ezzel együtt az aratást is megúsztam... 

Röviddel ezután az őrmestert meglátogatta a felesége Biharnagybajomból, 2 gyermekét is magával 
hozta egy hétre. Az ebédjüket a mi konyhánkról vitte naponta számukra, mindig az ebédosztás előtt és 
az étel színe-javát, csak éppen befizetni elfelejtett. Ezt jelentettem a főnökömnek, a hadapród úrnak, aki 
magából kikelve az ütegparancsnoknak jelentette. így visszamenőleg befizettették vele az ebéd árát. Ez 
viszont neki nem tetszett, de nekem nem mert szólni. 

1943. augusztus közepén, felső parancsra az ütegből 22 embert át kellett helyezni az orosz fronton 
nagy veszteséget szenvedett és hazavezényelt IV. pécsi hadosztály Igv. Tüzérosztályába az odaveszett 
személyi állomány feltöltésére. Közben ütegparancsnokunkat továbbképzésre vezényelték és egy ide-
gen főhadnagy került az üteg élére. dr. B. Nagy Zoltán személyében. Itt említem meg, hogy ő szegedi 
származású jogász volt, a háború után a Csongrád Megyei Tanács Ipari Osztálya vezetőjeként a mester-
vizsgák főfelügyelője volt. és mint ilyen, több ízben részt vett az általam elnökölt sütő mestervizsgákon 
is és dicsérő szavakkal megelégedését fejezte ki. Ilyen kicsi a világ! 

E kis kitérő után ott folytatom tehát, hogy az új ütegparancsnok nem ismerte az üteg embereit. így 
történt meg. hogy az áthelyezendő 22 fő kiválasztásánál a szolgálatvezető őrmestertől kért javaslatokat, 
hogy kikből álljon a névsor. Mi sem természetesebb, hogy engem javasolt elsőnek az áthelyezésre. így 
kerültem egyedül őrvezetőként a 22 fő élére és 1943. augusztus 20-án útba indultunk Pécsre a nemrég 
épült Igv. Tüzérlaktanyába, ahova egy katonai teherautón vittek bennünket a 3 km-re lévő új laktanyá-
ba. Ezzel az eddigi beosztásaimtól és az őrmester úrtól, de a csongrádi barátaimtól el kellett válnom. 
Mint később kiderült, mivel ez a tüzérosztály az orosz fronton súlyos veszteséget szenvedett, honi lég-
védelem céljaira alakították át. míg az eredeti alakulatomat, az 55-ös Igv. Osztályt röviddel áthelyezé-
sem után az orosz frontra vezényelték. így úsztam meg a frontszolgálatot. Később. 55-ös bajtársaim sú-
lyos veszteségeket szenvedtek a fronton, a megmaradtak fogságba estek és csak 1948-ban tértek haza. 

Lassan megszoktam az új laktanyai életet, igyekeztem hozzá alkalmazkodni. Egy alkalommal, úgy 
szüret táján, őrségre kellett menni a pécsi központi lőszerraktárhoz őrparancsnoki beosztásban 11 em-
berrel. Azt sem tudtam hol. merre van, de volt az őrök között, aki már többször volt ott és jól tudta a j á -
rást. Én különben őrségben sem voltam eddig, de ehhez képest nem volt semmi probléma. A felvezetőm 
ismerte a helyzetet, és minden rendben ment, kivéve azt, hogy a pihenő őrök nem tudtak aludni, mert 
rengeteg poloska működött az őrszobán. Bár engem nem bántottak a poloskák, mérgemben én sem tud-
tam aludni, mert a leváltott őrök jobb híján elmentek szőlőt lopni a közeli szőlőkbe és nem tudtam, mi 
történt volna, ha véletlenül ellenőrzést kapunk, vagy netán légiriadó lesz, ami már ebben az időben elég 
gyakori volt. Mindkettőt megúsztuk, a szőlővel is jóllaktunk és éjfél után gondoltam egyet, és hozzá-
fogtam egy jelentést megfogalmazni a hadtestparancsnokságnak az itt tapasztalt embertelen körülmé-
nyekről. amit már elődeim többször jelentettek a lőszerraktár parancsnokának, aki egy kivénhedt alhad-
nagy volt és itt lakott egy külön épületben, de semmit nem tett a poloskák megszüntetésére. Az írást 
másnap letisztáztam a laktanyában és az írnok barátom segítségével (ő mondta meg a hadtestparancs-
nokság címét) a szolgálati út megkerülésével ajánlva a postára adtam. Egy héten belül kiszállt a féregte-
lenítő különítmény és ciángázzal fertőtlenítette az őrszobát és még ki is meszelték, én pedig vártam a 
fenyítést. Ehelyett napiparancsban dicséretet kaptam és előléptettek tizedesnek, majd beosztottak az ír-
nok mellé gyakornoknak, mert az leszerelés előtt állt. aki megismertette velem az írnoki teendőket, és 
leszerelése után helyébe léptem. Lassan bele is jöttem az új beosztás ellátásába. 

Az ütegparancsnokom dr. Pálffy Gyula százados (civilben a pécsi bíróság bírája) egyre jobban meg-
bízott bennem és mivel nem szeretett fogalmazni, a legkényesebb ügyiratok megfogalmazását és meg-
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válaszolását is rám bízta, amit én nagy felelősségtudattal és megbízhatósággal igyekeztem teljesíteni. 
Úgy belejöttem a katonai levelezésbe, hogy még az aláírását is tökéletesen utánoztam, amit még ő sem 
tudott megkülönböztetni a valóditól. 

Lassan peregtek az egyhangú őszi napok, amikor jött a parancs, hogy éleslövészeti gyakorlatra, lőis-
kolára megyünk Sopron melle Lszterházára. mai nevén Fertődre, ahol 8 napig lövöldöztünk különböző 
földi és légi célpontokra. Közben alkalmam nyílt a híres Eszterházi Kastély megtekintésére a sok-sok 
emlékezetes látnivaló között. A parancsnoki kiértékelés szerint a lőgyakorlat sikeres volt, utána vona-
ton utaztunk v issza Pécsre. 

Úgy november közepe táján hivatnak az osztályparancsnoki irodára, kezembe nyomtak egy szigorú-
an bizalmas borítékot az Ujdiósgyőri Fegyvergyárnak címezve, szóbeli paranccsal és menetlevéllel ki-
egészítve. hogy utazzak Újdiósgyőrbe. 3 db komplett gépágyút vegyek át leltár szerint, és azt bevagoní-
rozva kísérjem vissza a pécsi vasútállomásra. Átvettem a papírokat és öt napi. előre elkészített hideg-
élelmet és csak utána gondolkoztam, hogy te j ó Isten, mire is vállalkoztam. Mivel a paranccsal nem le-
hetett vitatkozni, nyomban elindultam, de a térképen előbb megnéztem, hogy hol is van a megadott cím, 
mert azt sem tudtam, hogy Újdiósgyőr van a világon, amely ma Miskolchoz tartozik. Pesten történt át-
szállás után találkoztam egy Igv. tüzér szakaszvezetővel a vonaton, aki ugyancsak hasonló megbízatás-
sal Szombathelyről jött és micsoda véletlen, ő is azonos küldetésben járt. Örültem is. hogy most már 
van kivel megbeszélni az ismeretlen feladatot. Az úton jól elbeszélgettünk, pertuba lettünk és élveztük 
egymás bizalmát. Este értünk Miskolcra és egy tüzér laktanyában sikerült vacsorát és szállást kapnunk. 
Másnap jelentkeztünk a fegyvergyárban, ahol már vártak minket, mert közben telefonon lebeszélték az 
ügyet.. ." 

. .Az egyik vagon végén egy fabódé volt. onnan őriztem a szállítmányt egy szál pisztollyal az oldala-
mon. Elég zord őszi idő volt már. reggelenként deres volt a határ. Két nap és két éjszaka tartott az uta-
zás, és amikor állt a vonat, bekéredzkedtem a forgalmi irodába melegedni és néha még aludni is tudtam 
az asztalon. Irdatlan hosszúnak tűnt. amíg Pécsre értünk, de szerencsére ezt is simán megúsztam abban 
a tudatban, hogy a fronton még ennél is rosszabb lett volna. Az ágyúkat bevontatták a laktanyába, és 
rendben átadtam a fegyvermesternek." 

,.1944 januárját írtunk, amikor visszautaztam Pécsre, és csendes hétköznapok következtek. Rend-
szeresen bejártam a városba, mert állandó kilépési engedélyem volt, mint írnoknak, amit ki is használ-
tam irodaszerpótlás ürügye alatt városnézésre, néhányszor moziban, egyszer még színházban is voltam. 
Szombatonként kimaradásra is jártam, ha az időjárás kedvező volt. Néha még táncolni is voltunk kato-
natársaimmal." 

„Nagynehezen kiteleltünk, és egyre jelentkeztek a kitavaszodás jelei, mire ránk köszöntött a neveze-
tes dátum, március 19-e. a nevezetes német megszállás napja. Ez szombatról vasárnapra virradóra éj-
szaka történt, amikor fekete kimaradásra mentünk a városba Pista barátommal. Ez azt jelentette, hogy 
kilépési engedélyem ugyan volt. de az csak ébresztőtől takarodóig szólt, kimaradási engedélyt pedig ez-
úttal nem kértem, mert engem a kapunál e nélkül is kiengedtek ismeretségem folytán. így aztán önfe-
ledten kimentünk szórakozni. Nekem is, barátomnak is volt erre megfelelő hölgypartner, az enyém egy 
Ibolya nevű fiatalasszony volt, egy öreg zsidó fogorvos asszisztense, akit vigasztalni kellett, mert a fér-
j e 2 évi börtönbüntetését töltötte Székesfehérváron a katonai börtönben, mert megvert egy őrmestert, 
amiért a hadbíróság függelemsértésért elítélte. A délutánt és az estét a fogorvosnál töltöttük, majd este-
felé sétálni mentünk, miközben betértünk a „Bácska" nevű fogadó-vendéglőbe zenét hallgatni és tán-
colni. Este 9 óra lehetett, amikor váratlanul üvölteni kezdtek a szirénák, ami légiriadót jelentett, ez pe-
dig azzal járt . hogy az utcán tilos volt közlekedni. A riadót többször megismétel ték. . . . már tíz óra is el-
múlt, óriási dübörgés hallatszott és a lehúzott redőny résein kikukucskálva láttuk, hogy német hadi jár-
művek sokasága özönlik a városközpont felé. Ez volt a híres katonai megszállás. Mivel az utcára nem 
mertünk kimenni, úgy döntöttünk, hogy itt éjszakázunk, majd csak lesz valahogy. Kértünk egy kétágyas 
vendégszobát, de csak az egyik ágyat vettük igénybe, hogy kevesebbe kerüljön. Alvás helyett így vi-
gasztaltuk egymást, miközben alaposan elfáradtunk. Reggelre elcsendesült a forgalom, megköszönve a 
szíves vendéglátást, fizetés után elindultunk a bizonytalanság felé. Én a laktanyába (3 km). Ibolya pedig 
a vasútállomásra (addig együtt mentünk), mert a szüleihez utazott Kővágószőlősre. Az úton senkivel 
sem találkoztam, szinte ki volt halva a környék. Jó nagyokat léptem, hogy mielőbb kiérjek, miközben 
reszkettem, hogy mi lesz. Jól megvirradt mire kiértem, és már messziről láttam, hogy a laktanyában 
nagy nyüzsgés van. Az őrszoba előtti téren az. összes tiszt együtt volt, köztük az én ütegparancsnokom 
is. . . . A nálam lévő irodai kulcsokat, még a Wertheim szekrényét is leadtam (amit kilépéskor az őrpa-
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rancsnoknál kellett volna hagynom), és mielőtt szóhoz juthattam volna, máris fogdában találtam ma-
gam. A laktanyát 9 órára kiürítve át kellett adni a németeknek, akik pontosan meg is érkezek és simán 
bemasíroztak a laktanyába. 

A mi ütegünk egy városi elemi iskolában kapott elhelyezést ideiglenesen, amit délre elfoglalhattunk. 
Én is a többiekkel tartottam, mert a fogdából kiengedtek, azonban az írnokság megszűnt és az élelmező 
tiszt gh-s beosztottja lettem, aki utálta a katonaságot, civilben tanító volt. Jól kijöttünk egymással. 
Unalmas hétköznapok következtek, az utcára tilos volt kimennünk, kimaradás, szabadság letiltva. Ibo-
lya hogy, hogy nem megtudta, hogy itt vagyunk, és rendszeresen hozott nekem kekszet, nápolyit meg 
narancsot, de csak lopva tudtunk néhány szót váltani. 

Kb. 6 hét után jött a parancs, hogy bevagonírozni, irány Balatonfűzfő, a Nitrokémia és a papírgyár 
környéke. Hihetetlen gyorsan meg is érkeztünk, magunk mögött hagyva Pécs városát és a szép új lakta-
nyát, és sajnos Ibolyát is. Másnap kiépítettük az új tüzelőállásokat a kijelölt helyeken. Mint rövidesen 
kiderült, a gyár lőpor- és nitroglicerin-gyártással foglalkozott, a papírgyár csak mint melléküzemág - én 
is megnéztem - fedőnévként szerepelt. Az ütegtörzs, amelynek én is tagja voltam a gyár egyik bejárata 
mellett, a kerítésen kívül fadarabokból épült, egy nap alatt kész lett. egy legénységi és egy parancsnoki 
részből állt. Szépen kicifráztuk és otthonossá tettük. Az ajtaja és az ablakok a Balatonra néztek és igen 
szép panorámát nyújtottak nekünk. Innen jártam Fűzfőre, a faluba 3 km-re naponta lovas-kocsival fel-
vételezni. majd a tü. állásokhoz szétosztani a napi élelmiszert, úgy mint korábban Budán tettem. 

Szinte nyaralás volt az eletünk, amikor egy júniusi csillogó napsütésben váratlanul légiriadót üvöl-
tettek a gyári szirénák a déli órákban. Telefonon jelentették a távmérősök. hogy a Balaton déli része fe-
lett 5 Liberátor (amerikai bombázó repülőgép) néhány vadászgép kíséretében északra, felénk tart. 
Agyúinkat riasztották, es percek múlva jelentették: kb. 8000 m magasságban felénk közelednek. Máris 
jött az újabb jelentés, hogy a gépek bombaszekrény ajtajai kinyíltak, mire mi is komolyabban vettük és 
rohantunk a földbe ásott bunkerekbe, amiket korábban építettünk magunknak. Alig értünk le, hallottuk 
a bombák rémületet keltő süvöltéseit. amelyek egyszerre értek földet a gyár környékére, és hatalmas 
detonációt hallva úgy megrázták a földet, hogv bunkerunk kis híján beomlott. Az ágyúk ugyancsak tü-
zeltek. de találat egyik gépet sem érte. mert a lőtávolságuk 4000 m volt. A boforcosok is lövöldöztek, de 
célba nem találtak, pedig ők 8000 m-ig tudtak lőni. így a gépek egy tiszteletkört leírva visszafordultak 
és eltűntek Olaszország felé. Egy kísérő vadászgép kivált közülük és ma sem tudom mitől, a hajmáskéri 
gyakorlótér közelében egy mészkőhegynek csapódott és felrobbant. A pilóták kiugrottak, élve földet ér-
tek ejtőernyővel és a mieink elfogták őket. A gép ripityára törve füstölgött, mire biciklivel én is odaér-
tem és a legnagyobb darabja, amit felismertem a két kereke volt, a többi része igen nagy területen szét-
szóródva hevert. 

Amikor a bunkerból kimerészkedtünk, megcsipkedtük egymást, hogy valóban élünk-e még? Akkora 
füst-porfelleg keletkezett, hogy Balatonfűzfő nincs többé. Ott pedig úgy látták, hogy a gyártelepet min-
denestől a föld nyelte el. E támadás 1944. júl ius 13-án történt. Tőlünk kb. 200 méternyire volt a foldbe-
süllyesztett nitroglicerin raktár, és ha azt eltalálták volna, akkor tényleg mindenestől eltűntünk volna. A 
bombák egyenként 10 mázsásak voltak (5 db). Elmentünk megnézni az egyiket, amely a műút mellé a 
szántóföldre esett. 14 m átmérőjű, kb. 8 m mély krátert alakított ki. az utat jódarabon eltüntette. Tele-
fon- és villanyvezetékeknek nyoma sem maradt, de csodával határos módon a bombázás sem halált, 
sem sérülést nem okozott. Az anyagi kár sem volt jelentős. Egy tenyérnyi repeszdarabot hazaküldtem 
belőle. Ha az akkor eltalál, úgy ezek a sorok nem íródnak meg. Hasonló, de kisebb méretű bombázás ér-
te a nyár folyamán Pétfürdőt, ahol a nitrogéngyárat célozták meg. amely nagy tüzet okozott, de annak 
csak a híre és a fénye jutott el hozzánk. 

A felejthetetlen napok után csendes nyári idők következtek, miközben elvezényelték a parancsnok 
urunkat és egy Geruer Rudolf nevű főhadnagy jött helyette, aki civilben tanár volt. Ővele sem volt sem-
mi bajom, kölcsönösen elfogadtuk egymást. Nem értett semmihez, így sok esetben megkérdezett: Pin-
térkém. ezt hogy szokták csinálni? 

Néha még a Balatonban is fürödtem szolgálati idő alatt. Jól beosztottam az időmet. 

A háború közben sajnos elérte Csongrádot is, híre jött, hogy a várost is bombatalálat érte. Nagyon 
megrendített a hír, mindjobban elfogott a honvágy és a hozzátartozóimért érzett szeretet. Szabadságot 
csak ,,bombakárosult" címen lehetett kapni, de a hadműveleti területre egyáltalán nem. Gondoltam, 
próba szerencse, megpróbálok kérni néhány napot. 5 napot sikerült kapnom, mert parancsnokom nem 
tudta, hogy Csongrád már hadműveleti terület. 1944. október 8-án el is indultam hazafelé vonaton és a 
börgöndi állomáson megállt a vonatom, ahol a mellettünk lévő sínpáron a Hegedűs családot ismertem 
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fel egy tehervagonban anélkül, hogy tudtunk volna egymás hollétéről. Ök akkor menekültek el Palics-
fürdőről, miután már az oroszok elfoglalták Szabadkát és a szerbek szépen visszaszivárogtak. így nekik 
menniük kellett. Csak néhány percig tudtunk beszélgetni, mert a vonataink elindultak ellenkező irány-
ban. Ok sem tudták, hová mennek, én sem, hogy meddig jutok. 

A vonat csak Dunaföldvárig ment. a hídon már nem ment át a hadi helyzet miatt. Én azonban nem 
adtam fel, mindenáron haza akartam jutni. Egy német katonai teherautóra kapaszkodtam fel. amely 
Kecskemétig vitt igen rövid idő alatt. A város határában egy sodronykötél volt kifeszítve az út felett, és 
mivel a vezetőfülke mögött az üres platón álltam, a kötél lekapta a fejemről a katonasapkát (még ma is 
megvan), aminek sapkarózsája mögött bevarrva el volt rejtve az apámtól örökölt 9 grammos arany pe-
csétgyűrű. amit 20 éves koromban kaptam anyámtól. A sapkám gyorsan pergett a sodronykötélen, ami 
erősen kilengett, majd pillanatok töredéke alatt, miközben az autó haladt, a sapkám visszarepült a plató-
ra. a gyűrűvel együtt. Ez. a csoda hihetetlen és megismételhetetlen. Ez a gyűrű a család legendája, amely 
azt hiszem, hogy a világon egyedülálló, ezért meg kellett örökítenem. A gyűrűt, mint családi ereklyét 
János fiamnak ajándékoztam, remélem ő is ezt teszi és tovább adja az ö fiának. 

Kecskeméten finom ebédet kaptam a tüzér bajtársaktól, és tovább utaztam lovaskocsin l-élegyháza. 
majd Gátér felé. Gátér és Csongrád között állt a front, miután Csongrádot már elfoglalták az. oroszok. Itt 
Gátéron találkoztam sok csongrádi menekült ismerőssel, köztük Nagy Laci nevű barátommal, akivel a 
továbbiakban összetartottunk. Neki az volt a feladata, hogy a Kecskeméten állomásozó Igv. gá. Ütegpa-
rancsnoktól kapott parancs alapján egy ún. nyitott paranccsal a kezében (ez egy katonai menetlevél) 
Szatymazra utazzon, a parancsnoka szüleit keresse fel (akik mellesleg jómódú földbirtokosok voltak), 
és az ott található értékes holmikat ássák el, nehogy az oroszok kezére kerüljenek. Miután most már 
volt kivel kiértékelni a ránk szakadt eseményeket, egy napot Gátéron töltöttünk, hátha adódik még lehe-
tőség arra. amit mindketten óhajtottunk, hogy ha már itt vagyunk, megpróbálunk hazajutni. Magunkhoz 
vettünk néhány kézigránátot, m e n azt találtunk itt bőven és elindultunk Csongrád felé az országút szé-
lén, az árokban. A déli órákban már megközelítettük a Saroktanyát (a várostól 3 km-re van) és láttuk a 
templom tornyát és a téglagyár kéményeit, amikor egy lovas kocsin vitték az ebédet az első vonalban 
harcoló gyalogsagnak. A lövöldözések egyre jobban hallatszottak, néha mar önkéntelenül hasra vágód-
tunk. de nem menünk tovább menni, mert a lovas kocsi visszafelé jövet sebesült és halott katonákat ho-
zott. Mi is követtük őket Gatérig. ahol elhatároztuk, hogy lemondunk a hazamenetelról és visszavonu-
lunk. Nagyon fáradtak és tanácstalanok voltunk és rövid tanakodás után a vasút-kereszteződésen kívül 
egy kis családi házba mentünk, ahol egy 60 ev körüli parasztembert találtunk otthon, mert a többiek va-
lahová elmenekültek. Járműforgalom nem lévén, úgy gondoltuk, mivel az öreg is marasztalt, itt töltjük 
az éjszakát. Kaptunk vacsorát is. utána egy-egy ágyat és úgy nekivetkőztünk, mintha otthon lennénk, 
nyugovóra tértünk, és úgy elaludtunk, hogy csak reggel, világossal ébredtünk fel. Az öreg (a nevét meg 
sem kérdeztük), mesélni kezdte, hogy az éjjel az oroszok elfoglalták a községet, a ház udvarába is bejöt-
tek egy lőszeres autóval, de reggelre a német-magyar csapatok kiverték őket a faluból. Az udvarra ki-
menve láttuk a jelzett teherautót lőszerrel megrakva, a kerekeit kiszedve, ott parkolt az. udvaron, miköz-
ben mi ketten a boldogok álmát aludtuk, fegyverünket, mely egy-egy pisztolyból és néhány kézigránát-
ból állt. szépen a szék karjára akasztottuk a zubbonnyal együtt úgy. ahogy illik. Az én zubbonyomon 
még az első osztályú tüzkereszt kitüntetés is fel volt tűzve, amit sem a németek, sem az oroszok nem 
foglaltak el, sértetlenül a helyükön maradtak. Ezt már a mai ésszel felfogni nem lehet, pedig szóról szó-
ra így volt. 

Nem sokat tanakodtunk, megköszönve a biztonságos szállást, nyomban elindultunk Kiskunfélegy-
háza felé, hátha valahogy eljutunk Kisteleken keresztül Szeged felé. mivel most már úgy döntöttünk, 
hogy ha haza nem sikerült menni. Szatymazra megyünk és felkeressük a Peták birtokot, a Laci parancs-
noka szüleinek tanyáját. Kimentünk az 5-ös főútra és egy német oldalkocsis motoros (milyen j ó volt. 
hogy németül meg tudtam értetni magam) elvitt minket Kistelekre, ahol ismét találkoztunk és beszél-
gettünk a csongrádi rohamtüzérekkel, akik elmondták, hogy Csongrád felé már nem mehetünk, mert a 
sövényházi erdő már három napja orosz kézen van. így az 5-ös úton sem tanácsos tovább közlekedni, 
miután már Szegedet is elfoglalták az oroszok. Ezt elmondtam a német futárnak is. aki erősködött, hogy 
márpedig neki Szegedre kell menni. Nosza felültünk a motorra és olyan sebesen hajtott, hogy a számból 
a nyálat kivitte a szél. Percek alatt Szatymazon voltunk és búcsút intve a derék németnek, bevettük a ta-
nya irányát. Kb. 1 óra gyaloglás után meg is találtuk. Az itatóvályúban megmosakodtunk az út porától, 
és Laci bejelentette érkezésünket a Peták családnak. Engem egy kicsit bizalmatlanul fogadtak, de ami-
kor elmondtuk kilétünket, kalandos utunkat és jövetelünk célját, beinvitáltak és megvendégeltek min-
ket. 
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Hamarosan megszületett a program: hozzáláttunk egy nagy pajtában két hatalmas gödröt ásni és ku-
koricaszárral kibélelni, amibe rengeteg felhalmozott értékes holmit helyeztünk el. azt nem is sorolom, 
hogy mi mindent és a gödröket be is temettük, szecskával beszórtuk. Két kocsira való fold kimaradt, 
amit a tanya mögött szétterítettünk. Már jóval éjfél után volt. amikor aludni mentünk volna, de ez nem 
ment, mert Szeged felől egyre jobban hallatszott a fegyverdörgés és a toroktüzek fényei is jól jelezték, 
hogy a front közeleg. Ekkor közölte a gazda, hogy egy szekeret készítettek el az útra a cselédek segítsé-
gével és kérik, hogy a főhadnagy úr húgát és annak unokahúgát Szekszárdra kell szállítanunk, az ottani 
nagybátyjukhoz menekíteni. Reggelre el is készítettek mindent, élelmet, italt, ruhaneműt, ami az ilyen 
útra kell (még malaga bort is. 6 üveggel) és takarmányt, abrakot a lovaknak és a szekeret egy katonai 
ponyvával lefedték. A váratlan megbízatást büszkén vállaltuk, miután ránk bízták a két 20 év körüli 
lány sorsát. Az egyik gyógyszerésznek, a másik tanárnak készült, tanult. Nagyon szépek voltak. 

Amint kivirradt, érzékeny búcsúzás után adtak nekünk 100-100 pengőt, ránk parancsoltak, hogy na-
gyon vigyázzunk lányaikra, majd két mura ló jóvoltából elindultunk északnyugat félé. Ez 1944. október 
14-én volt. Térképünk nem lévén, kérdezősködés útján ju tot tunkéi Majsára, ahol egy kis pihenőt tartot-
tunk. mert a lovaknak is enni-inni és pihenni kellett. Ertettünk hozzá, mert én péklegény. Laci barátom 
meg szabólegény volt civilben. Kiskunhalason ért bennünket a híres Horthy-kiáltvány és a nyilas hata-
lomátvétel. amelyet egy vendéglőben hallottunk a rádióból, de ez minket nem hatott meg. folytattuk az 
utunkat a megadott program szerint. A lovakat felváltva hajtottuk és a lányokat is vigasztaltuk, mert 
igen félösek voltak. 

Öregcsertőre értünk estefelé, ahol egy tanító családnál kaptunk éjjeli szállást. A lányok egy szobá-
ban. mi pedig a kocsiderékban aludtunk, mert a kocsit meg a lovakat nem hagyhattuk őrizet nélkül. 
Reggel tisztálkodás és reggelizés után tovább kocsikáztunk és a dunai átkeléshez közeledve Gerjen (?) 
nevű községbe értünk. Mintegy kilométer hosszú sorban várakoztak az úttest két oldalán a kompátke-
lésre várakozva, amit egy főhadnagy irányított, illetve vezényelt egy rajnyi katonával. Gyorsan felmér-
tük a helyzetet és elhatároztuk, hogy megpróbálunk előbbre jutni. Laci előre ment és a nyílt parancsot 
felmutatva (a hadnagy úr meg sem nézte) jelentette, hogy mi lőszer-utánpótlásért megyünk át a harcoló 
alakulatunk számára, és sürgős átkelést kérünk. A főhadnagy úr a papír hátuljára írta piros ceruzával, 
hogy előre engedni! És le is pecsételte, majd kézjegyével ellátta. Mikor Laci megmutatta, el sem akar-
tuk hinni és eszünkbe sem jutott, mi lesz, ha lebukunk? Elindultunk hát a „katonai szekérrel" leghátul-
ról legelőre, a várakozók szitkozódásával kísérve, lobogtatva a piros-betűs írást. A várakozók fenyeget-
tek bennünket, de mi csak mentünk előre. Mire a komphoz értünk, amely egyébként hadikomp volt. hi-
dászok üzemeltették, 12 jármű és nem tudom hány személy szállítására volt alkalmas, pechünkre légiri-
adó miatt nem közlekedett. Ugyancsak be voltunk rezelve, hogy most mi lesz. ha lebukunk? Csak a 
vakszerencsének köszönhetjük, hogy így történt, és ha már szünet, akkor gondoltam, megborotválko-
zok. Ez meg is történt, majd lefújták a riadót és a mi kocsink elsőként rágördült a kompra. A túloldalon 
mi indultunk elsőként a kompról, amikor a lovak közé csaptam és a szerencse jóvoltából tovább halad-
tunk Szekszárd felé, ahová este. j ó sötétben meg is érkeztünk. Megálltunk kérdezősködni a megadott 
cím után. közben a két lány hirtelen úgy eltűnt, hogy csaknem kétségbe estünk és keresni kezdtük őket. 
Kiderült, hogy felmásztak a kocsi felett egy nagy gesztenyefára. és csendben onnan figyelték a helyze-
tet. Nem dicsértük meg őket . . . . 

A címzett házigazda nagybácsi Tolna megyei mezőgazdasági főigazgató volt. aki csodálkozással és 
örömmel fogadta a lányokat, mivelünk nemigen komázott csak úgy, mint úr a paraszttal. A lányokat és 
csomagjaikat sértetlenül átadtuk és nyugovóra tértünk a kocsiderékban, a lányok kedves szavakkal 
megköszönték a szállítást, és azóta sem láttam őket. Laci barátom, aki akkor őrvezető volt. én meg tize-
des. a lovakkal és kocsival visszaindultunk Kecskemétre. Erről csak annyit tudok, hogy szerencsésen 
visszaért állomáshelyére. Ezt a kalandos hadicselekményt azóta már sokszor „kiértékeltük" a háború 
után itthon, a nosztalgia jegyében. Másnap reggel megettük a megmaradt úti kajánkat, majd kiállítottam 
a harmadik szabadságlevelemet, mert az eredeti és még egy újabb közben már lejárt (véletlenül volt ná-
lam még két biankóra aláírt és lepecsételt üres példány). Az eredetileg kapott 5 nap helyett a 12. napon 
szerencsésen visszaérkeztem Balatonfűzfőre. Már mindenki azt hitte, hogy katonaszökevény lettem, és 
amikor parancsnokomnak elmeséltem kalandos élményeimet, büntetés helyett megdicsért, amiért 
visszajöttem." 

Bevezette és sajtó alá rendezte: Gál László 
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