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Dr. Susits Tamás

Szülőföldem szép határa...
-  egy öregedő gödi polgár emlékezései -

Ülök a szigetmonostori Duna-parton, a révháznál.
Nyár vége van, két nap még augusztusból. De a nap még erős. Felhőtlen 

égből, pazar bőséggel ontja még melegét az „öreg folyó” hömpölygő tükrére. 
Mint régen.

Lassan pásztázom végig a szememmel az átellenső partot, mint a 
felvevőkamera, mikor „svenkol” . Ott átellenben, sűrű lombtakaró mögött bú
jik a bádogtetejű kis barna torony. Az ott a szülői ház. Csak sejtem a körvo
nalát, látni nem lehet a tömött, zöld függöny mögött. Ötven éve még kerek ab
lak nyílott a lombok között, onnan kukucskált ki, át a vizen, a pilisi hegyek 
felé.

A szülői ház. És ez itt átellenben a zőldlombos partvonal, a partoldalon az 
öreg nyárfák és akácok, a zörgő, száraz fű közt elbújó öreg háztetők; néhány, 
-  immár őszhajú barát, s bizony, egyre többen a tücsökzenés, Dunára tekintő 
öregtemetőben: -  igen, ez a szülőföldem!! Nem születtem Gödön. Nem itt jár
tam iskolába, az év nagyob részében nem itt laktam. Mégis ez a szülőföldem, 
ez az öreg, szerény, évszázados parasztház nekem a szülői ház.

Elmondom, miért.
A századfordulón itt, a Duna-parton, a mai Béke utca végében még homo

ki szőlők voltak a ritkás nyár- és akácligetek között. A folyó felől fújó szél 
szabadon szállt árvalányhajas rétek felett (Istenem, hová lett azóta az árva- 
lányhaj?) s a parton, itt állott a présház, bádogtetős fatomáccal a Duna felé.

Ma ez a Béke utca 2. Szemben a szülőház a Duna villa, a Béke utca 2.
Ezt a vincellérlakot vette meg a század első éveiben a nagyapám az akkor 

szőlőbirtokostól, Floch-Reichensberg budapesti ügyvédtől. Ide jött ki akkor -  
kora tavasztól késő őszig -  a fiatal budapesti jogász feleségével, a jeles festő
művész, Telepy Károly lányával -  az akkor alig 5 éves kislányukkal, Sisivel, 
Ferivel, a 4 éves kisfiúval, s a totyogni még alig tudó Abigéllel, a kis „Duci
val”. És így esett, hogy a kis Duci itt, ebben a házban tanult meg járni, itt tet
te az első lépéseket, itt kezdett felcseperedni, itt virágzott ki benne ennek a 
háznak, ennek a rögnek olthatatlan szeretete.

Ö az én Édesanyám. És így Őáltala lett ez az otthon számomra a szülői ház, 
s ez a föld az én szülőföldem. Itt kezdődik a történet, ami közel egy évszáza
dos. Ami egy családé és Alsógödé együtt. Hiszen együtt nőttek fel. És most, 
amikor itt, a forró nyári ég alatt végignyújtózom a Duna-parton; most, amikor
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Az Erzsébet-liget

Az alsógödí strand a századfordulón
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A Gergely cukrászda az alsógödi állomásnál 1940-ben

behunyom a szememet, és felidézem emlékeimből ezt a lassan évszázados tá
volságot, most szeretnék ezzel hálás emléket állítani a szülőföldnek, a szülői 
háznak -  tájnak, házaknak, embereknek.

A ház már régen állt, amikor a kilencszázas évek elején a nagyapám meg
vette. Mint emondottam, a Duna-parti szőlők vincellérháza volt valamikor. 
Van egy kedves, családi hagyomány is róla. Igaz-e, nem? -  nehéz ma már 
megállapítani. Bizonyos, hogy nem egészen alaptalan. Hiszen Göd 
„őstörténetéhez” tartozik, hogy a vasúton túli pusztának nevezett tájon már a 
millennium idején állt a Nemeskéri-kastély. Nemeskéri-Kiss Géza, a század
vég és a forduló idején Ferenc József udvari fővadászmestere, többször látta 
itt vendégül Erzsébet királynét, aki szívesen jött a fővárostól nem messze eső, 
mégis csendes és kedves Duna-parti vidékre. Az első magyar vasútvonalon 
Budapest és Vác között -  Újpestet kivéve -  itt volt az egyetlen megálló, a mai 
„Göd”. Mi gyerekkorunkban „nagygödi állomásnak” hívtuk - ,  megkülön- 
böztetendő az alsógödi meg a felsőgödi megállóhelyektől. Nem tudom, áll-e 
még az a boltozatos, kis csarnok, amelynek karcsú vasszerkezetét Eiffel-stílu-
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sú vasoszlopok tartották. Külsejében a Nyugati Pályaudvar nagycsarnokának, 
és a gödöllői vasútállomás királyi várótermének stilusát utánozta. Ez volt a 
„királyi váróterem”. Erzsébet királyné részére készült, aki látogatásai alkal
mával itt szállt ki az udvari vonatból, és innen hajtatott a nem messzi eső kas
télyba. Deák Ferenc, a „haza bölcse” -  akit a királyné különösen kedvelt -  
ugyancsak megfordult itt. S úgy tartja a hagyomány, hogy Deák barátja. 
Arany János, akkor már az Akadémia főtitkára, szintén eljött olykor Göd- 
pusztára. Erről, -  úgy tudom -  a második háború után szétdúlt Nemeskéri- 
kastély padlásán korabeli írásos dokumentumok is előkerültek.

Itt kapcsolódik össze szülői házam története a nagy magyar kultúrtörténettel.
Arany János -  ha itt megfordult -  nem lakott ugyanis a kastélyban. Befelé 

forduló, hallgatag paraszt-természetének a Duna-parti vincellérház csendes 
magánya jobban megfelelt. Kedves hagyomány, s ha történettudósi pontos
sággal nem is bizonyítható, de a mi számunkra, akik itt nőttünk fel, szeretet
tel ápolt legenda.

Hogy a „legnagyobb magyar” egyik fia, az isztambuli városi tűzoltóság 
megszervezője, Széchenyi Ödön pasa -  mert őt ez a cím valóban és hivatalo
san megillette -  lakója volt a háznak: történetileg bizonyított tény. A két há
ború közötti időben annyi szeretettel, lokálpatrióta buzgósággal működő 
„Alsógödi Községfejlesztő és Szépítő Egyesület” ezért nevezte el őróla a part
oldalban, kertünk aljában fakadó forrást, kis, fehér márványtáblán meg is örö
kítve a nevét. Erről az egyesületről majd még mesélek, mint ahogyan házak
ról és emberekről is mesélek majd: -  ha ugyan meg tudok küzdeni a bőség za
varával. Hiszen annyi elmondani valóm van még!

A minap megálltam a forrás leboruló lombokkal sűrűn takart, omladozó 
kőfala előtt. Vékonyan csordogál belőle a víz: ma már „ivóvíznek nem alkal
mas” felirattal.

A forrásnak pedig tulajdonképpen története van: mint ahogyan itt minden 
fának, minden kőnek, minden öreg háznak, rétnek, erdőnek története van. 
Győzöm-e majd elmesélni?

A régi présház -  ma Béke utca 2. -  századelőn már elhagyott, porosodó, ti
tokzatos helyiségeiben még a szemben lakó Kondor-gyerekek: a Sisi-Pubi- 
Duci-Sári játszottak „kalandosdit.” Aztán a Jeszenszky családé lett a ház, 
majd Molnár Sándor budapesti drogériatulajdonos és családja lakott benne. A 
régi présházból kedves, vidám kis nyaraló lett, a harmincas évek derekán itt 
lakott a Molnár-család kedves, bamahajú kislányával, Zsuzsival, az akkori 
gödi aranyinak kedvencével. Ebben az időben a forrás két, egyenként egy-egy 
nagyméretű kőlappal eltorlaszolt, vízfelfogó medencéből állt. A kőlapok kö
zepébe vágott kerek lyukon bádogcsőből csordogált a tiszta, hűs ivóvíz.
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„Zsuzsi-forrás” -  ez volt akkor a neve. Az a nevetős, barna hajú lányka volt 
a névadója. Képeslap is volt a forrásról.

Azóta elszállt több, mint egy fél évszázad. Molnár Sanyi bácsi és felesége 
egy Őrjöngő, fajgyűlölő öldöklés áldozata lett. Holttestüket a Margit-hídnál 
lökték a Dunába. Ám én tudom, ez a folyó, amelyiknek a partján olyan ked
ves otthont készítettek, a folyó amelyiknek a kis ház teraszáról annyiszor néz
ték a lemenő naptól narancsszínűre festett, fényes tükrét -  ez a folyó ölelő 
karjaiba vette őket, mint halálba hanyatló, hűséges gyermekeit. Zsuzsi -  úgy 
tudom -  Franciaországban él, valahol Grenoble közelében. Meg néhányunk- 
nak még itt, a szívében. Meg az elapadóban csörgedező forrás történetében.

A ház -  a régi présház -  a negyvenes évek elején új gazdát kapott. De 
Antoni Viktor budapesti építészt. Ebből az időből származik mai kapubejára
ta is, a cserépzsindelyes, fehér kőfalba ágyazott széles, kettős tölgyfa kapu. 
Átellenben áll az óvoda. Ez volt a Sivó-villa. Mai formájában a harmincas 
évek elején épült fel a jómódú bankárcsalád tulajdonaként. Itt nőtt fel -  még 
a régi házban -  Sivó Magda, Szebenyi Artúmé, Szebenyi Jancsi fuvolamű
vész „a furulyás János” édesanyja. Jancsit, kortársunkat, mi hívtuk így. Mert
hogy már olyan tizenéves korában folyvást fuvolázott. Igaz, fuvolázott, nem 
furulyázott, na de nekünk, zenei analfabétáknak ez mindegy volt. Fafúvó az 
fúvó, és kész. -  Egyébként Jancsitól tanultam meg; -  no, nem fuvolázni, ha
nem cigarettázni. Ez a cigaretta persze nem afféle trafikban kapható, kész 
dohánynemű volt. Saját gyártmányú: -  tenyérben morzsolt, száraz akáclevél
ből, toilettepapírba tekerve. Sokat ugyan nem ártott, mert nem égett, vagy ha 
igen, egyetlen lánggal ellobbant, s legfeljebb az ember szemét marta könnyes
re a füstje. Szívni nem lehetett.

Hát ennek a háznak is van története.
Szép, nagy villa ez -  nem tudom, mint óvoda, hogy néz ki belülről, men

nyi átalakításon ment keresztül. Négy komplett, önállóan használható lakás
ból állt tulajdonképpen, előrelátóan gondolva a családi szaporulatra. Mert 
Jancsin kívül még két unoka volt a családban: Zsuzsi és Baby. Dehát ők ak
kor már nagyobbacska lányok voltak, minket afféle gyerekszámba vettek 
még. Milyen relatív ez. Istenem! -  Olyan tizenéves korban egy két-három év
vel idősebbecske lány még lenézett az emberre, olyan „gyereknek” tartotta 
csupán. Azután húsz és harminc között váratlanul egyidősek lettünk, s har
minc felett már igencsak nagy tapintatlanság lett volna, ha az ember nem tesz 
bizonyságot mellette, hogy a hölgy, igenis, lényegesen fiatalabb nála!

Szóval a ház története. Mert ez nemcsak Jancsinak volt gyerekkori ottho
na. Tujmer Dénes is itt nőtt fel. Itt tanulta meg a szakma szeretetét és művé
szetét az édesapjától. A villa mögötti földszintes házban laktak; ma kibővítve.
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ez is az óvoda épülete. Dénes szülei viselték egész esztendei gondját a nagy 
háznak is. Elöl pedig, az utcáról, a mi kertünkkel szomszédosán állt a garázs. 
Akkoriban már nem tartottak autót benne, Tujmer bácsinak itt volt a műhelye. 
Itt inaskodott a Dénes.

Aztán Jött egy háború, s nemcsak Európa dőlt romba füst, láng, recsegés
ropogás közepette. A szelíd, ártatlan gödi Duna-parton is végigszáguldott az 
Apokalipszis lovasa...

Amikor a német hadsereg utolsó katonái elhagyták Alsógödöt -  nehogy a 
szovjet hadsereg a Szentendrei szigetre átkelhessen - ,  máglyát raktak a csó
nakházból kihurcolt túradublókból, kajakokból és kenukból. Később a magas 
parton álló kertek Duna felőli peremén a szovjet hadsereg katonái ástak lö
vészárkokat. Aztán betelepedtek az elhagyott üres házakba, nyaralókba. A 
komfortos, szép Sivó-villa megfelelt parancsnoki rezidenciának, a százéves, 
egykori vincellérház -  szülői házam -  csak a tábori konyha befogadására ítél
tetett alkalmasnak. És a lángok megint felcsaptak. Nem csónakmáglyáról, ha
nem a szülői otthon nemzedékeken át őrzött bútorzatából. Az éhes felszaba
dító gyomroknak a faragott, tulipános székek, asztalok, ládák, nádfonatos ker
ti bútorok lángjánál főzték a menázsit. Aztán jöttek az ajtók, ablakkeretek. So
hasem felejtem el, amikor az ajtótlan, ablaktalan házba először beléptem: -  a 
szél hordta csak keresztül a sáros csizmáktól piszkosra taposott padlójú, táton- 
góan üres szobákon át a homokot. Az egyik ajtó szemöldökfája felett csüngött 
csak -  családi jelmondatunkkal: „Szegények vagyunk de jól élünk” -  Telepy 
dédapám festőművész kezének egy játékos műve. Még a káposztásmegyeri 
Telepy-házból került ide. Ő túlélte a viharokat. Ma is ott hirdeti igazságát a 
régi helyén. Vagy kilencven éve lassan.
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Gyüre János

Göd Nagyközség jelképei megalkotásának története

1996. május másodika óta Göd nagyközségnek is van két látható jelképe, 
egy megalkotott címer és egy zászló.

Mi is a címer?
Nagy valószínűség szerint a középkori lovagoknak a harci cselekmények 

alatti megkülönböztetésére, felismerésére szolgáló jel volt. Ezt a jelet, hogy 
jól látható legyen, a lovag pajzsára festették. Ezt követően alakultak ki a ké
sőbbiekben ennek a jelvénynek a használati szokásai, adományozásának és 
megszerkesztésének szabályai. A címerrel kapcsolatos szabályokkal, előírá
sokkal egy -  időközben kialakult -  tudományág, a heraldika azaz címertan 
foglalkozott és foglalkozik a mai napig. A heraldika nevet a címeralkotás sza
bályaival, a címerek festésével foglalkozó középkori tisztviselők, a heroldok 
nevéből kapta.

Mit mond a címertan a címerekről?
„A címer olyan jelvény, szimbólum, amelyet magánszemélyek vagy testü

letek, községek, városok, országok állandó megkülönböztető, elidegeníthetet
len jelként használnak. A címert, meghatározott szabályok szerint kell meg
szerkeszteni, mértani formák vagy stilizált címerképek segítségével, a címer
tanban rögzített, a következőkben felsorolt színek felhasználásával: vörös, 
kék, bíbor, fekete, zöld, arany és ezüst. A címerpajzson csak néhány színt cél
szerű alkalmazni, egy szín többféle árnyalatát nem szabad felhasználni. A cí
merképek lényeges vonásaira korlátozva ábrázoltak legyenek, mert a heraldi
ka többnyire kerüli az élethű ábrázolást. Fontos, hogy a címer ne szakítson a 
hagyományokkal, még akkor sem, ha esetleg régmúlt idők ideológiája tükrö
ződik rajta.”

A zászló a címeméi is régebbi heraldikai jelvény, annak egy másik megje
lenési formája. Nemcsak erkölcsi, hanem gyakorlati szempontból is fontos 
szerepet töltött be a katonai életben. Jelölte a vezér és a csapatok helyét. A 
zászló színes, rendszerint szövött anyagból készített, rúdra erősített hordozha
tó jelvény. A lobogó nincs rúdra erősítve, hanem zsinór segítségével árbocra 
húzható fel. A zászló leggyakoribb alakja az úgynevezett „gonfagon” alak, 
amely azt jelenti, hogy a zászló szélessége a hosszának a fele.

Mit kell tudnunk a közigazgatási egységek címereiről?
A városi címerek első megjelenési formája a pecsét, amelyet a városok ve

zetői az általuk kiállított okmányok, iratok hitelesítésére használtak, megkü-
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lönböztetésül más városok okirataitól. Hazánkban a városok cimerhasznála- 
ta a XIII. században kezdődött. Esztergom első ismert pecsétnyomata 1265- 
ből származik, Buda pecsétje 1292-ből datálódik. A városi pecséteket az An
jou királyaink uralkodása alatt kezdik el gyakrabban alkalmazni. Általános el
terjedésük pedig a Hunyadiak idejére esik. A XIII. századi városcimerek áb
ráin az uralkodó címerét láthatjuk, amelyet kiegészítettek más címertani ala
kokkal, például a város építményei, a vár vagy annak egy része (városkapu, 
torony) egyszerűsített képével. A XIV. században egyre gyakoribbá válik a 
középkor vallásos világát tükröző motívumok alkalmazása. Ilyenek a bibliai 
alakok, védőszentek és más egyházi jelképek (kereszt) pecsétre vésetése. Et
től az időtől kezdve egyre gyakrabban alkalmaz a városi polgárság a címere
in a városi életmódra, mesterségekre utaló jeleket is, így kereskedőjegyeket, 
családjegyet és különféle tárgyakat, a városcímert adományozó uralkodó cí
merének egy részletét, vagy a mezővárosok esetében a hűbérúr jelvényeit. Az 
első városi címeradományozás 1369-ben történt Magyarországon, Kassa vá
ros részére, de a városi címerek többségét az akkori képviselőtestületek (vá
rosi tanácsok) saját elhatározásuk alapján alkották meg. Használatukat nem 
erősítette meg királyi engedély (ez nem is szükségeltetett), hanem csak a szo
kásjog tartotta életben, érvényben. A városi címerek a XIV. századtól egyre 
gyakrabban jelentek meg városi iparcikkeken, épületeken, templomokon, ter
mekben és harangokon. A XIV. századtól a XIX. század végéig a városok, me
zővárosok, sőt a falvak is alkottak maguk részére címert és ezek használata ál
talánossá is vált. A közigazgatási egységek címeralkotása és használata az 
1890-es évek végére már központi szabályozást tett szükségessé, amely ren
det teremtett a címerhasználat és ábrázolás útvesztőiben. Ez a szabályozás az 
1898. évi IV. törvénycikk, amely létrehozta az Országos Községi Törzskönyv- 
bizottságot. Ez a bizottság feladatául kapta, hogy 1902. év végéig vizsgálja 
felül az ország településeinek nevét és 1902. és 1910. között pedig igazoltas
sa a városok és községek hiteles pecsétjeit. A törvény szerint a települések 
szabadon dönthettek, hogy milyen pecsétet és címert kívánnak használni a jö 
vőben. A bizottság munkájában részt vett az Országos Levéltár egy munkatár
sa, aki véleményezte a beküldött tervezeteket és javaslatot tett az esetleges 
módosításokra. Ezt követően 1949-ig a városok és községek, ezen bizottság 
által meghatározott szabályok és formák szerint alkalmazták címerüket, pe
csétjüket és zászlójukat. Alapvető változást hozott a címerhasználatban a be
lügyminiszter 1949. április 7-én kiadott rendelete a „Törvényhatóságok, me
gyei városok és községek pecsétjeinek stb. jelvény-, címerhasználatának ren
dezéséről”, amely 1949. május l-jével megszüntette az addig használt régi cí
mereket. Az indok: ezeknek a jelvényeknek a rajzai sok esetben a régi feudá-
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lis rendszert tükrözik vis
sza és így állam hatal
munk jellegével nem 
egyeztethető össze. Úgy a 
törvényhatóság, mint a 
megyei városok és közsé
gek a jövőben olyan pe
csétet használjanak, 
amely a törvényhatóság, 
megyei város, község, 
mint hatóság megnevezé
sét tünteti fel. Egyetlen 
engedményt tett a M i
nisztertanács 4228 (1949. 
szept. 7.) sz. rendelete, 
amely előírta az állami 
hatóságoknak és intéze
teknek a M agyar Nép- 
köztársaság címerének 
használatát, hogy a „Mű
emlék jelleggel bíró épü
letekben és emlékműve

ken a korábbi címerek meghagyhatók”. Sok helyen azonban leverték és az új 
„Rákosi-címerrel” helyettesítették a régi városcímereket. A városi, községi cí
merhasználat több évtizedes szüneteltetése után, 1974-ben egy Minisztertaná
csi határozat (1006/1974. febr. 22./MT. sz. határozat és a MTTH eln. 
1/1974./TK. 9. sz. utasítása) tette lehetővé a címerek újbóli megalkotását. 
Ezek a határozatok előírták azonban, hogy a városok, községek által használt 
jelképeknek a múlt „haladó hagyományai” mellett, a jelen „szocialista vívmá
nyaira” is építeniük kell. Ezt követően olyan emberek kezdtek címereket ter
vezni, akik nem értettek a heraldikához és csúnyábbnál-csúnyább címereket 
kreáltak.

Göd Nagyközség közigazgatásának vezetői a rendszerváltásig nem foglal
koztak a címer megalkotásának kérdésével, erre először 1993-ban Illyés Gizel
la alpolgármestemő önkormányzati irányításának időszakában került sor. Ez a 
bátortalan, tétovázó próbálkozás mindössze egy-két címerjavaslatot jelentett. 
Ezek a javaslatok azonban, miután a Jogi és Közbiztonsági Bizottság megvizs
gálta őket, azt az eredményt hozták, hogy a készített tervezetek nem egyeznek 
a Bizottság elképzelésével, ezért azokat visszaküldték a benyújtóknak. Ezután

Az 1993. évi első címertervezetek
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a címer kérdése az 1990-1994-es 
önkormányzati ciklusban érdemben 
nem is került elő. Az 1994 őszén 
megválasztott új összetételű önkor
mányzati testület, Dr. Bognár Lász
ló polgármester vezetésével újra 
elővette a nagyközség címere meg
alkotására vonatkozó elképzelést, 
hozzáértő személyeket keresett 
meg és kért fel néhány címerterv el
készítésére és benyújtására. Nagy 
lendületet adott az ügynek Bátorfi 
József önkormányzati képviselő, 
aki ebben a tárgyban széles tájéko
zottsággal és a címer megalkotásá
hoz szükséges helytörténeti ismere
tekkel bír. A címeralkotás, több, 
mint egy éves időszakában, az ezzel 
kapcsolatos munka motorjává és 
aktív munkásává vált.

Bátorfi József 1995. február 13-án 
egy rövid, másfél oldalas tanulmányt 
készített az önkormányzati képvise
lők részére a címertanról és Göd 
Nagyközség címertervéről, mintegy indító lökést adva a képviselő-testület tagjai
nak a címeralkotó munkához. Röviddel ezután, 1995. február 17-re, Szinay József 
jegyző elkészített egy rendeleti javaslatot „Göd Nagyközség Önkormányzatának 
... sz. ÖK. rendelete a nagyközség címeréről, zászlajáról és használatuk szabályo
zásáról” címen. Ez a rendeleti javaslat két címerváltozatot sorol fel:

Az 1995. február 17-i „A” változat

Az „A” változat

A nagyközség címere követi az ország címerének pajzsát, jobb oldalán az 
Árpád-kori eredetre utaló hétszer vágott vörös-ezüst mező. Bal oldalán kék 
mezőben, zöld dombon álló meztelen férfialak jobbjában lándzsát tart. Felira
ta VIRJLITER AUDE, magyarul: Légy férfiasán merész! Ez a mező az 1848- 
as szabadságharcban kiemelkedő szerepet játszott Nemeskéri-Kiss család cí
mere. A címer felett római sisak látható, amely a kétezer évvel ezelőtti, a mai 
Göd területén több száz évig működő római táborra utal.
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A „B” változat

A mellékelt rajz szerint, készitője 
szöveges megfogalmazást nem nyúj
tott be.

Pályázott még egy címerterwel 
Gyetvai Andrea is, amelynek a le
írását itt közreadom:

„Göd Nagyközség cimerterveze- 
téhez

A címer leírása
Göd község történelmi kialaku

lása és fejlődése során nem alakult 
ki olyan szimbólum, amely megkü
lönböztető szerepet töltene be. A cí
mer tervezése során nem tartottam 
célszerűnek a fejlődés, talán több 
évezredes időszakából kiemelni az 
egy-egy személyhez, családhoz fű
ződő jellegzetességeket. Természe
tesen nem szeretném ezek történel
mileg is értékes jegyeit aláértékel
ni. A jellegzetes „igazi szimbólu
mok” hiánya miatt nem kívántam 

visszanyúlni a klasszikus heraldikához illetve annak fejlődési időszakaihoz. A 
címerben szeretném, ha tükröződne a község földrajzi fekvése, a kialakulásá
nak időszakára utaló jelek, a fejlődés egy-egy állomása és nem utolsó sorban 
szeretném érzékeltetni azt, hogy a korunkban feléledő heraldika magasabb je 
gyeket kell, hogy viseljen. A címerképet egy csücsköstalpú pajzsban helyez
tem el. A pajzs arany szegéllyel van ellátva. A pajzs belső mezejének alsó ré
szében jelenik meg a Duna folyam, kék színével. A folyót határoló vonaltól 
indul egy dombot formáló zöld mező, amely azt a földvármaradványokat 
(dombot) jelképezi, mely a község kialakulásának kezdetét jelentheti. A domb 
köré, a zöld mezőben vörös színnel helyezkedik el a község jelenlegi terüle
te. A községet keresztülszeli fekete színnel a vasút és az országutat jelző ezüst 
vonal. A vörös mezőben megjelenik egy fekete ló ábrázolásával Göd életéből 
már kitörölhetetlen Kincsem emléke. A pajzs mezejének felső részét kék alap-

Az 1995. február 17-i „B” változat
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szín fedi, melyben középen elhelyezett vörös színű úgynevezett beszélő sza
lagon helyezkedik el a község neve arany betűvel. A beszélő szalagot két 
aranyszínű mesebeli oroszlán tartja. A Göd község életében jelentős szerepet 
játszó Nemeskéri-Kiss Miklós családjának címerképéből átvett mesebeli 
oroszlánnal, mint antik művészet kedvelt motívumával, a község fejlődésének 
egy időszakát szeretném jelképezni.”

Gyetvai Andrea címertervezetének leírása előtt ismertetett és az önkor
mányzati testület elé terjesztett két címerváltozatot a testület 1995. március 8- 
án megvitatta. Az „A” jelű javaslat vitájánál Dr. Bognár László polgármester 
felolvasta Benkő Viktor, gödi festőművész hozzá írott levelét, amelyben szi
gorú kritikával illette a Bátorfí József képviselő által javasolt címerpajzs jobb 
oldalát.

Idézem a levél szövegét:
„A község önazonosságának címerben történő összefoglalása olyan vizuá

lis jelrendszerek alkalmazását kívánja, amelyek a heraldika alapvető szabá
lyait figyelembevéve a település egyediségét is hangsúlyozzák. Egy nemesi 
család címere más követelmények megjelenítője, mint egy község címere. 
Nem szükséges olyan elem kritikátlan átvétele a családi címerből, amely köz
ségi címerben szerepelve nevetségessé teheti azt. Az általam látott terv -  most 
tekintsünk el annak szakmailag alig értékelhető megvalósításától -  országunk 
történelmi címerének alapelemeit alkalmazza elrendezésében, színeiben 
egyaránt, az apostoli kettős kereszt helyére emeli a Nemeskéri-Kiss család cí
meréből átvett ősember (vadember) alakot, ezzel mintegy karikatúráját adva 
történelmi országcímerünknek. Göd földrajzi helyzetét figyelembe véve a 
vertikális szimmetriatengely mentén osztott pajzsmező bal oldalán lévő zöld 
domb alkalmazását (amelyen a mosolyt keltő ősember-figura áll), semmi nem 
indokolja. A címerpajzs felett óriási méretben terpeszkedő római sisak ilyen 
fölérendelő megjelenítése nem indokolt, hiszen a „fent-lenf ’ viszony a címer
tanban súlyos jelentéseket hordoz. A sisak címer-elemként való alkalmazása 
megfelelő helyen és méretben lenne kívánatos. Göd arculatát alapvetően meg
határozza a Duna, úgy hiszem a majdani címerben a folyómotívumnak feltét
lenül szerepelnie kellene, sajnos az „ősemberes” terv folyónkról végképp 
megfeledkezik. Ezen a ponton tértem volna rá Kutner László művész úr által 
készített címer-variációk ismertetésére. Közben megtudtam, hogy az alkotó a 
vele szemben alkalmazott képviselői eljárás miatt visszavonta terveit.”

A képviselők és a polgármester is úgy foglaltak állást, hogy a Duna motí
vummal kiegészített változat megfelelne a célnak és nem szégyellnék, ha a cí
merben szerepelne az ősember figurája.

Ezen az ülésen született egy határozat, mely szerint a nagyközség önkor-



118 Gödi Almanach

mányzati testületé utasítja a közművelődési és sportbizottságot, hogy tűzze 
napirendjére Göd címerének kérdését, ahová hívják meg Bátorfi Józsefet, 
Kutner Lászlót, Benkő Viktort, Gyetvai Andreát és teljesen új elképzelés fi
gyelembevétele nélkül, közös álláspontot alakítsanak ki a kérdést illetően. Az 
önkormányzat közművelődési és sportbizottsága 1995. március 13.-án egyez
tető megbeszélést tartott, melyen részt vettek az alkotók és a testület által fel
kért szakértők. Az ülésen -  kimerítő vita eredményeként -  négyféle címerja
vaslat született:

1. A pajzs jobb oldalán lévő mezőben az eredeti javaslat szerinti emberalak 
képe kerüljön.

2. A pajzs jobb oldalán lévő mezőbe a római kori sisak képét kell he
lyezni.

3. A pajzs jobb oldalán lévő mezőben -  a Kincsem lovat jelképezve -  egy 
ló képe jelenjen meg.

4. A pajzs jobb oldalán lévő mezőben -  utalva Nemeskéri-Kiss Miklós ér
demeire -  egy honvédezredes alakját helyezzék.

A Közművelődési- és Sportbizottság 1995. március 13.-i ülésén javasolt négy változat

A megbeszélésen résztvevő bizottsági tagok mind a négy változatot jónak 
tartották és felkérték az önkormányzati testület többi bizottságát, hogy tegyék 
meg észrevételeiket és javaslataikat a címertervekkel kapcsolatban. Kutner 
László festőművész ezt követően vázlatszerűen elkészítette a javasolt négy 
változat rajzát és még néhány saját címerjavaslatot is. A címerterv-javaslato- 
kat a további oldalakon láthatjuk.

A képviselőtestület különböző bizottságai ezután a címerterv javaslatokat 
megvitatták és 1995. decemberére az érvek és ellenérvek, javaslatok és ellen
javaslatok eredményeként kialakítottak egy -  az eddigiektől jelentősen eltérő 
-  címerpajzsot. Ennek az újonnan kialakított címernek a leírása:

„Göd Nagyközség címere pajzs alakú, egyszer hasítottan, egyszer vágot- 
tan, három mezőből áll. A vágott mezőből a bal oldalán négy vörös és négy 
ezüst pólya látható. A jobb oldalon vörös mezőben egy lendületben lévő ha-
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rang helyezkedik el. Színe 
aranysárga. A címer alsó harma
dát hullámos vágás választja el.
A mező színe kék. A címerpajzs 
alján zöld háromszögön sárga 
(arany) színű kétemeletes, vörös 
tetejű épület áll, minden szintjén 
nyitott kapuval illetve ablakok
kal. A címert szalag veszi körűi.
Fenn, középen bajvívó sisakból 
férfialak emelkedik ki. Bal ke
zében zászlót tart, amelynek szí
ne vörös és ezüst.”

Megalkották Göd Nagyköz
ség zászlaját is, melynek színe 
vörös és ezüst. Arányai az úgy
nevezett „gonfagon” lobogónak 
felelnek meg, 1:2, vagyis a zász
ló szélessége a hosszának a fele.
A zászlón a címer a zászlórúd 
felé eső képzeletbeli függőleges 
harmadoló vonalán áll.

Ezután még mindig módosult a címertervezet, igaz most már csak kis mér
tékben. Nevezetesen: a címer jobb oldalán lévő harang már nincs lendületben, 
hanem függőlegesen áll, amelynek alsó mezejébe az 1805. évszám, felső részé
be GÖD felirat került. A baj vívó sisakba római számokkal az 1255-ös évszámot 
(MCCLV) tüntették fel. A harangmotívumban az 1805-ös szám a harang önté
sének illetve Majeríy József által való felállíttatásának évszáma, míg a bajvívó 
sisakban feltüntetett római szám Göd falu nevének okmányban először történő 
említésének éve. Az immáron véglegesnek tartott címertervet és leírást 1996. 
január 15.-én Dr. Bognár László polgármester megküldte a Képző- és Iparmű
vészeti Lektorátus Alkalmazott Művészetek Osztálya vezetőjének, Mózemé 
Lőcsey Ágnesnek, kérve a címzettet a címerterv zsűrizésére, hogy annak későb
bi alkalmazása során ezzel kapcsolatban probléma ne merüljön fel. Négy nap
pal később -  hasonlóan az előbbihez -  a polgármester a Pest megyei Levéltár 
Igazgatójának, Egei Tibornak is megküldte az 1995. december 20-án az Önkor
mányzati testület által elfogadott címert. Kérte őt, hogy a megküldött címerkép 
és leírás alapján nyújtson segítséget a formai megjelenítésben, több változatot 
is megjelölve, miután a gödi önkormányzatnál nincs olyan szakember, aki a cí-

Az 1995. december 6-i címerváltozat
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meralkotás minden előírásával tisztában lenne. A Polgármesteri Hivatal mind
két szervezethez írt leveléhez mellékelte az önkormányzati testület által jóvá
hagyott címerterv rajzát és az elbírálást segítendő, a címerelemeket megmagya
rázó történeti leírást. Ez utóbbit itt olvashatjuk:

Göd Nagyközség Önkormányzata címerleírása

Motívumok: Göd falu neve oklevelekben 1255-ben szerepel először. A 
Gyula-Zsombor nemzetségből származó Sebred kapta a falut az országot új
jáépítő IV. Béla királytól. Az Árpád-házi királyok 1202-től már általánosan 
alkalmazták címerükben a nyolc vízszintes, vörös illetve ezüst sávot. Nem 
zárja ki semmi indok, hogy ezen hiteles elemmel jelezzük Árpád-kori erede
tünket.

Korábban a címer jobb oldalára tervezett alak sok vitát váltott ki. A szintén 
ősi Nemeskéri-Kiss címer férfi alakja nem nyerte meg a testület tetszését. Az 
elfogadott végleges motívum egy harang képe. A harang nyelve éppen elmoz
dul, jelezvén: „Az élőket hívom.” Ez a harang nevezetes tárgy. 1805-ben ön
tette az akkori bérlő Magyarország történetében először magyar felirattal. Eb
ben a feliratban szerepelt Göd neve. Forradalmi tett volt ez akkoriban. 1805- 
ben Pest vármegye vezette be, elsőként, hivatalos nyelvként a magyart. Ha
sonló gondolatokért tíz évvel korábban, 1795-ben kivégezték Laczkovics Já
nost, aki Laczkovics Györgynek, Pest megye alispánjának öccse volt. Még 
1802-ben is Zsamóczay János hazafias költőt és verseinek kinyomtatóját 
,Mikola Istvánt kivégezték Pesten. A harang 1805-től 1945-ig Göd-pusztán 
szolgált „a munkások összehívására”. Nyoma veszett, mint a többi haran
gunknak. Szándékunk pótolni a millecentennárium évében. A középkori falu 
1630 körül elpusztult. Ujjáépülése 1750 táján kezdődött színtiszta magyar la
kosokkal. Ugyanakkor Pesten és Vácon magyar lakos jobbára csak a városfa
lon kívül telepedhetett meg. Ilyen körülmények között öntette a harangot ne
mes Majerfy József, akinek 1824 óta álló síremlékét néhány éve döntötték le 
és törték össze ismeretlenek. Idei feladatunk a síremlék helyreállítása is.

A harmadik motívum az ókorral és a Dunával kapcsolatos. Göd ma a Du
nakanyar déli kapuja a Duna bal partján. Általános volt az igény, hogy a Du
na is látható legyen a címerben. A kék és az ezüst hullámvonalak ezt szimbo
lizálják. A parton álló római kori őrtorony a régi időkre utal. A torony a mai 
Köztársaság út legvégén a meredek parton állt. Épült a nagy római táborral 
együtt Krisztus után 337-361 között. Földszintje és első emelete 1951-ig áll
ta az idők viharait, beleépítve a néhai szeszgyár néven emlegetett barokk gaz
dasági épületbe.
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A díszítő elemekből: korona helyett a bajvívó sisak elfogadott. E felett 
helyeztük el a községet 1867-től újjátelepítő Nem eskéri-K iss ősi cím eré
ből a zászlótartó férfialak felsőtestét. A kezében tartott zászló színe ere
detileg vörös és ezüst. Összeköti két azonossági jelünket a címert és a 
zászlót. A  cím er aránya pontosan m egegyezik nemzeti címerünkkel. Göd 
Nagyközség tervezett cím ere pajzs alakú, egyszer hasítottan, egyszer vá- 
gottan három  m ezőből áll. A vágott mezőből a bal oldalon négy vörös és 
négy ezüst pólya látható. A jobb oldalon vörös mezőben egy egyenes ha
rang helyezkedik el, a harang nyelve éppen elmozdul. A harang alsó m e
zejébe az 1805. szám, felső részébe a Göd felirat kerül. Színe aranysárga. 
A címer alsó harm adát hullám os vágás választja el. A mező színe kék. A l
ján  zöld három szögön sárga (arany) színű kétem eletes őrtorony áll, m in
den szintjén nyitott kapukkal illetve ablakokkal. Fenn, középen bajvívó 
sisakból férfialak em elkedik ki, könyöktől felfelé. Bal kezében zászlót 
tart, m elynek színe vörös és ezüst. A bajvívó sisakba az 1225. évszám  ke
rül. Színek: a bal és jobb m ező alapszíne vörös. Baloldalon a pólyák szí
ne ezüst, jobb oldalon a harang aranysárga. Alsó harm adban kék és ezüst 
sávok. Az őrtorony aranysárga. A part zöld. A férfialak aranysárga, fején 
zöld lombkoszorú, a kezében tartott zászló vörös és ezüst.

A két helyre is megküldött kérésre először a Képző- és Iparművészeti lek
torátus Iparesztétikai Osztályának vezetője válaszolt és 1996. január 6.-án 
írásban közölte kialakított szakvéleményét. A szakvéleményt az alábbiakban 
ismertetjük;

Szakvélemény

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus heraldikai szakértő bizottsága 
megtekintette Göd Nagyközség címertervezetét, és az alábbi véleményt 
alakította ki:

A címerpajzs nagyon zsúfolt, és a heraldika szerkesztési szabályainak 
sem felel meg. (Folyóra nem kerülhet épület úgy, hogy azt fedi -  a felső 
mező egyszínű, holott osztott mező van; az ezüst és fehér szín együtt nem 
szerepelhet, mivel a két szín címertanban azonos, a széles kontúrosztás 
nem szabályos.)

M iután az 1995. évi LXXXIII. törvény (a M agyar Köztársaság nemzeti 
jelképeinek ... használatáról) 3. § 1. és 3. bek. értelmében az Árpád-sáv nem 
alkalmazható, Göd címerében a következő motívumok használhatók fel: a ha
rang, a bástya és a folyó.

E jelképek alkalmasak arra, hogy a nagyközséget szimbolizálják. Megfelelő he
raldikai, grafikai megformálásban a település egyedi, szép címerét alkothatják.
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A Szakértő Bizottság javaslata:

Harántosztott címer egyik mezejében a harang, a másikban várostorony. (A 
bástya megrajzolásához előképek tanulmányozása szükséges, hogy heraldikai- 
lag korrekt legyen.) A vizet a harántosztás vonalán elhelyezett ezüst pólya 
szimbolizálná. A pajzs arányára (7:8) ügyelni kell!

A külső díszekről:

Felhasználásukat a szakértő bizottság semmiképpen nem javasolja. Sisakot 
személy visel(t), településcímeren indokolatlan a jelenléte. Sisakdísz (itt a 
zászlótartó figura) pajzstakaró nélkül nem szabályos. Másrészt: személynek 
adományozott, nemesi címerelemeket nem lehet önkényesen településcímer
be átemelni.

Szakértők voltak: Dr. Straub Éva heraldikus, a Magyar Országos Levéltár 
főosztályvezetője, Tomay Miklós grafikusművész, a Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetségének tagja.

Mózemé Lőcsey Ágnes 
csoportvezető

1996. január 31.-én a Pest Megyei Levéltár igazgatója Egei Tibor szemé
lyesen kereste fel a gödi polgármesteri hivatalt és az alábbi javaslatokat tette 
Göd Nagyközség címertervével kapcsolatban:

1. A külső díszek teljes elhagyása (bajvívó sisak, zászlótartó férfialak).
2. A címer bal oldalán az Arpád-sávokat meg lehet tartani, de ne hétszer 

osztottan, hanem ötször, vagy kilencszer (ezzel eltérne az ország címerétől).
3. A címer jobb oldalát két részre kell osztani, középen egy hullámos ezüst 

sávval, amely a Dunát jelképezi.
4. A jobb felső mezőbe lebegtetve a harang motívum kerüljön.
5. A jobb alsó mezőbe pedig lebegtetve a római őrtorony motívum helyez

kedjen el.
A színek arányát Egei T ibor javaso lta  a m űvészre bízni. A  cím er tar

talm i részének és form ai m egjelenítésének e lfogadása után, javasolta, 
hogy egy a heraldikai előírásokat ism erő szakem berrel (m űvésszel) ké
szíttesse el a polgárm esteri hivatal a cím ert, am it azután a K épző- és 
Iparm űvészeti Lektorátushoz lehet zsűrizésre benyújtani. Egei Tibor a 
Szentendrén lakó Balogh László grafikusm űvészt javaso lta  a cím er, le
írás alapján történő m egrajzolására felkérni. Ennek várható költsége 50- 
60 000 forint darabonként. A  színes szitanyom atokból három  darabot 
célszerű készíttetni, am elyből egy példányt a Pest M egyei Levéltárnak
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kell m egküldeni, egyet a helyi irattárban kell letétbe helyezni, a har
m adikat pedig a községháza nagyterm ének a falán volna célszerű elhe
lyezni. A  későbbiek során lehet a cím er színes szitanyom atát helyi k i
tüntetés részeként is adom ányozni.

A címeralkotás következő mozzanata az 1996. március 20-án m egtar
tott képviselő-testületi ülésen zajlott, ahol megvitatták, úgy a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus, mint a Pest M egyei Levéltár igazgatójának a cí
merrel kapcsolatos javaslatait illetve szakvéleményét. Ezen a testületi ülé
sen a tém a előterjesztője Dr. Bognár László polgármester és Bátorfi József 
önkormányzati képviselő volt. Az ülésen négy önkormányzati bizottság 
véleményét és a két -  e tárgyban -  illetékes véleményező szervezet javas
latait figyelembevéve kialakítottak egy -  most m ár véglegesnek tűnő -  cí
merképet, m elyet Göd Nagyközség Önkormányzat 2. (1996. III. 20.) sz. 
rendelete az alábbiak szerint rögzít:

„Göd Nagyközség jelképei:

Göd Nagyközség címere pajzs alakú, egyszer hasítóttan, egyszer vágottan, 
három mezőből áll. A vágott mezőből a bal oldalon négy vörös és három ezüst 
pólya látható. A jobb oldalon vörös mezőben aranysárga színű harang helyez
kedik el. A harang felső részébe GÖD felirat, alsó mezejébe az 1805. évszám 
kerül. A címer alsó harmadát hullámos vágás választja el. A mező színe kék. 
A címerpajzs alján zöld háromszögön sárga (arany) színű két emeletes, vörös 
tetejű épület áll, minden szintjén nyitott kapukkal. A pajzs bal oldalán a leg
felső vörös pólya közepére az MCCLV évszám kerül. Göd Nagyközség Ön- 
kormányzata zászlajának színe vörös és ezüst. Arányai az úgynevezett 
„gonfagon” lobogónak felelnek meg, 1:2, vagyis a zászló hossza a szélessé
gének a kétszerese. A címer a zászlórúd felé eső képzeletbeli függőleges har
madoló vonalon áll.

Göd Nagyközség Önkormányzat pecsétje kör alakú. Középen a címerrel, 
amelyet kettős körgyűrű vesz körül. A körgyűrű felső felében „GÖD NAGY
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA” a felirat, két csillag között. Az alsó felében 
több felirat lehetséges. Ilyenek:

Polgármester 
Alpolgármester 
Polgármesteri Hivatal stb.

Az 1996. március 20.-án kelt Önkormányzati rendeletben leírt címer 
azonban még m indig nem a végleges változat, mert az 1996. április 24-én 
keltezett újabb önkormányzati rendelet, hatályon kívül helyezi a Szerveze-
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ti és M űködési Szabály
zatról és annak módosítá
sáról szóló, a megalkotott 
címer leírását is tartalma
zó 1./1995./11. 10./, a 16. 
/1995./ V ili. 30./, a 17. 
/1995./ 1X.13./, az 5. 
/1995./ X ll. 20./, a 2. 
/1996./ 111. 20./ számú ön- 
kormányzati rendeleteket 
és újból meghatározza -  
szóról-szóra megismétel
ve -  a 2. /1996. /111. 20./ 
számú rendeletében leírt 
jelképeket. U gyanezt a 
m egszövegezést teszi 
közzé a Göd Nagyközség 
Ö nkorm ányzat Polgár- 
mesteri Hivatal 1996. má
jus 2-i dátummal kiadott 
közlönye is. A címer ábrá
zolása azonban három 
ponton is eltér a hivatalos 

okmányokban leírtaktól, nevezetesen a címerpajzs baloldali részén a leg
felső vörös pólyában elhelyezett évszám már nem római számmal van írva 
és a harangról lemarad az 1805-ös évszám, valamint a címer alján a zöld 
háromszögön álló vörös tetejű épület nem kétemeletes, hanem három. En
nek a három -  reméljük legutolsó -  módosításnak az okmányokban, jegy
zőkönyvekben nincsen nyoma. Végrehajtója valószínűleg az önkormány
zati testületnek való bejelentés nélkül cselekedett, vagy ha nem így tett, ak
kor ezt a „legutolsó” változtatást okmányban nem rögzítették.

Arra az alapvető szabályra viszont kötelességemnek tartom felhívni az ol
vasó figyelmét, hogy a heraldikában a jobb és bal oldal megcserélődik. Miért 
is van ez? Azért, mert mint ezen dolgozat elején a címerek eredetéről szóló 
részben leírtam, az első címerábrákat a lovagok (harcosok) a pajzsukra festet
ték. A pajzsot viselő személy pedig -  magától értetődően -  a pajzsa mögött 
állt. Innen nézve pedig a pajzsán lévő ábrák jobb és bal oldala nem ott van, 
amint azt szemből nézve látjuk. A címertan ezt az alapállást vette át. Göd 
Nagyközség címeralkotói az erről szóló okmányokban, címerleírásokban a

A végleges változat
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mindenki számára könnyebb érthetőség kedvéért nem követték ezt a régi sza
bályt, egyrészt azért is, hogy elkerüljenek jó néhány félreértést és megkímél
jék magukat a leírások elején vagy végén az erre irányuló magyarázó szöveg 
elhelyezésétől. Mindettől függetlenül, a címertan szabályai szerint Göd címe
rében a harang nem a jobb, hanem a bal oldalon van, illetve a heraldika szak- 
kifejezésével élve „lebeg”.

Ennyiből álltak Göd Nagyközség címerének és zászlajának megalkotás! és 
elbírálási procedúrái, amelyeknek tényleges munkái megközelítőleg két évig 
tartottak. Ez a viszonylag hosszú és időnként heves vitákat, ütközéseket kivál
tó munka, így legalább igen alapos és körültekintő volt, ami végül is egy szép, 
Göd történetét, jellegzetességeit jól kifejező és a heraldika szabályainak is 
megfelelő címert eredményezett.

És végül: a címer tervezése nem járt költségekkel.

Köszönetemet fejezem ki a cikkben szereplő dokumentumok összegyűjtésében 
való aktív közreműködéséért Hamarné Kismartoni Adriennek.

Külön elismerés illeti Nagy István gödi faszobrászt, aki fába faragta a 
címert és elkészítette a sokszorosításhoz szükséges öntömintát is.
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Nemeskéri-Kiss Miklós:

Vándorlásom nyugat felé, 1945-1947
Egy gödi katonatiszt viszontagságai 

a második világháború befejezése után

Több mint fél évszázad elmúltával elérkezett az 
idő, hogy visszagondoljak arra az élménydús 
időszakra, amelyet közvetlenül a háború utáni za
varos években éltem át és amelynek eseményeire 
még most is jól emlékszem.

Mindazokat, amelyeken a háborús években 
keresztül mentem, korábban részletesen leírtam a 
Doni Naplómban. A tizennyolc hónap időtartamú 
ffontszolgálatom eseményeinek leírásai, amiből 
több mint egy évet a Második Magyar Hadsereg 
parancsnokságán, lány Gusztáv vezérezredes se

gédtisztjeként töltöttem el, megtalálhatók ebben a naplóban. (A Napló jelen
leg a Magyar Honvédség Hadtörténeti Levéltárában található.)

A Doni katasztrófa átélt eseményei és az ezt megelőző ffontszolgálatom, 
amit a nyíregyházi 4. Huszárezred kötelékében teljesítettem még 1941-ben, 
mély nyomot hagytak bennem, de ezekre itt már nem térek vissza.

Oroszországból hazatérve, 1943 nyarától a Honvéd Vezérkar főnökségre 
osztottak be, mint tartalékos hadnagyot. Nyelvtudásom miatt helyeztek oda, 
ahol a nyugati rádióállomások adásainak lehallgatásával és kiértékelésével 
bíztak meg.

Budapestről 1944 októberében települtünk át Sopronba, ahol egy légitáma
dás alkalmával történt sebesülésem folytán két hónapot töltöttem a soproni 
hadikórházban. A kórházból történt elbocsájtásom után jelentkeztem szolgála
ti helyemen, ahol 1945 április elejéig végeztem feladatomiát, innen az orosz 
hadsereg előnyomulása miatt Németországba vonultunk vissza. Itt Passau vá
rostól északra egy Breitenberg nevű helységben helyezték el osztályunk meg
maradt részeit. A legközelebbi kis város Wegscheid volt, ahová -  ha a körül
mények megengedték -  bejártam egy kölcsönkért kerékpáron. Miután az osz
tályom eredeti feladatát már nem végeztem, én pedig nem akartam tétlenked
ni, igyekeztem valami kapcsolatot találni a környéken elhelyezett, szétszóró
dott magyar katonai alakulatokkal. így sikerült összeakadnom Legeza 
vezérőrnaggyal, akit még 1942-ből a Doni frontról ismertem. Legeza meg-
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kért, hogy segítsem őt a környékre menekült magyar katonák összeírásában, 
amely munkát ő már néhány hete folytatott.

Az első amerikai csapatok, a megmaradt német alegységek kelet felé való 
visszavonulása után, május 1-én értek Breitenbergbe és Wegscheidbe. A ma
gyar katonákat az amerikaiak nem tekintették hadifoglyoknak, ezért mi azon
nal felvettük velük a kapcsolatot és felajánlottuk segítségünket a magyar ka
tonák és menekült polgári személyek összegyűjtésében, összeírásában.

Itt ért engem május 7-én a Rheimsben Jodl vezérezredes és Eisenhower 
főparancsnok által aláírt fegyverszünet, azaz a háború vége, ami május 9-én 
00,00-kor lépett életbe.

Breitenbergből, május utolsó napjaiban Legeza vezérőrnaggyal átköltöz
tünk Passauba, ahol lassú, de folyamatos tárgyalások következtében, már 
amerikai támogatással megkezdtük a komoly összeírói munkát. Az ameri
kaiak végül elismerték munkánk szükségességét, de hogy ennek hivatalos 
alapja is legyen, meg kellet szereznünk az amerikai parancsnokság hivatalos 
megbízását. Ennek érdekében az akkor Passauban állomásozó amerikai egy
ség parancsnokának, Payne alezredesnek kíséretében, június 7-én gépkocsin 
a München melletti Bad-Töltz-be utaztunk és ott az amerikai 3. Hadsereg 
parancsnokságán, hosszas tárgyalások után, valóban megkaptuk a hivatalos 
megbízást és -  ami a legfontosabb volt -  egész Bajorországra kiterjedő sza
bad mozgási engedélyt. Ennek birtokában, most már megkezdődhetett a hi
vatalos munkánk.

Június 10-én indultunk vissza az amerikai hadseregtől kapott gépkocsin 
Passauba, de útközben látogatást tettünk Triftemben Szombathelyi Ferenc ve
zérezredesnél, a Honvéd Vezérkar volt Főnökénél, aki nagyon szívélyesen fo
gadott és elismerését fejezte ki, az amerikaiaknál elért eredményeinkért.

Az amerkaiaktól kapott hivatalos irat, biztosította számunkra a XII. és a 
XX. amerikai hadtestek -  lényegében egész Bajorország -  területén a sza
badmozgást. Az előbb említett Hadtestek tisztjeivel kell majd a magyar kato
nák és polgári személyek összeírására, elhelyezésére, élelmezésére, gyógyke
zelésére, a magyar javak felderítésére és összeírására, valamint az önként 
jelentkezők hazaszállítására vonatkozó feladatok részleteit megbeszélnünk. 
Munkánk végzéséhez az előbb említett két amerikai magasabb egységtől ellá
tást és üzemanyagot kaptunk. Legeza vezérőrnagy és néhány munkatársa, to
vábbra is Passauban marad és az ottani 83. amerikai hadosztály tüzérparancs
noka Clay ezredes parancsnoksága alatt folytatják hivatalos tevékenységüket.

Most már komolyan megindulhatott a munkánk, ami bizony elég nehéz 
volt, nem annyira az amerikaiak, mint inkább a kellemetlenkedő, irigykedő 
német helyi hatóságok viselkedése miatt.
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Az első nagyobb feladat, amit A. P. Clay ezredestől kaptunk, a Bajor
országban fellelhető magyar állampolgárok elhelyezésének (tartózkodásának) 
és pontos számának megállapítása volt. Ehhez egy kis Opel Olympia kocsin 
jártam keresztül-kasul, hosszú időn át a kijelölt területen elhelyezett magyar 
katonai alakulatokat, felkutatva a szétszóródott magyar menekülteket.

Ebben a munkában nagy segítségemre volt, Legeza vezérőrnagy mellé beosz
tott magyar tiszt, Siegler Egon főhadnagy (jelenleg a Bundeswehr nyugállomá
nyú ezredese) és báró Waldbott Pál hadnagy (jelenleg ausztriai földbirtokos).

Útjaimon alkalmam volt találkozni barátokkal, régi ismerősökkel, néhány 
rokonommal, amely találkozások minden esetben újabb feltöltődést jelentet
tek számomra. Július 9-én egyik utam alkalmával eljutottam Weilheimbe a 
Horthy esaládhoz is. A családfő akkor már nem volt ott, mert Nümbergbe vit
ték tanúkihallgatásra az akkor meginduló háborús bűnösök elleni perben, de a 
család többi tagjával kellemes beszélgetést folytattam.

Később felkerestem a saali táborban (Regensburgtól délre) volt parancsno
komat, lány Gusztáv vezérezredest, akivel hosszan elbeszélgettünk. Igyekez
tem lebeszélni arról őt, hogy hazamenjen Magyarországra, annál is inkább, 
mert őt az új magyar kormány, mint háborús bűnöst nem kérte ki. Magyaror
szágon maradt felesége haláláról értesülve annyira elkeseredett, hogy nem le
hetett visszatartani és saját akaratából hazament.

Fontos megbeszéléseink voltak az amerikai 3. Hadsereg parancsnokságán, 
ahol többek között elintéztük, hogy a Bajorországban tartózkodó magyar kato
nákat -  még ha táborban voltak is -  menekülteknek (displaeed person) tekint
sék, amikor azokat, például a francia zónában hadifogoly táborokba zárták.

Július elején beterjesztettük az amerikai 3. Hadsereg parancsnokságának 
„népszámlálásunk” eredményét, miszerint 59 740 magyar tartózkodott a pas- 
saui körzetben és összesen 91 886 fő, az egész 3. Hadsereg területén.

Történt velem egy kellemetlenség az amerikai megszálló hatóságok rendet
lensége folytán. Egy amerikai katonai rendőrjárőr (MP) ellenőrzése alkalmá
val okmányaimat hamisnak nyilvánították és bevittek a Bad-Aibling-i fogoly
táborba. Itt július 7-től 23-ig kuksoltam, amíg végül leigazoltak és Clay ezre
des közbelépésére kiszabadultam és folytathattam a munkámat.

Augusztus elején találkoztunk először egy Magyarországról kiküldött bi
zottság tagjaival, akik tárgyalni jöttek az amerikai zónában tartózkodó magya
rok hazaszállításáról, de ugyanakor a háborús bűnössé nyilvánított személyek 
visszaküldéséről is. Az amerikai hatóságok ez utóbbi igénnyel kapcsolatban 
határozottan kijelentették, hogy mindazok a személyek, akiket ők nem nyilvá
nítottak háborús bűnössé, csak önként, saját akaratukból mehetnek vissza Ma
gyarországra.
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Az amerikai 3. Hadsereg megszállási körzetében lévő magyarok hazajutta
tásának megszervezése lett törzsünknek a legfontosabb munkája. Hosszú utá
najárás után megkaptuk a katonai hatóságok engedélyét, úgy a vasúti, mint a 
lovaskocsi menetoszlopokban történő hazaszállítás előkészítésére és szabad 
mozgására, valamint a németországi, mint az ausztriai amerikai és angol zó
nákban való ügyködésre, szervező tevékenységre. Összeköttetésbe léptünk a 
Magyar Vöröskereszt ennek a feladatnak segítésére kiküldött megbízottjával, 
Taubinger Lászlóval, akinek állomáshelye Münchenben volt. Taubinger segí
tett nekünk a magyar hatóságok embereivel és az oroszokkal való tárgyalá
sokban. Ugyancsak nagy segítségünkre volt az ausztriai angol Vöröskereszt 
is, amelynek képviselőitől külön okmányokat és egyenruhát is kaptunk, amit 
akkor kellett viselnünk, amikor az angol zónában dolgoztunk.

Az amerikaiakkal azonban néha voltak nehézségeink, elsősorban azért, 
mert a különböző parancsnokságaik között, nem volt összhang a velünk való 
kapcsolataikat illetően. Ők nem voltak járatosak az európai törvényekben, 
szabályokban, szokásokban és az életvitelt illetően. Voltak azonban kivételek 
is, mint éppen a mi közvetlen amerikai főnökünk Clay ezredes, aki nagyon ha
mar megértett minket és határozottan, erélyesen támogatott, amikor némelyik 
amerikai hatósággal, vagy főleg a németekkel támadtak nézeteltéréseink. Clay 
ezredes igazi típusa volt az okos, megértő, sokszor alkalmazkodni tudó 
vezetőnek. Amikor igaz barátságba kerültünk, elmagyarázta nekem, hogy mi
lyen módon választotta ki az amerikai hadsereg vezetése a megfelelő embere
ket a különböző parancsnoki posztokra 1942-ben, amikor egy kislétszámú hi
vatásos hadseregből, egy több milliós ármádiát kellett megszervezni. Ő példá
ul, addig sohasem volt katona, hanem matematika-fizika tanár volt egy közép
iskolában. A katonai szolgálatra való behívása után, hat hónapig -  miután egy 
különböző szakemberekből álló bizottság előtt alkalmassági vizsgát tett -  
csak tüzérparancsnoki kiképzést kapott, mert szellemi és fizikai képességei 
alapján ennek a beosztásnak ellátására tartották alkalmasnak. A hat hónap in
tenzív kiképzés után ezredessé léptették elő és kinevezték egy gyaloghadosz
tály tüzérparancsnokává. Ilyen és hasonló képességű és kiképzettségű embe
rekkel töltötték fel az óriásira felfejlesztett hadsereg parancsnoki és külön
böző vezetői posztjait. Ennek a módszernek a hátránya az -  amit ő is beismert 
- ,  hogy az ilyen parancsnokokat kizárólag a szakképzettségüknek megfelelő 
beosztásokba lehetett áthelyezni.

Sokszor volt alkalmam Clay ezredessel hosszasan elbeszélgetni, minden 
iránt érdeklődött, ami a magyarokkal volt kapcsolatos és -  megértette a prob
lémáinkat. Maga mondta nekem, hogy az amerikaiak semmit, vagy nagyon 
keveset értettek az európaiak gondjait, viselkedését illetően, de ő az alatt az öt
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hónap alatt, amíg együtt dolgoztunk, mindent megtett, hogy megkönnyítse -  
amennyire lehetett -  az ott tartózkodó magyarok helyzetét és megvédje őket, 
úgy a hozzá nem értő amerikaiak, mint az egyre ellenségesebben viselkedő és 
fellépő németekkel szemben. Mondhatom, hogy ez alatt az idő alatt igaz ba
rátok lettünk. Többször is felajánlotta nekem, hogy mindenben segíteni fog 
engem, ha Amerikába volna kedvem áttelepülni, ő pedig azon fog fáradozni, 
hogy amint lehet, Magyarországra látogasson. Állíthatom, nélküle bizony az 
ott lévő magyarok helyzete sokkal rosszabb maradt volna.

Ezekben a nyári hónapokban, a legfontosabb feladatunk a magyarok haza- 
szállításának megszervezése volt. A tevékenységi területünkön lévő magyaro
kat táborokba kellett összpontosítanunk, táborparancsnokokat kijelölni, akik
re szintén nagyon kemény munka várt. A vasúti szállításra szolgáló szerelvé
nyeket, rendszertelenül bocsájtották rendelkezésünkre az amerikaiak. Több
ször, a már indulásra készen álló csoportokat, az utolsó pillanatban értesítet
ték az indulás elhalasztásáról. Gyakran, egymásnak ellentmondó intézkedések 
születtek, a németek pedig folyton akadályokat gördítettek mindazon dolgok 
elé, ami a magyarokkal volt kapcsolatos.

Sok nehézséget és kellemetlenséget okozott nekünk az amerikai hatóságok 
együttműködésében meglévő összhang hiánya. Egy kiadott rendelkezést pár 
nap múlva teljesen megváltoztatott egy másik parancsnokság. Jellemző példa 
erre, a magyar katonák egyenruha-viseletét szabályozó rendelet. Az egyik ma
gasabb egység körzetében betiltották a rendfokozatok, kitüntetések viseletét, 
másutt pedig még az egyenruha viselését sem akarták engedélyezni, azzal 
együtt, hogy polgári ruhákat nem biztosítottak számunkra. Hamarosan belát
ták az intékedésük képtelenségét, és visszavonták az intézkedést. Hasonló, ne
hezen megmagyarázható utasításaik voltak a közlekedés terén is. Helyenként 
megtiltották a menekültek mozgásait. Nekünk is voltak nehézségeink ezen a 
téren, addig amíg nem kaptunk a legfőbb hatóságtól megfelelő mozgási 
lehetőséget biztosító okmányokat.

Törzsünk tagjai, rendszerint rendfokozattal és egy karszalaggal felszerelt 
egyenruhában közlekedtek. Az angol zónában viszont az angol vöröskereszt 
adott nekünk egyenruhákat és a közlekedésünket biztosító okmányokat. Ok az 
amerikaiak által kiállított okmányokat nem ismerték el. Amikor -  néhányszor 
előfordult -  orosz tisztekkel kellett kapcsolatba lépnünk, akkor amerikai 
egyenruhát kaptunk, hogy azok ne érzékeljék magyar tiszti mivoltunkat. Az 
első időkben, amikor a 83. amerikai hadosztálytörzsnek még nem volt orosz 
tolmácsa (annak ellenére, hogy északon a cseh-bajor határnál szomszédok 
voltak az oroszokkkal), Clay ezredesnek gyakran tolmácsoltam oroszul is. 
Mulatságos helyzetek adódtak az én orosz tolmácskodásomból, mert nem be-



Gödi Almanach 131

széliem jól az orosz nyelvet ahhoz, hogy egy fontos tárgyalást végig tolmá
csoljak. Azonban többször is találtunk olyan oroszt, aki tudott franciául vagy 
németül, ilyenkor ezeken a nyelveken tolmácsoltam. Mindez azt bizonyitja, 
hogy az amerikaiak mennyire nem voltak felkészülve arra a munkára, ami Né
metországban rájuk hárult.

Visszatérve munkásságunkra, meg kell említenem, hogy elnyúló tárgyalá
sok és huzavonák után, a pockingi táborból, az első hazainduló kórházvona
tot, végre 1500 fővel, szeptember 18-án, amerikai őrséggel kisérve útnak in- 
ditottuk. Ezt követően azonban minduntalan megszakadt a vonatok indításá
nak tervezett rendje, részben a vasúti gördülőanyag, részben szénhiány, de 
gyakran az oroszok akadékoskodásai miatt. Az oroszok például kategórikusan 
megtagadták az egyenruhás személyek fogadását.

Feladatunk volt, a vasúti szerelvények indításán kivül, a szekér és gép
kocsioszlopok összeállítása, ezek menetvonalának, pihenő- és éjjelezési he
lyeinek biztosítása valamint az ellátásuk megszervezése. Ezeknek a feladatok
nak a megbeszélésére szeptember 30-án Münchenben egy tárgyalás volt a 
Magyarországról érkezett küldöttséggel, a 3. Amerikai Hadsereg erre a fel
adatra kijelölt tisztjeivel és az angol valamint a magyar Vöröskereszt megbí
zottjaival. Az angolok jelenlétét az tette szükségessé, hogy az ausztriai angol 
zónában ők csak a saját vöröskeresztes szervezetük tagjait engedték tevékeny
kedni. Ezért kellett nekünk is -  miután Taubinger Lászlóval erre a feladatra 
kijelöltek -  az angol Vöröskereszt egyenruháját magunkra öltenünk és angol 
okmányokkal rendelkeznünk, amíg az angol zónában dolgoztunk.

A magyar kocsioszlopok menetvonalának kijelöléséhez és a menet meg
szervezéséhez október 9-én láttunk hozzá, miután az összes szükséges enge
délyt megkaptuk. Az ezzel a feladattal kapcsolatos mozgások végrehajtására, 
saját gépkocsimat vettük igénybe, egy általam választott gépkocsivezetővel, 
aki nem volt más, mint Mészáros József, aki korábban Gödön Édesapám al
kalmazottja volt. Miután én Németországban ráakadtam, magam mellé vet
tem. Nem csalódtam benne, mert a legnehezebb helyzetekben is egy száz szá
zalékosan megbízható, minden feladat végrehajtására kész munkatársat leltem 
benne.

Ezután, kis három fős csoportunkkal -  mert Taubinger is hozzánk csatlako
zott - já r tu k  végig az ausztriai, amerikai és angol zónán keresztül a Grazon tú
li orosz zónahatárig azt az útvonalat, amelyen majd az általunk összeállított 
magyar menetoszlopok haladni fognak. Nem irom le azt a sok nehézséget, 
amibe a majdani menetoszlopok útjának megszervezése során ütköztünk, 
főleg az éjszakázás! helyek, az emberek és a lovak élelmezésének biztosítása 
volt a legnehezebb feladat. El kell ismemi, hogy az angol hatóságok részéről
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igen kedvező fogadtatásban és maximális támogatásban részesültünk, ha va
lamit ők megígértek, azt mindig be is tartották. Miattuk kellemetlen meglepe
tésben sohasem volt részünk. Minket, szervezőket a legszívélyesebb fogadta
tásban részesítettek, szállást, élelmezést, üzemanyagot minden esetben bizto
sítottak számunkra. Az ellenkező és nekünk többször „keresztbe tevő” osztrák 
hatóságokkal erélyesen bántak és minden esetben kikényszerítették a velünk 
való együttműködést.

A hazatérő menetoszlopaink számára kijelölt útvonal, a következő volt: 
Poeking-osztrák határ-Schárding-R ied-L am bach-Inzersdorf-Spital am 
Phym; (innen angol zóna): Liezen-Kallwang-Leoben-Bruck a. d. M ur- 
Graz-Fürstenfeld. Idáig, az orosz zónahatárig összesen 480 kilométer. 
Fürstenfeldtől Szentgotthárdig, a magyar határig egy 23 kilométeres orosz zó
nán kellett keresztül haladniuk, ennek a kis útszakasznak a megszervezése 
volt a legnehezebben kivitelezhető.

Több mint két hétig tartó, nehéz tárgyalásokkal járó munka után, október 
29-én értünk vissza Passauba a Brit Vöröskereszt megbízottjával, aki az egész 
angol zónán végigkísért minket és sokat segített.

Amikor jelentésünket leadtuk Clay ezredesnek, elismerését fejezte ki és 
megdicsért bennünket, ami mindnyájunknak nagyon jól esett.

Passauban egy másik jó  hír is várt, az első levél, hosszú hónapok után 
Gödről édesapámtól és Budapesten maradt menyasszonyomtól. Mindnyájan 
jól vannak, habár nagyon nehéz körülmények között, de átvészelték Buda
pest ostromát és az azt követő hónapokat. Ugyancsak nagyon jól esett, a fel
sőgödi esperes plébánostól, dr. Antal Páltól kapott levél is. Ezeket a leveleket 
Magyarországról átjött (átszökött) személyek hozták. Az én válaszleveleimet 
a vasúti szállítmányokkal hazaindított személyekkel küldtem el, mert a pos
ta Németországból Magyarország felé még nem működött. Ezt követően ha
tároztam el, hogy igyekszem egy Magyarországra induló kórház vonattal, ha 
rövid időre is, de hazalátogatni. Kértem Clay ezredest, osszon be egy Buda
pestre induló vonatszerelvény amerikai őrségébe, mint tolmácsot. O ezt meg 
is ígérte, de sajnos a hazaindulásra még két hónapot kellett vámom, mert köz
ben újabb technikai nehézségek és az oroszok akadékoskodása miatt, egy 
időre leállították a vasúti szerelvények indítását.

November végén, újabb kellemetlen meglepetés ért: Clay ezredest áthe
lyezték egy másik, Ausztriában állomásozó magasabb egységhez. Személyé
ben elvesztettem a magyar ügy, egy pótolhatatlan támaszát. A helyébe lépő 
amerikai tiszt -  „csak” egy zászlóaljparancsnok -  bármennyire igyekeztünk is 
kiérdemelni, nem adta meg azt a támogatást, amelyben Clay ezredes öt hóna
pon át minket részesített.



Gödi Almanach 133

A hazalátogatási lehetőségre várva, csökkentett létszámmal folytattuk a 
munkánkat azzal is megnehezitve, hogy beállt a tél, hidegre fordult az idő, az 
élelmezési problémákon kivül fíítési gondjaink is voltak. Számunkra igen 
rossz következményei lettek annak, hogy az amerikai megszálló hatóságok 
december elejétől a németekre bízták a még Németországban tartózkodó ma
gyarok elhelyezését és ellátását. A németek mindent megtettek annak érdeké
ben, hogy a magyarok életét minél jobban megkeserítsék.

Hosszú várakozás után végre, december 21-én értesítettek, hogy egy kór
házvonat indul 23-án Budapestre és erre engem is beosztottak, a vonatot 
kísérő amerikai őrség tagjaként, mint tolmácsot.

Időt szakítottam arra, hogy 22-én elutazzak Weilheimbe, mert pár napja ér
tesültem arról, hogy Horthy Miklóst a Nürnbergi Nemzetközi Bíróság vissza
engedte családjához. Ott is találtam az egész családot egybegyűlve a közelgő 
karácsonyi ünnepekre. Nagy örömmel fogadtak és Horthy Miklós beszámolt 
nekem arról a közel négy hónapos fogvatartásáról, amit Nümbergben töltött. 
A bíróság minden ellene felhozott vádat elejtett, az ügye tárgyalásig sem ju 
tott el. Üzenetet küldött velem szüleimnek és más ismerősöknek, akik bizto
san örülni fognak neki.

Visszatérve Passauba, összecsomagoltam és átmentem Pockingba jelent
kezni a Budapestre induló kórházvonat parancsnokánál, Nolte századosnál. 
Nolte kapitány feladata az volt, hogy a 1116. szállítmányszámú kórházvona
tot, harminc fős legénységi állományával Budapestre, majd a sebesültek, be
tegek átadása után visszakísérje. Erre az alkalomra kaptam egy új amerikai 
egyenruhát és elláttak a szükséges úti okmányokkal. Nolte századost az első 
pillanattól kezdve szimpatikusnak tartottam és még aznap este összebarát
koztunk.

Szerelvényünk a berakodás után, másnap, december 24-én, karácsony estéjén 
17,00-kor elindult Pockingból. A vonaton a legénység részére egy jól fűtött há
lókocsi volt biztosítva, a szállítmányparancsnok külön fülkét biztosított magá
nak, amit olyan szépen rendezett be, hogy még karácsonyfánk is volt. Utunk, 
mindezek ellenére nem a legsimábban bonyolódott. December 25-én, karácsony 
napján reggel 08,00-kor, minden baj nélkül értünk Linzbe. Ennstől már az orosz 
zónában haladtunk, így értünk 20,00-kor Bécsbe, ahol sokáig kellett várakoz
nunk, mert nem tudtak a szerelvényre mozdonyt adni. Másnap hosszú tárgyalá
sok után, csak délután indulhattunk el az eddigi mozdonnyal, mert az oroszok 
még addig sem tudtak másik mozdonyt biztosítani számunkra. A kórházvonat
ban elhelyezettek azonban semmiben nem szenvedtek hiányt, mert az indulá
sunk előtt az amerikai hatóságok nyolc napi élelemmel látták el a szerelvényt. 
December 26-án este Hegyeshalomnál léptük át a magyar határt, egy gyorsan
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végrehajtott ellenőrzés után. A gyorsaság oka az volt, hogy a részletes 
ellenőrzést a magyar hatóságok Budapesten tervezték elvégezni.

Nehéz leimi azt az érzést, ami több mint nyolc hónapos vándorlásom után, 
magyar földre lépve elfogott. Mikor április elején hazámból kiléptem, nem 
gondoltam volna, hogy még ebben az évben -  és az amerikai hadsereg egyen- 
mhájában -  fogom Magyarországot viszontlátni.

Hosszú utazásunk alatt sokat beszéltem Magyarországról Nolte kapitány
nak és a vele együtt étkező altiszteknek. Igyekeztem nekik megmagyarázni, 
hogy milyen régi és nagy történelmi múltú, de nagyon szomorú helyzetbe ju 
tott ország területére lépnek. Ezen beszélgetések során említettem Nolténak, 
hogy milyen nehéz körülmények között élnek most a szüleim, de ennek elle
nére -  amint levelükben is írták -  még reménykednek és egyelőre nem kíván
ják elhagyni hazájukat. Ami engem illet, én most nem akarok végleg vissza
jönni, de nagyon szeretném, ha Budapesten élő menyasszonyomat -  akivel az 
egyetemen ismerkedtem meg -  kihozhatnám Németországba. Legnagyobb 
meglepetésemre és örömömre azt válaszolta, hogy ő vállalja a kihozatalt, ami
kor vonatunkkal visszaindulunk. Ez nagy boldogság volt számomra, de nem 
tudtam elhinni, hogy ez az ígéret valóra is válhat.

Utazásunk Hegyeshalomtól, még elég körülményes volt, elirányítottak -  
nem tudni milyen okból -  Szombathelyre, onnan Nagykanizsára és Kaposvár
ra, ahová a sok megállás miatt csak este értünk. Kaposváron várt a magyar po
litikai rendőrség. A következő nap, december 28-a, a vonaton lévő magyarok 
igazoltatásával telt el. Este indultunk tovább és csak másnap reggel értünk 
Érdre, ahol újra megállították a vonatot és azt a pár kilométert ami a budapes
ti Déli Pályaudvarig még hátra volt, órák alatt tettük meg. Este nyolc óra volt, 
amikor szerelvényünk végre begördült a pályaudvar egyik vágányára.

Amint tehettem, felszaladtam menyasszonyomhoz a közeli Ugocsa utcába. 
Nagy öröm volt mindkettőnknek ez a viszontlátás, különösen amikor meg
mondtam neki, hogy valószínűleg lehetőség nyílik arra, hogy kivigyem ma
gammal, amikor visszaindulunk. Igen ám, de amikor ezt édesanyjával is közöl
tem, ő azt mondta, hogy ebbe csak akkor egyezik bele, ha előzőleg összeháza
sodunk. A hivatalos útitervünk szerint, január 3-án kell visszaindulnunk, a 
probléma tehát az volt, hogy miként lehet egy házasságkötést négy nap alatt le
bonyolítani, különösen akkor, amikor ebben az időbe még egy vasárnap (30-a) 
és a január elseje is beleesik. Később, amikor a menyasszonyomat bemutattam 
Nolte századosnak és az „anyósjelöltem” ultimátumát is közöltem vele, azt vá
laszolta, hogy ha a visszaindulásunkat nem is lehet elhalasztani, ő minden 
lehetőt megtesz, hogy házasságkötésünk létrejöhessen. Nagyon szép gesztus 
volt ez tőle és mi hálásan köszöntük meg neki a felajánlott segítségét.
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Vasárnap, december 30-án reggel a menyasszonyommal a Vöröskereszt 
Kórház kápolnájában misén voltunk, utána pedig Nolte századossal az Ame
rikai Missziónál jártunk, hogy elintézzük vonatunk mozdonyának megjavítá
sát. Az Amerikai Misszió egy gépkocsit bocsátott rendelkezésünkre, hogy Bu
dapesten zavartalanul közlekedhessünk. Este a menyasszonyomnál vacsoráz
tunk Noltéval és Szapáryékkal. A vacsorához Nolte hozott amerikai élelmi
szer csomagokat, amelyek az ott lévőknek nagyon ízlettek.

Hétfőn, december 31 -én egész nap hivatalos ügyeinket intéztük. A vona
tunk a Déli Pályaudvaron állt, immáron a betegek nélkül, mert őket az előző 
napon kirakták és a magyar kórházakba szállították. Az amerikai katonák, az 
őrség kivételével, szabadnapot kaptak és a városban nézelődtek. Pénzt bevál
tanunk nem sikerült, de dollárjainkat mindenütt elfogadták fizetőeszközként. 
Este a menyasszonyommal és Nolte századossal a „Zöld Fa” vendéglőbe 
mentünk vacsorázni. Nagyon jó  volt a vacsora, a hármunk vacsorájáért 
38 000 000 pengőt fizettünk, ami rádöbbentett a pengő nagymértékű elérték
telenedésére. Éjfél után, jó hangulatban tértünk vissza.

1946. január 1., Újév. Reggel a városban sétáltunk, gyűrűket vettünk majd 
az Amerikai Misszió gépkocsijával kimentünk Gödre a szüléimhez, bejelente
ni nekik házasságkötésünket, majd átadtuk nekik a Nolte századostól részük
re küldött élelmiszercsomagokat is. Nagy volt a találkozásunk feletti örö
münk. Szüleim bizony nagyon szerény és szomorú viszonyok között élnek 
egy alkalmazotti lakásban, mert a kúriánkban orosz katonaság volt beszállá
solva. Ok reménykedtek és bíztak a jövőben, volt alkalmazottaik is sokat se
gítik őket, meghagyott földjük megművelésében.

Este visszamentünk Budapestre, ahol Noltéval megvacsoráztunk egy 
vendéglőben. Mozdonyunk javítása még mindig nem fejeződött be.

Január 2-án egész nap rohanás az esküvő ügyében. A menyasszonyom 
édesanyja révén egy ügyes ügyvédet találtunk, aki a délelőtt folyamán a vá
rosházán megszerezte a házasságkötéshez szükséges összes iratot, mindezt 
soron kívül igaz, hogy néhány dollár ellenében. Délutánra minden okmá
nyunk megvolt és újabb dollároknak köszönhetően, máris a Kerületi Elöljáró
ság épületében voltunk a polgári házasság megkötése céljából. Nolte százados 
volt az én tanúm és én mint „amerikai katona” szerepeltem. Ügyvédünk 
előzőleg jól előkészített engem, hogy nem szabad magyarul megszólalnom, 
hanem kizárólag angolul. Az ügyvéd fordította a ceremónia szövegét, igen 
gyatra angolsággal, én persze minden szót értettem magyarul is. Kissé meg 
voltunk akadva, amikor az anyakönyvvezető személyazonosságomat igazoló 
okmányt kért tőlem, ami nekem nem volt. Nolte gyorsan feltalálta magát és 
elővette zsebéből a hivatalos, pecsétekkel ellátott angol nyelvű menetlevelet
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és annak számát diktálta be, amit be is jegyeztek az anyakönyvbe. Az azonnal 
kiállított házasságlevélben az áll, hogy a vőlegény amerikai állampolgár, az 
US. Army tagja, amit bizonyít a 1116. számú Amerikai Hadsereg Parancsnok
ság által kiállított okirat. ( A l i i  6-os szám a vonat szerelvényünk szállítmány
száma volt, ami a bemutatott „menetlevélen” szerepelt). Mindez egy fél óra 
alatt, a Kerületi Elöljáróság vezetőjének adott húsz dollár ellenében történt. 
Az Elöljáróságról kifelé haladva, még egy mulatságos jelenet részesei lehet
tünk, amikor is egy, a hivatalban dolgozó alkalmazott lány, aki ismerte a 
menyasszonyomat, megkérdezte tőle, hogy igazán egy amerikai katonához 
ment férjhez? Hogyan lehetséges ez, amikor ő egy szót sem tud angolul? Az 
újdonsült feleségem, nem vesztette el a fejét és azt felelte; „Jól megértjük egy
mást, mert a férjem beszél pár szót németül”. Én természetesen mindent hal
lottam, de mivel „nem tudtam magyarul”, nem is reagáltam rá. A XII. Kerü
leti Elöljáróságról azután a Vöröskereszt Kórház kápolnájába mentünk az 
egyházi esküvőre. Itt a jelenlévő pap, akit ebből a célból mozgósítottunk, kér
te, hogy tartsuk be az előírt házasság-bejelentési időt, mire Nolte százados egy 
újabb húszdollárost a markába nyomva (egy másikat már korábban kapott a 
gyors jelenlétéért) az Egyház részére, azt mondta neki, hogy fél órán belül az 
esküvőnek le kell zajlania, mert a vonatunk indul vissza Németországba. Er
re a két nyomós érvre a pap „elfelejtette” a kihirdetési időt és azonnal össze
adott bennünket.

Este 19,00-ra, gyakorlatilag egy nap alatt el volt intézve a házasságunk, 
úgy a Polgári Hatóság, mint az Egyház színe előtt. (Nem tudom, hogy állam- 
és egyházjogilag érvényesnek számít-e a házasságunk, de minden esetre, már 
több mint ötvenegy éve töretlenül tart.)

Január 3-án csütörtökön délelőtt „vadonatúj” feleségemmel az Amerikai 
Misszió kölcsönkért autóján kimentünk Gödre, mert telefon híján nem tudtuk 
szüléimét a házasságkötésünkre Budapestre hívni. Nagy örömmel fogadtak és 
kívántak sok boldogságot és szerencsét. Megígértem nekik, hogy ha alkal
mam nyílik rá, újra visszajövök egy másik amerikai vonattal.

Délre visszakaptuk rendbehozott mozdonyunkat, beszereztük a mindig sok 
utánajárást igénylő okmányokat és délután 16,30-kor vonatunk kigördült a Dé
li Pályaudvarról. Feleségemnek semmiféle úti okmánya nem volt, Nolte száza
dos saját fülkéjében helyezte el Öt és a lezárt ajtó elé egy katonát állított, aki 
amikor a határon az orosz ellenőrzés végigjárta a vonatot, nem engedte be oda 
azokat, mondván, hogy ez a kapitány magánfulkéje. Nem akadékoskodtak.

Ez esetben gyorsabban haladtunk, mint idejövet, de az utazás így is hosszú 
volt. Győrben ébredtünk és este érkeztünk Bécsbe. Itt ismét vámunk kellett, mert 
öreg mozdonyunk újra felmondta a szolgálatot, másikat pedig nem tudtak adni.
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Január 5-én szombaton, ittlétünket a város megtekintésére használtuk ki, 
ahová én idegenvezetőt játszva, végigkísértem az amerikai őrség tagjait, 
ugyanakkor Nolte százados a bécsi amerikai törzsnél élelmet vételezett, mert 
a hosszabbra nyúlt út miatt kezdtünk kifogyni az élelemből. Feleségemmel 
most már egy külön fülkét kaptunk, mert innen az amerikai vonatszerelvé
nyek, még az orosz zónán keresztül is szabadon közlekedhettek. Utunk utol
só része így sokkal kellemesebb volt, mert a kemény hideg ellenére a szerel
vényt jól fűtötték.

Január 6-án Bécsben 11 órakor a Karlskirchébe mentünk misére, Nolte szá
zados is velünk tartott. Az őrség tagjai kirándultak Hüttenbergbe, ahol jót 
szánkóztak, mert az éjszaka nagy hó esett. Később a feleségemmel ismerő
söket kerestünk fel a városban. Este visszakaptuk megjavított mozdonyunkat 
és éjszaka tovább indultunk, de már derült időben.

Január 7-én Melknél ébredtünk. A zónahatáron orosz részről lazán ellenő
riztek, viszont az amerikaiak alaposan átfésülték a vonatot. Feleségemet Nolte 
kapitány ismét a fülkéjében helyezte el. Kis izgalom után mégis „átcsúsz
tunk”. Este néhány órát töltöttünk Linzben, ahonnan este fél tízkor indultunk 
tovább és másnap, január 8-án 14 órakor értünk Passauba. Mi ott a felségem
mel kiszálltunk, a szerelvény pedig tovább ment Regensburgba a hadosztály
parancsnokság székhelyére. Elbúcsúztunk Nolte századostól, melegen meg
köszönve mindazt, amit értünk tett. Igaz barátot találtunk személyében.

így fejeződött be több mint két hetes utam, és mondanom sem kell, milyen 
meglepetést okozott passaui törzsünknél, amikor nősen toppantam be. Nagy 
ünnepséget csaptak és kaptunk egy sokkal kényelmesebb szobát a Spitzberg- 
ben. A feleségem hamar beleszokott az új környezetébe, és a német háziasszo
nyunk is nagyon megkedvelte.

Az én munkásságom a régi vonalon folytatódott, újra sorra jártam a tábo
rokat, ahol még maradtak magyarok. A szekér-menetoszlopok indítását, a téli 
időjárás miatt -  ami az ausztriai hágókat járhatatlanná tette -  leállították, de a 
vonatokat rendszertelenül ugyan, de indítottuk.

Sok utánjárásomba került, amíg feleségemnek megszereztem a szükséges, 
-  a német hatóságok által kiállított -  okmányokat, de végül is minden elin
téződött.

Egy hivatalos utam alkalmával, január 29-én Ambergben felkerestük mos
tani beosztásában Nolte kapitányt, aki szívélyesen fogadott és megvendégelt. 
Másnap 30-án meglátogattuk József főherceget, aki már hónapok óta Regens- 
burg mellett lakott, rokonai egyik kastélyában. Hosszan elbeszélgettünk vele 
és átadtam neki édesapám jókívánságait. Magas kora ellenére aránylag jól 
van, már kilencven körüljár. Nagyon örült látogatásunknak.
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Kerestem a lehetőségét annak, hogy ismét elutazhassak Magyarországra, 
mivel szüleimnek is megígértem, de feleségem holmijait is el kellene hoznom, 
mert gyors indulásunk miatt csak kevés ruhát tudott magának összepakolni.

Sajnos az amerikaiak -  egy idő óta -  a haza induló vonatszállítmányokat, 
technikai okokra hivatkozva ismét leállították, pedig még sok magyar vár a 
hazamenetelre.

Szívós utánjáró munkánk eredményeként végül jelezték a következő kór
házvonat indítását. Az indító állomás: Pocking, az indulás időpontja: február 
14. Erre az 513. szállítmányszámú kórházvonatra engem is beosztott az ame
rikai hadosztály-parancsnokság, mint tolmácsot. A kórházvonat parancsnoká
vá Spann főhadnagyot nevezték ki. Február 14-én délben indultunk el. Örül
tem az indulásnak, de nehéz volt elszakadni feleségemtől, alig egy hónapig 
tartó együttlét után.

Utunk nem volt olyan problémamentes, mint az előző. Egyrészt azért, mert 
Nolte százados sokkal határozottabb és erélyesebb parancsnok volt, mint ez a 
fiatal főhadnagy, másrészt pedig, mert közben az oroszok jobban megszervez
tették a magyarokkal a vonatok ellenőrzését. Az első kellemetlenség Bécsben 
ért minket, ahol szerelvényünket a város orosz zónájában lévő külvárosi pá
lyaudvarra irányították. Ez a pályaudvar Wien-Hüttenberg volt, ahová febru
ár 15-én reggel érkeztünk. Mozdonyunk, mint az előző alkalommal is, megint 
„bedöglött”, az oroszok meg nem akartak másikat rendelkezésünkre bocsáj- 
tani. Másik probléma az volt, hogy a kórházvonaton az éjszaka meghalt egy 
ember. Az ilyen esetre nem voltunk felkészülve.

Február 16-án egész nap tombolt a hóvihar, mozdonyt csak este kaptunk, 
ez egész éjszaka szenet rakodott és csak másnap hajnali öt órakor tudtunk to
vább indulni. Bruckban három órát vártunk, Hegyeshalomba csak 14,00-kor 
érkeztünk.

Olyannak, aki régen járt odahaza, önkéntelenül is megdobban a szíve, 
amikor hazai földre lép. Mi sem voltunk mentesek ettől az érzéstől és bizony 
a vonat sok beteg utasának könny csillogott a szemében, amikor megpillan
totta a vasútállomáson lengő háromszínű nemzeti zászlót a koronás magyar 
címerrel, amelyet úgy látszik rajta felejtettek. Nem vártak ünnepélyes fogad
tatást a vonat utasai, nem igényeltek katonazenekart és iskolás gyerekek sor
falát, hiszen mindenki tisztában volt azzal, hogy szegény, lerongyolódott, 
háborút vesztett országba érkezik, melyben csak munka, építés, verejtékezés 
vár rá. Joggal számít azonban a hosszú kényszerű távoliét után, a betegen ha
zatérő katona, aki nélkülözések között hónapokig nyomorgott, az a polgári 
személy, aki idegen földre menekült a háború borzalmai elől, egy meleg 
testvéri kézszorítást, egy üdvözlő szót. Ő aki hallgatott a magyar haza hívó



Gödi Almanach 139

szavára, az otthonról sugárzott rádióadásokon keresztül annyiszor elhangzott 
üzenetekre, felhívásokra: „Mindenkit szeretettel hazavárunk, még azokat is, 
akik esetleg hibáztak, mindenkinek megbocsájtunk, ha épitő munkása akar 
lenni a nemzetnek!”. Ok hazajöttek. Betegen, összetörtén, de hazajöttek. 
Hosszú menekülés, idegenben lét összes fájdalmát hozták szivükben haza és 
bizakodással tekintettek a jövőbe, vártak valamit a hazától!

Az elérzékenyült, boldog embereket azonban hamar magukhoz téritette a 
rideg valóság. A vonat még meg sem állt, rendőrök vették körül a szerelvényt, 
az „Isten hozott!” helyett rekedt hang ordított végig a sínek mellett: „Senki ne 
merjen leszállni, mindenki maradjon a vonaton! Aki szökést kísérel meg, azt 
lelövik!” Az emberek meglepetten néztek egymásra: Ez a meleg fogadtatás? 
-  mondogatták. Majd visszabújtak az ablakokból és néma csendben várták, 
hogy mi történik velük.

Spann főhadnagy a vonat parancsnoka, Dunn őrmester a helyettese, és én 
leszálltunk a vonatról, bementünk a politikai rendőrség irodájába. Magas, 
sovány, feketehajú, közönséges arcú rendőrszázados fogadott, üdvözölte a 
vonat parancsnokát a magyar demokratikus kormány nevében, mint a 
Hazahozatali Kormánybizottság kiküldöttje és egyben közölte, hogy a 
rendőrség mindenkinek hazautazási okmányokat fog kiállítani, ezért a vonat 
egy ideig állni fog.

A vonatparancsnok megadta a létszámot: 52 férfi, 118 nő, 230 gyermek. 
Kijelentette, hogy minél hamarabb tovább szeretne menni a vonattal a betegek 
miatt és kérte, hogy igyekezzenek a formaságokkal. Minden kocsiba egy 
rendőrtiszt ment, melléje -  javaslatomra -  egy-egy amerikai katonát osztott be 
a főhadnagy, akiknek az volt a feladatuk, hogy vigyázzanak, nehogy bármit is 
elszedjenek a vonat utasaitól. Felvették -  egyenként -  mindenkinek az adatait, 
majd az irodában nekilátttak az igazolványok gépeléséhez. A munka lassan 
ment, mert közben besötétedett és az irodában nem volt villany, gyertyák mel
lett dolgoztak a félhományban.

Az amerikai vonatparancsnoknak is feltűnt, hogy az irodában mennyi 
fontoskodó civil nyüzsög és mindenbe beleütik az orrukat. 18-19 éves forma 
fiatal emberek, akiket minduntalan „főhadnagy úr”, „százados úr”-nak szólí
tottak. Spann főhadnagy meg is kérdezte egyiktől, hogy ő tulajdonképpen mi
csoda? „Nyomozó százados” -  volt a válasz és gyorsan hozzátette: 
„Mauthausenbe voltam deportálva másfél évig, az amerikaiak szabadítottak 
fel”. Elmondta ezután, hogy amikor hazajött, politikai érdemei folytán jelent
kezett a politkai rendőrséghez és ma rendőrszázados. Azelőtt foglalkozása 
kereskedő volt Munkácson. Spann tőlem kérdezte csodálkozva, hogyan lehet 
az, hogy valaki minden előképzés és szaktudás nélkül legyen egyszerre ilyen
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felelősségteljes állásban, de erre én sem tudtam válaszolni. A százados úr meg 
ügyesen kitért kérdésünk elől és csak politikai érdemeinek sorozatát hangoz
tatta. „Elegünk van már ezekből a fasiszta nyugatosokból -  mondta sokan 
vanak még odakint? Felvilágosítottam betegeinkről, de úgy látszott, nem 
értette helyzetüket, mert csak nem tett le róla, hogy ezek mind fasiszták. 
Személyem iránt érdeklődött ezután. Hogyan kerültem az amerikai had
seregbe? Mit csinálok ott? Milyen az élet Amerikában? O maga is ki akar ván
dorolni, csak megvárja a fasiszták likvidálásának végét, amiből nem akar 
kimaradni. Minduntalan azon akadt meg, hogyan lehetek amerikai egyen
ruhában, ha magyar vagyok. Nehéz kérdések ezek, amelyeket nem tudott 
megérteni, én meg nem éreztem szükségét annak, hogy magamra vonatko
zóan bővebb felvilágosítást adjak.

Ki is mentem inkább erről a helyről és beszélgetni kezdtem a vasutasokkal. 
Örömmel üdvözöltek és mindegyiknek első kérdése az, hogyan lehet az 
amerikai hadseregbe kerülni, miként lehet kijutni Amerikába? Milyen jó 
nekem, hogy az amerikaiaknál vagyok, nem is tudom ezt kellőképpen értékel
ni, mondják. Cigarettával kínáltam őket, az amerikai fiúk is körénk gyüle
keztek és érdeklődéssel hallgatták a vasutasokat. A vonat köré sereglett 
gyerekeknek cukrot, rágógumit, csokoládét osztogattak, sőt a vasutasoknak is 
jutott belőle gyermekeik számára. Boldogok, ilyeneket már régen láttak. „A 
mi megszállóinknak még véletlenül sem jut eszükbe, hogy adjanak valamit” -  
mondja egyik bátrabbik, de társai hamarosan leintették, mert itt még a vasúti 
kocsinak is füle van. Szomorúan panaszolták, hogy fizetésük az utóbbi héten 
160 000 pengő volt, ami egy kiló lisztre is nehezen elég. Nehezen tudnak 
megélni és mindegyiküknek külön munkát kell vállalnia a szolgálatmentes 
időben, hogy megszerezzék a mindennapi betevő falatot. Egy cigaretta ára 
60 000 pengő volt tegnap. így aztán érthető, hogy nem jutottak hozzá.

Beszélgettem egy kalauzzal, akit még gimnazista koromból ismertem. 
Akkor a Budapest-Vác vonalon járt. Ő is megismert engem. Csodálkoztam, 
hogy még nem léptették elő, holott régi dolgozó már. „Nem vagyok tagja a 
kommunista pártnak” -  panaszolta. „Ha beléptem volna, már főtiszt lehet
nék”. Magyaráztam az amerikaiaknak, de ők sehogyan sem tudják megérteni, 
hogy miként lehet az, hogy egy kisebbségi párt így uralkodhasson. Én nem 
értem, de maga a nép sem vagy nem meri megmondani. Jó dolguk van maguk
nak, nem tudják, hogy mi folyik itt -  mondták. Valóban nem tudtuk. Mi csak 
azt tudtuk, amit a nemzetközi sajtó közölt: az ország demokratikus fejlődését, 
a háborús bűnösök büntetését, az inflációt és az éhséget. A kulisszák mögé a 
magunkfajta sohasem láthatott.

Az utazási igazolványok kiállítása végefelé közeledett. Vonatparancsno-
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kommal bementünk az állomásfőnökhöz, hogy megérdeklődjük, mikor indul
hatunk tovább. Meglepve hallottuk, hogy majd talán holnap, mert az orosz 
pályaudvar-parancsnok főhadnagy úgy intézkedett, hogy a mozdonyunknak -  
amely bécsi mozdony -  vissza kell mennie Bécsbe. Másik mozdony meg 
nincsen.

Átmentünk az orosz főhadnagyhoz és közöltük vele, hogy a mozdonyt 
addig nem engedjük lekapcsolni, amíg másikat nem kapunk, mert szükség van 
rá a szerelvény fíitésére. A betegek nem fagyhatnak meg, különben is a bécsi 
szovjet szállításvezetőség parancsnokától, egy őrnagytól, kaptunk egy iga
zolást, hogy a mozdonyt Budapestig és vissza vihetjük, ezt éppen azért kap
tuk, mert őmiattuk vesztegeltünk Bécsben két napig és már majdnem elfo
gyott az élelmünk. Mindez az oroszt nem érdekelte, csak úgy foghegyről 
vágta oda, hogy elveszi a mozdonyt és visszaküldi. O nem veszi figyelembe a 
bécsi őrnagy rendelkezését, ő a Budapesti Szállítási Vezetőségtől függ és úgy 
látja jónak, hogy a mozdonyunkat visszaküldi Bécsbe. Ha lesz mozdonya, 
talán holnap, talán holnapután, akkor mehetünk tovább. Az pedig őt nem 
érdekli, hogy a betegek fáznak és fogytán az élelmük, elvégre is fasiszták és 
egyáltalán azt sem érdemlik, hogy bajlódjanak velük. Büszkén mondta, hogy 
bizony nem adtak vona ezeknek kórház vonatot. Különben is, miért nem hoz
tak több élelmet magukkal?

A körülálló vasutasok, rendőrök nem mertek szólni, nem úgy azonban az 
amerikai szállítmányparancsnok. Miután az orosz befejezte mondókáját, 
elkezdte a magáét, de olyan hangon, hogy azt az orosz nem vágta zsebre. 
Kijelentette, hogy őt nem érdeklik „emberbaráti” fejtegetései, mindenesetre 
nem ezt várta a volt szövetséges hadsereg egy tisztjétől, viszont ragaszkodik 
a saját elöljárójától kapott parancshoz, mely szerint a vonatot késedelem 
nélkül Budapestre kell vinnie. A betegekért a kirakásig ő felelős, a mozdonyt 
pedig nem engedi lekapcsolni, amíg másikat nem adnak. Többet a kérdés 
felett nem vitatkozik, lezártnak tekinti az ügyet és kéri, hogy haladéktalanul 
indítsa el a vonatot.

Ekkor léptek be a vasutasok és jelentették, hogy a mozdonyt az amerikai 
őrség nem engedi lekapcsolni. Erre az orosz ordítani kezdett és fenyegetőzött, 
hogy akkor ő erőszakkal veteti el. Tíz percet ad, addig gondoljuk meg; ha tíz 
perc múltán nem adjuk át a mozdonyt, ő erőszakkal lekapcsoltatja. Kiszaladt 
az irodából, hogy az állomáson álló orosz szerelvényekről katonákat szedjen 
össze. Spann viszont a negyvennégy emberéből harmincat kirendelt a moz
dony köré géppisztolyokkal és csőre töltött automata puskákkal, parancsot 
adott, ha az oroszok a legkisebb erőszakoskodásba kezdenek, azonnal lőjenek. 
O maga is felszállt a mozdonyra és várta a fejleményeket. Az orosz főhadnagy



142 Gödi Almanach

közben emberek után szaladgált. Amikor négy-öt géppisztolyost összeszedett 
és az állomásépület elé vitt, azok, akiket előbb odarendelt, látva, hogy a dolog 
nem jó irányba fejlődhet, megléptek. Ő meg dühöngött és fel-alá szaladozva 
ordítozott, de a tíz perc leteltével sem volt több hat emberénél, ezekkel nem 
mert a mozdonyhoz nyúlni. Közben az amerikaiak nyugodtan rágták a 
rágógumit és röhögtek a tehetetlenül dühöngő „szövetségesen”. A dologból 
egész cirkusz lett, mert az összesereglett sok vasutas, rendőr, civil és minden
ki, aki ott volt, nagyot mulatott az eseten. Ilyet, mostanában nem láttak, hogy 
egyszer ne az történjék, amit az orosz akar.

A politikai nyomozók, akik percekkel előbb még nagy fiúk voltak, most 
nem mutatkoztak. Valahol az iroda ablakából lesték a számukra nem éppen 
kellemes eseményeket. Az állomáson lévők száma egyre nagyobb lett, úgy 
hogy az orosz is kezdte megsokallni. Az összegyűlt sokadalomból kiabáltak 
az amerikaiaknak, hogy kezdjék már, majd ők is segítenek, de fenyegető 
hangok hallatszottak a „nyomozó urak” irányába is, célozva a politikai 
nyomozókra.

Végül az orosz főhadnagy behívatta Spannt az irodájába, hogy akar vele 
beszélni. Ő azonban visszaüzent, hogy neki nincs beszélni valója, ha akar 
valamit jöjjön ki. Amit ő mondani akart, azt leszögezte, emellett kitart. 
Négyszáz magyar beteg életéről van szó, akikért alkudozni nem hajlandó. így 
aztán az orosz főhadnagynak kellett lógó orral kijönnie és a nagy nyil
vánosság előtt a mozdonyon lévő amerikainak felkiabálni, hogy kiadta a 
parancsot, hogy azonnal készítsenek elő egy mozdonyt és kapcsolják rá a 
vonatra.

Erre az eseményeket figyelemmel kísérő emberek éljenzésbe és tapsolásba 
kezdtek az amerikaiak mellett, akik jó  érzéssel sétáltak vissza kocsijukba, a 
mozdonyon hagyott két őrszem kivételével.

Az itt látottakból, azt hiszem minden amerikai katona percek alatt tiszta 
képet alkothatott a magyarországi helyzetről. Ehhez nem kellett újságcikk és 
magyarázat. Megalkothatták véleményüket a hazatérő beteg magyarok is, 
akik hálából többszáz aláírásos köszönő levelet nyújtottak át később Spann 
főhadnagynak és az amerikai őrségnek.

Indulás előtt egy detektív és néhány rendőr szállt fel a vonatra, ezek 
kísérték a szerelvényt a komáromi szűrő táborig. Kilenc óra elmúlt már, 
amikor elindultunk végre.

Még egy ideig elbeszélgettünk és megvacsoráztunk, aztán meggyőződtünk 
arról, hogy a mozdonyon ott van-e az őrség, majd lefeküdtünk aludni, hiszen 
az előző éjjeleken sem aludtunk sokat.

Február 18-án, hétfőn még sötét volt, amikor Komáromba érkeztünk és
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csak arra ébredtünk, hogy az őrszem sorra kopogtat be a fülkékbe és keresi a 
tolmácsot. Kidugom hát a fejemet és életjelt adok magamról, mire odaszól, 
hogy jöjjek ki, mert oroszok vannak a vonat mellett és azok akarnak valamit, 
de ő nem érti. Kénytelen-kelletlen kimászok az ágyamból, felkapom a 
köpenyt és kinézek. A sínek mellett áll tíz-tizenkét orosz tiszt, akik fel akar
nak szállni a vonatra azzal, hogy ők Budapestre mennének. Mondtam nekik, 
hogy mi nem megyünk tovább, mert itt fogják az utasainkat igazoltatni, így 
kár felszállniuk. Nem akartak hinni nekem, mert a szerelvényünkön ott volt a 
mozdony. Aztán később mégis elsomfordáltak. Közben Spann is felébredt, de 
miután jelentettem, hogy minden rendben van, visszabújt meleg fészkébe. Én 
is lefeküdtem és már majdnem elaludtam, amikor a vonat egyszerre megin
dult. Nem tudtam mit jelentsen ez, de aztán megnyugodtam és elaludtam.

Reggel, amikor felébredtem, már Budaörsön állt a vonatunk. A német 
ápolónő behozta a mosdóvizet és tőle értestültem, hogy a magyar rendőrök 
milyen izgatottak amiatt, hogy a vonat nem állt meg Komáromban. Miután 
felöltöztem, kimentem érdeklődni és kisült, hogy a vasutasokat nem értesítet
ték arról, hogy vonatunkat Komáromban kell marasztalni, így azok nyugodt 
lekiismerettel tovább engedték a vonatot.

Bementen az állomásra, hogy érdeklődjek a kilátások után. Bizony siral
mas helyzetről tájékoztattak. A pálya tele volt szerelvényekkel, csupa orosz 
csapatszállítmány, mind Kelenföld felé akart menni. A nyomozó úr a forgalmi 
irodában vadul telefonált Pestre, hogy gyorsan küldjenek detektíveket Kelen
földre, mert a vonat átszaladt Komáromon. Közben a vasutasokkal veszeke
dett, mintha azok valamit is tehettek volna róla.

Mire visszaértem a vonatra, Spann főhadnagy is fenn volt, elkészült a „Ten 
in one” csomagokból a jó  reggeli és Dunn őrmester jött jelenteni, hogy az 
éjszaka semmi különös nem történt.

A mellettünk álló szerelvényen svábokat szállítottak kifelé. A kísérő 
rendőrökkel elegyedtem beszélgetésbe. Panaszkodtak a kevés fizetésükre. 
Most ugyan bevezették az úgynevezett kalóriapénzt, ami hetenként emel
kedik, de ez sem segít rajtuk, mert a pénzért, úgyszólván semmit sem lehet 
kapni. Szidják a feketézőket, akik úgy élnek mint hal a vízben, arannyal, dol
lárral vannak tele és mindent felvásárolnak. Spann-nak is elmondtam néhány 
dolgot, mert mindezek nagyon érdekelték. A rendőrök panaszkodtak az 
élelmezésük miatt is: állandóan bablevesen élnek -  mondták. Az amerikai fiúk 
adtak nekik néhány amerikai konzervet, aminek nagyon megörültek. Pár ciga
rettával is megkínálták a rendőröket, mert erre sem futja a fizetésükből.

Később, Spann főhadnaggyal bementünk az állomásra és néhány cigarettá
val rávettük a vasutasokat, hogy a mi vonatunkat küldjék tovább elsőnek. így
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aztán tíz órakor el is indultunk és néhány perc múlva bedöcögtünk Kelen
földre. Itt már várt két civilruhás tiszt a politikai rendőrségtől. Az egyik 
Sperlinger főhadnagyként mutakozott be, nyomozó a Vidéki Főkapitányság 
politikai osztályán. Borotválatlan képpel, aktatáskával a hóna alatt, zsíros 
kalappal a fején lépett a vasúti kocsiba és az ember érzése az volt, egy kis 
handlés áll vele szemben. Spannt lepte meg legjobban, amikor az illető főhad
nagyként mutatkozott be. Kísérője egy alhadnagy, nyomozó, 17-18 éves 
gyerek, nyilván KZ-s (KZ = Konzentrationslager) múltja jogosította erre a 
rangra. O sem nézett jobban ki.

Miután bemutatkoztak és átvették a vonaton lévő betegek névjegyzékét, 
közölték, hogy itt még senki nem szállhat le, a többi nyomozó a Déli 
Pályaudvaron vár a vonatra, ott lesz az igazoltatás. A vonatot megint rendőrök 
vették körül, ezek is a postásruhától az orosz-magyar feliratú karszalagos 
civil ruhán át a honvédruháig, keverve mindenféle ruhadarabokkal voltak 
felöltöztetve és a legkülönfélébb fegyverek fityegtek az oldalukon.

Mi közben bementünk a forgalmi irodába és érdeklődtünk vonatunk továb
bi sorsa után. Abban egyeztünk meg, hogy a szerelvény a Déli Pályaudvarra 
fut be, mert az a legnyugodtabb hely, ott kell a legkisebb számú őrség. Spann 
főhadnagy ezt meg is mondta forgalmistának. Közben azonban a vonat uta
sainak magyar parancsnoka, egy repülőszázados, mert neki így kellemesebb
nek látszott, igyekezett elérni, hogy ne a Déli Pályaudvarra, hanem a Keletibe 
fusson be a vonatunk. Ezt Spann tudta nélkül, a forgalmi irodában el is intézte 
és már a Déli Pályaudvaron várakozó politikai rendőröket is értesítették, akik 
gyorsan átrándultak a Keletibe. Mi nyugodtan ültünk a vonaton, amikor jelen
ti a vonatőrség, hogy a szerelvény túlsó végére csatolták át a mozdonyt. 
Bementünk a forgalmi irodába és ott közölték velünk, hogy úgy döntöttek, 
hogy a vonat a Keletibe megy. Spann főhadnagy erre dühös lett, kijelentette, 
hogy ő nem engedélyezi a vonat Keleti Pályaudvarra vitelét és azonnal intéz
zék el, hogy a vonatunk a Déli Pályaudvarra futhasson be. Kikéri magának, 
hogy az ő intézkedését keresztezzék és a háta mögött más intézkedést adjanak 
ki, amikor ő a szerelvény parancsnoka.

Erre közölték vele, hogy a Déli Pályaudvaron nincs szabad vágány, azért 
nem mehetünk oda, amire az volt a válasza, hogy ő az ilyen vicceket, kifogá
sokat nem tűri és ha ő úgy parancsolta, akkor oda kell a vonatnak befutnia, 
még ha két másik szerelvényt ki is kell tolni. Különben is a fekvőbetegeket a 
Vöröskereszt Kórházba kell vinni és ez a pályaudvar van oda a legközelebb.

Közben újra eltelt fél óra és még mindig nem történt semmi. A vasutasok 
mindig csak azt hajtogatták, hogy az Üzletvezetőség nem enged olyan vona
tot a Déli Pályaudvarra, amelyik ott hosszabb ideig áll, mert nincs hely. Végül
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őzben igen élénken érdeklődött az én személyem iránt, mire kereken kije
lentettem neki, hogy az őt ne érdekelje, mert én a szállítmány őrségéhez tar
tozom és nem az utasokhoz, az amerikai 4. páncélos hadosztály által kiállított 
menetlevéllel rendelkezem és a hadosztály-parancsnokság utasításával ren
deltek ki a szállítmány kíséretébe. Ebben a minőségemben különben Spann 
főhadnagy is alátámasztott és keményen nekitámadt Sperlingeréknek, amikor 
az kijelentette, hogy én sem hagyhatom el a vonatot, amíg le nem igazoltat
nak mivel én is magyar vagyok. Spann kereken kijelentette nekik, hogy ő 
engem oda visz, ahová akar és különben is azért rendeltek ki mellé, mert szük
sége van valakire, aki Budapesten kalauzolja és tolmácsoljon neki. Ezzel a két 
tajtékzó nyomozó el is volt intézve egy időre, mi pedig elindulhattunk a jeep
pel a városba.

Reggel még váratlanul megjelent a vonaton anyósom Salamon ügyvéddel 
és tájékoztattak, hogy pár héttel ezelőtt kerestek engem az Ugocsa utcában, a 
politikai rendőrségről. O azt hitte, hogy valami bejelentési ügyben. Salamont 
megkértem, hogy összeköttetései révén -  hiszen oly ügyesen és aránylag ol
csón megcsinálta egy hónappal ezelőtt a villám-házasságkötésünket -  nézzen 
körül a rendőrségi berkekben, hogy mi igaz a hírből. O ezt meg is ígérte. 
Salamon, mint igazolóbizottsági tag, szociáldemokrata párttag és ráadásul 
zsidó ma mindenhol nyitott ajtókra talál.

Ezután pedig elindultunk az Amerikai katonai Misszióhoz. A Margit kör
úton mentünk végig a Duna-partig, onnan a Batthyány térre, ahol az új híd, a 
Kossuth híd épült. A budai oldalon bizony nem sok ház áll. Különösen a 
Duna-part szenvedett sokat, még most is mindenfelé romok borítják az út 
szélét. Orosz forgalomszabályzók integetnek kis zászlócskákkal a hídfőnél, 
mert a gyenge teherbírású hídon korlátozni kell a forgalmat. Szinte nyikorog 
a pontonhíd a nehezebb járművek alatt. Nem is hiszem, hogy sokáig kitartson. 
A parlament melletti pesti hídfőnél magyar rendőrök állnak, legtöbbjükön 
csak a karszalag jelzi rendőr mivoltjukat, különben civilben vagy félegyen
ruhában álldogálnak és terelik az embereket a villamosmegállók felé. Ez 
Budapestnek most az egyetlen hídja, mert a Margit híd, az Erzsébet híd és a 
Horthy Miklós híd helyén összeállított pontonhidakat le kellett bontani a 
jégzajlás miatt. így elképzelhető, milyen nagy forgalom van ezen a szűk kis 
hídon.

Rövidesen odaértünk az Amerikai Misszió épületéhez a Kossuth Lajos tér 
3. számú házhoz, ahol először is megreggeliztünk mégegyszer. Jó meleg 
fekete kávé, friss „ham and eggs” és fehér kenyér, napok óta nem látott étkek. 
Hiába jók az amerikai konzervek, a friss étel mégis hiányzik az embernek. Az 
itteni amerikaiak, akikkel beszélgetünk, mondják, hogy az ellátás ugyanolyan
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jó, mint a megszálló csapatoknál. Az életük viszont sokkal kellemesebb, 
sajnos a zárolt kilencven főnyi létszámon felül nem vehettek fel senkit, így 
nagy szerencse kell a Budapestre kerüléshez. Fizetésüket éppen az infláció 
miatt dollárban kapták, ezért viszont aránylag olcsón juthattak hozzá minden
hez, hát még ha néhány cigarettát is visznek magukkal.

A Fináncé Officer-hez (pénzügyi tiszt) mentünk ezután, aki Spann főhad
nagynak száz, nekem ötven dollárt vált be márkáról. Ez já r minden 
amerikainak, aki Budapestre jön és tekintettel arra, hogy én is szerepeltek a 
menetlevélen, megkaptam. Száz dollár Budapesten annyi pénz, hogy egy hét 
alatt nem is tudta elkölteni legjobb akarata mellett sem a katona.

Jeepünkkel, ezután átmegyünk az Astoria szállóba, a Kossuth Lajos utcába, 
ahol az Amerikai Misszió szállásai vannak. Itt megfürödtünk mind a kerten, 
ami szintén elengedhetetlen ilyen hosszú út után. Spannt ezután elkísértem 
bevásárolni. Akkori kurzusán a dollár egymillió-kétszázezer pengőt ér, ami azt 
jelenti, hogy egy dollárért lehet kapni például egy kiló szalonnát, vagy egy pár 
női selyemharisnyát. Az üzletekben mindenütt rendes fizetőeszközként 
fogadták el a dollárt. Spann vert egy fényképezőgépet harminc dollárért és egy 
csomó egyéb apróságot, úgyhogy megpakolva, mint egy karácsonyfa, 
érkeztünk vissza a Misszióhoz, ahol jó ebédet kaptunk.

Ebéd után visszamentünk a vonatra, ott értesültünk arról, hogy holnap 
délutánra rendeltek számunkra mozdonyt és este nyolckor kell visszaindul
nunk. Bementen a Vöröskereszthez, ahol azzal a vészhírrel fogadtak, hogy a 
politikai rendőrség el akarja fogni két, a vonatunkkal hazatért utasunkat, mert 
„valamit nem találtak rendben” az okmányaikon.

A vonaton pedig várt már Salamon ügyvéd, aki azt mondta, hogy egy feljelen
tés valóban van ellenem, de azt, hogy mi miatt, azt nem tudja, amennyiben három 
-  az Andrássy út 60-ban dolgozó -  magasrangú tisztviselőnek adunk tíz-tíz dol
lárt, akiket ő ismer, akkor azok hajlandóak néhány napra eltenni az aktát, a lényeg 
azonban az, hogy minél hamarabb menjünk el, mert sokáig ők sem tudják vis
szatartani az ügyet. Nekem fogalmam sem volt, hogy mit hozhattak fel ellenem, 
de a mai Magyarországon sohasem lehet tudni. Odaadtam a harminc dollárt 
Salamonnak. Ezen kívül figyelmeztetett, hogy minden olyasmit, amire rá lehet 
fogni, hogy csempészáru, adjam át neki, ő majd elviszi anyósomhoz, amermyiben 
esetleg nálam találnák meg még súlyosbítaná a helyzetemet. így aztán odaadtam 
neki a csomagomban hozott néhány dolgot, meg leveleket azzal, hogy adja át. Az 
ő ajánlatára elhatároztam, hogy nem fogok holnap kimenni a vonatból, mert irt a 
vonaton, amíg az amerikaiak között vagyok, nem lehet bajom. Salamon 
megígérte, hogy reggel eljön és beszámol arról, hogyan állnak a dolgaim, Zsuzsi 
kutyánkat magához verte azzal, hogy átadja a papának és eltűnt.
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Spann nagy pálinkaszállítmánnyal érkezett a vonatra. Összevásárolt min
denféle vacak pálinkát, mert engem nem kérdezett meg. Most aztán nagy 
örömmel rakosgatta ládájába a szebbnél-szebb címkékkel ellátott vacak 
italokat. Aruk üvegenként egy dollár körül mozgott. A katonák sem maradtak 
el tőle a vásárlásban, felváltva, turnusokban mentek be a városba, hogy min
denki láthasson is valamit Budapestből, de azért őrség is maradjon. Majdnem 
mind jókedvűen, italos állapotban jött vissza, az összes pénzétől megsza
badulva. Végre egy olyan város, ahol annyit italt vehetnek, amennyi jólesik, 
mondták. A fényképezőgéptől a gyerekruháig és trombitáig mindenféle holmit 
összevásároltak, hogy „souvenir”-ként hazaküldhessék Budapestről. Akinek 
kifogyott a pénze, csokoládét, cigatettát cserélt el színes zsebkendőkért, ma
gyaros mintájú kézimunkákért. Mindnyájan el voltak ragadtatva Budapesttől. 
Ők persze csak a dollárok tükrében eléjük kerülő oldalát látták a hajdan oly 
gyönyörű városnak. Egyik-másik, aki összebarátkozott, a már többször Buda
pesten járt fiúkkal, elment mulatni és a cigányzene mellől ők sem szabadultak 
el hajnal előtt.

Ezalatt én is bevásároltam. Feleségem annyi holmit kért, hogy alig győz
tem összeszedni, illetve a rokonokkal összeszedetni. Fülkém végül már annyi
ra tele volt, hogy alig találtam helyet magamnak a lefekvéshez.

Éppen vacsorához siettünk, amikor újra megjelentek a rendőrök. Sper- 
linger jelentette Spann főhadnagynak, hogy befejezték a hivatalos ténykedé
süket a vonaton és átnyújtotta az átvett emberekről az elismervényt. Ezt ne
künk kell visszavinnünk a hadosztály-parancsnokságra. Miután látszólag el
búcsúztak egymástól, engem kihívott a folyosóra a fülkéből és ott a követ
kezőkkel lepett meg; „Maga csomagoljon össze, mert velünk jön!” Első pilla
natban szóhoz sem jutottam, de ez a meglepetésem nem tartott sokáig, mert 
máris kifakadtam: „Hová és miért?” Válaszul csak annyit mondott, hogy pa
rancsa van arra, hogy engem előállítson a Főkapitányságra.

Természetesen nem adtam meg magamat oly könnyen, hangoztattam most 
már mind erélyesebb hangon, hogy az ilyen inzultusokat nem vagyok hajlan
dó elfogadni, különben is nekik nincs hozzám semmi közük, én egyedül a vo
nat parancsnoknak a parancsait fogadom el, a magyar rendőrséget nem tartom 
illetékesnek arra, hogy az én személyi szabadságomba beleavatkozzon. 
Amennyiben nagyon óhajtja, beszélje meg az ügyet a főhadnaggyal, ha ő át
ad, azonnal rendelkezésükre állok. Spannt nem is kellett hívni, mert hallotta 
az emelkedett hangú vitát, kijött magától. Azonnal tájékoztattam őt, mire azt 
kérdezte, hogy mégis, mi a vád ellenem. Hosszas huza-vona után volt csak 
hajlandó kibökni, hogy értesüléseik vannak, miszerint én háborús bűnös va
gyok és súlyosan sértő kijelentéseket tettem a szövetséges haderő egyéneivel
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szemben. „Bizonyítékok nélkül nem vagyok hajlandó tárgyalni -  mondta 
Spann -  különben is ezt az embert az én felettes hadosztály-parancsnokságom 
osztotta be mellém és ha a személye nekik megfelel, akkor nem látok semmi 
indokot arra, hogy én ezt a felfogást megváltoztassam.” Ezután kifejtette előt
tük, hogy engem különben is hivatalosan leigazolt az amerikai titkosszolgá
latnak, a C. I. C.-nak a magyar kormánnyal állandó összeköttetésben álló bi
zottság, és ha akkor nem talált a magyar kormány kifogásolni valót szemé
lyén, neki nincs felhatalmazása arra, hogy a hadsereg parancsnoksága eme hi
vatalos szervének határozatát megmásítva engem kiszolgáltasson. Végül na
gyon udvarias, de erélyes hangon kijelentette, hogy vegyék tudomásul, hogy 
az ő hivatalos ténykedésük a vonaton -  ami amerikai felségterület -  befe
jeződött és itt semmi keresnivalójuk többet nincs. Ami pedig személyemet il
leti, mint a menetlevélen szereplő egyént, ő engem köteles visszavinni, ha ve
lem kapcsolatban valamilyen észrevételük van, hivatalos úton értesítsék erről 
a Münchenben székelő hadsereg-parancsnokságot.

Néhány hiábavaló okoskodás után végül távoztak. Dühösen káromkodva és 
átkozódva tűntek el a sínek között a sötétben. Néhány perc múlva két derék 
vöröskeresztes nővér jött fel hozzám és közölték velem, hogy ne szálljak le a 
vonatról, mert hallották amint a nyomozók kiadták a parancsot a rendőröknek, 
hogy figyeljék a vonatot és amint le találnék lépni, azonnal lőjenek agyon. 
Szép kilátások -  gondoltam.

A mese, amivel a rendőröket hitegették az volt, hogy az amerikaiak a vo
naton dugdosnak egy háborús főbűnöst és ezt az éjszaka valószínűleg meg 
akarják szöktetni. A vöröskeresztesek megrémültek, amikor ezt hallották és si
ettek engem idejében értesíteni. Hordágyat is hoztak magukkal és ezen cipel
ték el a két lefogott magyar hadnagy csomagjait, állítva azt, hogy az amerikai 
vonatparancsnok adta a csomagokat a Vöröskeresztnek. Különben a két fiú
nak mindene elveszett volna. Ezek az asszonyok és lányok emberfeletti mun
kát végeztek az emberek megmentéséért és bizony a jócselekedeteikre sok
szor ráfizettek.

A főhadnagyom látta, hogy ideges kezdek lenni a történtek miatt, meg
nyugtatott és biztosított arról, hogy ő nem enged ki a kezéből. Tisztán látja a 
helyzetet, hogy mire megy ki a , já ték” és így teljesen az én oldalamon áll. Azt 
azonban ő is ajánlja, hogy ne hagyjam el a vonatot, mert ha egyedül mászká
lok, elkaphatnak. O inkább elhoz nekem mindent, amit akarok.

így ért bennünket az este. Salamon mégegyszer. feljött a vonatra és amikor 
elmondtam neki a történeteket megnyugtatott, hogy amíg az ő kezében van az 
ügy, ne izguljak. Még este elmegy a Vidéki Rendőr-Főkapitányságra, mivel 
ott is van egy barátja, akit a biztonság kedvéért szintén „megken”. Szó nélkül
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zsebretett erre a célra is tiz dollárt, én most szívesen fizettem, mert arra még 
gondolni is rossz volt, hogy ennek hiányában esetleg elmulasztom azt, hogy 
kihúzzam magam a slamasztikából. Azt jól tudtam -  mert erről Salamon is tá
jékoztatott - ,  hogy ha ezeknek a vadállatoknak a kezébe kerülök, egyhamar 
nem fogok szóhoz jutni. Salamon az anyósomat sem engedte a vonatra, hogy 
emiatt esetleg ne legyenek kellemetlenségei és ebben a kérdésben igaza is 
volt. Inkább maga hozott fel mindent, amit nekem illetve a feleségemnek va
ló továbbításra küldtek. Amikor késő este elhagyta a vonatot, akkor is meg
ígérte, hogy korán reggel visszajön, ne féljek, úgysem lehet baj, mert az ille
tékesek le vannak fizetve.

Február 20-án, szerdán még alig szürkült odakint, amikor dörömbölnek 
a fülkém lefüggönyözött ablakán. Kelletlenül mászok ki az ágyból, m a
gamra kapom a köpenyt, kezembe a géppisztolyt és húzom félre a füg
gönyt. Fél hét lehetett, a folyosó még ki volt világítva, igy azonnal felis
merhettem a borostásképű, görbeorrú Sperlingert, akit tegnap oly kedélye
sen kidobtunk, m ögötte m eg egy ugyancsak hozzá hasonló külsejű és szár
mazású, de alezredesi, egyenruhában pöffeszkedő alakot. Két-két puskás 
rendőr állt m indkét oldalán. Kedves reggeli köszöntés -  gondoltam -  és 
géppisztolyomat csípőre szorítva félretoltam az ajtót. Ettől látszólag m eg
hökkentek, úgy látszik egyszerűbbnek gondolták az ügyet és úgy akartak 
„kiemelni”, meglepetésszerűen.

Szóhoz sem jutottam, amikor megszólalt a „régi barátom”: „Tegye le azt a 
fegyvert azonnal és jöjjön velünk, az alezredes úrnál van Péter vezérőrnagy úr 
személyes elfogadó parancsa”. Péter Gábor vezérőrnagyot, akivel később még 
sok dolgom akadt, akkor még csak hírből ismertem. A nyilasok Kain Péterje 
és a Gestapo Himmlerje voltak hozzá hasonlók. E pillanatban azonban tekin
télye előttem, egyenlő volt a nullával és a fegyvert sem tettem le, ellenkező
leg, élénken visszavágtam: „Eszemben sincs, Péter vezérőrnagy nem érdekel, 
a főhadnagy úr parancsa nélkül pedig nem hagyom el a vonatot”. Azonnal ve
zessen a főhadnagy úrhoz, válaszolt most már az alezredes, aki húsz évig Oro
szországban tanulta a mesterségét. „A főhadnagy úr alszik, ha vele akarnak 
beszélni, jöjjenek vissza nyolc óra után, ezért nem ébresztem fel, volt a vála
szom és intettem az amerikai katonának, aki felvezette őket a vonatra, hogy 
vezesse ki az „urakat”. O aztán nagyot ordított rájuk: „Get out!” (Kifelé!) és 
ezzel jobbnak látták eltűnni.

Spann kidugta a fejét és kérdezte mi történik. „Csak a tegnapi barátainkat 
rúgtam ki és közöltem velük, hogy jöjjenek rendesebb időben” -  feleltem, 
amit egy OK-vel nyugtázott és visszafeküdt az ágyába.

Fél kilenckor együtt ültünk. Dunn őrmester, az örökké tevékeny helyettes.
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hozta a reggeli sült szalonnát, amikor újra megjelentek és most már magabiz
tosabb hangon előadták kérelmüket, majd egyszerűen kijelentették, hogy en
gem elvisznek. Erre aztán Spann is felfortyant és olyan ordításba kezdett, amit 
ezek a nagyszájú, beképzelt alakok nem vártak volna. „Tegnap megmondtam 
a véleményemet és emellett maradok. Amennyiben azonnal nem hagyják el a 
vonatot, magukat fogatom le és vegyék tudomásul, hogy az őrségnek megpa
rancsoltam, hogy azonnal tüzeljenek, ha még egy magyar rendőr fel meri ten
ni a lábát a vonatra!” Ezzel úgy kirúgta ezt a díszes „küldöttséget”, hogy ta
lán álmodni sem mertek volna ilyesmit.

Fejemre a káromkodások tömkelegé zúdult és tehetetlen dühükben egy ide
ig a sínek között topogtak még, majd kocsijukkal ismét elrobogtak. Később 
tudtam meg, hogy ügyem nagyon felforgatta az egész főkapitányságot és hogy 
mennyit szaladgáltak ezen a napon, igazán szürke személyem miatt. Egyelőre 
megint elmúlt a veszély, a vasutasok megnyugtattak, hogy mozdon)d rendel
tek számunkra, este nyolckor indulhatunk. Soha ilyen türelmetlenül nem vár
tam a Budapestről való elindulásomat, mint most. A Németországba viendő 
leveleket, a biztonság kedvéért a vonat német orvosának adtam át, aki szintén 
a vonat személyzetéhez tartozott. Spann ugyan feleslegesnek tartotta nyugta
lanságomat, szerinte nem történhet bajom, amíg vele vagyok.

Salamont egész délelőtt vártam, de nem jött. Kinn zuhogott az eső és talán 
emiatt nem szívesen gyalogol a latyakban. Pedig nagyon szerettem volna be
szélni vele. Szapáry Pétert, aki feljött hozzám, és értesült az eseményekről, 
kértem, keresse fel Salamont, aki a közelben lakott. Szapáry felkereste a laká
sát, de nem találta őt otthon. Hová mehetett ez az ember most, amikor oly 
nagy szükségem volna rá?

Péter derék fiú, majdnem egész nap ott volt a vonaton és az én ügyeimben 
szaladgált. Noteszomat, amelyet nem akartam, hogy a benne levő címek mi
att idegen kézbe kerüljön, szintén rábíztam és ebben nagy szerencsém volt 
(amint az a későbbiekben kiderült). Péter volt az, aki az állomáson is szaglá
szott és a vöröskeresztes irodáról hozta a híreket. A tegnap efogott Som- 
sichékat, a Károly Király laktanyába (ma Petőfi Laktanya) vitték az internáló 
táborba, azóta semmi hír róluk.

Délig nyugalom volt. A rendőrök látszólag eltűntek a vonat mellől, csak a 
két amerikai őrszemet láttam fel-alá járni a sínek mellett. Talán az eső zavar
ta el őket, mert az szakadatlanul zuhogott. A vonathoz gyerekek szaladgáltak 
minduntalan és csokoládét kértek az amerikai fiúktól. Ezek örömmel nyújtot
tak nekik egy-két szeletet, jól esett nézni, hogy ezek a kiéhezett emberpalán
ták, milyen hálás szemmel nézték a sisakos katona bácsikra. Demokrácia -  
gondoltam -  ez demokrácia, de nem az, ami itt uralkodik.
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A szomszéd vágányra szenet szállító vonatot toltak be. Alig állt ott néhány 
percig, a zsákokkal felszerelt nép,máris ellepte a vagonokat és szedte a szenet. 
Rendőrt, katonát is láttam köztük. Nem csodálkozom, ők is ugyanúgy fáznak. 
Demokrácia -  gondoltam ismét - ,  magyar demokrácia és e gondolatra undor
ral fordítottam el fejemet az ablaktól. Idebent pókereztek az amerikai katonák 
és fújták a füstöt a melegben. Ezek élnek demokráciában, és nem tudják mi a 
nyomor.

Délben jött az újabb meglepetés. Egy amerikai altiszt, elegáns esőköpeny
ben, tányérsapkában lépett fel a vonatra és a parancsnokot kereste. Látszott 
rajta, hogy nem olyan magunkfajta „ffontkatona”, hanem az Amerikai 
Misszió tagjaként tölti idejét a magyar fővárosban.. Heyd ezredes meghívását 
hozta Spann részére egy ebédre. Nekem nagyon gyanús volt ez a meghívás, 
mert láttam, hogy a magyar nyomozókkal együtt érkezett, de azok távol ma
radtak. Figyelmeztettem is Spannt erre, de ő örökös nyugalmát most is meg
tartotta és megnyugtatott, csak bízzam rá a dolgot, ő nem enged. Különben, 
ha nyugtalan vagyok, menjek át a legénységi kocsiba, ott a fiúk között bizto
sabb helyen leszek.

Aggódó szemmel figyeltem, amikor eltűnt a szomszéd szenesvagonok mö
gött, biztosra vettem, hogy az én ügyem kerül napirendre. Semmiből állt vol
na lelépnem a vonatról, felszállnom a HEV-re és Budaörsön bevárni a szerel
vényt. Ezt fel is vetettem Dunn őrmesternek, aki azonban feleslegesnek tartot
ta ezt és azt mondta, a történtek után nem mernek kellemetlenkedni a magya
rok, ők meg úgysem engednének. Biztató szavai némiképp megnyugtattak, 
hiszen ő volt az, aki a feleségemet is átsegítette a határon, előző utunk alkal
mával. Hej, csak most is itt volna az akkori vonatparancsnok Nolte kapitány, 
akkor nem főne a fejem.

Délután négy óráig vártuk Spannt, de nem jött. Nem tudtuk elképzelni, mi 
lett vele. Salamon sem jött, ahogy tegnap megígérte, pedig most volna igazán 
szükségem rá. Egyedül Szapáry Péter nézett be hozzám időnként és intézte a 
neki adott megbízásaimat. A hozott csomagok egy részét és a Németország
ban rámbízott leveleket, amelyeket nem vihettem el személyesen ő vállalta el, 
sőt neki adtam Miliők államtitkárnak hozott hivatalos postát is. Mint hallot
tam, a magyar termes kocsi -  a fővárosnak hozott ajándék élelmiszerekkel és 
gyógyszerekkel -  a politikai rendőrség kezébe jutott, mert miután a kocsit 
őrző két hadnagyot lefogták és én sem voltam már a vonaton, a vagont 
leakasztották és a gazdag rakományával együtt a „Népjóléti Minisztérium
nak” juttatták. Hogy a rakományból mennyi jutott azoknak akiknek szánták, 
az rejtély.

Hosszú, izgalmakkal teli várakozás után, amikor éppen csomagoláshoz lát-
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tam, toppant be Spann. Mögötte feltűnt Sperlinger tenyérbemászó képe egy 
másik nyomozóval. Abban a pillanatban átéreztem vesztemet, de már nem te
hettem semmit.

„Elvesztettük a csatát” -  mondta Spann ; parancsot kaptam, ki kell szolgál
tassam”. Arra úgy látszik nem gondolt, mielőtt a rendőrök fellépnek a vonat
ra, engem értesítsen, hogy megléphessek, pedig -  mint később megtudtam -  
megcsinálta volna, ha gondol rá. így azonban, nem volt semmi lehetőségem.

Röviden elmondta, mennyi ideig vitatkozott értem és hogy Heyd ezredes 
sem akart kiadni, de közben az ellenem felhozott vádak mind súlyosabbak let
tek, melyek szerint vezető tagja voltam a Nyilaskeresztes Pártnak és háborús 
bűnösnek vagyok minősítve. Engem a háborús bűnösök kiadatására kötött 
egyezmény alapján kell kiszolgáltatnia.

Letartóztatásomat (és ez a legjobb vicc) Miliők államtitkár is kérte, átadva 
neki egy névjegyzéket azokról, akiket szintén kikér az amerikai hatóságoktól. 
Ezen a névsoron szerepeltek a Müncheni Hazatelepítési Bizottságból Tau- 
binger László, Waldbott Pál, Balogh Elemér, Baur István stb. Az a Miliők csi
nálta ezt, akinek hónapokig ingyen dolgoztunk, akinek az amerikai hatósá
goknál mi jártuk ki az engedélyeket, hogy egyáltalán beléphessen az amerikai 
zónába, aki főt-fát ígért, hogy majd meghálálja közbenjárásunkat és munkán
kat, ha hazajövünk. Hogy miért tette ezt, az örök rejtély marad.

Utolsó kísérletként kértem, hadd beszélhessek Heyd ezredessel telefonon 
és megkérjem őt, vigyenek amerikai bíróság elé, de ez a halvány reménysu
gár is füstbe ment, amikor megtudtam, hogy már eltávozott hivatalából.

Sok időm nem volt. Sperlingerék siettettek. Pár sort mégis írtam felesé
gemnek, hogy maradjon nyugodtan, valamit majd csak tudok csinálni és Sa
lamonnál van az ügyem. Ha akkor tudtam volna, az a gazember esak zsebre- 
vágta a dollárokat és semmivel sem törődött.

Spann megígérte, hogy az összes holmimat átadja Passauban. Telerakott 
konzervekkel, más ennivalóval, amit csak felpakolhattam és közben állandó
an hajtogatta, micsoda disznóság így eljárni. O majd jelentést tesz és odakint 
rendbehozza az ügyemet. Jól tudtam és ezt meg is mondtam neki, ha egyszer 
ezeknek a gazembereknek a kezébe kerültem, onnan nem lesz könnyű kike
rülnöm.

Levetettem az amerikai ruhát és a magammal hozott magyar tiszti köpe
nyemet vettem fel az amerikai zubbonyra, fejembe meg egy kezembe akadt 
folyamőrsapkát nyomtam és így indultam el hátizsákommal és kis fekete tás
kámmal a magyar demokráeia megismerésére. Nem akartam az amerikai 
egyenruhát ezzel megszégyeníteni. Még utolsó pillanatban szóltam Szapáry 
Péternek -  persze angolul -  aki ott volt a vonaton, értesítse papáékat és ne fe-
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lejtsen el a Missziótól betelefonálni az Andrássy út 60-ba, érdeklődni utánam 
-  ugyanis tudtam, hogy oda kerülök.

Több időm már nem volt. Láttam, amint az amerikai fiúk, kedves jó  bajtár
sak szomorúan vesznek búcsút tőlem és magukban ökölbe szorítják kezüket. 
Nekik nem kellett magyarázni, tisztában voltak a dologgal. Egyik cigarettát, a 
másik csokoládét tömött még a zsebembe, amíg végül Sperlingerék meg nem 
unták és le nem tuszkoltak a vonatról, majd be nem szállítotak kis Opel 
Olympiájukba, amellyel kijöttek értem. Spann maga is kikísért a rakodón ál
ló kocsiig és utolsó szava is az volt, amit tehetek megteszem, hogy kiszaba
duljon. Egy ideig láttam még, amint utánam bámul, embereitől körülvéve, 
majd egy sarkon befordultunk és eltűntek egy jó időre szemem elől az újvilág 
harcosai, hogy helyt adjanak életemben a nyomorúság, zsarnokság és bosszú 
katonáinak.

Az 523. számú kórházvonat meg este visszaindult. Vitte a hírt messzire egy 
síró asszonynak.

A kis szürke autóban a vezető mellett ültem. A hátsó ülésen foglalt helyet 
győzelemittasan két hóhérom. Egy pillanatra megálltunk a Vöröskereszt ba
rakkja előtt és láttam az ablakon keresztül a derék asszonyok ijedt pillantását. 
Csak enyhe fejbólintással mertek üdvözölni, hiszen egy áruló mozdulat ugyan
oda juttatta volna őket is. Ismét egy ember, gondolhatták magukban, egy a sok 
közül, aki elvész a táborok sokezemyi lakója között.

Induláskor megkockáztattam egy kérdést, hogy miért és hová visznek? 
„Fogja be a pofáját, mert keresztüllövöm, majd meglátja”, volt a gyengéd vá
lasz, amely elvette kedvemet az újabb kérdezősködéstől.

Az Alkotás utcán mentünk végig, amiből már következtettem útunk 
céljára. Nem tévedtem, mert alig fordultunk a Budaörsi útra, máris feltűnt a 
nagy fehér tábla: Budapesti Internáló Tábor és megálltunk a Károlyi Király 
laktanya szürke falai előtt. Sokszor jártam erre két évvel ezelőtt, de akkor még 
más körülmények között.

Nincs idő a mélázásra, mert már kituszkolnak a kocsiból és alig tudom 
összeszedni a holmimat, máris visznek be a kapun. Két géppisztolyos rendőr 
áll a kapuban, az egyik civilben, karszalaggal, a másik hasonló öltözetben, 
csak a fején van egy rendőrsapka. Sperlinger igazolvánjd húz elő, mire been
gednek. A nagy udvar szögesdróttal van körülkerítve és ezen bejutni csak 
újabb igazoltatás után lehet.

A volt parancsnoksági épületbe megyünk fel, ahol Sperlinger eltűnik, majd 
röviddel utóbb megjelenik és gúnyos mosollyal adja tudtul, hogy most már jó 
helyen vagyok, elválnak útjaink.

„Egy jó  tanácsot adok magának -  mondja búcsúzóul -  ha azt akarja, hogy
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ne legyen sok baja, ne járassa annyit a száját, mert itt könnyen kiverik a foga
it és nem lesz a háta mögött amerikai gavallér, aki viszadugdossa azokat.” 
Többet nem is mond, szürke kalapját a szemébe húzza és győzelemittasan, 
mint egy császár távozik.

Mialatt a rendőr az épületből kivezetett, internált csoport érkezett vissza mun
káról. Fáradtan csoszogtak a lépcsőn felfelé, kezüket dörzsölgették, egymás hátát 
ütögették, úgy igyekeztek felmelegedni. Mind végigmustrálják az új érkezőt, de 
hozzám szólni egyik sem mert. Kimentünk a kapun, amely felett „Első Ezred” fel
írás állt. Azt hittem, hogy a régi felírás maradt itt, de a fiatal rendőr felvilágosított, 
hogy az internáltakat osztották munkásezredekbe. „A szűrőtáborba megyünk -  
mondta -  és hozzátette gyorsan; „onnan még kiszabadulhat”.

Sok reményem nem volt hozzá, mert jól tudtam azt, milyen ajánlásokkal adtak 
át. Bár sötétedik és így nem látom, hogy merre vezetnek, de annyit mégis tapasz
talok, hogy a laktanyán belül maradunk. Végül bementünk egy épületbe, felve- 
zettnek az emeletre, melyet halvány lámpa világított meg. A rendőr bekopogott, 
beléptünk és amíg én csomagjaimat raktam a padlóra, odalépett az asztalnál álló 
fiatal emberhez és jelentette; „Főhadnagy úr jelentem, új őrizetest hoztam!” Leg
alább tudtam már jogi helyzetemet. Szóval őrizetes lettem. Eddig csak detek- 
tívregényekből vagy újságokból ismertem ezt a kifejezést, de valahogy úgy érez
tem, hogy nem az a kimondott eszményi dolog lehet őrizetesnek lenni. Nem érek 
rá most sokat töprengeni, mert az asztalnál ülő sovány képű civil máris rámordít; 
„Vegye fel a piszkos holmiját a padlóról és jöjjön ide!” Véleményem szerint a 
padló lényegesen szutykosabb volt, mint az én hátizsákom és már vissza akartam 
szólni neki, amikor eszembe jutott Sperlinger , jótanácsa” és inkább felemeltem 
csomagjaimat és az asztalhoz léptem.

Felvette személyi adataimat és aztán szó nélkül intett a rendőrnek, hogy ve
zessen el. A rendőr, úgy látszott már tudta, hogy hová. Lebotorkáltunk a lép
csőn és az épület földszintjén kinyitott egy ajtót, amelyen betuszkolt.

A helyiségben sötét volt és hideg. Egy gyufa sercent és a felvillanó fény
nél, csodálkozva ismertem rá Somsich Péter barátomra. Ő is mindjárt megis
mert és sietett üdvözölni. „Hát te is idekerültél? Hogyan történhetett ez?” -  
kérdezősködött -  és közben Szalóczy Pista is odajött, mert ő is a helyiségben 
volt. El kellett mesélnem az utolsó nap történetét, előbb azonban meg kellett 
ismerkednem a többiekkel. Rajtunk kívül még hárman voltak ott; Hadusfalvy 
csendőr alezredes, egy csendőr őrmester és egy féllábú hadirokkant, mindhár
man vonatunk utasai.

A két elsőnek egyetlen bűne, hogy csendőr volt, a rokkant honvéd pedig a 
hegyeshalmi fogadtatás ellen mert egy-két szót szólni és mint már tudtára ad
ták, a demokráciáról szóló törvény megsértése miatt kell bűnhődnie.
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Újabb gyufa világánál m egszemléltem „cellánkat” , körülbelül négyszer 
kettő m éter területű nyergeskamrája volt a Károly Király laktanya istálló
jának. M ost csak a négy csupasz fal állt, a földre kevés összetört szalma 
volt szórva és az ablak papírokkal, szalmával volt betömve, de a hideg szél 
ennek ellenére befújt rajta. Társaim ott kuporogtak a szalmán, de sokáig 
nem bírták ki, fel kellett állniuk néhány lépést tenni vagy ugrálni, hogy 
felmelegedj enek.

Fél óra múlva, a rendőr kinyitotta az ajtót és minden holmimmal együtt, 
felvezetett kihallgatásra. Ismét a soványképűhöz kísért, aki azzal kezdte, 
hogy m indenem et áttúrt, zsebeimet kiforgatta, pénzemet elvette. Dollárja
imat szerencsére egy borítékban Szapáry Péternek adtam át az utolsó pil
lanatban, de ami schillinget, márkát és pengőmilliókat nálam talált, azt el
vette. A többi holm it -  miután gondosan átkutatta -  visszaadta. Nem kér
dezett sokat, csak egész röviden annyit, hol voltam, mit csináltam, miért 
mentem ki Ném etországba? Röviden, magyarázat nélkül válaszoltam és a 
végén megkérdeztem, m iért fogtak le tulajdonképpen? „M ajd megtudja!” 
-  volt a lakonikus felelet. Somsichék németországi tevékenysége után 
érdeklődött még és hangoztatta, ha erre vonatkozólag tudok valamit m on
dani, az javam ra szolgálna. Nem  tudtam semmit, de nem is mondtam vol
na. Befejezésül még erkölcsi prédikációt kaptam. Hangoztatta, hogy ő 
főhadnagy volt, de m ár 1942-ben belátta a háború céltalanságát és átszö
kött az oroszokhoz. Amennyiben minden magyar így cselekedett volna, 
nem pusztult volna el az ország. Hagytam beszélni és unalmamban ásítot
tam egyet, ami ham ar véget vetett kihallgatásonmak. Kinyílt az ajtó és 
visszavezettek a sötét, hideg nyergeskamrába.

Enni este már nem kaptunk. Szerencsére volt még mindenkinek valamije, 
én farkasétvággyal láttam neki az amerikai konzervjeimnek. Utána a szalmá
ra dőltem és elaludtam.

Éjfél után nem sokkal felébredtem. A hideg kibírhatatlan volt. A helyiség 
ajtaja előtt a rendőr kopogó léptei hallatszottak, valami nótát dúdolt, közben 
meg-megállt, bekukucskált, majd kedvetlenül tovább sétált. Péter is felébredt, 
az idő után érdeklődött. Egy óra -  de soká lesz még reggel!

A szalmával és papírral hevenyészve betömött ablaknyíláson fagyos szél 
fütyült be. Mozogni kellett, hogy az ember meg ne fagyjon. Az ajtón kopog
tunk, mire a rendőr kiengedett a WC-re, de csak egyenként. Ez volt az egye
düli szórakozásunk, mert így legalább végigmehettünk a folyosón, ami némi 
mozgást jelentett.

Féktelen dühöm még mindig nem csendesedett, Péter igyekezett csitítani. 
Üvölteni tudtam volna, amikor átgondoltam az elmúlt eseményeket és elkép-



156 Gödi Almanach

Zeitem feleségem képét amint meghallja, hogy engem lefogtak. Talán mégis 
sikerül az Amerikai Missziónak valamit tennie az érdekemben és hamarosan 
kikerülök innen. A remény mindig él az emberben.

Péterrel százszor is meghánytuk-vetettük a helyzetet, míg végül elálmosod- 
tunk és egymással összebújva ismét lefeküdtünk. A fáradtság elnyomott és el
aludtunk.

Öt órakor bekiáltott a rendőr: „Két ember a csajkákkal reggeliért!” Csodál
koztam a korai közvetlenségen, de azonnal jelentkeztem. Somsich Péter is ve
lem jött. A rendőr átvezetett a sötétben ugyanabba az épületbe, ahol először 
voltunk, itt volt a konyha. Havazott. Az udvaron már mozgolódtak az embe
rek. Csoportokba álltak össze az internáltak és orosz vagy magyar rendőr
kísérettel megindultak a fekete tömegek a munkahelyek felé. Mint később hal
lottam, egyes csoportok Óbudára jártak gyalog, ahol hét órakor meg kellett 
kezdeni a munkát, ezért ez a korai indulás.

A konyhában nagy kondérokban állt a kukoricaliszttel behabart gyanús szí
nű zupa. Ebből kaptam midenki részére három decit. Az enyémet még az ud
varon kiöntöttem, amiért majdnem puskatust kaptam a fejemre a rendőrtől. 
Talán ez is demokrácia-ellenes cselekedet volt? A jó  amerikai koszt után ter
mészetesen nem ízlett ez a sótlan, keserű lé.

Cellatársaim sem nagyon ették, egyedül a csendőr őrmester látott hozzá, 
aki már Szentgotthárdtól jött és bizony jó pár napja nem evett semmit. Meg 
is segítette mindenki valamivel, én is adtam neki egy csomag kekszet. Öt 
Ausztria angol zónájából csalogatták haza és ő hitt a szóbeszédnek, hogy a 
csendőröket már nem bántják. Most itt ül velünk.

Somsich Péter délelőtt a rendőr őrszobát takarította. Kéjelegve élvezték a 
demokrácia fiai, hogy egy gróf szolgálja ki őket, még a csajkáikat is vele mo
satták el. Amikor ebéd után is felhivatták, már csak úgy szóltak be a cellába; 
„Gróf úr, egy kis mosogatásra!” Somsich Péter nem az a fiú, aki szívére veszi 
az ilyesmit, sőt amint mondta, megérte a mulatság, mert ott legalább meleg 
volt.

Szalóczyval fát vágtunk. Az istálló m ég m egm aradt srajffáit szabdal
tuk fel egy ócska baltával, hogy a rendőr uraknak legyen m ivel fűteni, 
így csak eltelt az idő ebédig. M ost a csendőrőrm esterrel m entem  a bab
levesért. N em  erőltették m eg m agukat, m ert m indenkinek csak egy há
rom decis kanállal adtak. M egettük, m ert m eleg volt és sótlanul is jó l 
esett. A rendőr, aki m ost kísért, jó indulatúbbnak látszott. V ígasztalt, hogy 
innen a szűrőtáborból m ég m egm enekülhetünk, ha szerencsénk van, még 
el is bocsájthatnak. Két nap alatt m eg úgy is eldől a sorsunk, itt senkit 
sem tartanak sokáig.
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Reggel még sötét volt, akkor nem nézhettem körül, most szemügyre vettem 
a környéket. A nagy szürke laktanyaépületek közül, a Kis-sashegy felé esők 
teljesen romokban vannak. A riadó tér körüli épületek körül sokszoros drótke
rítés, itt voltak az internáltak. Nappal nem látni őket, mert munkán vannak, 
csak a betegek maradhatnak bent. A mi istállóépületünk dél felé az utolsó épít
mény, már a kerítésen kívül fekszik. Szemben vele a dombon, kissé feljebb, 
van egy szintén különálló épület, ez a „kórház” -  mondja a rendőrünk - ,  de 
rögtön hozzáteszi, hogy oda nem tanácsos jelentkezni, mert az csak több szen
vedést jelent. Most vettem csak észre, alig pár száz lépésre onnan, Kelenföld 
felé, hosszú fehér póznán, csillagos-sávos lobogót lenget a szél. Az amerikai 
hősi temető. Ide temették a lezuhant amerikai repülőgpek pilótáit. Sóvárogva 
nézem a szabadság zászlajának lobogását, miközben kopogásunkra a belső 
rendőrőrszem kinyitja a nagy kaput és pár pillanat múlva ismét bezárul mö
göttünk az istálló ajtaja.

Kinyitottam egy amerikai konzervet, beletöltöttem a bablevesbe és kekszet 
ropogtattam hozzá, mert kenyeret eddig még nem adtak. A koszt nélkül be
csöppent csendőrünknek is jutott még a pudingból, melyet Spann, az utolsó 
pillanatban dugott a zsebembe. Derék jó fiúk, nem is tudják milyen nagy se
gítséget adtak azzal a pár konzerwel. A szerény ebéd befejezése után megin
dul a társalgás. A havazás elállt, a szél is alábbhagyott és mintha a cigaretta
füst felmelegítette volna a helyiséget. Az oldalam rettenetesen fáj, mert az a 
kevés szalma bizony nem sokat számít a hideg kövön.

Délután kétszer is felkísértek az emeletre. A személyi adatok felvételé
nél tovább azonban nem jutottak. Lezavartak újra. Nem bántam, ezzel is te
lik az idő.

Estefelé új vendéget kaptunk. Hat óra tájban, méltatlankodó hangok 
mellett, borostásképű, alacsony kis legénykét tuszkolt be az ajtón egy 
rendőr.. „Létszám hat!” volt a megjegyzése, amit kívülről krétával fel is 
pingált az ajtóra. A kis emberke megállt, körülnézett, majd fején illedelme
sen megbiccentette rongyos sapkáját és odaszólt a heverésző társaságnak: 
„Adjonisten az uraknak, Lőrinc a nevem, a másikat ne kérdezzék, úgy sem 
mondom meg, sose tudni, ki hallja.” Kiejtése erősen svábos volt és m ind
járt ki is derült, hogy budakeszi őslakó. Öltözéke nagy derűt keltett, ing 
nem volt rajta, csak egy vörös sál a nyaka körűi, ócska bőrkabát és fekete 
tiszti nadrág, amelynek szűknek bizonyult a szára, ollóval fel volt hasítva. 
Lábán egészen jó  állapotban lévő szeges bakancs, fűző nélkül. Kezében 
közönséges jutazsákot szorongatott, amelyből egy ócska pokrócot húzott 
elő. M ég be sem rendezkedett a számára kijelölt sarokban, odaszólt 
Somsich Péternek, aki akkor gyújtott rá egy amerikai cigarettára: „Lövöm
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a csikket!” Péter megkínálta egy cigarettával, amire Lőrinc csak ennyit 
szólt: „megbánja még, a sitiben nem szokás a nagylelkűség” . Ezután kör
bejárta a cellát, összeszedte a csikkeket és bőrkabátja felfejtett bélése m ö
gé, egy előre elkészített rejtekhelyre süllyesztette.

Február 22-én, pénteken egy igen rosszkedvű rendőr lehetett őrségen, 
vagy talán már únta a szolgálatot, mert olyan nagyot ütött hajnalban a puska
tussal az ajtónkra, hogy a korhadt deszkák majd beszakadtak. Ez volt az 
ébresztő. Az új szállítmányból is kiválasztottak pár embert, a mi szobánkból 
Lőrinc és Szalóczy mentek reggeliért. Ugyanazt a löttyöt kaptuk, mint teg
nap, de talán még kevesebbet és az íze még sótlanabb volt. Volt még egy kis 
tasak Bouillon porom, ebből adtam a többieknek is, így valahogyan le lehe
tett nyelni ezt a mosogatóiét. Megettem a még nálam lévő „ham and eggs”- 
et egy darabka keksszel, mert a lelkiismeret nem vitt rá, hogy a kukoricake
nyeret megegyem.

A mosakodással és a WC-vel ma reggel nagy nehézségek voltak. Mind
össze egy embert engedtek egyszerre a mosdóba és bizony a kétszáz új „ven
dég” nagyon lelassította ezt a módszert illetve annak gyakorlatát. Hiába ko
pogtunk az ajtón felváltva, nem voltak hajlandók kinyitni. Amikor pedig va
lamelyikünk végül mégis kijutott, úgyszólván még a mosdóba se ért, máris or
dított a rendőr, hogy befelé.

A legnagyobb ügyeskedés árán sem tudtunk meg semmit az újonnan 
érkezettekről, mindössze annyi szivárgott ki, hogy a komáromi szűrőtáborból 
jöttek és, ők is „nyugatosok”. A mi helyzetünk az övékénél még sokszorta 
jobb volt, mert ők, vagy kétszázan, asszonyok, sőt gyerekek is összezsúfolva 
voltak abban az egy istállóban. „Legalább nem fognak fázni” -  vigasztalták 
őket a rendőrök.

Nyolc óra lehetett, am ikor nyikorogva kitárult az ajót és a nevem en 
szólítottak. „M inden csom agjával az ügyeletes tiszt úrhoz” -  hangzott a 
rendőr szava. Valami újabb m otozás lesz, gondoltam , de úgy látszik té
vedtem, mert az ügyeletes tiszt -  egy kis kövér, hentes kinézetű alhad
nagy, term észetesen ez is civilben -  tudtom ra adta, hogy át fognak kísér
ni az Andrássy út 60-ba, a politikai rendészeti osztályra. Visszaadta az es
te elvett m agyar pénzt, a valutákat azonban nem, erre azt m ondta, majd 
m egkaphatom  a N em zeti Banktól, term észetesen pengőben. H ogy mire, 
azt m ár nem mondta, m ert semmi nyugtát nem  adott róla. M ondhatom , jó  
keresete volt ezen a napon.

Ezután ismét a cellába kísértek, hogy ott várjak a rendőrre, aki majd átkí
sér. Somsich Pétert és Szalóczy Pistát hívták fel ezután és velük azt közölték, 
hogy ők meg a Katonapolitikai Osztályra kerülnek, a Nádor utcába. Búcsúzó-
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ul Lőrinc adott még pár jó  tanácsot, de sok idő már nem volt, mert jött értem 
a rendőr és indulni kellett. Elbúcsúztam a bajtársaktól és életemben először 
rendőrkísérettel kiléptem a ködös utcára. Hátamon a hátizsák, hónom alatt 
kistáskám, fejemen a folyamőr sapka, vállamon a paszpolozott tiszti köpeny. 
Önkéntelenül is az egyik régi képes újságban látott kép jutott eszembe, ami
kor Oroszországban a forradalom kitörésekor a cári tiszteket a vesztőhelyre 
kísérték, azok is körülbelül így festettek, mint én most.

Gyalog mentünk a laktanyától a villamos megállóig. A rendőrnél nem volt 
puska, így nem volt feltűnő, hogy mellettem haladt. Az emberek inkább csak 
az öltözetem miatt fordultak meg utánam. A 61-es villamossal mentünk a 
Déli Pályaudvarig, onnan az 5-össel a Kossuth híd budai hídfőjéig. A hídon 
gyalog kellett átmenni. Kísérőm, aki idáig feltűnően hallgatag volt, most 
egyszerre beszédessé vált. Később megtudtam, hogy attól tartott, figyelik és 
azért nem mert velem beszélni. Ha elöljárói ilyen vétség miatt elkapják, na
gyon szigorúan megbüntetik. Amikor pedig előhúztam egy „K-ration” do
bozból származó kis csomag amerikai cigarettát, talán ő maga is elfelejtette, 
hogy a foglya vagyok. Ebben a pillanatban gondoltam először a szökésre, 
ami nem is ütközött volna nagyobb nehézségbe, a pesti hídfő környékén hul
lámzó sokaságban, de erről a tervemről lemondtam, mert nem láttam célsze
rűnek. Pedig ha tudtam volna, hogy mi vár még rám, bizony nem haboztam 
volna megkockáztatni.

Rendőröm panaszkodott, hogy 300 000 pengő ma egy Munkás cigaretta, a 
Magyar meg 500 000, a kenyér kilója -  magam is láttam kiírva -  800 000 
pengő, ugyanakkor ő február elseje óta összesen egymillió kétszázezer pengő 
fizetést kapott. A hatos villamoson barátkozásunk annyira ment, hogy amikor 
az Oktogonon leszálltunk, bejött velem egy üzletbe és négy cigarettáért vásá
roltam magamnak egy kenyeret és tíz deka kolbászt, számítva arra, hogy a 
következő napok rabkosztja nem lesz valami kiváló. Az üzletben minden volt, 
de persze csillagászati számokban kifejezett árakon. Itt ma igazán csak azok 
vásárolhatnak, akiknek idegen valutájuk van. Tisztában voltam azzal, hogy a 
rendőrtiszt urak az én valutámat sem fogják soha a Nemzeti Bankba beszol
gáltatni, jó kis jövedelmet jelentett számukra az enyémhez hasonló valutael
kobzás.

Amikor kiléptünk az üzletből és az Andrássy útra akartunk befordulni, hir
telen ismerős hangot hallottam: „Miklós, Miklós” -  kiáltja egy női hang. 
Megfordultam és az egyik éppen induló hatos villamosról Bemáth Klári vö
röskeresztes nővért -  aki nemrég tért haza Passauból -  látom integetni és 
kérdőleg nézni felém. „Elkapott a gépszíj” -  volt a rendőrre mutatva, egyet
len válaszom, de azt hiszem ebből mindent megértett. Többet ő sem szóiba-
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tott, mert a villamos tovább haladt, jól esett azonban tekintetéből látni, hogy 
mennyire velem érez. Amikor látott az Andrássy út irányába elindulni, nyil
ván tudta már milyen sors vár rám.

Közben azonban a m ár jó l ismert 60-as szám elé értünk. A ház előtti 
járda körül frissen húzott drótkerítés, a sarkon géppisztolyos rendőr tere
li az úttestre a járókelőket. Az A ndrássy útra nyíló kapu zárva, csak két 
géppisztolyos állt itt is a drótkerítés mögött. K ísérőm  a Csengery utcai 
kapuhoz vezet, ahol egy furcsa, szürke tányérsapkás, géppisztolyos, szür
ke egyenruhás alakhoz lép. M iközben ez papírjainkat vizsgálta, közeleb
bről megnéztem. Az orosz szabású sapka elején tenyérnyinél nagyobb cí
mer, a korona helyett nagy három ágú csillaggal, m int a M ercedes kocsi
kon látható. Demokratikus rendőrsapka, gondoltam  a szörnyen ízléstelen 
címert nézve és éppen a géppisztolyt nézegettem , m elynek dobtáras m i
volta orosz eredetét bizonyította. Ekkor valaki oldalba vert és nagyot or
dít rám, hogy szinte megijedek: Befelé! M ár nem  a jó indulatú rendőr áll 
m ögöttem , akitől el sem búcsúzhattam , hanem  egy kis nyavalyás 
nyom ozókölyök kiáltott rám és tuszkolt befelé a kis udvarra. M ég hirte
len hátrapillantok és a nyitott kapun keresztül látom az utca népét, de nem 
volt időm sokat szemlélődni, m ert m áris belöknek egy földszinti szobába, 
melynek ajtaján nagy betűkkel áll: ÜGYELETES TISZT.

Egy kis előszobában voltunk, az ajtóban géppisztolyos rendőr, ennek 
még régidivatú sapkája volt. Leültettek egy padra, csodálkozom , hogy 
ilyen kényelmi berendezés is van itt. A kis vézna nyom ozó bem ent, lát
szólag a papírjaim at adja át. K isvártatva visszajött, m ajd odaszólt hoz
zám, hogy várjak és kimegy. A szobában hárm an voltunk a rendőrön kí
vül. Egy m agam korú em ber szom orkodott a sarokban, a pad m ásik végén 
egy fiatal asszony sírdogált és a szoba egetlen íróasztalánál félkarú ko
pasz öregem ber turkált egy iratcsom óban, bal karján karszalag -  mint 
m indegyikükön -  RENDŐRSÉG felirattal és egy vékonyka arany pertli, 
ami nyilván a rendfokozatát jelzi.

Véletlen megkíséreltem, hogy sorstársamhoz szóljak, cigarettával akarom 
megkínálni, amitől azonban hamarosan elveszi kedvemet a kopasz számkukac 
rekedthangú ordítása. Ülünk tovább. Néhány perc elteltével bevezetik az 
asszonykát, hamarosan,zokogva kijön. Önkéntelenül is a feleségemre gondo
lok, aki mostanában tudja meg, hogy én a sötét bizonytalanságba süllyedtem 
és talán ugyanígy zokog ős is sokszáz kilométerrel messzebb.

Nevemen szólítanak. Felállók, összeszedem csomagjaimat és bemegyek a 
szobába. Az ajtóra pillantva, hirtelen egy nevet látok: Dr. KÁLLAI rendőrszá
zados. Az ajtóval szemben egy íróasztal mögött fekete, göndörhajú, görbe or-



Gödi Almanach 161

rú, 25-27 éves fiatalember ül, régi rendőrszázadosi egyenruhában. Szinte 
rosszul lesz az ember, amikor ezt a régi, megbecsült egyenruhát ilyen alako
kon kénytelen látni. Leteszem a csomagjaimat és le akarok ülni az asztal előtt 
álló székre, amikor nyers rikácsoló hangon rámszól: „Maradjon állva, lesz 
még elég alkalma ülni!” Elővesz egy nyomtatványt és személyi adataim után 
érdeklődik. Miután ezekkel a formaságokkal elkészült, minden bevezetés nél
kül nekem támad: Volt e az orosz fronton és hol? Megmondom neki. „Én is 
ott voltam -  feleli -  de én nem pezsgőztem, mint a tiszt urak, hanem árkot ás
tam és majd megfagytam a télben. Most magukat kellene mind oda kivinni és 
elevenen belementi azokba az árkokba, amiket mivelünk ásattak, de a demok
rácia kegyes magukkal szemben és még eteti is azokat, akik tarkólövést érde
melnének!”

Jó kis bevezetés -  gondoltam - ,  mi jön még ezután?
„Hol járt Németországban? -  volt a következő kérdése.
Elmondtam neki néhány város nevét, de nyilván nem volt megelégedve ve

le, mert az előtte fekvő okmányra pillantva így folytatta kérdezősködését: 
„Mit csinált Laufenben?”

Felvilágosítottam, hogy Laufenben sohasem jártam, minthogy valóban 
nem jártam.

Négy, előttem  ism eretlen nevet olvasott fel ezután és amikor kijelentet
tem, hogy ezeket a neveket m ost hallom először, szinte magából kikelve 
fÖrmedt rám: „Ne hazudjon! Hazugsággal nálunk nem fog semmit elérni! 
Inkább vallja be és hamarabb túl lesz a dolgon!” Ezt követően egy hosszú 
feljelentést olvasott fel, am elyet négy „demokrata érzelmű fiatalember” 
adott be egy Nem eskéri-K iss nevű volt huszárhadnagy ellen, aki a M ün
cheni M agyar Bizottság tagja és a laufeni m agyar táborban lázító beszé
deket tartott, m elyekben felszólította az ott lévő magyarokat, hogy ne tér
jenek haza, mert otthon csak 800 kalória élelmet kapnak és azért is kem é
nyen meg kell dolgozniuk. Ezután a magyarországi feketepiaci árakat is
mertette, ezekkel akarta elriasztani a tábor lakóit a hazatéréstől. A két ol
dalas feljelentés végül a demokrata érzelmű feljelentők ama óhajával 
végződött, hogy „hazánk újjáépítésének elősegítésére, remélik, hogy az 
ilyen reakciós elem eket a demokrata M agyarország hamarosan a föld alá 
juttatja.”

Miután ismételten kijelentettem, hogy Laufenben sohasem jártam, de nem 
is járhattam, mert ez a város nem esett bele hadosztályom körzetébe. A val- 
latóm erre kijelentette, hogy a helyzet kiderítéséig őrizetbe vesz és addig, 
amíg az ügyet ki nem nyomozzák, itt tart. Rögtön ki is állította az őrizetes 
cédulát és a csengőjére megjelenő géppisztolyos rendőrrel átkísértetett a fog-
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daépületbe, amely a kis udvar túlsó részében, egy régi mozihelyiség épüle
tében, a Csengery utcai fronton volt.

Ezzel a pár lépéses úttal kezdődött a kálváriám, amely négy és fél hónapig 
tartott.

Néhány kőlépcsőn kellett felmennem, először egy kis irodahelyiségbe, 
ahol két személy tartózkodott, egy férfi és egy nő. Am int beérkeztem  és 
csomagomat felszólításukra kinyitottam, nekiláttak annak átvizsgálásá
hoz. Kivettek belőle úgyszólván mindent. Felvették személyi adataim at és 
nekiláttak motozni. Kiforgatták zsebeimet, kitapogatták kabátom  bélését, 
még a cipőm talpát is megvizsgálták, nincs-e nálam  valahol eldugott fegy
ver, kés, zsilettpenge, vagy hasonló. Nadrágszíjamat, bakancsfűzőm et és 
nyakkendőmet éppúgy elvették, mint élelmiszeremet, cigarettáim at és 
evőeszközömet, de még tisztálkodószereim  közül is csak egy törülközőt és 
egy darab szappant hagytak meg. Fogkefét sem volt szabad a cellába be
vinni. M otozásnál a nő, aki valamilyen gettóból szabadulhatott ide és al- 
hadnagyi rendfokozatot viselt, még komoszabb volt, m int a férfi és szem 
telen hangon tette a megjegyzéseit, amikor kéjesen emelgette ki egyenként 
megmentett tárgyaimat. Nagy kegyesen m egengedték, hogy egy konzer- 
vet felbontsak és annak tartalmát a csajkámban bevihessem  a cellába és 
egy pár darab kekszet magamhoz vegyek.. Az amerikai csomagból félre
tett cukrot, csokoládét sőt még a levesport is vissza kellett tenni, mert az 
luxuscikk-számba megy. Hej, ha én ezt előre tudtam volna, inkább m eget
tem, vagy szétosztottam volna mindezeket, mielőtt idekerülök.

Miután így megkopasztottak, hónom alá vettem pokrócomat, vállamra ka- 
nyarítottam köpenyemet, kezembe a csajkát és elhagytam a „rabosítót”. Még 
láttam, hogy kis kofferomra, amelyben benne maradtak holmijaim, rátesznek 
egy, nevemmel ellátott cédulát és felrakját a többi hasonló csomag mellé a 
polcra. A rendőr máris tuszkolt kifelé és a kis udvaron keresztül egy nagy dup
la rácsos ajtóhoz vezetett, ahol becsöngetett.

Még egyszer felnéztem a szűk kis udvarból a szürke égre, melyből hópihék 
kezdtek lassan szállingózni, majd hosszú időre eltűnt szemem elől a szabad ég 
és elnyelt a poloskák rengetege.

A rácsos ajtó mögött a csengőszóra egy m ásik géppisztolyos rendőr je 
lent meg és amikor kísérőm az őrizetes cédulát felmutatta, kinyitotta az a j
tót, beengedett és az előző kísérőm kint maradt. Szűk kis folyosón talál
tam magam, ahol egy gyenge fényű villanylám pa világította m eg a folyo
sót és a vastag ráccsal ellátott kis ablakokon éppen csak, hogy beszűrődött 
egy kis kinti fény. A folyosó közepén faasztal állott két székkel, az egyi
ken egy rendőr törzsőrm ester ült, a másikon egy nyeszlett képű civil nyo-
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mozó. Odavezettek. A folyosó egyik oldalán végig fal volt, a másikon kis 
rácsos, lecsukható ablakokkal ellátott cellák, számozással. Amikor az asz
tal elé értem, a rendőr altiszt, szemüvege mögül felnézve rámorditott: „No 
te szép nyilas mákvirág, horman esöppentél ide? Húzd ki magad, mert úgy 
a gyomrodba taposok, hogy menten összeszarod magad. Itt aztán majd 
megtanulod a Horthy-nótát.”

Jobbnak láttam semmit sem szólni, holott felvilágosíthattam volna, hogy 
sem nyilas nem vagyok és egy évvel ezelőtt, ha így beszél velem, még gon
dolkodás nélkül keresztüllövöm, de csak nyeltem egyet és hallgattam. Nem 
így ő. Még tíz percig egyfolytában káromkodott és átkozódott, úgy látszik ez 
kijár minden érkezőnek. Vannak olyanok, akiknek imponál ezzel, bennem 
csak azt az érzést keltette, hogy egy neveletlen ember, akit szabadjára enged
tek és most kitombolja magát. Nem ijedtem meg tőle, mert igaznak tartom azt 
a közmondást, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap és ez a feltevésem 
később be is igazolódott. Rózsa törzsőrmester úr -  mert így hívták az ordíto
zó főkulcsárt -  nem bizonyult a legrosszabb kopók közül valónak. Mikor ki
ordította magát, beírta nevemet az őrizetesek nagykönyvébe, majd bevezette
tett az új őrizetesek cellájába. A 10-es cella volt itt az első lakóhelyem. Há
romemeletes piszkos priccsen emberek kuporogtak mindenfelé, a cella lehe
tett úgy négyszer négy méter területű, körülbelül ugyanolyan magas, a prics- 
csek kétoldalt voltak benne. Első pillanatban nem láttam semmit, mert bent 
még egy árnyalattal sötétebb volt mint a folyosón. A cellát mindössze egy 
gyenge fényű lámpa világította meg.

Lassan mégis hozzászokott a szemem a sötétséghez és észrevettem a 
priccseken kuporgó embereket is. Cókmókomat felpakoltam a második 
emeletre, ahol még találtam üres helyet, majd lemásztam és beszélgetésbe 
elegyedtem egy idősebb bajusszos úrral. Miközben néhány szóval elmesél
tem történetemet, a szoba lakói lassan lekászálódtak priccsekről és körém 
sereglettek. Úgy vettem észre, személyem érdekelte őket, mert kevés em 
ber lehetett, aki egyenesen az amerikai hadseregtől kerül a 60-ba. Az ele
inte feszes és bizalmatlan hangulat lassan felengedett. Az idősebb úr egy 
alezredes volt, szentendrei leventeparancsnok. Két fiatal Hunyadista, egy 
csendőrszázados és egy banktisztviselő alkották az értelmiséget a cellában. 
Egy munkáskülsejű ember, aki nem nagyon törődött velünk, ő a vérfoltok
kal teli falon, további poloskarajok szétnyomkodásával volt elfoglalva. 
Később megtudtam róla, hogy egy vérbeli kommunista, valamelyik budai 
kerület vezetője volt tegnapelőttig, amikor valami pártbóli nézeteltérésért 
vették elő. Bár reménytelenül lebukott, mégis szégyellte magát velünk, fa
siszta reakciósokkal szóbaállni.



164 Gödi Almanach

Óránk nem  volt, de az őrök váltásából tudtuk, hogy két óra eltelt, am i
kor kinyitották cellánk ajtaját és összes holm inkkal a fertőtlenítőbe vezet
tek mindnyájunkat. Levetkőztünk a kis szűk teremben, az orvos m egkér
dezte, hogy van-e beteg közöttünk, m ajd a fürdőbe küldtek át. A z alig tíz 
embernek helyet adó kis cella sarkában egy zuhany volt, ez alá kellett á ll
nunk felváltva. A víz jólesett. Ruháink forrón, szörnyű állapotban kerül
tek elő a fertőtlenítőből, de senki sem m ert ellene szólni egy szót sem, 
mert ott állt Rózsa és a legkisebb nyikkanásra is ránkbődült.. Fürdés után 
vissza a cellába.

Öt óra felé, am ikor m ár m indnyájan nagyon éhesek voltunk -  m agam  
reggel óta csak pár szem kekszet ettem -  kondérzörgés, m ajd ajtónyitás, 
cellánként m entünk a folyosón álló kondérhoz, ahol két nő, látszólag 
szintén őrizetesek, osztotta a bablevest. Rózsa m indenkinek egy ötdekás 
kenyérszeletet nyom ott a markába. Edényt kanál nélkül ők adtak, de alig 
értünk rá meginni a forró lét, m áris kiabáltak az edényekért, m ert a 
következő cellának kellett. Ki sem m osták ezeket a csajkákat, úgy kellett 
a következőknek enni belőlük. A két deci leves után m ég éhesebb lettem, 
m int előtte és bevágtam  a m agam m al behozott amerikai édesburgonya 
konzervet. Csupasz ujjal kellett ennem, m ert evőeszközt nem  engedtek 
behozni.

Vízivásra és szükségleteink elintézésére, hosszú dörömbölés után engedtek 
ki és akkor is csak két percre. Aki kissé tovább mert trónolni, azt Rózsa de
rékszíjjal zavarta be. Nem is volt kedve az embernek, csak már a végső eset
ben kikéredzkedni.

Hamar eljött az este. Még három vendéget kaptunk, de ezekkel már seni 
sem törődött, annyira álmosak voltunk. Felhúzódtam a legfelső priccsre, ott 
állítólag a legkevesebb a poloska. Az éjszaka nem ezt tapasztaltam, alig alud
tam valamennyit. Hiába csavartam magamat a pokrócomba, hiába húztam 
sapkámat a fejembe és hiába tekertem a zsebkendőmet a nyakam köré és húz
tam kezemre a kesztyűt, csak megtalálták amit akartak és egész éjjel mardos- 
tak. A pislákoló kis fény nem zavarta őket. Kint a géppisztolyos rendőr léptei 
kopogtak a cella ajtaja előtt, különben csend volt. A detektív, aki a rendőrt 
ellenőrizte, álmosan olvasta az újságot.

így telt el az első napom a nyilasok hírhedt Hűség Házában, mely ma talán 
az új rendszerben még hírhedtebbé vált.

Február 23. szombat, még öt óra sem volt, amikor kizavartak két percre a 
csap alá mosakodni. Ismét sorra vették a cellákat, mi voltunk az elsők, lévén 
a folyosó végén. Rajtunk túl, már csak fertőtlenítő volt. Borzalommal tapasz
taltam, hogy tele voltam poloska csípéssel és amikor fekhelyemre visszatérve
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kiráztam köpenyemet és pokrócomat, százával potyogtak ki a poloskák. Az 
egész cella, émelyítően poloskaszagú volt.

A cella újra elcsendesedett és csak a hat óra után behallatszott kondércsö- 
römpölés hozott némi változatosságot. Két deci üres kukoricaliszttel behabart 
leves nem valami laktató, ezért kénytelen voltam utolsó pár darab kekszemet 
megenni. Zsebem mélyén örömmel fedeztem fel a motozás alkalmával, vélet
lenül ottmaradt egy szál amerikai cigarettát, melyet odaadtam az öreg alezre
desnek, aki erős dohányos lévén, többet szenvedett dohány nélkül, mint én 
étel nélkül. Ilyenkor mutatkozik meg, hogy milyen jó, ha az ember nem do
hányzik.

Reggeli után Rózsa nyitotta ki az ajtót, nagy kiabálással. Mindenki leugrált 
a priccséről, az alezredes éppen a cigarettám cégét szívta és nem volt elég 
gyors, hogy eltüntesse, Rózsa meglátta. Nyíregyházi szolgálatvezető őrmes
terünk nem tudott úgy lehordani egy fegyelemsértő huszárt, mint amit ez a 
szerencsétlen öregúr kapott. Az emberben forrt a méreg, de semmit sem tehe
tett, tehetetlen dühében. Fogat összeszorítani és tűrni, ez az egyetlen lehetőség 
ma. Ilyen szabadjára engedett vadállatokkal nem jó ujjat húzni. Csak foly
tassák vérlázító, szemérmetlen üzelmeiket, jön még rájuk dér. Rózsa látogatá
sának célja a cellákba való szétosztásunk volt. Én a tizenhármas cellába ke
rültem. Előző cellánkból egyedül. Az öreg alezredestől, aki a tizenötösbe ke
rült, fájó szívvel búcsúztam, rövid ismeretségünk alatt nagyon megkedveltem 
és bizonyára tudtam volna segíteni őt, ha egy cellába kerülünk. Nem volt idő 
búesúzásra, holmijainkat összekapva ugrani kellett, mint valami neveletlen 
gyerekeknek.

Új cellánk nagyon hasonló volt az előzőhöz. A folyosónak ugyanazon az 
oldalán, hárommal odébb, a sarok előtti cella volt. Nedves, büdös, mint a má
sik, igazi pinceodú. Hetediknek érkeztem és az őslakók azonnal kérdések özö
nével estek nekem. Ismét elmondtam történetemet, majd lakótársaimat kezd
tem vizsgálgatni. Sovány, de szimpatikus szőke fiú tűnt fel először. Illés Jó
zsefinek hívták, rendőrőrmester. Bűne, hogy enyhe és elnéző volt az internál
takkal a Buda Déli táborban; három fiatal Hunyadista, Ausztriából jöttek ha
za; egy tipikus bűnözőképű fiatal fiú, Márton Ferenc régi börtöntöltelék, vé
gül a fertőtlenítő kezelője Torma József, szerencsétlen péksegéd, valami zsi
dó ügybe van keverve.

Éjszakai rossz tapasztalatom folytán most a legalsó priccsre helyezkedtem. 
Illés feküdt csak itt lent, rendes embernek néztem, biztosan megértjük egy
mást.

Kilenckor kezdődtek a kihallgatások. A detektívet ellenőrző rendőr és a 
rendőrt ellenőrző detektív együtt nyitották ki a cellát és szólítják nevén az



166 Gödi Almanach

őrizetest. Egy másik nyomozó az illetékes osztályról, ahol az illető ügyét in
tézik, a rácsnál vár és ez vezeti elő kihallgatásra a letartóztatottat. Komoly, bü
rokratikus munka folyt, mert minden őrizetest nyugtával vettek át a főkul
csártól. Rózsát ma leváltották, helyette egy feketeképű rendőr szakaszvezető 
jött, szép modem mercédeszes tányérsapkában.

Cellánkból először az egyik kis Hunyadistát vitték fel és félóra elteltével 
visszahozták, belökték az ajtón, a fiú összeesik. Későb tudtuk meg, hogy a 
szerencsétlen cigarettát mert kérni a nyomozótól és azt gumibot alakjában 
kapta meg. Egy kis vízzel magához térítettük, nagyokat nyögött, majd miután 
felfektettük a priccsre és aláraktunk minden összeszedhető takarót, elcsende
sedik. Szegény kölyök, tizenhét éves, levente volt és onnan vitték a Hunyadi 
páncélgránátos hadosztályba, életében még ellenséget sem látott. Tisztjei után 
érdeklődtek, de miután nem tudottt róluk semmit, demokratikus módszerek
hez fordultak fogvatartóik. Most itt fekszik összetörve, de ők mégsem lettek 
okosabbak. Mindenki sajnálta a gyereket, csak Feri gubbasztott egykedvűen 
az egyik sarokban és szedi össze a zsebe mélyén szétszóródott csikkmaradé
kait, hogy aztán egy darab újságpapírba csavarva, üveggel csiholt szikrával 
meggyújtsa. O már megszokta az ilyen látványt -  mint mondja - ,  neki is volt 
már néhány hasonlóban része.

Még a kis Pista gyerekkel voltunk elfoglalva, amikor az ajtón keresztül a 
nevemet szólították. A fűző nélküli bakancsban csak inkább botorkáltam, mint 
mentem, nadrágomat meg félkézzel fogtam, hogy le ne csússzon. Elképzel
hető, hogy milyen érzéssel léptem ki a cella ajtaján, miután a kis Pista sorsát 
csak pár perccel ezelőtt láttam lejátszódni. Hátamon hideg borzongás fútott 
végig, amikor arra gondoltam, hogy esetleg engem is így fognak fél óra múl
va belódítani az ajtón.

Kopott sötétkék kabátos kis sápadtképű nyomozó vett át a rácsnál. Á t
vezet a szűk kis udvaron, ahol már jártam . Internáltak vágták a konyha 
előtt a fát. Hirtelen eszembe jutott, milyen jó  volna m ost köztük lenni. Iri
gyeltem őket, de nem volt időm erre tovább gondolni, m ert szinte tolt m a
ga előtt a nyomozó, be az épületbe, fel a második emeletre, egy csi
galépcsőn át, majd egy üvegezett folyosón végig, kétszer jobbra kanya
rodva, egy nagy üvegajtóig. Nagy fekete betűkkel áll egy az ajtón lévő 
táblán, hogy B-5-ös főcsoport. Belépünk, azaz inkább betuszkolnak. B a
kancsaimmal ügyetlenül csoszogok, a küszöbön m ajdnem orra vágódok, 
az egész iroda felfigyel rám. Nem  tagadom, siralmas látványt nyújthattam. 
Még arra sem érek rá, hogy körülnézzek, m ert nyomozóm, m int valami 
csintalan kisgyereket beállít az egyik sarokba, szerencsére a kályha 
közelébe és azt mondja, várjak ott.
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A falon a kályha mellett egy térkép, azt tanulmányoztam. Közben a szobá
ban írógépek kopognak, a szomszédból meg diktálás hallatszik. Kezdek éhes 
lenni. A reggeli lötty régen keresztülment rajtam, viszont sokára lesz még a 
vacsora. Igazán nem mondható kegyesnek a demokrácia, hogy azt a kis ebé
det is elsajnálja tőlünk... Egykedvűen méláztam magamban és nézegettem a 
térképet, majd jó  idő múlva megunom és megfordulok. A szememnek adott 
szabadságnak azonban nem sokáig örülök, mert már rámordít valaki a szoba 
másik végéből; „Mit bámészkodik? Forduljon a fal felé!”

Újabb fél óra telik el, majd még egy. Velem csak nem látszanak törőd
ni. A lábam fájt m ár a sok álldogálástól. Igen kis híja volt, hogy le nem 
ülök az egyik közelben lévő székre, ami nyilván újabb gorombaságokat 
vont volna maga után, amikor végre oldalba bökött valaki és befelé intett 
a szomszéd iroda felé. Becsoszogtam és leülök az íróasztallal szemben 
levő székre. Őszintén szólva csodálkoztam, hogy leülhetek. Szemben ve
lem az aszal túloldalán, civilbe öltözött magas, szemüveges, szőke fiatal
ember ült, gomblyukában partizánjelvénnyel. Előtte a Partizán Szövetség 
újságja hever az asztalon. A sarokban írógép mellett, csúnya, púpos, szem
üveges, görbe orrú gépírónő, rendőralhadnagy. A partizán pedig, mint 
később megtudtam, Sándor Imre rendőrfőhadnagy, a bizalmi csoport 
vezetője. Felvette személyi adataimat illetve felolvasta az érkezésemkor 
bemondottakat, m ajd elkezdi a kihallgatást.

„Milyen városokban volt Németországban?” -  támadt nekem, majdnem 
kiabálva. Igazán nem ilyen kérdést vártam volna, de felsoroltam neki néhány 
városnevet. Látszólag nem érdekli, mert továbbiakat vár.

-  „Laufenben volt-e?” -  kérdezi.
-  „Nem voltam” -  feleltem.
-  „Ismer-e egy Zelenák István nevű embert?”

-  „Sohasem hallottam ezt a nevet.”
-  „Hát egy Lackovics Józsefet?”
-  „Azt sem.”
-  „Mennyi Magyarországon a zsír feketepiaci ára?” -  kérdezte ismét, egész 

más tárgyra térve.
-  „Fogalmam sincs” -  válaszoltam.
-  „Hát a libáé”? -  folytatja.
Ismét tagadólag válaszolta, hiszen valóban nem tudtam ezeket a fekete

piaci árakat, miután a városban, méegérkezésem óta, nem is közlekedtem. 
Ő azonban rendületlenül folytatta, érdeklődött a magyarországi élelmezés 
kalória-mennyiségéről, újra a feketepiaci árakról és minduntalan a laufeni 
táborra tér vissza. A végén már én is kezdtem unni a dolgot és megmon-
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dtam neki, hogy végre már, bökje ki az ellenem felhozott vádakat. Ekkor 
elővett egy hosszú, két oldalas, gépelt papírlapot és felolvastsa. Négy „igaz 
demokrata” szólal meg benne és a szokásos ocsmány hangon emlékezik 
meg a Müncheni Magyar Bizottságról, amely nemhogy segíti a m agyaro
kat a hazatérésben, hanem mindent elkövet, hogy azt hátráltassa. M int pél
dát említette, hogy egy Nemeskéri-Kiss nevű, volt huszár hadnagy, mint a 
M agyar Bizottság kiküldöttje beszédet tartott a táborlakóknak a laufeni tá 
borban és igyekezett rábírni őket, hogy ne térjenek haza, mert hiszen ott
hon dolgozni kell és mégis éhenhalnak a 800 kalóriás élelmiszeradagoktól, 
itt (Laufenben) viszont 150 kalóriát kapnak és nem is kell dolgozniuk. Fel
sorolt egész sor magyarországi árat (amelyeket a partizánom próbált 
belőlem kicsikarni) és ezekkel is hatást gyakorolni az amúgy is reakciós 
propaganda alatt álló táborlakók között. De ők igaz demokraták, nem ad
tak hitelt a Horthysta tiszt szavainak és hazajöttek. Kérik azonban az ilyen, 
demokráciára káros elemek szigorú megbüntetését. Négy aláírás, a fent ne
vezett kettő és még két másik, budapesti lakos.

Első pillanatban, miközben olvasta a mocskos hangú iratot, nem tudtam 
mire gondolni. Sohasem jártam Laufenben, még kevésbé tartottam ott beszé
det. Nyilván valami rosszindulatú koholmányról lehet szó. Később eszembe 
jutott, hogy öcsém valóban járt Laufenben januárban. Az amerikaiak küldték 
többedmagával, kiválogatni a Volksdeutsch-okat a magyarok közül. Nyilván 
vele tévesztettek össze, de az öcsémről sem tételeztem fel, hogy ilyen butasá
gokat beszélt volna. Ez a gondolat azonban csak villanásszerűen suhant át az 
agyamon, nem értem rá vele hosszabban foglalkozni, mert partizánom hang
ja  fölényes mosoly kíséretében, már rikácsolt is felém az asztal másik oldala 
felől:

„Hát ehhez mi a hozzászólása?”
Válaszommal nem várattam őt soká.
„Most is csak annyi, hogy Laufenben nem jártam, beszédet nemcsak 

Laufenben, de máshol sem tartottam, nyilván személyi tévedésről van szó”.
„A név pedig egyezik -  válaszolta -  az előbb vallotta, hogy huszárhadnagy 

volt és a Müncheni Bizottságnál dolgozott. Értse meg, jobb ha bevallja, mint 
ha tagad, úgy is megtudjuk az igazat.”

„Mást nem mondhatok, mint amit eddig mondtam, Laufenben nem já r
tam, de nem is járhattam , mert az a 9. amerikai hadosztály körzetében van, 
én pedig a 4. páncélos hadosztálynál dolgoztam, családomban pedig több 
hadnagy is van, többek között Münchenben is. A feljelentésben pedig ke
resztnév nem szerepel, csak annyit mondhatok, hogy valakivel összeté
vesztettek.”
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Mögöttem a görbe orrú gépírónő kopogtatott, egy nyomozó gyerek iratokat 
tett az asztalra, partizánom pedig másra fordítva a szót, azután kezdett érdek
lődni, hogy miként kerültem ki Németországba és mi volt a hatásköröm az 
amerikaiaknál.

Mindent részletesen elmndtam, kivéve a VKF. 2. Osztálynál töltött rövid 
szolgálati időmről nem emlékeztem meg, mert hallottam, hogy az vörös posz
tó demokratáink szemében.

Elsoroltam katonai szolgálatomat, harctéri tevékenységemet, beosztása
imat, kitüntetéseimet, rátértem egyetemi tanulmányaimra, motorkerékpár
balesetemre, majd arra, hogy Sopronból a hadikórházzal hogyan kerültem 
ki Passauba, ahol az amerikaiak bevonulása után beálltam az ő szolgálatuk
ba. Elmondtam, hogy először a 83., majd a 4. Páncélos Hadosztálynál dol
goztam mint tolmács és összekötő tiszt, és miután a 3. Amerikai Hadsereg
parancsnokság titkosszolgálata leigazolt, átvettek a hadsereg szolgálatába 
és innen kezdve a hadsereg-parancsnokság alá tartozva működtem a 4. 
Páncélos Hadosztálynál, mint a magyar hazaszállítási ügyek vezetője. Ez a 
bizottság volt hivatalos helyről felhatalmazva -  mondtam -  a haza irányu
ló szállítmányok megszervezésével, élelmezésének ellátásával, valamint 
minden olyan üggyel, ami a kintlévő magyarokkal kapcsolatos kérdéseket 
illeti. Hozzátettem végül, hogy M iliők államtitkár, hazahozatali kormány- 
biztos, Münchenben jártakor nagyon meg volt elégedve a bizottságunk 
munkájával és maga is felhatalmazást adott a további ügyködésünkre. 
Ugyancsak elismerően nyilatkozott a fővárosi anyag megmentése érdeké
ben elért eredményeinkért Hahn Sándor fővárosi tanácsnok és kértem ezek 
kihallgatását, akik hitelt érdemlően tudnák cáfolni az ellenem felhozott vá
dakat.

Beszámolóm látszólag nagyon érdekelte, mert állandóan részletkérdéseket 
tett fel, közben időnként kifakadt a régi rendszer ellen, szidott engem is, hogy 
én is közreműködtem a magyar vagyon kivitelében, holott jobban tettem vol
na, ha időben belátom a helyes utat -  mint ő - ,  és még 1942-ben átszököm az 
oroszokhoz és az ő oldalukon harcolok Magyarország felszabadításáért. O 
nem volt hadnagy, csak szakaszvezető, de már 1942-ben meglátta a helyes 
utat.

Erre aztán már komolyan dühös lettem és nem számolva az esetleges kö
vetkezményekkel, közbevágtam: „Katonaszökevény ennél sokkal nyomósabb 
okok miatt sem lettem volna. A szökevényeket még az ellenség is megveti!”

Nagyon az elevenére tapinthattam, mert vörös lett és azt hittem mindjárt 
hasba rúg, amikor felpattant az asztaltól, de beérte a legcifrább szitkozódások- 
kal. Lassan megnyugodott és folytathattam. Amikor odaértem, hogy kórház-
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bán voltam a kiürítés elrendelésekor, megint azt vetette szememre, hogy mi
ért nem szöktem meg. Felvilágosítottam, hogy mankóval is alig tudtam még 
menni, hogyan szöktem volna meg? Erre aztán ismét kikelt magából és azt 
mondta: „Mankóval is megszökhetett volna és elbújhatott volna, amíg az oro
szok be nem volnulnak! Azért volt hadnagy, hogy segítsen magán. Maguk 
nem ezt tették, hanem a németekben bíztak, azoknak szolgáltak. Vallja be, 
azért nem szökött meg, mert félt az oroszoktól, félt, hogy fejestől cibálják le 
az aranycsillagot a nyakáról.”

„Igaza van -  válaszoltam -  féltem az oroszoktól és jobbnak találtam az 
amerikaiak kezébe kerülni, amint hogy be is bizonyult, azok nemhogy a feje
met, még a csillagokat is meghagyták a nyakamon. Higyje el, az én helyze
temben maga is így cselekedett volna.”

Válaszomra csak hápogni tudott, gyorsan más témára tért át.
Még egy érdekes és izgalmas momentuma volt tárgyalásunknak. Egész 

más témánál tartottunk, amikor hirtelen újabb kérdéssel csapott rám: 
„Amikor az amerikaiak szolgálatába állott, nem tartotta mint magyar em 
ber, magyarságával összeegyeztethetetlennek egy idegen hatalom szolgála
tába szegődni?”

A kérdés annyira váratlan volt, hogy hirtelen nem tudtam mit szólni, de egy 
pillanat múlva kész voltam a válaszommal és azt hiszem elevenére tapintot
tam: „Erre a kérdésre csak akkor vagyok hajlandó válaszolni -  feleltem -  ha 
önök, mint a magyar demokrácia őrei, megmondják nekem, hogy mennyire 
tartják összeegyeztethetetőnek, hogy ma Magyarországon vezető állásban 
vannak olyan egyének, akik jóval hosszabb ideig voltak egy másik idegen ha
talom zsoldjában?”

„Hallgasson! Ne szemtelenkedjen és ne politizáljon!”-  voltak a reagálásai, 
újabb káromkodások kíséretében, de amit az arca kifejezett e válasz hallatára, 
az már nem volt emberi. Ennyire szemtelennek talán ő sem képzelt, nem szá
mított erre a visszavágásra. Még ma is isteni csodának tartom, hogy nem kín
zókamra lett válaszom eredménye, de ezt is az amerikai barátaimnak köszön
hettem, akik -  mint később megtudtam -  naponta érdeklődtek telefonon irán
tam. Ezért is nem mertek hozzám nyúlni, nem pedig azért, mert a képem tet
szett nekik.

Ezek után vallatóm -  úgy látszik -  megunta a dolgot, mert kijelentette, 
hogy ügyem nem tiszta, majd ők nyomoznak utána és megtudják mi igaz a 
„meséből”, amit elmondtam. Addig azonban őrizetben tartanak. Arra a kérdé
semre, hogy meddig tart ez, azt válaszolta: az ne izgasson, mert vissza úgy 
sem mehetek. Irataimat, amelyeket közben felhozatott a rabosítóból, visszavi
tette. Itt voltak -  többek között -  az amerikai megbízó okmányaim, amit a 3.
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Hadsereg-parancsnokság állított ki, ezek feltűnően érdekelték. Csodálkozott 
azon, hogy miként kaphattam ilyet.

Ugyanaz a detektív kísért vissza, aki felhozott. Piszkosan, és éhesen cso
szogtam előtte fűzőnélküli bakancsaimban és abban a pillanatban, amikor is
mét becsukódott mögöttem a rácsajtó és szolgálati jeggyel, újra átvettek az 
őrizetesek létszámába úgy éreztem, hogy bekerültem abba a süllyesztőbe, 
amelyről már annyit hallottam. Helyzetem reménytelennek látszott és egyet
len gondom az volt, hogy valamiképpen értesítsem hozzátartozóimat hol
létemről. De hogyan? Ez volt a nagy kérdés, amelyre egyelőre nem találtam 
választ.

Dél felé járhatott az idő, amikor ismét leülhettem, azaz inkább leroskadhat
tam a 13-as cella priccsére. Az éhségtől és az ácsorgástól annyira kimerültem, 
hogy beszélni is alig tudtam, pedig cellatársaim mind ostromoltak kérdéseik
kel. Egyetlen ténykedés itt, hogy az emberek elbeszélik egymásnak a velük 
történteket, ezzel is telik az idő.

Az őrök váltásából ítéljük meg az idő múlását és így számoljuk az órák 
fogytát a vacsoráig.

Közben Illést is felvitték kihallgami, de ő mint reakciós rendőr, már nem 
úszta meg olyan könnyen, mint én. Két nyomozókölyök bevitte egy mellék
szobába és gumibottal jól elverték a talpát, hogy alig tudott ráállni. Mindezt 
azért, mert nem akarta aláírni a neki diktált jegyzőkönyvet, mely szerint meg
szöktetett három internáltat.

A következő órák a vacsora várásával teltek el. Kellemetlen kis rendőrkö- 
lyök állt az ajtónál, „gyönyörű szép” tányérsapkájában. Valaki, nem is tudom 
melyikünk, elnevezte MADISZ-rendőmek és rajta is maradt -  nemcsak ezen, 
hanem az összes ilyen újoncrendőrön -  ez az elnevezés. Többségük alapjában 
véve rendes, de mellettük áll a detektív, aki minden hájjal megkent „demok
rata”. Ez a mai kölyök különösen kellemetlen, majdnem egy óra hosszat ha
gyott kopogtatni, amíg végül kiengedett a WC-re. Ilyen apróságokkal is tud
tak kellemetlenkedni.

Végre eljött a várva-várt vacsora. Burizsleves volt, a tegnapihoz hasonló 
kis kenyérrel. Hiába akartam ebből a mosogatólének is rossz löttyből repetát, 
nem adtak. Csak a kondérosok és a szobaparancsnokok kaphattak másodszor, 
de kenyeret azok sem. Jóformán éhesebben, mint a vacsora előtt, kuporodtam 
fel az emeleti priccsre, mert az alsó mégsem látszott szimpatikusnak. A sárga 
málés kukoricakenyémek még a morzsáit is összekapartam, de ez sem enyhí
tette az éhségemet. Egyetlen orvosság az éhség ellen; az alvás. így hát aludni 
próbáltam. Most meg az éhes poloskák nem akartak hagyni, ezek, úgy látszik, 
nem érik be a vékony rabkoszttal. Henteregtem a pokrócom alatt, de elaludni



172 Gödi Almanach

nem tudtam. Egyszer itt, másszor ott mászott rajtam valami, de arra már nem 
volt kedvem, hogy megvadásszam. Feleségemre gondoltam, aki holnaputánra 
várhat vissza. Összeszorult a szivem, amikor arra gondoltam, milyen kínokat 
fog kiállni, ha megtudja, mi lett velem. Szüleim talán már tudták, mert 
Szapáry Péter megüzente letartóztatásomat, csak azt nem tudhatták, hová 
süllyesztettek el. Csak tudtam volna őket értesíteni. Még ekkor sem tudtam el
hinni, hogy mi történt velem, pedig valóság, hogy ott ültem a hírhedt 
Andrássy út 60-ban.

Az egyik sarokban Illés vitatkozott Ferivel. Feri az ős bűnöző (ma szoba- 
parancsnok) nagy hangon mondta élményeit. Illés meg a régi csendőr jogászi 
tudásával még itt is próbálta meggyőzni azok helytelenségéről -  nem sok 
eredménnyel. Folytatták, ki tudja meddig, de már nem hallottam. A fáradtság 
és az álom mégis elnyomott lassan. Agyamban még felvillant a kórházvonat, 
az amerikai kávé, a jam és a „ham and eggs”, fejemben zakatoltak a vonat ke
rekei, majd a kidobált kekszes dobozokat láttam heverni a sínek mentén, de 
ezt már talán álmodtam. Nem vettem észre, m ikor vált álommá a 
képzelődésem.

Másnap, már három órakor felébredtünk az éhségtől. Felkeltem, lese
pertem a poloskákat a pokrócomról, kiráztam a ruhákat és visszafeküd
tem. Elaludni m ár nem tudtam, ahhoz túl éhes voltam. Számoltam m a
gamban a perceket, m int gyermekkoromban, am ikor délutánra besötétítet
ték a szobát és aludni kellett egy órától háromig. M ég csak harm adik nap
ja  vagyok itt, de máris támolygok, amikor le kell m ásznom  a priccsről. Az 
oldalam fáj, mert a deszka kemény és ha ráterítem egyetlen pokrócom at, 
fázom, ha meg a deszkára fekszem, nem tudok hogyan elhelyezkedni. 
M indenképpen kellemetlen. A többieket a dohányzás hiánya m ég jobban 
leveri, csak Feri szerez magának egy-egy csikket, am elyet a „haver” 
rendőrök dugnak a markába, amikor a W C-t megy pucolni, m ert ez is egy 
adag levessel többet jelent.

A rántott leves rendesen megjött, de semmi egyéb. Vele együtt felhangzott 
Rózsa mester ordító hangja is, jelezve szolgálatba lépését. A levest egy rozsnyói 
fiatal lány osztotta, Feri hozta róla a hírt, hogy azért van itt, mert fenyegető le
velet írt Szálasi tárgyalását vezető népbírónak. Ugyancsak Feritől értesült a cel
la, hogy az alattunk levő pincében fogvatartott „nobilis” lakókról. Állítólag 
Szálasi is itt van miniszter társaival, meg a Budapestet védő német csapatok pa
rancsnokai, a „hídrobbantó” tábornokok, ahogyan őket nevezik.

Ma a külvilágról is kaptunk híreket. Új lakó, egy borbély jött a cellánkba, 
aki tegnapelőtt még szabad volt. Valami zsidó üzlet átvétele ügyébe van bele
keveredve. Legújabb híre az, hogy a dollár már 16 millión áll. A többi ár is eh-
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hez igazodik. A januárban alapított adópengő is száz pengő fölött jár már, ez 
sem állítja meg a féktelen inflációt.

Egy volt leventeparancsnok, majd zsidó munkásszázad parancsnoka, Hor
váth főhadnagy volt a másik vendégünk, aki azonban már ült pár hetet, valame
lyik kerületi fogházban. Bűne, hogy rosszul bánt a mukaszolgálatosokkal. Új 
híreket ő sem tudott, csak nagyon panaszkodott az itteni viszonyokra, mert az 
előző helyre, ahol volt, bejárhatott a felesége élelmet hozni. Igaz, hogy ott is a 
behozott csomag felébe került ez az előny, amit a rendőröknek kellett adni.

Dél felé nagy botrány volt, mert a foglár a kémlelőnyíláson keresztül meg
látta, hogy az egyik kis Hunyadista egy gyufaszállal a nevét firkálja a falra, 
mint azt már annyian tették előtte olyanok, akik a cellát megjárták. Dühösen 
felrántotta az ajtót és irtózatos kiabálások mellett úgy összeverte a szerencsét
len gyereket, hogy az alig tudott a priccsére felkapaszkodni. Ugyanaz a gye
rek volt, akit tegnap már szintén összevertek a detektívek.

M a senkit nem vittek kihallgatásra a cellánkból, csak a szomszéd cel
lákból lehetett hallani a nevek szólítását. Az idő kibírhatatlanul lassan ván- 
szorgott. A kis Hunyadista orvosi vizitre jelentkezett, de nagyon megbán
ta, mert fel kellett mennie a második emeletre, ott pedig a fogházorvos 
rendőr őrnagy (csúnya, kövér, kajlafülü, halszemű alak) kijelentette neki, 
hogy ő csak félholtaknak ad orvosságot, nem futja a készletből, majd k i
rúgta a gyereket.

Annyira legyengültem, hogy a W C-re is alig tudok kimenni. Egy darab 
kenyérért Isten tudja, mit nem adnék. A fejem fáj, a gyomrom ég, de nem 
tudom mitől. Horváth hozott magával egy kiló kenyeret, amit engedtek 
behozni a cellába, ezt szétosztotta közöttünk, aminek azt hiszem m inden
ki jobban megörült, mint egy szelet dobostortának, azelőtt. Egy WC-re 
menet alkalmával kértem Rózsát, behozathassak valamit a rabosítóban le
adott csomagomban lévő élelemből, de ő csak rámordított: „Semmi szük
ség, egyed azt, amit kapsz, nem lehet itt különcködni!” -  és ezzel vissza
zavart a cellába. M iért is nem hoztam be magammal azt a kis kekszet meg 
az utolsó „ham and eggs” konzervet, már az elején? M ost bánom, hogy 
nem gondoltam rá.

N égy órakor m eghozták a szokásos sótlan, rántás nélküli bablevest. B e
vágtuk. A kenyér talán még kisebb volt a tegnapinál. Feritől hallottam, 
hogy Rózsa naponként hazavisz két-három kenyeret, amit nem tartok le
hetetlennek. Csak próbálna valaki reklamálni a neki járó adag miatt, azt 
hiszem  nagyon megbánná.

Este Tormát fogtuk vallatóra. Szegény fiú elmesélte hosszú kálváriáját. 
Péksegéd volt Budán. 1941-ben kapott egy kis pékséget és ebből akarta
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egy haragosa a „felszabadulás” után kiforgatni. Feljelentette, hogy látta őt 
1944 telén zsidókat kísérgetni a Duna-partra, ahonnan azok nem  jö ttek  
többé vissza. Lefogták. Kilenc hónapja van m ár emiatt a feljelentés miatt 
börtönben. Kétszer volt a Népbíróság előtt, ahol mindig visszavonta az 
Andrássy úton kikényszerített vallomását, mire pótvizsgálatra ugyanide 
visszaküldték. Itt újra, addig verték, amíg m egint alá nem  írta, hogy 27 
zsidót agyonlőtt, csak azért, hogy a tárgyalásig néhány hetet a M arkóban 
nyugodtan ülhessen. Bizonyítani tudja a szerencsétlen, hogy az egész 
1944-es évben katona volt. Szombathelyen szolgált egy sütőoszlopnál, so
ha Pesten nem  járt ebben az időben. M indez azonban nem  segített rajta, 
mert az illető, aki feljelentette és közben m ár meg is kapta a pékséget, 
vezető egyéniség a Kommunista Pártban és jó  barátja a kerület politikai 
rendőrsége vezetőjének.

Horváth, mellettem ücsörgött, miközben a poloskákat nyomkodtam a fa
lon, nyugodtan szuszogott. Majd felhúztam a poloskák ellen használt kesztyű
met, fejemre terítettem a törülközőmet, hogy legalább felülről ne potyogjanak 
az arcomba ezek az állatkák és elnyomott az álom.

Másnap a borbély a fürdőben beretvált, Rózsa felügyeletével. Ez minden 
vasárnap délelőtt így volt, amikor mindekinek levakarták az egy hetes szakál- 
lát. Levakarták, mondom, mert a beretva bot, szappan meg nincs. Parancs az 
parancs és Rózsa parancsára mindenkinek át kellett esnie ezen a kínzáson, 
mely után az arca talán még szőrösebb, éget és vérzik, mintha kínzókamrából 
jött volna ki. A borbély viszont nyert az „üzleten”, mert dupla kosztot kapott, 
ráadásul még dupla kenyéradagot is.

Vasárnap nincs kihallgatás és nincs elszállítás sem. Máskor dél felé felol- 
vasák azoknak a neveit, akiket átszállítanak a Népbíróságra a Markóba, vagy 
a Pestvidékibe, esetleg a Toloncházba internálás céljából. Amíg ezek felké
szülnek a szállításra, átesnek egy orvosi vizsgálaton, mindez némi változatos
ságot hoz a cella egyhangú életébe. Ma azonban ez sincs, az idő lassabban 
múlik.

A fekete képű kulcsárnál is, aki Rózsát helyettesíti, megpróbáltam az élel
memhez való hozzájutást. O már nem zavart el, megígérte, hogy kedden meg
próbálja a dolgot, de nem hiszi, hogy fog menni. Láttam cigaretta kell neki. 
Mondtam neki, hogy az is van a csomagomban és mivel nem dohányzom, szí
vesen adok egy csomaggal. Erre mindjárt engedékenyebb lett és kijelentette, 
hogy majd utánanéz. így kell ezekkel bánni, akkor megpuhulnak.

A mai detektív is rendesebb embernek látszik. Annyira ment, hogy kinyi
totta a női cellát és kiengedte a nőket a folyosóra egy kis mozgásra. Még ci
garettát is adott nekik. Feri négy csikkhez jutott ezáltal, amelyeket az általam
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adott amerikai WC papirba csavart és élvezettel szívott, de nem adott a többi
eknek egy slukkot sem.Csuda zsugori egy alak, képes három-négy adag levest 
összeszedni és egy kanállal sem adni belőle a társainak. Illés szóvá is tette ezt 
ma, nagy jogászi tudásával magyarázgatva a bajtársiasság alapelemeit, de Fe
rinél kemény talajra talál.

Torma Jóska egész nap bent volt, mert a fürdetés vasárnap szünetelt. Örült, 
hogy pihenhet.

Hétfőn elsők voltunk a mosdásnál. Borzalommal tapasztaltam, hogy testem 
a rengeteg poloskacsípéstől szinte pirosra van tetoválva, de úgy látszott, a vé
rem annyire átitatódott már a méreggel, hogy a csípéseket alig éreztem. A friss 
víz valamennyire életre keltett, de utána a cellánk büdös, állott levegője újra 
elgyengített. Ha kimentem, nadrágomat mindig fognom kellett, hogy le ne 
csússzon. Három nappal ezelőtt még tartott, most azonban már megengedett a 
kötése, vagy pedig én fogytam le.

A délelőtti óráinkba némi változatosságot hozott az az elhatározásunk, 
hogy poloskairtást végzünk. Ki-ki a maga priccsének emeletén állt neki a po
loskavadászatnak. Az elejtett poloskákat egymás mellé mázoltuk fel a fal még 
vérfoltmentes részére. A mi emeletünk lett a második helyezett, 286 poloská
val, a körülbelül két óra hosszat tartó vadászat után. A fiatal Hunyadisták vit
ték el a pálmát 356-tal. Talán kissé megkönnyebbülünk ezután.

Ma Horvát főhadnagyot vitték kihallgatásra. Jókedvűen, de kissé idegesen 
ment, igaz, nagyon bízott magában. Amikor visszajött, hiányzott egy foga és 
az arca úgy meg volt dagadva, hogy délutánig beszélni sem tudott. Minden
képpen rá akarták fogni, hogy ő volt az oka az egyik munkaszolgálatos zsidó 
halálának, aki a századába tartozott. Itt az eredmény! Mégis akadt egy MUSZ- 
os, aki nem azt sorolta fel, hogy milyen jól bántak velük, hanem azt emleget
te, hogy egy fegyelmező gyakorlat keretében fél órát a napon kellett ülniük. 
Embertelenség, igaz?

Két kis Hunyadistánkat délben elvitték a Toloncházba. Internálják őket.
Február 26., kedd, testem merő egy seb a sok csípéstől. Betegnek jelent

kezni nem érdemes, hiszen úgy sem adnak orvosságot. Az „orvos-őrnagy 
úr” legkisebb gondja is nagyobb az őrizetesek betegápolásánál. Az agyára 
kezd menni az embernek ez a bizonytalanság, az éhség meg úgyszólván ki
bírhatatlan.

Csomagkiosztás. Egy kiló kenyeret szabad hétfőnként bejuttatni az őrizete
sek részére, de semmi mást. Tiszta ruhát is engedélyeznek beküldeni. A cso
magokat mind felbontják a nyomozók, a kenyeret csak vékony szeletekben 
szabad beadni. A csomagok átvizsgálása után, másnap, néven szólítják az 
illetőket és átadják nekik a küldeményt.
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Rózsa úr végezte a kiosztást. Nem vártam, de mégis kaptam csomagot. Ke
nyér. Istenem, milyen becses dolog ez. Papáék, úgy látszik, most már megtud
ták, hogy hol vagyok, aminek nyilvánvaló bizonyítéka a csomag. Egy jó  pok
rócot, egy darabka szappant meg egy törülközőt is küldtek. Kár, hogy nem 
üzenhetek nekik. Néhány piszkos holmit összecsomagoltam, ezt holnap kiad
ják, de írni még, ha akartam volna sem tudtam volna, mert semmi írószerem 
nincs. Jól legomboltak rólam mindent.

Újabb két vendéggel szaporodott cellánk. A  statisztikai hivatal egy tiszt
viselője az egyik, a Kereskedelmi Bank munkatársa a másik. Mindkét hivatal 
egész igazgatóságát behozták. Az elsőket, mert svábokat mentesítettek -  régi 
statisztikai adatok alapján kiadott igazolásokkal -  a kitelepítéstől, az utóbbiak 
bűne pedig a Kereskedelmi Bank zsidótalanítása volt.

Friss híreket hallunk a pesti életről. Az infláció eddig soha nem látott m é
reteket öltött. Kinyomtatták a tízmilliós bankjegyet, a dollár máris harminc 
millión áll. Ehhez igazodnak az árak is. A hivatalnokok két hetenként, sőt he
tenként kétszer kapnak fizetést.

Február 27-én szerdán. Torma Jóskát megint „megpuhították”. Szerencsét
len ember, egész délután véresen, félig eszméletlenül feküdt a priccsén. Há
rom körmét lefeszítették, haját csomókban tépték ki, talpát hosszan verték gu
mibottal. Aláírta a jegyzőkönyvet, de ki nem írta volna alá saját halálos ítéle
tét is ilyen körülmények között. Elgondolni is rossz, hogy kilencedik hónapja 
kínozzák ezt a szerencsétlent egy haragosa miatt, holott biztos vagyok benne, 
hogy ártatlan. Mindez velem is megeshetett volna.

A tegnap kapott kenyeremet jól beosztottam. Három szelelet azok kaptak, 
akik nem kaptak csomagot, a többit meg napi másfél szeletet számolva beosz- 
föttam. Nehéz megállni, de ha az első nap megeszem, mint ahogy Feri csinál
ta, hat napig megint levesen kell élni. A morzsákat is összeszedtem. A pokróc 
nagyon jól jött, mert így az egyiket magam alá teríthetem, és nem kell a csu
pasz deszkán feküdnöm.

Kértem, hogy a rabosítóban hagyott táskámban lévő néhány keksz és „ham 
and eggs” konzervet behozhassam. Azt mondták, hogy majd ha a foglár úr 
megengedi. Várhatok.

Este kondérosok voltunk hatan a cellából, ami dupla adag burizst jelentett. 
Némiképp megtelt a gyomrom, egy hét óta először. Sajnos ritkán van ilyen 
szerencséje az embernek.

Február 28-án csütörtökön, amikor a fekete képű kulcsár váltotta fel a 
nagyszájú Rózsát, mindját kikéredzkedtem W C-re és közben megkértem , 
csináljon valamit, hogy megkaphassam élelmiszercsomagomat. Persze 
megint megemlítettem a cigarettát. Ezúttal sikerem volt. Dél felé kiveze-
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tett, felkísért a foglárirodába. Amikor felértem, majd megvakultam. Kint 
gyönyörűen sütött a nap, de szememet alig tudtam kinyitni, minthogy már 
egy hete nem láttam napvilágot. Az udvaron internáltak vágták a fát, b i
zony megirigyeltem őket. Hamar beértünk a foglárirodába és kivehettem 
végre a csomagomból azt a kevés élelmet, ami még benne volt. A kulcsár 
megkapta a Chesterfíeldet és boldog volt. A foglár is kapott egy dobozzal, 
de ennek ellenére sem engedett csokoládét és cukrot behozni, azt mondta, 
hogy az tilos. Fene bánja, legalább a többit megszereztem. Az egész kirán
dulás nem tartott tovább tíz percnél és már bent is voltam a cellában. Nem 
tudtam megállni, hogy szét ne osszam a szerzeményt a többiek között, így 
estére m ár semmi sem maradt belőle.

A mai nap szerencsésnek bizonyult, nemcsak azért, mert váratlan élel
miszertöbblethez jutottunk, hanem azért is, mert sikerült cellánk részére 
fürdést kipanamázni. Torma Jóska érdeme volt. Rendesen csak beérkezés
kor és távozáskor fetőtlenítik az embert, fürdés is csak akkor van. Nagy 
kegy volt tehát, hogy soron kívül letusolhattunk. Most láttam csak, hogy 
testem milyen szörnyű állapotban van. A melegvíz, meg úgy végig égette, 
mintha tűkkel szúrkáltak volna. Megint Torma Jóska volt az, aki szerzett 
számomra egy kis lajos kenőcsöt és azzal bekenve magamat, némiképp 
enyhült a fájdalmam. Megint egész nap vártam, hogy nevemen szólítsanak, 
mert végre tudni szeretném sorsomat, de hiába. Eszükbe sincs -  úgy látszik 
-  velem foglalkozni. Pedig mindazok, akik velem egy időben kerültek ide, 
már rég elmentek, Feri és Torma kivételével. Nem szeretnék én is ezek sor
sára jutni.

Két új lakónk érkezett ma. Az egyik Meczner Bartos Iván követség! tit
kár, a másik Oláh Mihály csendőr alhadnagy, az egri nyomozó osztályról. 
Mindkettő, különösen Meczner Iván, jókedvűen érkezett és a kiéhezett, le
hangolt társaságunkra szinte jótékonyan hatott. Meczner Iván a berlini kö
vetségen volt titkár és utóbb Ausztriában Bad Gasteinban, ahonnan Gyön
gyösi külügyminiszter személyes pártfogásával és hívására, minden anyag
gal, február végén tért vissza. Mindnyájukat lefogták azzal, hogy megke
rülték a szürőtábort, holott ez a külügyminiszter határozott utasítására tör
tént, aki így akarta elkerülni, hogy a szürőtáborban elszedjék a követség 
fontos anyagait. Velük fogták le Békány főkonzult és Sablyár konzult is, 
akik most szintén itt, de más cellában üdülnek. Ivánnak én adtam pokrócot 
éjszakára, mert egy kis felöltőn kívül semmije sem volt. Kíváncsi vagyok, 
hogy jókedvét megtartja-e, ha üres lesz a gyomra. Horváth főhadnagy és 
közém helyezkedett el, őt még idegesítették a poloskák, nem tudott elalud
ni. M ajd megszokja.
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1946 február végén nagyon hideg volt Budapesten. Az Andrássy út 60.-ból 
a Mosonyi utcai internáló táborig (amely a két világháború között toloncház- 
ként működött) gyalog, két rendőr kíséretében, csomagomat a hátamon cipel
ve, nem volt egy kellemes séta. Ennek ellenére szívesen tettem meg ezt az 
utat, már csak azért is, mert azután a pár napos kemény fogság után reméltem, 
hogy az új „kényszerlakhelyemen” mégis könnyebb lesz az életem. Főleg az 
az érzés hatott rám vígasztalóan, hogy ha internáltak, mégis megúsztam azt a 
nagy kellemetlenséget, hogy valami komoly „bűntényt” találnak ki ellenem, 
ahogyan az akkor gyakran és sok mindenkivel megtörtént. Mivel internáltak, 
mint az új rendszerre káros egyént, mégsem hoznak fel ellenem komoly váda
kat. így is volt. Azt viszont sohasem mondták meg nekem, hogy ez az inter
nálás mennyi időre szól. „Ideiglenesen” hat hónap, mondták, „később majd 
meglátjuk!”

Az első nap a szokásos adminisztrációs eljárásokkal telt el. A  kihallga
tás lényegesen nyugodtabb körülmények között folyt le, nem  úgy m int az 
Andrássy út 60-ban. Bizonyos személyes tárgyakat is meghagytak -  író
szereket, ruhaneműt -  és beszállásoltak egy nagy terembe, ahol körülbelül 
ötven másik internált volt, eléggé összeszorulva. M indenkinek volt egy 
vaságya takaróval és egy kis asztala, amire a legszükségesebb holm iját te
hette. Eléggé szűk volt minden, de mégis jobb, mint az előző „tanyánk” . 
Ami kellemesen hatott rám az az volt, hogy az ott lévő internáltak nagyon 
kedvesen fogadták az „új vendéget”, hasznos tanácsokkal láttak el és így 
hamar összebarátkoztunk.

A több mint öt hónap, amit itt töltöttem, nyugodtan, de unalmasan telt el, 
különösen az első hetek, mert a bezártság nem hatott rám kedvezően. Később 
lehetett jelentkezni külső munkára, ami mégis egy kis változást hozott az éle
tünkbe.

A legfontosabb a vasárnaponként engedélyezett látogatófogadás volt. A 
hozzátartozók ilyenkor délelőttönként bejöhettek, hozhattak tiszta ruhaneműt, 
valami élelmet és főleg a két-három méterre egymástól felállított „sorompó” 
mögül, mindenki körülbelül tíz percig beszélhetett a látogatóival. Természete
sen mindez a rendőrök felügyelete alatt történt. Édesapám Gödről minden va
sárnap vonattal bejött és bizony ezt a heti találkozást nagyon vártam. Ilyenkor, 
hogy a rendőrök ne értsenek mindent, többnyire angolul beszéltünk, így meg
tudhattam egyet és mást.

Az Amerikai Katonai Misszió sem hagyott magamra, annak ellenére, hogy 
ők nem jöhettek be a toloncházba. Édesapám útján küldtek üzeneteket és így 
megtudtam azt, hogy több ízben kérték szabadon bocsájtásomat, azzal érvel
ve, hogy én a letartóztatásomkor az amerikai hadsereg tisztviselője voltam. A
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magyar hatóságok elengedésemről természetesen hallani sem akartak, mert az 
ő szemükben én valódi magyar „reakciós elem” voltam.

Én már az első hetekben gondoltam valamilyen szabadulási lehetőség meg
szervezésére, de ebben éppen az Amerikai Katonai Misszió budapesti megbí
zottai -  akikkel édesapám tartotta a kapcsolatot -  beszéltek le. A Misszió ille
tékesei állandóan azt üzenték, hogy csak maradjak nyugton, ők mindent meg
tesznek kiszabadításom érdekében és Németországba való visszajuttatáso
mért. A magyarok azonban ezekre az amerikai akciókra nem hallgattak és így 
teltek el azután a hetek, hónapok a bizonytalanságban.

Jól esett, hogy az őrszemélyzet többsége nagyon jóindulatúan viselkedett 
velünk internáltakkal. Igaz, hogy nagy részük idősebb, már az előző években 
is szolgáló rendőr volt és ezek tudták, hogy mi nem olyan bűnözők vagyunk, 
mint a más fogházakban lévő köztörvényesek. Mindez nagyon kedvezően ha
tot ránk. A vezető rendőrtisztek természetesen az új kommunista rendszerből 
kerültek ki, így a beosztott állománynak sokszor nagyon nehéz volt a helyze
te. Nekünk azonban főleg ezekkel volt közvetlen kapcsolatunk.

Az élelmezés bizony nagyon gyenge minőségű volt, de mégis jobb, mint az 
Andrássy út 60-ban. Étkezésünk feljavítását megkönnyítette az, hogy lehetsé
ges volt hazulról, a családtól kapott élelemmel kiegészíteni. Az étkezés kiegé
szítésére főleg zsírtartalmú ennivalók, mint például szalonna volt a legalkal
masabb. Életemben talán nem ettem annyi szalonnát, mint ez alatt a pár hó
nap alatt. Mindennek ellenére elvesztettem néhány kilót a testsúlyomból.

Az internált társak között nagy volt a közösségi érzés. A kapott élelmiszert 
mindig megosztottuk azokkal, akiknek nem volt módjuk élelmet kapniuk. So
kaknak nem volt közelben a családja, így ritkán jutottak kívülről kapott éle
lemhez.

Életünk március végétől kezdve változatosabb lett, mert kijártam, hogy né- 
hányunkat felvegyenek „külső munkára”, így kijutottam ebből a szomorú fog
daépületből és mégis több embert láthattam. Beosztásom, a körülbelül öt ki
lométerre lévő, egyik budapesti teherpályaudvaron volt, ahol a Szovjet Had
sereg részére érkező szállítmányokat kellett kirakni a vagonokból és teherau
tókra pakolni. Meglehetősen nehéz testi munka volt ez. Minden nap, rendőri 
felügyelettel, gyalog mentünk ki a teherpályaudvarra, ahol nyolc órától délig 
dolgozunk. Egy órás pihenés és egy rossz leves elfogyasztása után még tizen
négy órától tizenhétig robotoltunk, majd ismét vissza a toloncházba. Fáradtan 
értünk vissza, de annál jobban aludtunk.

A munkahelyünkön, több alkalmunk is volt az őrséget ellátó rendőrökkel 
beszélgetni, akik miután néhányukkal a hetek során megismerkedtünk, pár 
ajándék -  főleg cigaretta, vagy édesség -  ellenében a munkaszünet alatt, egy-
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egy órára kiengedtek a városba, elsősorban a nyilvános fürdőkbe, ahol letu
soltunk, mert ennek a fogságnak talán a legkellemetlenebb része az volt, hogy 
a tisztálkodási lehetőségek nagyon rosszak voltak. El kell ismerni azonban, 
hogy megszabadultunk az Andrássy út 60-ban lévő poloskatömegtől.

Az ilyen rövid, városba való kimenő alkalmából, természetesen szavunkat 
adtuk a rendőrnek, hogy visszajövünk munkahelyünkre, különben neki kelle
metlenségei lettek volna. Ezt mindig be is tartottuk.

Ilyen körülmények között csendesen, unalmasan teltek a hetek, hónapok, 
de ebbe az életbe mégis lassan beleéltük magunkat. Bennem az az ígéret tar
totta a lelket, hogy az Amerikai Katonai Misszió kijárja a kiszabadításomat. 
Tartott ez mindaddig, amíg június vége felé, egyik vasárnap édesapám a hiva
talos „beszélő” alkalmával közölte velem (magyarul, hogy a beszélőt 
ellenőrző rendőr is értse), hogy az amerikai parancsnok tudtára adta, sajnos 
már semmit sem tud termi az érdekemben, mert a magyar hatóságok minden 
kérésüket véglegesen visszautasították. Ezen kívül tudtomra adta -  ezt már 
angol nyelven - ,  hogy a Misszió elő fogja segíteni a szökésemet, hogy vissza
juthassak az amerikaiakhoz.

Ezt a tájékoztatást tudomásul véve, elkezdtem gondolkodni a szökés elő
készítésének módján, gondosan ügyelve arra, hogy sem internált társaim, sem 
a jóakaratú rendőröknek ne legyen ebből bajuk. Azt viszont sajnáltam, hogy 
az amerikaiak mindezt nem közölték velem korábban.

Mindenek előtt azon kellett dolgoznom, hogy találjak egy rendőrt, aki ma
gára vállalja a „távozásomat”, amit nyilvánvalóan meg kell majd fizetnem. 
Egy jó hónapig tartott, amíg minden kialakult bennem és augusztus közepe tá
ján komolyan megkezdhettem vállalkozásomat.

Egyik vasárnap, édesapám behozta váltóruhaként egy régi nyári short- 
nadrágomat. Ebben a nadrágban -  még most is jól emlékszem rá -  egy vá
szonból, gumiból készült öv volt, amit egy csat segítségével lehetett 
hosszabbra vagy rövidebbre szabályozni. Evekkel korábban ezt a nadrágot -  
emlékszem -  Angliából kaptam, ahol az iskolás fiúk hordtak ilyen ruhadara
bot. Nekem a nadrágról édesapám semmit sem szólt (még angolul sem), csak 
átadta nehogy bárki is gyanút fogjon ezzel a shorttal kapcsolatban. Én akkor 
a nagy meleg miatt, minden nap ebben a rövid nadrágban mentem ki a teher
pályaudvarra munkára.

Egyik nap dél felé, mit nem látok? Egy amerikai jeep, Szapáry Péter uno
kaöcsém által vezetve, két amerikai katonával begurul a teherpályaudvarra, 
pont akkor, amikor déli pihenőre készültünk. Én meglátva ezt, rögtön arra 
gondoltam, hogy itt valami készül velem kapcsolatban. Később megtudtam, 
hogy édesapám közölte az amerikaiakkal, hogy hol dolgozunk.
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Feltűnés nélkül, lassan közeledtem a gépkocsi felé, amikor arról az egyik 
amerikai katona leszállt és a közelben álló rendőrhöz lépve, kezében egy üres 
benzines kannát tartva mutogat neki, hogy vízre van szüksége a jeep hűtőjébe. 
Jelekkel kérdezgette, hol talál vízvételi lehetőséget. Én akkor már egészen a 
közelükben voltam és a rendőr nagyon előzékenyen rám mutatott, hogy men
jek el a kannával az állomás épület sarkán lévő vízcsaphoz és hozzak vizet az 
amerikai katonának, hogy ne kelljen annak fáradnia. Az amerikai katona egy 
kis szemrebbentéséből azonnal megértettem, hogy valamit át akar adni ne
kem, mindez azonban nem is tűnt olyan egyszerűnek. Elmentem a vízcsaphoz, 
feltöltöttem kannát vízzel, mögöttem a rendőr és visszavittem azt az ameri
kai fiúnak. Amikor átadtam neki, kezembe nyomott egy kis cédulát, amit csak 
később tudtam megnézni. Ok beültek a gépkoesiba és egy újabb kis szemreb- 
bentés kíséretében -  unokatestvérem persze egy szót sem szólt -  kihajtottak a 
pályaudvarról.

Később am ikor egy sarokba leülve megnéztem  a cédulát, amelyen csak 
annyi állt: „open your beit” (nyisd ki az övedet). Tudtam, hogy ez valami 
fontosat jelent, de nem  értettem mit. Visszatérve a toloncházba, egész es
te ezen törtem  a fejemet, azt gondolva m agamban, hogy az övemet m in
den nap többször is kinyitom, de hát m iért is íiják ezt? Csak másnap reg
gel, am ikor W C-re mentem, láttam, hogy a nadrágom  gumis övének az 
egyik részén egy varrás van belülről. Ekkor jöttem  rá, hogy ez valami ko
m oly dolog lehet. Estig kellett még vám om , amikor m ár minden elcsen
desedett körülöttem , bicskámmal kibontottam az öv összevarrott részé
nek egy sarkát és láttam, hogy ebbe egy húszdolláros amerikai bankó van 
bevarrva. M ost m ár azonnal megértettem, ezt azért adták édesapámnak, 
hogy hozzám  ju ttatva én le tudjak fizetni egy rendőrt, hogy az engedjen 
engem  „kim ccaim i” . A bankjegyet szépen visszadugtam az övbe és most 
már csak az volt hátra, hogy találjak egy rendőrt, akivel meg tudjam köt
ni az üzletet.

Az ezt követő napokban ki is szemeltem egy régivágású rendőrt, aki min
dig nagyon előzékenyen viselkedett velünk és akiről feltételeztem, hogy meg 
tudok vele egyezni.

Az amerikaiak látogatását követő vasárnapon megmondtam édesapámnak, 
hogy megkaptam az üzenetet, ő pedig tudtomra adta -  most is angolul - ,  hogy 
ha véletlenül szabadságot (kimenőt) kapnék, látogassam meg Matolay orvos- 
professzor barátját -  jó ismerősünket -  a lakásán. Megértettem, hogy ott va
lami üzenet lesz számomra, mert egyértelmű az, hogy szó sem lehet arról, ha 
megszöknék, kimenjek szüléimhez Gödre. Nekik ebből azonnal nagy bajuk 
származott volna.
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Most már csak vámom kellett a napot, amikor a kiszemelt rendőröm 
szolgálatban lesz. Ez pár nap múlva be is következett és a déli pihenő alatt 
megkértem, hogy kísérjen el a vízcsaphoz (ahol az amerikai katona kanná
já t feltöltöttem), mert szomjas vagyok a nagy melegben. Ott megmondtam 
neki, mint máskor is, szeretnék megint kimenni a városba. „Semmi akadá
lya”-  felelte, mire én azt mondtam neki -  m indent kockáztatva - ,  hogy ez 
esetben én hosszabb időre akarok a városba menni. Ezt mindjárt m egértet
te és orrát húzva azt mondta, hát ez nagyon rossz, mert őt ezért le fogják 
csukni. Mennyi időre? Kérdeztem. „Legalább három-négy nap szobafogsá
got fogok kapni”. Mire én; dehát megfizetem a napjait és még szerencséje 
is van, mert ha két évvel ezelőtt ezt az én csapatomban tette volna, legalább 
három-négy hónap fogságot kapott volna. Úgy gondoltam -  ezt m ondva -  
viccelve könnyebb elviselni a szívemet szorongató izgalmat. Kihúztam 
zsebemből a már előkészített húszdolláros bankjegyet és átadtam neki. A 
szája is tátva maradt, hiszen akkor a milliópengős viágban húsz dollár egy 
kis vagyont jelentett. Jól van, mondta, csak egyet kér, azt, hogy minél se
besebben szaladjak ki az állomáson keresztül a városba, tűnjek el a leg
gyorsabban, mert neki két perc múltán riasztania kell az őrség többi tagját 
a szökés miatt és akkor minden kijáratot azonnal lezárnak. M ondanom sem 
kell, nem vaciláltam, hanem mindenemet otthagyva, ingben, rövid nadrá
gomban rohantam a városon keresztül, persze gyalog, M atolayék lakásáig. 
Később gondltam csak arra, hogy a rendőr a húsz dollárost zsebrevágva 
meggondolhatta volna magát és nem engedett volna el... De hát becsületes 
ember volt.

Néhány év múlva tudtam meg, hogy édesapám mindenre gondolva azért 
választotta Matolayékat -  azon kívül, hogy régi, megbízható barátok voltak -  
mert egy orvosnál sok ember fordul meg és így kevésbé valószínű, hogy az 
esetleges szökevényt itt keresnék.

Matolayékhoz érve, nagy meglepetést keltettem, mert ők nem tudhatták, 
mikor jelentkezem náluk. Nagyon kedvesen fogadtak, enni, inni adtak és át
adták az édesapám által odavitt hátizsákot, amiben egy amerikai egyenruha, 
ezenkívül ötven dollár, amit számomra az Amerikai Katonai Missziótól ka
pott, valamint két okmány volt. Az egyik egy egyetemi hallgatói igazolvány, 
természetesen más névre (még ma sem tudom, hol szerezte be), amit egy eset
leges rendőri ellenőrzésnél kellett volna felmutatnom és egy magyar tűzkő
csempész címe egy Kőszeg melleti kis faluban, valamint egy, a bécsi ameri
kai katonai rendőrség (MP) címére kiállított levél a következő szöveggel: „E 
sorok tulajdonosa a budapesti Amerikai Katonai Misszió orvosa kezelésében 
volt, egy csonthártyagyulladás következtében”. (Ugye nem gondolja az olva-
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só, hogy ez az orvosi igazolás egyáltalán azt jelentette, amiről a szövege 
szólt.)

Szóbeli utasitások is voltak, amit Matolayék átadtak nekem.
1. A tűzkőcsempész húsz dollárért átvisz Ausztriába és átad az ottani üzlet

felének; 2. Az orvosi igazolványt a bécsi MP-parancsnoknak kell átadnom, ha 
odajutok. Őnála van már az okmány másolata és tudja mit kell tennie.

Be kell vallanom, hogy ha sokáig is tartott a budapesti amerikaiak -  mint 
később megtudtam, a müncheni 3. Amerikai Hadsereg parancsnokának nyo
mására -  mindent megtettek annak érdekében, hogy a kiszabadulásom és az 
átjutásom sikerüljön. Most viszont nekem kellett elintéznem azt, hogy el is 
juthassak Bécsig, ami még egy nagy probléma volt.

Nem is maradtam tovább Matolayéknál és még aznap délután gyalog, há
tizsákomat a hátamra véve útrakeltem, hogy az újabb nehézségeket, mint pél
dául a város körüli orosz és magyar rendőijárőröket kijátszva, kijussak a vá
rosból és elérjek az osztrák határig. Ekkor azonban már mindenre el voltam 
szánva, hogy megszabaduljak ettől a világtól és visszajussak szeretett, aggó
dó feleségemhez.

Amikor a bécsi főúton gyalogoltam kifelé a városból, éppen azon gondol
kozva, miként jutok át az útellenőrzéseken, mellém pártolt a szerencse. Mö
göttem jött egy rendőrségi teherauó, ugyancsak kifelé a városból. Intettem ne
ki, megállt és azt mondtam a kocsi parancsnokának, hogy egyetemi hallgató 
vagyok és a szüléimhez megyek a Dunántúlra. Szó nélkül felvettek, mondták, 
hogy ők Nagykanizsára mennek beszerző útra és szívesen elvisznek odáig, 
így minden nehézség nélkül átjutottunk az ellenőrző záron, semmilyen igazol
ványt nem kértek tőlem.

Későn este értünk Nagykanizsára, ahol bementem a Piarista rendházba. Pi
arista diákként nyolc évig tanultam Vácon, amikor ezt megmondtam nekik és 
azt is, hogy Kőszegre készülök, nagyon szívesen elszállásoltak, megvacsoráz- 
tattak és reggel felültem az első Szombathelyen át Kőszegre induló vonatra.

A vonaton még egy kellemetlenné válható meglepetés ért, mert az egyik 
kocsiba beszállva, szemben velem egy ismerős arcot pillantottam meg, aki 
szintén azonnal felismert engem. Illedelmesen köszöntem neki, de nagyon 
be voltam ijedve, mert a velem szemben ülő emberben a toloncház egyik 
rendőrére ismertem. Kérdem tőle, hova megy? Szabadságra -  mondta - ,  és 
maga? Mondom: Én is, de ő megértette a helyzetemet, mert két állomással 
ezután leszállva, barátságosan elköszönt és azt mondta, hogy máskor job
ban nézzek körül, hogy kivel szemben ülök le, mert az illető talán nem 
olyan beállítottságú mint ő. Ezután még több ilyen nehéz percet sikerült így 
megúsznom.
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Kőszegen leszálltam a vonatról és gyalog folytattam pár kilométeres uta
mat egy kis határszéli faluba, ahol a tűzkőcsempészem lakott. Neki nem 
mondtam ki vagyok, csak azt, hogy Ausztriába szeretnék átmenni tűzkőért. 
Kifizettem a tűzkövek és az átvezetés árát dollárban és úgy gondoltam, hogy 
az éjszaka fogunk a határon átkelni. Szó sincs róla, mondta, mindjárt indu
lunk. Megkérdeztem tőle, hogy nincsenek e problémái a határőrökkel? Azt vá
laszolta, velük minden el van intézve, mindig megkapják a részüket és nem 
szólnak semmit. Az osztrákokra azonban vigyázni kell, mert ha azok elkap
nak, hivatalosan visszavezetnek a magyar oldalra és akkor büntetést kell fizet
ni. Nekem ez nem éppen jól jönne, gondoltam.

Délután tizenhét óra körül értünk fel a határt képező dombtetőre. A magyar 
oldalon erdő, az osztrák lejtőn rétek, gyümölcsösök voltak, a völgyben körül
belül ötszáz méterre egy kis patak, azon egy híd és a hídon állt az osztrák 
határőr. A hídon túl a kis, tiszta osztrák falu. Máig is előttem van ez a kép. 
Vámunk kellett, mert ahogy a „csempész barátom” mondta, tizennyolc óra
kor az osztrák határőr bemegy a faluba a kocsmába, meginni a megszokott sö
rét. Minden megnyugtató szó ellenére is, néhány kényelmetlen percet kellett 
töltenem magyar földön, ami nekem éktelen hosszúnak tűnt. Amit a csempész 
mondott, valóra vált. Tizennyolc óra körül az osztrák határőr elhagyta a hidat, 
besétált a faluba és mi rohantunk lefelé a dombról. Azonban nem csak mi fu
tottunk ott, hanem rajtunk kívül még vagy tíz másik „csempész” is. Meg vol
tam győződve arról, hogy ha nem is mondta, az osztrák határőrökkel is össze 
voltak játszva.

A faluban hamar felkerestük az osztrák csempésztársat, az átadta a tűzkő
csomagot és az én „csempész barátom” már akart is indulni visszafelé. Én vi
szont azt mondtam neki, hogy még másnapig szeretnék itt maradni, majd ha 
ő újra átjön, visszamegyek vele. Amikor elment, megmondtam az osztráknak, 
hogy ki vagyok, mit a szándékaim. Visszaadtam neki a tűzköveket és csak ar
ra kértem, hogy nála éjjelőzhessek és reggel vegyen nekem egy vasúti jegyet 
Bécsig, mert oda akarok menni. Meg kell jegyeznem, hogy ott az orosz meg
szállási övezetben voltunk és vasúti jegyet csak a személyazonossági igazol
vány felmutatására adtak.

Az osztrák csempész nagyon rendes volt velem, jól megvendégelt és reg
gel a jegyemet megváltva, felültetett a bécsi vonatra.

Még egy akadályon kellett magamat túltenni. A vonat végállomása a 
Südbanhof, Bécs szovjet zónájában volt, így át kellett volna esnem az orosz 
ellenőrzésen, ami az állomásokon volt. Dehát éppen azért adták a budapesti 
amerikaiak az egyenruhát, ami a hátizsákomban volt, hogy a véletlenül Ausztria 
szovjet zójában kötnék ki, azonnal vegyem fel, mert amerikai katonát az oroszok
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nem állíthatnak meg, hanem csak a négy megszálló hatalom katonáiból álló kö
zösjárőr vagy az amerikai katonai rendőrség (MP). így is történt. A Südbanhofra 
érve bementem a pályaudvar épületében lévő WC-be, ott átöltöztem, minden 
holmimat a hátizsákkal együtt otthagytam és kisétáltam a pályaudvarról. Az 
orosz őrség tisztelgett, én pedig elindultam a belváros felé a megadott címre. 
Nem kellett sokáig gyalogolnom, mert egy amerikai MP-s jeep éppen arra jött 
és engem meglátva „felszedett”. A hátizsákban utazott, gyűrött amerkai egyen
ruha, ami rajtam volt, az orosznak nem tűnt fel, de az MP-sek azonnal észrevet
ték a különbséget, hiszen ők mindig tiszta, vasalt egyenruhában jártak. Igazol
tattak, de nekem csak az orvosi bizonyítványom volt, amit az amerikai katonai 
rendőr semmibe vett. Kérdezte, mit keresek itt, honnan jövök? Azt válaszoltam, 
hogy Budapestről. (Talán azt sem tudta, hogy hol van Budapest.) Fölraktak a 
jeepre és bevittek a parancsnokságukra. Pontosan oda, ahová menni akartam. Itt 
azonban még néhány kellemetlen órát kellett átélnem. „Igazolványomat” sem
mibe nézve, este már nem akarták fárasztani a parancsnokukat és engem, mint 
az úttesten felszedett gyanús elemet, becsuktak a fogdájukba. Attól tartottam, 
hogy azok az MP-sek eltépik az igazolványomat, mert az „úgy sem jelent sem
mit”, engem pedig, pont amikor már a kacskaringós utam végére értem, vissza- 
toloncolnak Magyarországra. Arra gondoltam, hogy az egyetlen amit tehetek az, 
hogy nem hagyom őket nyugton, egész éjjel kiabáltam a cellámban. Reggel nem 
tudtak mást tenni ezek az altisztek, mégis felmentek a parancsnokhoz és jelen
tették, hogy este felszedtek egy bolond embert az utcán, nem tudnak vele mit 
kezdeni, csak egy orvosi bizonyítványa van, mit csináljanak vele?

Végül mégis szerencsém volt, mert a parancsnok emlékezett a neki jelzett 
esetemre és elővéve a budapesti amerikai orvosi bizonyítvány másolatát, 
azoimal felhozatott a zárkából és felismerve, még át is ölelt, mielőtt a beosz
tottai csodálkozására azoimal beöltöztetett egy új, tiszta egyenruhába és úria- 
san megvendégelt, de természetesen miután röviden elmondtam neki, hogy 
ezalatt a hat hónap alatt mi mindenen mentem keresztül.

Még aznap küldött egy táviratot Passauba, jelezve az ottani parancsnoknak, 
hogy Bécsbe jutottam, amit azonnal tudattak a feleségemmel, aki bizony nagy 
örömmel megkönnyebült.

A bécsi amerikaiak azonban annyira jóllakattak, hogy utána napokig beteg 
voltam. Nem vették figyelembe legyengült gyomromat. Két napig etettek-itat- 
tak. Emlékszem, hogy első reggelimre arra a rossz amerikai kávéba, beleön
töttem fél liter tejet, tíz-tizenöt deka cukrot és úgy ittam meg. Persze ennek 
meg is lett a hatása.

Két nap múlva aztán egy amerikai katonai szerelvénnyel, hamis papírokkal
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és álnév alatt átjuttattak az amerikai zónába, az oroszokon keresztül. Senki 
sem igazoltatott és mindenki legnagyobb örömére visszajutottam Passauba. 
Ott nagyon szívélyesen fogadtak, mindent el kellett mesélnem a magyar bará
taimnak, de az amerikaiaknak is. Én pedig végre megnyugodtam.

Ezután már nem maradtam sokáig az amerikai hadseregnél, mert az egyik 
francia unokabátyám, akinek egy rokona a Bodeni tó mellett a francia zóná
ban egy altiszti iskola parancsnoka volt, megtudva, hogy én ismét Passauban 
vagyok, pár hét alatt áthozatott a francia megszállási övezetbe, ott Langen- 
argen-ben elszállásolt és felvett az iskola polgári alkalmazottai közé. Itt ma
radtunk családommal -  mert közben 1946. október 30-án megszületett első fi
am is -  1948 őszéig, amíg a francia állampolgárságom nem rendeződött.
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amelyhez a francia törvények szerint még dédnagyapám után jogom volt, és 
átköltöztünk Franciaországba.

Az ottani életünk már lényegesen csendesebb volt, habár a katonai pálya
futásomat még ott sem hagyhattam abba, mert a francia kiegészítő parancs
nokság hamarosan kiderítette, hogy az országnak ez az új polgára, itt még 
nem teljesített katonai szolgálatot. Rövidesen behívót kaptam és némi kacska
ringók után bejutottam a francia Katonai Akadémia kötelékébe, ahol mint tol
mácstiszt folytattam katonai szolgálatomat, amit néhány évi tevékenység 
utáns tartalékos őrnagyként fejeztem be.

Mindez azonban már egy másik történet lehetne.

Franciaország, Les Molieres, 1997. február 28-án.
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