
meg kell határoznunk. S meg kell azt is találnunk, milyen utakon jutunk el ezeknek a pozitívumoknak, 
társadalmi céloknak a pedagógiai érvényesítéséhez. 

Most. hogy e kis eszmefuttatás végére értem, modern időnkhöz méltóan sms-üzenetben megkérdez-
tem egyik tavaly végzett fasori diákunkat, milyen célok jellemezték - vagy kellett volna, hogy jelle-
mezzék - egyházi iskolánkban az oktatást, vagyis hogy „mit kapott a Fasortól", ez a válasz érkezett egy 
órája a kézitelefonomra: „empátia, kitartás, szeretet, közösségérzet, hit, őszinteség, tisztánlátás, tájéko-
zottság - én ezt várom egy keresztyén iskolától." Diplomatikus válaszában Korpos Orsolya, aki ma a 
budapesti református teológia másodéves hallgatója, ugyan nem azt fogalmazta, hogy „ezt kaptam ke-
resztyén iskolámtól, a Fasortól". Felsorolása azonban azt mindenképpen bizonyította, hogy iskolája 
legalább az igény pontjait megadta néki, s ennél többre tanári gondolkodó a mai összegubancolódott vi-
lágban aligha vágyhat. 

Odor László 

Amiről negyven éven át nem beszéltünk 
Csehszlovákia megszállása 1968-ban 
a rétsági katonák emlékezetében 

Egy visszaemlékezés szerint Horthy Miklós. Magyarország kormányzója 1934-ben megtekintett 
egy hadgyakorlatot Nyugat-Nógrádban, valahol Nézsa határában. A kormányzó olyan jól érezte magát, 
hogy elhatározta, egy laktanyát ajándékoz a térségnek. így került 1936-ban Rétságra az alakulat.1 Hat 
évtizedes fennállása alatt három ízben is a történelmi események középpontjába került. Először 1941. 
július 27-én, mikor Gorgyijevkánál megütköztek a Don kanyarhoz kivezényelt rétsági katonák az oro-
szokkal, s fájdalmas veszteséget szenvedtek. Másodízben 1956-ban kapott főszerepet, mikor 
Felsőpetényből Mindszenty bíborost Rétságra majd onnan Budapestre szállították. A harmadik törté-
nelmi pillanat 1968. augusztus 20., mikor a Varsói Szerződés tagállamainak kötelékében a rétsági ala-
kulat is részt vett Csehszlovákia megszállásában, s megjelenésükkel leverték a szomszédos államban 
megindult demokratizálódási folyamatot. Mintegy tízezer négyzetkilométernyi területet szálltak meg. 

Már hetekkel a bevonulás előtt gyakorlatoztak a katonák. Behívták a tartalékosokat, s a település ha-
tárában kijelölt körletekben tartózkodtak. A hadvezetés már előre tervezte, de a katonák, sőt a tisztek 
nagy része sem sejtette még ekkor, hogy mi a gyakorlat igazi célja. A rétságiakat a zalaegerszegi alaku-
lat alárendeltségébe vezényelték, s így lett az akció fedőneve: „Zala gyakorlat". Augusztus 20-án éjfél-
kor indult meg a menet. Ezt megelőzően egy órával hirdették ki a harcparancsot. A laktanyában csak az 
első időszakos katonák, s a mozgósítás esetén itt maradandó tiszti állomány maradt. A határon ellenál-
lásba nem ütköztek, a járművek egyszerűen áttörték a sorompót. Már Ipolyságnál megtörtént az első 
baj: egy tank a hídon megcsúszott, s a folyó partjára zuhant. A harckocsi parancsnoka, a toronyban álló 
Bogáth József, a zalaegerszegi alakulat tartalékos alhadnagya azonnal szörnyethalt. 

A határátlépés volt az első komoly feladat. A rétsági ezred parancsnoka, Kovács István alezredes a 
hazatérés után összefoglaló jelentést készített a megszállás két és fél hónapos időszakáról. így fogalmaz 
ebben: „Az elhatározás térképen került kidolgozásra. Sajátos feladatként kidolgozásra kerüli határátlé-
pés után az Ipolysági postahivatal és vasútállomás híreszközeit megbénító csoport, valamint a birtokba 
veendő 5. sz. objektum területén a párt és nemzeti bizottságok, közintézmények, rendőrség, vasútállo-
más és posta, valamint a katonai objektumokat birtokba vevő operatív csoportok összetétele és felada-
ta. Az ezredparancsnokság harcparancsa és együttműködési utasítása két változatban került kidolgo-
zásra. „A " változatban, ha a Csehszlovák Néphadsereg nem áll ellent, és fegyveres harcra nem kerül 
sor. ,. B " változatban pedig, ha találkozó harcra kerül sor. Nehezítette az elhatározás kidolgozását az. 
hogy megfelelő felderítési adatok sem a katonai erőkről, sem az egyéb fegyveres erőkről és a menetvo-
nal és a rajtalévő hidak állapotáról felderítési adatok nem álltak rendelkezésre. "2 

1 Hetényi Rezső egykori rétsági főszolgabíró visszaemlékezése. Kézirat 
2 Kovács István alezredes összefoglaló jelentése. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest 
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Ipolyságon, a vasútállomás mellett két csendőrrel találkozott a felderítő csoport. Az egyik odament 
hozzájuk és azt magyarázta nekik, hogy eltévedtek, ez már Csehszlovákia. 

Néhány kilométerrel odébb kis híján megismétlődött az ipolysági baleset. Egy FUG - azaz felderítő 
kétéltű jármű - a tompái híd korlátjának ütközött. Ma is ott látható, a mára használaton kívülivé vált hí-
don az ütközés nyoma. A rétsági ezred parancsnokának. Kovács István alezredesnek az összefoglaló je-
lentésében olvashatjuk, hogy a szerpentines. kemény burkolatú úthoz nem szokott járművezetőkkel 
több esetben előfordult, hogy az árokba szaladtak, vagy ütköztek. 

Az ezred 4 óra 20 perckor érkezett Lévára. A kidolgozott tervek szerint azonnal végrehajtották a vá-
rosi és járási csendőrparancsnokság lefegyverzését, a posta, a vasútállomás, a városi és járási Nemzeti 
Bizottságok, valamint a pártbizottság ellenőrzés alá vételét. Az egység körülfogta a lévai alakulat szék-
helyét. Annak parancsnoka elébük ment, s közölte, hogy parancsba kapta, hogy ellenállást ne tanúsítsa-
nak. 

A rétsági ezred parancsnoka egy távmondati utasítást kapott arra nézve, hogy jellemezze a lévai ez-
red parancsnokát. A jelentés szerint a lévai ezred parancsnoka, Karel Zatopek „ A CSSZK területére va-
ló bevonulásunkat udvariasan, de tartózkodással fogadta. Azt az utasítást, hogy ellenállást nem tanúsít-
hatnak, maradéktalanul végrehajtotta. Egységénél a rendet és fegyelmet fenntartotta. Becsületes, egye-
nes jellemű embernek ismertem meg. A kialakult helyzetet reálisan értékelte, több esetben kijelentette, 
hogy a megoldás útja csak a Varsói Szerződés szocialista tábor keretén belül lehetséges. Ö ebben lojális 
magatartást tanúsított." 

Az első hetekben feszült volt a helyzet. Sokan nem tudták, hogy miért is jöttek be a magyar katonák. 
Az idősebbek azt hitték, hogy a Felvidék ismét visszatért az anyaországhoz, de sok helyütt jellemző 
volt a tüntetés, a néma ellenállás. Feliratok jelentek meg a falakon és az úttesteken, melyek a szovjet és 
magyar katonák kivonását követelték, s röplapokat osztottak. A Léván állomásozó ezred járőröket szer-
vezett a környező településekre, s így sok helyen tapasztalták a nyugtalanságot. „ Kimondottan ellenfor-
radalmifellépésre nem Került sor. Az időszakos harangozás. dudálás, szirénázások, munkabeszünteté-
sek és eg\' alkalommal 25 perc időtartamra több száz főnek a főtérre való begyülekezése, de a jelszavak 
festése is, mind a kalózrádiók és központi lapkiadványok kezdeményezésére mentek végbe. " A 2. számú 
járőr például az alábbi jelentést tette szeptember 5-én a Nemcén tett látogatásáról: „A Nemzeti Bizottság 
elnöke a tolmács, eg)>ébként tanító. A termelés rendben folyik, egyébként rend, nyugalom van. Továbbra 
is megszállónak tartanak bennünket, és főleg a szovjet csapatokat. Véleménye szerint nem hívott ben-
nünket senki és arra nem is volt szükség. A beszélgetésnél jelen volt a tanács titkára, a párttitkár, a ta-
nács dolgozói, akik egyetértettek vele. "3 

Néhány hét után konszolidálódott a helyzet, s valamivel könnyebb volt elviselni a körülményeket. A 
rétsági katonák és a helybeli lakosok között kialakultak baráti kapcsolatok. Többen említik, hogy még 
hosszú évekig tartott a családok között kialakult kapcsolat. Az egységek olyankor még a helyiek beta-
karítási munkáiban is segédkeztek. Egy idő után még arra is sor kerülhetett, hogy a katonák szabadságra 
hazajöhessenek. Autóbusz szállította őket a mindössze ötven kilométerre lévő otthonukba. 

Az alakulat által vezetett napló tanúsága szerint szeptember 7-én a reggeli órákban az ezred a 64. 
harckocsiezred blokkírozását megszüntette. Ezzel egyidőben az ezred összekötő tiszti csoportja áttele-
pült a laktanyába. A nap folyamán a tábor építését folytatták. 15 órakor az első tiszti csoport szabadság-
ra távozott. Három nap múlva már azt jegyezték fel, hogy a békehelyőrségből szabadságról visszajött 
tisztek újult erővel állnak munkához. A családtagok megnyugodtak, a korábbi rémhírek, pletykák meg-
szűntek. 

Október 26-án már csak a rétsági katonák tartózkodtak Csehszlovákia területén. 29-én huszonnégy 
tehergépkocsi érkezett a zászlóaljtól és megkezdte az anyagok hazaszállítását. Október 31-én az utolsó 
magyar katona is átlépte a határt. 

Rétságon nagy ünneplés közepette fogadták a hazatérő alakulatokat. A katonák nagy része a falu ha-
tárából leszállt a gépjármüvekről, s díszmenetben érkeztek a pártbizottság elé, ahol Kovács alezredes 
jelentése után köszöntötték őket. A falu teljes lakosság ott tolongott, de sokan érkeztek más települések-
ről is a hozzátartozóik fogadására. Az úttörők virággal köszöntötték a katonákat, s velük mentek a lak-
tanyába, ahol folytatódott a hazatérés ünnepe. 

3 Idézet a járőrök jelentéseit tartalmazó füzetből. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest 
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Ünnepelték őket, de aztán valahogy mégsem beszéltünk a történtekről az elmúlt negyven év során. 
Csak magánbeszélgetésekben került szóba. Hivatalos állásfoglalás, vagy bocsánatkérés nem történt. 
Talán ez a negyven éves évforduló alkalmat jelenthet arra is, hogy tisztán lássunk, hogy tanuljunk belő-
le, s hogy ne legyen ez fájó tüske immár a két nép kapcsolatában. 

Ma még sokan vannak, akik megélték a négy évtizeddel ezelőtti eseményeket. Vannak köztük, kik 
nem hajlandóak mesélni az eseményeikről, mondván, ezt a történetet ők már lezárták magukban. Jóval 
többen vannak azok. kik szívesen elmondják élményeiket. Amikről nemigen lehetett szólni, legfeljebb 
a magánbeszélgetések során. Az alábbiakban ezekből adunk közre részleteket. 

Civilként a kivonulásban4 

„Úgy emlékszem, hogy éjféltájban kopogott az ablakon Szikora András bácsi, az akkori téeszelnök. 
s beszól: „Gyere ki!'" Amikor kinyitottam az ajtót, meglepődtem, hogy vele volt a rendőrkapitány is. a 
Veres Pista bácsi. Akkortájt került ide Rétságra. Először megijedtem, hogy vajon mit csináltam? Nem 
loptam, nem csaltam, s még csak közlekedési szabályt sem vétettem. Én voltam a téesz traktorosa. Egy 
Super Zetort vezettem. Azt mondta a téeszelnök: „Józsi, munkába kell lépned, hazafias kötelességről 
van szó." A kapitány folytatta: „Menjen le a téeszmajorba. akasszon össze két pótkocsit!" Azt válaszol-
tam. hogy két pótkocsival nem mehetek, mert nincs kábel, s akkor nincs rajta világítás. „Maga azzal ne 
törődjön, csak akassza fel a két pótkocsit, s menjen le a bánki elágazóhoz! Ott fogják magát várni." 

A bánki elágazásnál már sok jármű volt. Magyar katonák irányították a forgalmat. Előbb félreállítot-
tak egy toldútra. majd amikor megjöttek a rendőrök az útra vezényeltek. A két pótkocsiból és a traktor-
ból egy barikádfélét kellett felállítani. Az volt a cél, hogy a hazafelé menekülő külföldieket megállítsák, 
s ne engedjék a lezárt határ felé továbbmenni. A szlovákokat és lengyeleket Bánkon és Felsőpetényben 
helyezték el. a németeket Pedig Szendehelyre és Berkenyére irányították. Az ottani tanácselnökökkel 
meg volt beszélve a teendő. Aki pedig nem akart ezekre a településekre menni, azt visszafordították. 
Egy volt a lényeg, hogy Szlovákia felé senki sem mehetett." 

18 Z. L. visszaemlékezése 
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Mozgósítás a felsőpetényi ásványbányában5 

„1968. augusztus elején 300 méterre a föld alatt dolgoztak azok a fiatalemberek, akik a Magyar Nép-
hadseregben az előző években szolgáltak sorkatonaként. Azokban a napokban tartalékosok voltak és 
bányászként végezték a munkájukat, amikor telefonon értesítették a bánya vezetőségét, hogy a meg-
adott személyeket hívják fel a mélyből, és amikor feljöttek, el is vitték őket. Mindig csak pár embert, 
így több napon keresztül ment a mozgósítás. A bánya dolgozói között többen is voltak tartalékosok (P. 
István is és testvérei is), egy idő után vált számukra nyilvánvalóvá, hogy csak a tartalékos katonákat 
hívják fel. Találgattak, ki lesz a következő. Nem tudtak semmit, csak sejtették, hogy valami komoly do-
log történhetett az országban, hogy behívták ezeket a tartalékosokat. Főleg a családos fiatalokat töltötte 
el aggodalom, a bizonytalanság miatt. P. 1. tanaiékos katonának csak a bátyját, P. E-t hívták fel, őt nem. 
A bátyja harckocsizó volt. P. 1. pedig légvédelmi tüzér. Az otthon maradottak azt sem tudták, hogy sze-
retteiket hová vitték, és meddig lesznek távol. Egymás között terjedtek a szóbeszédek, hogy a katonáink 
bevonultak Csehszlovákiába de biztosat senki nem tudott, csak találgattak. P. E. édesanyja nem enged-
te el dolgozni a legkisebb fiát, mert azt hitte háború lesz, P. E. otthon maradt feleségének csak kis cetlin 
üzent, hogy jól van. nincs semmi baj. De hogy hol van, azt nem írta. Csak 2-2.5 hónap elteltével érke-
zett haza. Családja a mai napig nem tudja pontosan hol járt és mi történt vele." 

Az itthonmaradók parancsnoka6 

„1968 augusztus közepén bevonultak az újonc katonák, s ezt követően elrendelték a laktanyán belüli 
riadót, majd azt, hogy ki kell vonulni a „ C " és „A" körletekbe. Én maradtam benn az újoncállománnyal. 
M. M. volt a segítőm. Bár akkor még nem kaptam meg a hivatalos utasítást a laktanya irányítására, de 
tudtam a terv szerint, hogy ilyen riadó alkalmával nekem kell mindent irányítanom. Leváltottam az őr-
séget, és az ügyeletes tisztet. Az újoncok az irodában tették le az esküt előttünk, nem volt ünnepélyes 
eskütétel. 16-ika táján Kovács István alezredes úr kirendelt magához, és akkor mondta, hogy én vagyok 
a laktanya parancsnoka, s hogy Tatával vegyem fel a kapcsolatot. Napokon belül megtörtént akkor a tel-
jes mozgósítás, amikor egyedül maradtam a feladat ellátásában. Nekünk kellett a tolmácsi úton lévő ku-
takat őrizni, a rendőrség feletti dombon és a falu utáni dombtetőn őrszemeket állítani annak érdekében, 
hogy az idegen megfigyelőket ellenőrizzük. A diplomáciai kocsik nem állhattak meg. ezeket jelenteni 
kellett. Amikor a sereg aztán már átlépte a határt a Cs. J. alezredest visszahívták betegállományból. 
Rang szerint ő volt a hivatalos parancsnok, de mindent nekem kellett csinálni, mert ő beteges volt. Ak-
kor én lettem a törzsfőnök. 

A mi feladatunk volt a külső táborhelyek anyagainak beszállítása, de menetközben ment a századom 
kiképzése. A gyorsított kiképzés során nekem harcköcsivezetőket kellett képeznem. Mi adtuk az őrsé-
get. nekünk kellett az itthonmaradók családtagjait is segíteni. Három telefon is volt a lakásomon, hogy 
bármikor el tudjanak érni. Mindehhez hozzájárult, hogy amikor a rétságiak átlépték a határt, betelepí-
tették ide az abasári páncélos ezredet is. Róluk is nekünk is kellett gondoskodnunk. A Léván állomáso-
zok utánpótlását is innen bonyolították le. Nem volt egyszerű feladat mindez. Október 6-án vonult be az 
új tisztiállomány. Ezt követően már könnyebb volt a feladatunk a segítségükkel. 

A visszaérkezök fogadására már azt megelőzően készültünk. A pártbizottság előtt volt az ünnepi fo-
gadás. Az erkélyen voltak magas rangú vendégek. A laktanyában is volt egy nagy ünnepély, ahol jutal-
mazták a hazatérőket." 

Az itthonmaradó újonc írnok7 

1968. július közepe, vége felé volt egy riadó, ami után készenléti helyzet volt. ami azt jelentette, 
hogy senki nem mehetett szabira, sem eltávozásra csak különleges esetben. Behívták (folyamatosan) a 
tartalékos katonákat, majd kivonultak arra a helyre, ami parancsban volt megadva. Bent semmit nem 
tudtunk. Nekünk, újoncoknak nem volt még eskünk sem. a hagyományos, ünnepélyes módon, minden-
ki a századának a folyosóján tette le az esküt. 

Augusztus 20-án tudtuk meg pontosan, hogy mi történt, addig szófoszlányokból, hallomásokból sej-
tettük. Én újonc voltam és azért nem mehettem ki. a nyilvántartóba helyeztek. Csak azokat az újoncokat 

5 P. I. visszaemlékezése 
6 Cs. J. visszaemlékezése 
7 M. A. visszaemlékezése 
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Az Ipoly-hidról leesett tank 

vitték ki, amelyik beosztásban hiány volt (pl: gépkocsivezető). Minket úgy hívtak: visszamaradó rész-
leg, voltak benne tartalékosok, szakácsok, kiképző tisztek. Folyt az élet 20-a után is bent rendesen, csak 
csökkentett létszámmal, összetartás még mindig volt. Látogatók sem jöhettek be a laktanyába. 

Pár hét után, amikor normalizálódott a helyzet Csehszlovákiában, akkor már pár tiszt hazajöhetett 
egy-egy napra. Ebben az időben a leszerelő állományt nem engedték leszerelni, bent tartották a lakta-
nyában. Az első napokban, mikor még csak annyit tudtunk, hogy katonáink bevonultunk, nem volt pá-
nik. de bizonyos félelem volt bennünk, a bizonytalanság miatt. 

Továbbszolgáló szakaszvezetőként ért a mozgósítás8 

„Július végén már érződött a gyakorlások során, hogy keményedik a helyzet. Egy alkalommal, a 
harckészültségi gyakorlat alkalmával már kinn is maradtunk a körletben. Már ekkor gondolhattuk, 
hogy nem babra megy a játék. Ekkor már élesben ment a gyakorlat. A lőszer mindenkinek ott volt az ol-
dalán, bár betárazni nem lehetett. 

Augusztus 20-án olvasták fel a harcparancsot. Én a hadtáposzlophoz csatlakoztam. Az első éjjel egy 
falu melletti erdőben táboroztunk le, valahol Léva mellett. Reggel vonultunk tovább. A hadtáp oszlopot 
Léva mellett egy lucernásban helyezték el. Ott volt a légvédelmi üteg is. A technika mindig menetkész 
állapotban volt. hogy parancsra bármikor mozgósítható legyen. Ellenállásba sehol sem ütköztünk. A 
fontosabb csomópontok ellenőrzése volt a feladat. Őrség volt a város bejáratánál, ellenőrző-áteresztő 
pontok voltak a nagyobb útkereszteződésekben." 

18 Z. L. visszaemlékezése 
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A lévai városi tanács parancsnoka9 

„Augusztus 20-án délután még fociztunk, az egész ezred tisztikara velünk focizott jóformán. Várat-
lanul jött a riadó. Először nem is vettük komolyan. Kijelölték, hogy ki melyik kocsival megy. Éjjel ti-
zenegy után elindultunk a riadókörzetből. Sahynál [Ipolyság] léptük át a határt. A szlovákok szóvá is 
tették, hogy a harckocsikkal tönkretesszük az útjaikat, de ez akkor nem számított. Lévára kerültünk a 
lévai harckocsiezred mellé. Az ezred mellett voltunk egy focipályán besorakozva. Ott vártuk a fejlemé-
nyeket. Vártuk a jelet: fehér rózsa, vagy piros rózsa. Ez volt a jelszó. Ha piros rózsajel érkezik, akkor az 
azt jelenti, hogy nem tudtak megegyezni a lévai ezred parancsnokságával, s bármi lehet a következő lé-
pés. Szerencsére Kovács ezredes - a mi ezredparancsnokunk jól tárgyalt, így fehér rózsa volt az üzenet. 
Pedig mi is. ők is teljes fegyverzetben álltak készen. Az egészségügyi sátor is fel volt készülve a hadi 
eseményekre. Azzal is kísérleteztek, hogy mi is álljunk át az ő pártjukra, de mi szilárdak voltunk a pa-
rancsot követve. Pedig sok tekintetben náluk jobb volt a helyzet. A fizetésük másfélszerese volt a mi-
énknek. s ott már szabad szombat is volt. 

Az én feladatom az volt, hogy a városi tanácsot felügyeljem. Arra kellett vigyázni, hogy ellenséges 
elemek ne tevékenykedjenek, s a hangos híradóba se legyen semmi ilyen tartalmú szöveg bemondva. 
Volt mellettem három katona, köztük egy gépkocsivezető és egy híradós. A tanácsháza első emeletén 
volt az irodám. Összehívtam a dolgozókat, s tájékoztattam őket arról, hogy mától kezdve én vagyok itt a 
parancsnok. Senkinek nem lesz bántódása, ha nem történik semmi, ami ellentéte a mi szocialista rend-
szerünkkel. Zömében be is tartották az általam előírtakat. Volt olyan is, aki mindjárt csatlakozott hoz-
zám." 

Nagykürtösre vezényeltek bennünket10 

„Helikopter ment felettünk, rádión kaptuk az utasítást, merre menjünk. Éjfél körül értünk a határra, 
ahol rádión szóltak, hogy ez a határ, figyeljünk, és megállás nélkül hajtsunk át. A határon akkor már 
magyar katonák voltak. 

Egészen Léváig mentünk. Ott az én csapatommal egy lány-, meg egy fiúiskola mellett vertünk tá-
bort, ott állítottuk fel a sátrainkat. Ez a laktanyától nyugatra, egy mezőn volt. 

Az Ipoly hídról leesett járműről (nem is tudtuk, hogy tank), már Léván hallottunk, ők utánunk jöttek. 
Léván nem volt összetartás, és kimehettünk a városba, vásároltunk, és a helyiekkel is beszélgettünk. 
Megismerkedtem két társammal együtt egy idős, házaspárral, akikhez többször elmentünk ebédelni, na-
gyon kedvesek voltak. A néni főzött nekünk. 

Körülbelül szeptember elején egy éjszaka a Tátrán keresztül egy bányász községbe vezényeltek 
minket, (Nagykürtösre) ami Lévától mintegy húsz-harminc kilométerre volt. Az én harckocsimnak a 
vezetője egy őrmester volt, és a veszélyes hegyi utakon tanakodtunk, ha leesnénk a mélybe, ki húzná ki 
a nehéz járművet. Nem volt könnyű út, de senkinek nem lett semmi baja útközben. Amikor beértünk a 
községbe, az úton egy hatalmas fehér betűkkel felfestett felirat volt látható: OKUPANTE DAMOVE! 
Mint kiderült, ez azt jelenti: Megszállók menjetek haza! A község két domb között fekszik, és mi az 
egyik domboldalon vertünk tábort. A szemben lévő oldalon két ember volt a mezőn, és mi odamentünk 
hozzájuk, hogy kérjünk tőlük a sátorba, aludni szalmát. Ők nagyon csúnyán elzavartak, mi azt mond-
tuk, ha nem adnak, akkor elvisszük, mert aludni kell. Erre odajött egy idős bácsi, egy helyi lakos lehe-
tett, és mondta, hogy menjünk vele. ő segít. Úgy is volt. felpakoltuk a szalmát és elköszöntünk a bácsi-
tól. Tábori konyhánk volt. ahová a helyi gyerekek rendszeresen bejártak ennivalóért, mi ajándékba jel-
vényeket és apró csecsebecséket adtunk nekik. Csak az elején volt feszült a hangulat, később már nem." 

Főiskolásként éltem meg az eseményeket11 

A főiskolán minden évben volt egy hónap csapatgyakorlat. Az egyik évben ez a gyakorlat épp egy-
beesett az 1968-as események idejével. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert a mozgósítás előtt 
két-három nappal vonultak be az újoncok. Őket természetesen nem lehetett hadra fogni, s a főiskolás-
oknak kellett a harcászati és lövészeti kiképzéseket vezetni. El kellett velük sajátíttatni a páncélos szak-

9 M.B. visszaemlékezése 
10 Cs. B. visszaemlékezése 
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ma fogásait. Bevonták őket az őrzés feladataiba is, így ők voltak az örparancsnokok és felvezetők. 
Szükség volt rájuk, hiszen a tényleges állomány és a tartalékosok kivonultak a körletekbe. 

A kiképzés gyorsított ütemben folyt. Esküt is tettek. „Ezt követően szállítottuk ki őket. Főleg töltő-
kezelőkre volt kinn szükség. Ok töltötték be lőszerrel az ágyúkat. Az ezred elvonulása előtt érkezett egy 
tiszt a vezérkari főnök nyílt parancsával, melyben az állt. hogy bennünket kivettek az állományból. Fen-
nek következtében nem kerültünk be abba a kontingensbe, amely ténylegesen átlépte a határt. Megsza-
kadt így a nyári gyakorlatunk, s mehettünk nyári szabadságra." 

Ott műtötték meg a fák alatt12 

„1968-ban tartalékosként gyakorlatra hívtak be a rétsági laktanyába. A tolmácsi erdőbe. Sziluskára 
vezényeltek, az volt a riadó körzetünk. Furcsa volt. mert egy nap kétszer is költözködtünk, amikor riadó 
volt. akkor 2 óránként is. Körülbelül egy hónapot voltunk ott gyakorlaton. 

Augusztus 20-án felsorakoztattak bennünket, és azt mondták nekünk, hogy csókoljuk meg az anva-
földet, mert megyünk Csehszlovákiába. A Sziluskából vonultunk ki a rétsági laktanya mögötti úton 
egészen a bánki elágazásig, ott rátértünk a főútra. Ott a Gy. őrnagy irányította a forgalmat. Másnap, tíz 
órára értünk Lévára. Sz. J. volt a harckocsi parancsnokom, én, mint töltőkezelő szolgáltam a 3. zászló-
aljnál. 

Léváig mentünk, ott a laktanya mögött voltunk, egy tarlóföldön. Készenlétben voltunk, figyelni kel-
lett a laktanyában lévő mozgásokat. Egyik nap Kovács István ezredparancsnok bement a laktanyába és 
ott tárgyalt. Délutánra kiengedték, addig riadókészültségben voltunk, három hétig voltunk Léván. 

Léváról Nyitrára mentünk. Egy nagy völgyben táboroztunk le a domb aljában, az eső is majdnem el-
vitt minket. Ott kiképzés folyt, a napi kiképzések (alakzat stb.) mentek. Nvitrán egyik nap. amikor ki-
léptem a sátorból, összeestem és a parancsnok elvitetett egy erdei katonai kórházba, ahol (az utolsó csi-
golyámnál volt egy ciszta. azt vették ki) nagykanizsai orvosok a fák alatt műtötték meg. Miután felépül-
tem, visszahelyeztek a csapatomhoz." 

A harckocsijavítók parancsnoka13 

„Léva fölött egy tankodromon települtünk le. Volt mellette egy hatalmas szőlő. A kerítésen keresztül 
meg is kínáltak bennünket szőlővel, dinnyével. Később bevonultunk a laktanya mellé. Körülvettük. 
Benn voltak a szlovákok, mi pedig kívül. A parancsnokaink bementek, de mi kinn maradtunk. Több 
esetben terveztük, hogy bemegyünk, s leszereljük a lövegek ütőszegeit, hogy ne tudjanak vele lőni. de 
ez mindig elmaradt. 

Egy idő után rendbejöttek a dolgok, s mi meg még segíteni is mentünk a lakosságnak. Krumplit 
szedtünk, én meg egy ízben daruskocsival mentem villanyoszlopokat állítani. Egy jó hétig jártunk segí-
teni. Volt időnk. így unalmunkban üvegekből készítettünk emléket. Az összetépett újságpapír-fecniket, 
összekevertük liszttel, ragasztottuk az üvegre, befestettük, kilakkoztuk. Még ma is megvan ez az emlék. 

Mikor már jöttünk hazafelé, akkor volt néhány hangadó, akik fenyegettek, s megköpködtem ben-
nünket, de egyébként semmi atrocitás nem volt. Az elágazásban fel volt mésszel festve az útirány: Bu-
dapest és Moszkva. Más egyéb nem volt." 

A megszállás miatt elmaradt az esküvő14 

„Még olyan félsötét volt, amikor Lévára érkeztünk. Egy óra állás után kapott minden kocsi egy sza-
lagot. Bennünket a 3. zászlóaljjal Nagykürtösre vezényeltek. Ott volt valami gond. A délutáni órákban 
értünk oda. Csak onnan tudtuk, hogy hol vagyunk, hogy egy útra fél volt festve: „Menjetek haza. Gyar-
mat 13 kilométer! Egy-két hétig ott voltunk, majd azt követően visszamentünk Lévára, s a laktanya 
melletti réten táboroztunk le. Tarhonyarétnek hívtuk, mert kilencven százalékban tarhonyát kaptunk en-
ni. Először kis gömbölyű rajsátorban voltunk, de egy reggelre - közelebb van a Tátra - leesett a hó. Ezt 
kővetően hozták ki a századsátrakat, amikben ágyak és kályhák is voltak. 

Léván egyszer volt egy riadó. Azért mozgósítottak bennünket, mert valahonnan Prága környékéről 
oda vezényeltek egy zöldsapkás felderítő egységet. Ugy hallottuk, hogy a lévai laktanyában nem volt. 

12 K. I visszaemlékezel2 K. I. visszaemlékezése 
13 R. I. visszaemlékezése 
14 V. J. visszaemlékezésese 
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csak minden géphez egy személy. A személyzet aznap érkezett volna be a laktanyába. Már megvolt a 
riadóztatás, hogy a tartalékosokat is behívják. Ezért nem volt különösebb ellenállás. A magyarok közül 
volt egy operatív csoport, akik minden géppuskából és ágyúból kiszedték az ívzárat, s elhozták. Azok-
kal a gépekkel menni lehetett volna, de lőni nem. 

Eleinte ideges volt a nép, mert amíg nem csitult el a helyzet, addig készültségben kellett lenni. A 
harckocsikkal is be kellett sorolni. Szerencsére nem volt rájuk szükség. A helyzet normalizálódása után 
nem történt semmi. Reggeli, ebéd. vacsora, ebből állt a nap. Néha voltunk kinn a városban vízért tar-
tálykocsikkal, de nem tapasztaltunk semmi különösebbet. 

Engem más szempontból is érintett a kivonulás. Október 23-án lett volna az esküvőnk. Már meghí-
zott a disznó, nem lehetett tavaszra halasztani, így november 23-án tartottuk meg a lakodalmat. Pedig 
október 23-án gyönyörű idő volt, így viszont hűvösben tartottuk. A leendő feleségem pedig csomagokat 
küldött utánam. Az éielmiszerutánpótlást vivő autóval. Általuk tudtunk hazaküldeni kis cetliken üzene-
teket is. Azt persze nem írhattuk le. hogy hol vagyunk, mert ellenőrizték ezeket a cédulákat." 

Aki feleséget hozott magával a Felvidékről15 

„Járőrözni mentünk minden nap. Besztercebányára, Zólyomba és Lévára mentünk gyakorta a pa-
rancsnokommal. Nagyon precíz, karakán ember volt maga is, és ezt elvárta a katonáitól is. Ő volt a leg-
bátrabb. 

Amikor már konszolidálódott a helyzet, akkor már a téeszekből hordtuk be a terményt. Főleg kuko-
ricát. Egy alkalommal Vámosladányba (ma Mytne Ludany) szállítottam a kukoricát. A falu 7 km-re 
délkeletre, a Perec patak partján fekszik. Itt ismerkedtem meg egy fiatal lánnyal. Nekik is vittem kuko-
ricát. Ott voltunk egy hétig a gépállomáson elszállásolva egy barakkban. Többször is találkoztunk, de 
már az első alkalommal megmondtam neki, hogy elveszem feleségül. Leszerelés után 1969-ben el is 
vettem. 

Voltak azért kellemetlen emlékeink is. Volt, hogy tömegoszlatásban kellett részt vennünk Beszterce-
bányán, s Léván az egyik gyárnál. Besztercén történt, hogy horogkeresztet festettek a páncélozott jár-
művünkre. Mi magunk mostuk le róla." 

Egy felvidéki szemével16 

„Mi nyugodtan dolgoztunk a téeszben, amikor jöttek, elég gyenge haditechnikával. Az egyik autó-
juk meghibásodott, s mentünk volna segíteni nekik, s erre a géppisztolyt fogták ránk a katonák. Azt 
mondtuk nekik: „Ne játszatok, hisz béke van. s nem háború!" Erre a fiatal katona feldobta az autóra a 
gépfegyverét. Sokat beszélgettünk. Este beálltak az utcánkba. Szemben volt a vendéglő, ahol megven-
dégeltük őket. Kiskatonák és tartalékosok is voltak közöttük. Az egyik egy pálinkafőzőnek a vezetője 
volt, azt megkínáltuk pálinkával. Minden pálinkáról meg tudta mondani, hogy miből készült. Volt ta-
pasztalata benne. Nagyon jó ismeretséget kötöttünk velük. Éjfélig ott ültünk, sörözgettünk, beszélget-
tünk. Ok sem voltak elégedettek a helyzetükkel, s mondták, hogy olyan behívót kaptak, hogy még a 
családjuktól sem tudtak elbúcsúzni. A munkahelyükről vitték el őket. Azt is látták, hogy a Felvidéken 
nem volt probléma semmi. Lehet, hogy az egész országban sem, csak fel volt fújva az egész. 1968 a 
köznapi ember számára csak egy rémálom volt, semmi egyéb." 

Az összekötő tiszt emlékezete17 

„A táborban esténként a törzs tisztjei römikártyázással töltötték szabadidejüket biztonságos körül-
mények között, mert állandó ügyeleti- és őrszolgálat volt. Szeptember 20-a körül már normalizálódtak 
a körülmények, és lehetőség nyílt egy kétnapos eltávozásra a tiszt és a tiszthelyettes állomány részére. 
Tervet kellett készíteni, hogy ki. melyik csoporttal utazik haza a családjához. A szállítás során lehetőség 
adódott a családi gondok rendezésére, az izgalmak csökkentésére. 

Október 20. táján már olyan stádiumban volt a békés rendeződés, hogy kint létünk nem volt szüksé-
ges, és eldőlt, hogy 31-én végleg hazatérünk, ami meg is történt. A hazatérés előtt meg kellett szervezni 
az elköszönési összejövetelt, és október 30-án este meghívtuk a lévai harckocsi ezred parancsnokságát 

15 B. A. visszaemlékezése 
16 B. V. visszaemlékezése 
17 V. Gy. visszaemlékezése 
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az ünnepségre, illetve a párt és állami vezetőket is. Az összejövetel és az ünnepség sikeresen végződött, 
még tábortűz is volt két köbméter fából. Ezen az ünnepségen sok jó baráti kapcsolatot teremtettünk, és 
azóta is élő a kapcsolat. Én ezt a feladatot kaptam, hogy tartsak állandó összeköttetést a lévai harckocsi 
ezred parancsnokságával, amit 21 éven keresztül meg is valósítottam. Évente több alkalommal vettünk 
részt a lévai harckocsi ezred ünnepségein, illetve hívtuk meg őket a 31. harckocsi ezred ünnepségeire." 

Egy kisdiák emlékei a visszatérésről18 

„Eljött az a nap, amikor hazatértek Csehszlovákiából a helyi alakulat katonái. Nagy izgalommal ké-
szültem én is, édesanyám és öcsém is. Kora reggel az alsó tagozatos iskola előtt gyülekeztünk. Több-
ször elpróbáltuk a fogadást. Mindenki kapott egy szál fehér szegfűt. Sorba álltunk, és vártuk a katoná-
kat. Egyszer csak megérkeztek. A (mai MOL kútnál) a dombtetőn álltak meg a harci jármüvekkel. Gya-
log menetelve jöttek le az iskolához. Először az „ébresztő" zenéjét játszották, majd a „Rákóczi induló" 
zenéjére megtörtént a fogadtatás. Minden diák átadott 1 -1 szál szegfűt a tiszteknek, majd az ő meghívá-
sukra bementünk a laktanyába. Ott együtt ebédeltünk, majd mindenki hazament." 

Bár 1968-ban a rétsági katonák megszállóként jelentek meg a lévai alakulatnál, a két hadosztály kö-
zötti kapcsolat azóta - mind a mai napi - töretlen barátsággá változott. Bár mindkét város katonai ala-
kulata megszűnt immár, a honvéd hagyományokat tovább éltető civil szervezetek tovább viszik az el-
múlt négy évtized alatt kialakult, személyes barátságok szálaival erősödő folyamatot. A rétsági és a lé-
vai katonák tehát - úgy is fogalmazhatnánk - példát mutatnak arra. hogy a barátság erősebb lehet min-
den - olykor felülről irányított - politikai szándéknál. 

Végh József 

18 Z. L. visszaemlékezése 
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