A lengyelek második világháborús magyarországi történetéről i m m á r
nálunk is egyre több publikáció jelent meg, ezekben említik ugyan nevét, de
nemigen t á r g y a l j á k alaposabban szerepét. Amikor szervezték a Barátok a bajban című visszaemlékezés-kötetet (1985-ben látott napvilágot az Európa Kiadó
gondozásában), h a z á j á b a n „hadiállapot" volt, s ő n e m kívánt részt venni e
kötetben. A II. világháború kitörésének 50. évfordulója jó alkalom arra, hogy
Megismerjük Waclaw Felczak írását magyarul. Azokkal a rövidítésekkel és
néhány elírást korrigáló változtatással, amelyeket a szerző két évvel ezelőtt
tett r a j t a .
Mottóként pedig következzenek itt Juliusz Slowacki klasszikus sorai, amelyek az 1986-ban, 70. születésnapja alkalmából megjelentetett Felczak-emlékkönyv (Hungaro-Polonica) elején az ünnepelt fényképe alatt voltak olvashatók:
„Mondjátok el majd, akik ismertek
engem:
Ifjúságom éveit a hazának
adtam.
Ott őrködtem a hajón a
veszedelemben.
És amikor elsüllyedt, helyemen
maradtam."
K. GY. CS.

WACLAW

FELCZAK

Magyarországi emlékek
Az alábbi írás a megszállás korát kívánja megidézni, sokszor csak lazán összefüggő emlékeket megörökíteni, különös tekintettel a földalatti lengyel állam közPontja és a külvilág kapcsolatára. E visszaemlékezések
nagy részét a Varsó—BudaPest útvonalon, illetve Magyarországon történtek teszik ki.
*

A földalatti állam gépezete minden nehézség ellenére, mozgásba lendült.
Bár a n é m e t terror, R a t a j és Niedzialkowski halála akadályozta működését,
Megsemmisíteni n e m tudta. Varsóban m á r szerveződött egy politikai szövetség, az ún. P K P (Polski K o r p u s Posilkowy, polgári-katonai szervezet), m e l y nek élén Ryszard Swi^tochowski állt. Sok volt a tennivaló, akadozott az
együttműködés, de tény, hogy Sikorski t á b o r n o k k o r m á n y á n a k léte érezhetően
elősegítette a hazai politikai központok egységesülését. A külföldi képviselet
és a lengyel társadalom közti állandó kapcsolat hiánya akadályozta az e g y ü t t Működést. Ahhoz, hogy a földalatti állam gépezete teljes f o r d u l a t s z á m m a l
Működhessék és céljait meg is t u d j a valósítani, létre kellett hozni 3-Z O S S Z 6 köttetési a két központ között. A megszállók által okozott objektív nehézsé55

geken kívül főként a belső viszály és a fejetlenség aggasztotta akkoriban
(1940 áprilisában) Swiijtochowski professzort. Az összeköttetés egyik lehetséges útvonala dél felé, Magyarországon át vezetett. Épp Budapesten forogtak
azok a régi, berozsdásodott kerekek, amelyek úgy csikorogtak az ú j politikai gépezetben.
1940 áprilisában határozták el odahaza, hogy Budapesten állandó lengyel
képviseletet kell létesíteni, amely a Varsó és a Nyugat közti kommunikáció
egyik láncszeme és a földalatti állam külföldi képviselete lenne.
Idős kora ellenére maga Swictochowski professzor akart Nyugatra utazni, hogy személyesen tárgyaljon Sikorski tábornokkal, majd a politikai és
szervezeti kérdések egészében való megegyezés után pedig hazatérjen.
Tragikus volt ez az utazás. Swictochowski professzor, népszerű nevén
„Nagyapó", néhány áldozatkész Nowy SEJCZ-Í ember vezetésével kelt át a hegyeken. Szíve nem bírta az út fáradalmait, ráadásul a sérve is kiújult, ez
pedig komoly nehézséget jelentett, így a menetnek igen lassan kellett haladnia. Végül a magyar határ közelében, a kassai erdőségben, körülzárta őket
a szlovák határőrség, a professzor nem engedi társainak, hogy tovább vigyék, parancsot ad, hogy meneküljenek, drámai jelent zajlik le közte és
Pawel mérnök között, majd magára marad a sötétben. Kitör a lövöldözés.
Az egyik oldalról karabélygolyók fütyülnek, a másik oldal rövid, egyre távolibb pisztolylövésekkel felel. Kigyulladnak a reflektorok, a professzor a
szlovákok fogságába esik, akiket feldühített a rosszul felfegyverzett maroknyi „betolakodó" védekezése.
Szomorú korszak volt ez a lengyel—szlovák kapcsolatok történetében:
mindkét félben volt elfogultság, amelyet a német és szlovák soviniszták tovább fokoztak. A szlovákok Árva, a Szepesség és Javorina elvesztését sérelmezték, a lengyelek — a „Szlovák Haderő" részvételét a hitleri Németország
Lengyelország elleni háborújában. A szlovák államban a Gestapo az ország
valódi uraként rendelkezett. Hathatósan támogatták ebben a szlovákiai németek, akik egy tömbben éltek Pozsonyban és környékén, valamint az egész
Szepességben, a lengyel—magyar határ mentén. A csendőrségben és a határőrségben sok német szolgált. Ilyen „szlovákok" áldozata lett Swictochowski
professzor. Az eperjesi börtönbe zárták, aztán kiadták a németeknek, akik
Tarnówba vitték. Nem sokkal később Auschwitzban halt meg.
Ryszard Swictochowski professzor, az „igazság követe", Aleksandr Swictochowski fia, a Néppárt kiválósága, Sikorski tábornok személyes b a r á t j a az
elsők között áldozta életét a hazánk politikai egységesítéséért folytatott harcban; mikor épp úton volt, az állandó kapcsolatot kereste az ún. Főkormányzóság — e nagy koncentrációs tábor — és a külvilág között.
*

Két héttel Swictochowski tragikus esete után az ő nyomában jártam
Kassa alatt a KPK teljhatalmú megbízottjaival.
S^cznál indultunk útnak. Hárman mentünk. Ksawery vezetett bennünket, a Varsó—Budapest útvonal egyik legáldozatkészebb összekötője volt a
szeptemberi vereségtől egészen a varsói felkelésig. Szép, tiszta májusi éjszakán Szczawnica környékén keltünk át a hegyeken. Jótékony neszek álcázták
óvatos lépteinket.
Életem első „zöld" határátlépése cserkész koromra emlékeztetett, amikor
számháborúztunk. A hegyek szépsége is ezt idézte fel bennem. Hideg szél
56

f ú j t Szlovákia, a Magas Tátra hófedte csúcsai felől. Előttünk állt a Magura.
Lementünk, idegen földre érkeztünk. Német turistáknak tettetve magunkat,
egy útba eső pásztorkunyhóban szálltunk meg. De nem tudtunk aludni, zavart a kunyhó közepén égő tűz f ü s t j e és az egyik pásztor káromkodása. Fröcsögött belőle a gyűlölet. Később kiderült, hogy fiatal szczawnicai lengyel,
bujkál, észrevette, hogy mi is lengyelek vagyunk, és segített megőrizni inkognitónkat a szlovák pásztorok előtt. Nagyon nehéz volt taxit találni Szlovákia átutazásához. Végül aztán kapcsolatba léptünk Lajossal, egy szepességi
magyarral, aki a háború alatt végig örömmel vitt minket, és megvédett a
németektől meg a szlovák csendőröktől. Mint mondta, a magyar—lengyel
barátságért és a hitleristák iránti gyűlöletből tette mindezt.
Lajos átrobogott Tátrájával egész Szlovákián, és a baljós emlékezetű
Kassa alatti erdőségben rakott ki bennünket.
Elnyelt minket az erdő, nemsokára leszállt az est, majd jött az éjszaka.
Végül a felkelő nap mutatta meg az utat Magyarországra, Kassára, ahol
elveszett barátaimat is megtaláltam.
*

Budapesten, a Duna-parton, a hegyes-völgyes budai oldalon van Bem
József tábornok emlékműve. A magyar egyenruhás tábornok alakját olyan
testtartásban örökítették meg, amint a harcmezőn áll: egyik keze fel van
kötve, a másikkal pedig az ellenség felé mutat. Budapest egyeseknek — egy
gyönyörű főváros a kék Duna mentén, vonzerejét a straussi valcerek bája és
a romantikus cigányzene egyszerűsége adja, másoknak — a budai vár és a
pesti országház, melyeket a világ legnagyszerűbb hidjai kötnek össze, megint
másoknak — gyógyüdülők, korszerűen felszerelt fürdők, meleg, de nem forró
éghajlat, finom gyümölcsök és a legkiválóbb borok. Számomra Budapest
a Lengyelország és Magyarország szabadságáért folytatott harc hőse, a lengyel—magyar barátság szimbóluma, a magyar nép szeretetével övezett Bem
apó emlékműve. Budapest a Dembinszky utca, a Grottger-terem a Szépművészeti Múzeumban, a Nemzeti Múzeum lépcsői, ahol az i f j ú Petőfi elszavalta
híres „Talpra magyar, hí a haza!" kezdetű versét.
Budapest sok szállal kötődik a lengyel történelemhez. A felejthetetlen
múltban m á r sok hullámát látta Magyarország és Budapest a lengyel menekülteknek. Az 1830—3l-es szabadságharc menekültjeit szívesen fogadták a
vármegyék és a vidéki társadalom; 1848-ban és 1849-ben Wysocki tábornok
vezetésével légiót alakítottak a lengyelek, és Kossuth honvédéi oldalán harcoltak; az 1863-as felkelés után is szívélyes fogadtatásra találtak a lengyelek, számos magyar család büszkélkedett azzal, hogy „saját lengyele" van.
A lengyel menekültek iránti jóindulat hangulatát kitűnően a d j a vissza regényeiben a nagy író és nagy hazafi, Zygmunt Milkowski ezredes — T. T. Jez,
aki egy időben maga is magyarországi lengyel légionista volt.
A legnagyobb hullám azonban az 1939. szeptemberi vereség után hömpölygött át Magyarországon, a menekültek egy része ott is maradt.
1939-ben Magyarország formálisan a semleges államok közé tartozott.
Nem vett részt a Lengyelország elleni agresszióban, mint a fiatal szlovák
állam, de nem tudott ellenállni Berlin ama határozott követelésének, hogy
bocsássanak a Wehrmacht rendelkezésére néhány észak-magyarországi repülőteret és stratégiai utat. Magyarország valójában m á r az Anschluss pillanata
óta egyre inkább a német politika uszályába került, és hivatalosan támogatta
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a Róma—Berlin-tengelyt. E politika lényege a revízió szelleme volt a sérelmes trianoni békeszerződést illetően. Az egész magyar társadalmat magával
ragadta az ország megcsonkítása ellen tiltakozó hazafias mozgalom, amely a
„nem, nem, soha" jelszóban és a „Hiszek Magyarország feltámadásában" végű
nemzeti imádságban fejeződött ki.
A társadalom és a kormány revansizmusa törvényszerűen vezetett oda,
hogy az országot alárendelték a berlini diktátumoknak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Teleki professzor kormánya németbarát lett volna.
Németország hatásának és hatalmának alávetve nemzeti céljainak megvalósítása érdekében Teleki kormánya igyekezett megőrizni saját belpolitikai
irányvonalát, a külpolitikában pedig fenn akarta tartani hagyományos kapcsolatait, a társadalmi fejlődésben saját ú t j á t akarta járni (sajnos, nagyon
elmaradott volt az ország). A hitleri Németország hatalmának és jelentőségének növekedésével Magyarországon is megerősödtek a szélsőséges nacionalista
csoportok, amelyek egész társadalmi-politikai programjukat a hitleri Németországtól vették át. Ők voltak a nyilasok. A hosszú ideig — Teleki kormányában is — hatalmon lévő belügyminiszter, Keresztes-Fischer üldözte mozgalmukat.
A magyar nemzeti szocialisták bebörtönzése a Teleki-kormány viszonylagos önállóságát mutatta a hitleri Németország ellenében. A másik tényező, j
amely Magyarország politikájának viszonylagos függetlenségét hangsúlyozta, [
a lengyel ügyhöz és a lengyel menekültekhez való viszony volt.
1939-ben Berlin azt követelte Budapesttől, hogy cselekvőleg lépjen fel a
lengyel állam ellen. Ez ellentétben állt Magyarország nemzeti érdekeivel és a
magyar—lengyel barátság hagyományával, amely a háború előtt a közös határ visszaállításával mintegy tetőpontjára hágott.
Teleki kormánya apróbb engedmények árán ellenállt Berlin követelésének. A lengyel—német háború idején a magyar társadalom szemmel láthatóan
a lengyelekkel rokonszenvezett. A szeptemberi vereség után Magyarország
határa megnyílt a lengyel menekültek előtt. A lengyel katonai egységeket,
amelyek Kárpátalján lépték át a magyar határt, internálták, akárcsak Svájcban Prigar-Ketling tábornok divízióját Franciaország veresége után. A magyar társadalom számos helységben ünnepélyes külsőségek közt fogadta a
szeptemberi hajótörötteket.
A berlini nyomás napról napra erősödött Magyarországon. A lengyel
menekültek ügye különleges alkalmat jelentett Berlinnek.
Sajátosak voltak a magyarországi lengyel internálótáborok. A lengyel f u r fang minden helyzetben talált kiutat. Sokszor előfordult, hogy a tábor lakói
éjszaka nyomtalanul eltűntek, a magyar őrség ámulatára és a budapesti német
követ nagy bosszúságára. Az üresen maradt helyeket azonnal elfoglalták az ú j
menekültek. Még anekdota is született erről, amelyet maguk a magyarok terjesztettek. Tedd bele a lengyelt a zsákba — mondták —, kösd be a zsák száját, állíts mellé őrül egy magyar csendőrt, reggel megtalálod a zsákban a magyart megkötözve, a lengyel meg nincs sehol.
A menekültek dél felé mentek tovább. Többféleképpen keltek át a jugoszláv határon, volt, aki csillébe bújt, a szén alatt rejtőzködtek a Kárpáti
hadosztály jövendő hősei. A katonai táborok mellett ún. civil táborok is voltak. A „tábor" szó nem felel meg az ottani állapotoknak. A polgári menekülteket különböző vidéki településeken helyezték el, magánházakban laktak,
csak arra kötelezték őket, hogy jelentkezzenek a jegyzőnél. E „táborokból"
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még könnyebb volt tovább menni, mint a katonaiakból. A magyar kormány
rendszeres anyagi támogatást nyújtott a civil menekültek ellátására.
Budapest lett a magyarországi lengyel tevékenység központja, a különböző törvényes és földalatti lengyel szervezetek székhelye — történetük szervesen kapcsolódott az európai események koreográfiájához.
A magyarországi hivatalos lengyel képviseletek közül elsőként az ungvári
lengyel konzulátust szüntették meg. 1940-ben a budapestit is bezárták. Ez
magyar részről a német követeléseknek tett engedmény volt. A lengyel követség továbbra is működött, bár tevékenységét korlátozták és nehezítették.
A lengyel követség épülete Budán volt. Kívülről nem látszott reprezentatívnak, de belül nagyon szép volt. Mellette volt a német nagykövetség. Megdöbbentő volt a szűk budai utcában a fehér-piros zászló és a hitleri horogkereszt e párbaja, egészen 1940 végéig, amikor a budapesti lengyel követséget is bezárták. A lengyel diplomáciai képviseletek megszüntetése nem járt
együtt az ilyen irányú lengyel tevékenység befejezésével. A követség feladatát, a menekültek felügyeletét a Lengyel Bizottság vállalta át, ez az intézmény a külső nyomás és a belső viszályok ellenére 1944 márciusáig kitartott.
A Lengyel Bizottság mellett működött a Lengyel Vörös Kereszt .képviselete, az YMCA, a Pénzügyminisztérium küldöttsége, az egyetemi Lengyel Intézet és mások. A Lengyel Intézet 1938-ban alakult. A diplomáciai képviseletek megszüntetése után ez volt az egyetlen háború előtt létesített lengyel
képviselet. Az intézetet a lengyel—magyar kulturális kapcsolatok élénkítése
céljából hozták létre, de a háború alatt az egyetemi ifjúság és a lengyel kulturális élet központja lett. Volt olyan időszak — a németek akkor aratták
legnagyobb győzelmeiket —, amikor az intézet igazgatója, Zbigniew ZaiQwski
a Budapesti Egyetem katedráján a lengyel irodalom történetéről tartott előadást. Azt hiszem, akkoriban ez egész Európában egyedülálló volt.
A háború alatt a magyar tenger mellett, festői környezetben elhelyezkedő
balatonbogiári lengyel gimnázium is anakronizmus volt, a Lengyel Bizottság
és a magyarok tartották fenn egészen 1944-ig. A háború alatt végig megjelent Magyarországon a Wiescie Polskié („Lengyel Hírek"), az időszakos kiadványok közül említést érdemel a „Tábori Anyagok", ezenkívül különböző
irodalmi kiadványok is megjelentek.
Igen aktívak voltak a magyarországi titkos lengyel szervezetek. Kezdettől fogva konspiratív tevékenységet folytatott az emigráns kormány és a
megfelelő politikai csoportosulások, valamint a régi rendszer különböző
— csendben vagy látványosan működő — szervezeteinek kirendeltségei.
A megszüntetett katonai képviselet feladatait az ún. „Hadi Bázis" vette át,
amely az internált katonák védelmét látta el, és fenntartotta az összeköttetést
a főparancsnok és a Honi Hadsereg vezérkara közt.
A vezető politikai intézmény az ún. „W" képviselet lett. A hazai politikusok — Sikorski tábornok kormányával egyetértésben — úgy döntöttek,
hogy Magyarországon hozzák létre titkos képviseletüket, amelynek legfontosabb feladata a Lengyelország és az emigrációs kormány közti összeköttetés
fenntartása. 1940 áprilisának végén a minisztertanács elnöksége létrehozta
Magyarországon politikai képviseletét, amelyben a pártok szavazataik arányában vehettek részt. A képviselet a Sikorski tábornok koalíciós kormányát kitevő négy politikai csoportosulás küldötteiből állt. A képviselet vezetője a
néppárti Edmund Fietowicz lett, a többi tag: Stanislaw Bardzik (Nemzeti
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Párt), Opoka-Loewenstein (Lengyel Szocialista Párt), és Józef Slys ezredes
(Szolgálat Lengyelországnak). Az egész tevékenységet irányító képviselet
olyan személyekből állt, akik a szerveződő földalatti ellenállásból kerültek
ki, vagy legalábbis kapcsolatban álltak vele. A képviseletet azzal a céllal
szervezték meg, hogy létrehozzanak egy reprezentatív testületet, amely öszszetételével alkalmas arra, hogy hatást gyakoroljon az ország politikai életére és ellássa a magyarországi lengyel szervezetek felügyeletét. 1940-ben nem
volt nehéz előre látni, hogy Közép-Európában minden lengyel diplomáciai
képviseletet meg fognak szüntetni, így a magyarországi és romániai lengyel
menekültek el lesznek vágva az országtól és a kormánytól. Az összeköttetés
fenntartására titkos lengyel képviseletek egész hálózatát hozták létre, így a
budapesti mellett Bukarestben, m a j d Belgrádban, Isztambulban és Stockholmban is működtek ilyenek. E képviseleteket az adott területre irányuló lengyel
diplomáciai tevékenység jövendő bázisának is tekintették.
A budapesti képviselet többpártrendszere felesleges belső súrlódásokat
okozott, a nehéz konspirációs körülmények között hátráltatta az akciókat, de
a háború első szakaszában, a politikailag és szervezetileg kaotikus állapotokban jelentős politikai eredményekkel járt. 1940-ben a képviselet a még működő, de m á r leépülő lengyel követség ú t j á n tartotta a kapcsolatot a kormánnyal. A képviselet alapvető feladata az volt, hogy állandó kapcsolatban
álljon a megszállt ország földalatti politikai csoportjaival. Ebben az időben
a közlemények és tudósítások szinte kizárólag Budapesten keresztül érkeztek
az országba, vagy fordítva: Lengyelországból külföldre. Ezen az úton küldte
a kormány a pénzbeli támogatást is.
Budapest és Varsó között két állandó útvonal volt: az egyik a Szepességen, a másik a Tátrán át vezetett. Idővel megszervezték az ún. stafétaösszeköttetést. A Budapest—Varsó útvonalat öt szakaszra osztották, elhelyezték a megfelelő embereket, akik a legjobban ismerték a környéket és a lehető legnagyobb mozgási szabadsággal rendelkeztek. Ez a staféta a képviselet
megszűnéséig végig működött.
A képviselet futárszolgálata frontszolgálatnak számított. Valóban nagyon
közel állt hozzá: fárasztó menet az éjszaka sötétjében, szállás a bokrok közt,
esőben, fagyban, tátrai havazásban; halálos veszedelmek szó szerint minden
lépésnél. Erre a szolgálatra mindig jelentkezett elegendő készséges és áldozatkész ember. Nekik köszönhető, hogy egyáltalán működött az ország és a külvilág közti kapcsolat, áldozatkészségüknek és — m o n d j u k ki nyíltan — hősiességüknek köszönhetjük, hogy működésével még az olyan kimért, tartózkodó embereket is csodálatra késztette, mint Nagy-Britannia akkori miniszterelnöke. Küldtek nekünk Budapestre egy fényképet Londonból, amelyen a
lengyel hadsereg díszszemlén vesz részt a főparancsnok és Churchill jelenlétében. A képet a postával együtt azonnal Varsóba küldtük. Tíz n a p múlva
m á r Budapesten voltak a hazulról küldött földalatti lapok, amelyek közölték
a képet. E lapokat a postával együtt azonnal útnak indítottuk Londonba.
Sikorski tábornok személyesen m u t a t t a meg Churchillnek, aki ámulatában nem
talált szavakat, látva, milyen pontossággal és hatékonysággal működik az
egész földalatti gépezet. Később a kormány hazai bizottsága és a földalatti
politikai szervezetek egyaránt állandó kapcsolatban voltak a budapesti képviselettel. Ebből a célból háromszor utazott Londonból Budapestre Marta
emisszárius, a képviselet küldöttei pedig havonta útnak indultak.
*
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1941-ben egymást követték a kudarcok. A magyarok megszüntették a
budapesti lengyel követséget. Ettől kezdve illegálisan kellett átvinni a postát
a jugoszláv határon és eljuttatni a belgrádi lengyel követségre, vagy más,
járhatóbb utat kellett keresni a londoni kapcsolat fenntartásához. Egy időben
Pallavicini grófnő vitte Rómába a lengyel postát, de ő hamarosan repülőgépszerencsétlenség áldozata lett.
1941 f e b r u á r j á b a n a kassai határon elfogták a képviselet állandó futárát,
Jerzy Prackit. A szlovákok kiadták a németeknek, Swiqtochowski professzorhoz hasonlóan ő is Auschwitzban halt meg és senkit sem árult el. A radomi
születésű Jerzy Pracki — a varsói Műszaki Egyetem hallgatója — az első
perctől kezdve aktívan részt vett a földalatti ellenállásban. Vakmerően bátor,
igaz hazafi, tele kezdeményezőkészséggel, egyike volt azoknak, akikről azt
írta a jövendőmondó, hogy olyanok, „mint a kövek, amelyeket az Isten hozzávág a sánchoz".
Pracki távozása megnehezítette az országgal való kapcsolattartást. Elszakadtak azok a szálak, amelyek, mint ilyen esetekben mindig, a személyes
kapcsolattól függnek. Kora tavasszal Varsóba készültem, hogy ezeket a szálakat újrakössem. Közvetlenül a centrumba kellett eljutnom, hogy a megszakadt kapcsolatokat helyre t u d j a m állítani.
Az ország a nagy letartóztatások korát élte. A németek megtisztították
maguknak a kelet felé vezető utat. A földalatti politikai mozgalmat m á r
megszervezték a „négyek egyezménye" alapján; ekkor kezdődött meg a későbbi Nemzeti Egységtanács és a kormány hazai bizottságának megszervezése. A kormány első lengyelországi megbízottja Cyryl Ratajski volt, aki h a j lott kora ellenére mindenkit elképesztett bátorságával és precizitásával, a
hazai politikai erők rendszerében a kompromisszum keresői közé tartozott.
Később visszavonult a munkától, természetes halállal halt meg a megszállás
alatt.
Sokat beszéltek Varsóban ekkoriban a németek készülődéséről a Szovjetunió elleni háborúra. A német csapatok mozgása alapján még a háború kitörésének pontos időpontját is megadták. Mikor visszatértem Budapestre
— derült égből villámcsapás —, ránk szakadt Teleki halálának híre.
Teleki következetesen függetleníteni akarta magát a német szupremáció
alól, utolsó tette a Jugoszláviával való barátsági szerződés megkötése volt.
Ennek a szerződésnek Budapesten nagy politikai jelentőséget tulajdonítottak.
Ez kétségkívül bátor lépés volt a magyar kormány részéről, amely — dacolva
a németekkel — rendezni akarta kapcsolatait a Duna-medence országaival,
nemcsak Jugoszláviával, hanem Romániával és Bulgáriával is. A magyar—
jugoszláv barátsági szerződés ünnepélyes aláírása u t á n egy héttel Berlin b r u tálisan követelte a magyar kormánytól, hogy üzenjen hadat Jugoszláviának,
és engedélyezze a német csapatok átvonulását. Teleki — nem tudván megtagadni Berlin követeléseit — öngyilkos lett, halálával lezárult a magyar politika semlegességi fejezete.
Az éjszakai pisztolylövést követő napon Budán a lakásom ablakából néniét páncélososzlopokat láttam a Duna-parton, a Jugoszláv Királyság ellen
indultak. Teleki Pál halála a lengyel menekülteknek is nagy csapás volt, hiszen védelmezőjük és b a r á t j u k volt. Az ú j magyar kormány élére a volt
bukaresti követ, a gyenge és ingatag Bárdossy került. Magyarország Németország vazallusa lett. A magyar nyilasok győzelmüket ünnepelhették.
Jugoszlávia katasztrófája elszigetelte Magyarországot a Nyugattól, ezzel
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egy időben a magyarországi lengyelek helyzete is jelentősen romlott. A körülmények miatt lelassult a lengyelek evakuálása a hadseregbe. A Magyarországról való távozás igen kockázatos vállalkozás lett, át kellett vergődniük
az egész Balkánon, hogy elérjék Isztambult. Körülzárták, m a j d hamarosan
megszüntették a belgrádi lengyel kirendeltséget, így a legközelebbi lengyel
képviselet, amellyel Budapest kapcsolatba léphetett, az isztambuli lett.
1941 nyarán sürgöny érkezett Londonból Budapestre — Isztambulon keresztül —, melyben f u t á r érkezését jelezték Weber vei Pons álnéven. Szeptemberben a magyar csendőrség érdeklődni kezdett a kirendeltség vezetőjének személye iránt, és hamarosan le is tartóztatta. Ezzel kapcsolatban engem
is letartóztattak. A Hadik laktanyában, a hírhedt börtönben volt alkalmam
egy pillanatra találkozni ezzel a Weber vei Pons-zal. Nem akarok belemenni
a részletekbe: ezt a Webert igen elővigyázatlanul küldték Budapestre Isztambulból, hamis francia útlevéllel. Már Isztambultól vele utazott a magyar hírszerzés ügynöke. Budapesten, a pályaudvaron tartóztatták le, a Hadik laktanyába vitték, ahol elővigyázatlanul kapcsolatba lépett egy provokátorral.
A többit tudjuk. Weber fél évet, a képviselet vezetője nyolc hónapot ült magyar börtönben. Kizárólag Fietowicz lélekjelenlétének volt köszönhető, hogy
a képviselet nem lepleződött le és tovább működhetett.
De hamarosan ú j a b b csapás következett. Minden társadalomban vannak
felelőtlen elemek, hát még az olyan esetlegesen létrejött csoportban, mint
amilyen a magyarországi lengyel emigráció. Voltak, akik azt hangoztatták,
hogy az ő „főparancsnokuk továbbra is Smigly-Rydz marsall", és megtagadták a „Sikorski-hadseregben" való szolgálatot. Olyanok is voltak, akik arról
ábrándoztak, hogy lengyel quisling kormányt alakítanak. Kapcsolatba léptek
a magyar nemzetvédelmi miniszterrel, aki Hitler előtt protezsálta volna őket.
De mielőtt erre sor került volna, a szerencsétlen führerek csapatát elítélte és
nevetségessé tette az a polgári bíróság, amelyet a képviselet és más társadalmi szervezetek tagjai alkottak. A bíróság minden tagja (beleértve a képviseletéhez tartozó Stanislaw Bardzikot is) magyar börtönbe került az emigrációs kormánnyal való illegális együttműködés vádja alapján.
1942 júniusában a magyar csendőrség ismét a képviselet nyomára bukkant. Most is, akárcsak Weber esetében, Isztambulba vezettek a szálak. A letartóztatások egyébként minden titkos budapesti lengyel szervezetet érintettek. A politikai képviseletből letartóztatták Pawel mérnököt, Jadwiga Todrowska összekötőt és a nemrég átdobott ejtőernyőst, Franeket. Pawel mérnök
minden „bűnt" magára vállalt, beismerte, hogy ő volt az egész tevékenység
vezetője. Vallomásával megmentette a képviseletet a további letartóztatásoktól, a képviselet kinevezett vezetőjét pedig szabadon engedték (Weber lebukásakor került börtönbe).
Ez volt a képviselet történetének legnehezebb időszaka — ugyanakkor —
hiszen a nagy dolgok mindig összefüggnek valahogy a kis dolgokkal — a
háborúnak is ez volt a legnehezebb szakasza, ekkor a r a t t á k a németek legnagyobb sikereiket. Bárdossy az igen határozott lengyel fellépés ellenére beleegyezik, hogy Franeket a Gestapo kezére adják. A gyenge Magyarországot
és Bárdossy gyenge kormányát, mint egy forgácsdarabot, elragadta a hitleri
hatalom áradata.
De épp ebben a pillanatban állt be a fordulat.
•
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A fordulat messze, a Volgánál kezdődött, de a Dunánál is azonnal érezni
lehetett. A magyarok közül többen is feltették a kérdést: „Mi lesz, ha a németek elveszítik a háborút?" A társadalomban erősödött és egyre aktívabb
lett a háború előtti Függetlenségi Front, amely a jobboldali kormányok ellenzéke volt Imrédytől Bárdossyig, és elítélte a nemzeti szocializmust.
A Függetlenségi Front tartópillére a Kisgazda Párt, a magyar szociáldemokrácia és bizonyos értelemben a Katolikus Néppárt volt. A parlamentben a
Függetlenségi Front kisszámú képviselői az üléseken keményen bírálták a
Bárdossy-kormány külpolitikáját, és követelték, hogy Magyarország ismét legyen semleges, és állítsa helyre nyugati kapcsolatait.
Magyarországon átalakult a kormány. Bárdossy helyét Kállay foglalta
el, aki nem térhetett ugyan vissza Teleki politikájához, mégis sok tekintetben
követni próbálta. Megőrizte a magyar függetlenség látszatát, és — úgy látszott — csak az alkalmat várta, hogy szakíthasson Németországgal.
Magától értetődő volt, hogy a képviselet és a Függetlenségi Front szélesítette a kapcsolatokat. Erre a lengyel félnek éppúgy szüksége volt, mint
a magyarnak. Varga Béla, a Kisgazda Párt aktivistája, a balatonbogiári lengyel gimnázium gondnoka elvállalta, hogy személyesen kíséri el Magyarországról Svájcba a lengyel emisszáriust; Csekonics, a Katolikus Néppárt aktivistája (1944-ben végezték ki a németek) megszervezte a képviselet vezetőjének londoni ú t j á t és visszatérését. Ezzel egy időben (1942 decemberében) a
magyar kormány amnesztiát adott a bebörtönzött lengyeleknek. Büntetésüket
elengedték, mindannyiukat szabadon engedték. Hozzávetőlegesen ettől az
időtől kezdve vitte a magyar diplomáciai f u t á r — a felettes hatóságok beleegyezésével — Budapestről Lisszabonba a lengyel postát, és hozta onnan a
londoni küldeményeket.
A hivatalos magyar tényezők viszonya megváltozott a lengyelekhez, ami
közvetlenül a fronton bekövetkezett változásokkal függ össze. A magyar kormány kénytelen volt szembenézni az 1918. évi katasztrófa rémképével.
Idejében megpróbált kikerülni a kelepcéből, és kereste az utat a szövetségesek táborához. Ebből a célból még Teleki titokban Amerikába küldte
Eckhardt Tibort, a Kisgazda Párt és a parlamenti ellenzék vezetőjét. A legtehetségesebb embereket küldik a lisszaboni, stockholmi és isztambuli diplomáciai követségre. Lisszabon lett a szövetségesekkel kapcsolatot kereső hitlerista csatlós államok konspirációs központja.
Budapesten a legtöbb reményt a Sikorski tábornok vezette lengyel kormányhoz fűzték. Ahogy csökkent a magyar társadalomban és a kormány köreiben a németek győzelmébe vetett hit, úgy növekedett Sikorski tábornok
tekintélye. Nagy visszhangot keltett a Dunánál az a tény, hogy Sikorski tábornok a többfelől jövő nyomásnak ellen tudott állni, és nem üzent hadat
Magyarországnak. A lengyel—csehszlovák konföderáció terve, amelyben a
lengyel fél kérésére Magyarországnak és Romániának is hagytak helyet, élénk
visszhangot váltott ki a magyar liberális körökben, különösen a m á r említett
Függetlenségi Frontban. Szekfű professzor régi föderatív koncepciója a DunaMedencéről — tágabb értelmezésben — újból aktuális lett. Megjelent Németh László Kisebbségben c. műve, amelyben a szerző — akkoriban ehhez
bátorság kellett — síkraszállt a Magyarországhoz hasonló politikai helyzetben lévő szomszédos kis népekkel szembeni állandó uszítás ellen. Az író szerint egységes a közép-európai népi kultúra, eltér a nyugatitól és a keletitől is.
A magyar sajtó Sikorski tábornok nevével összefüggésben emlegette azt
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a koncepciót, amelyben Magyarország jövőjét is el tudták képzelni. Alapvető
fontosságú indokok késztették tehát a magyar hivatalos köröket, hogy radikálisan változtassanak a lengyel menekültekhez való viszonyukon. Mikor 1943
júniusában Fietowicz meghozta Londonból Sikorski tábornok Csekonicsnak
írt saját kezű levelét, ez az esemény szinte a hivatalos lengyel—magyar kapcsolatok újrafelvételével volt egyenértékű.
A Kállay-kormány elismerte a „W" képviselet vezetőjét a lengyel kormány hivatalos képviselőjének, és fenn is tartotta ezt a kapcsolatot egészen
1944 márciusáig, amikor eltávolították a németek.
Budapest 1943-ban még olyan látványt nyújtott, amely ámulatba ejtette
a Visztula mellől érkezőt. A várost nem érte el a háború szele, vidám volt,
mint régen, gondtalansága megrökönyödést keltett. Mintha egy másik bolygón
lett volna. Különösen meglepő volt, hogy milyen sokrétűek voltak az ország
nyugati kapcsolatai — ezt tudatosan hangsúlyozták is. A könyvesboltok polcain a legújabb angol és amerikai kiadványok sorakoztak eredetiben vagy
magyar fordításban — Svájcon keresztül hozták be őket. Minden újságárusnál lehetett svájci lapokat kapni, a mozik a legújabb nyugati filmeket játszották, a legtöbb színház kitartott a nyugati kultúra klasszikusai mellett.
Érezhetően erősödött az oroszbarát hangulat.
Budapest arculata — lévén a hitleri Németország oldalán harcoló szövetséges állam fővárosa — egyszerűen kihívó volt a hivatalos szövetségesre
nézve.
Sikorski tábornok halálát a magyar sajtó — különösen a Függetlenségi
Front orgánumai — mély megrendüléssel fogadta, nemcsak a lengyelek tragédiájaként kezelték, hanem a s a j á t j u k n a k is tekintették.
A kormány titokban részvétnyilvánítását küldte, és megtette az előkészületeket, hogy befejezze az elkezdett munkát. Ez volt az ún. titkos egyezmény,
amelyet a magyar kormány megbízásából Baranyai kötött a szövetségesekkel.
A szerződés értelmében a magyar kormány kötelezte magát, hogy az ország
egész haderejével és gazdasági potenciáljával átáll abban a pillanatban, mihelyt partra szállnak a szövetséges csapatok Jugoszláviában. Mint ismeretes,
ez volt Churchill terve, neki pedig feltétlen híve volt Sikorski tábornok is.
A kocka el volt vetve. Kállay kormánya valóban kitört a Hitlerrel való
kényszerű szövetségből.
Berlin már régóta sejtette, mire készülnek a Duna mentén, de annyira el
volt foglalva a fronton, hogy sem ideje, sem lehetősége nem volt arra, hogy
megfékezze szövetségesét. Egyébként is arra számított, hogy úgy is úrrá lehet
a helyzeten, ha a szokott módon nyomást gyakorol a magyar kormányra.
Berlint az bőszítette fel a leginkább, hogy a magyar kormány következetesen
megtagadta az általános mozgósítás kihirdetését, és nem volt hajlandó min- |
den tartalékát a keleti frontra küldeni. Mikor kitudódott, hogy Magyarország
titkos szerződést kötött a szövetségesekkel, betelt a közmondásos pohár. Hitler az azonnali beavatkozás mellett döntött. Felszólította Magyarország kormányzóját, miniszterelnökét és a hadsereg törzsfőnökét, hogy azonnal jelenjenek meg főhadiszállásán.
Ekkor Magyarországnak m á r nemcsak a napjai, de az órái is meg voltak számlálva.
Ennek több oka van.
Már 1867, az osztrák—magyar kiegyezés éve óta arra törekedett az országot vezető arisztokrata elit, hogy a társadalmat a Berlinnel való teljes
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együttműködésre bírja. Bismarck sugallatait követték, amit az idősebb Andrássy is elfogadott. Az 1918-as közös vereség és Kun Béla forradalma még
jobban összeforrasztotta ezt a szövetséget, mely a következő két évtizedben a
revansizmus talaján fejlődött. A magyar társadalomba beoltották a hitleri
Németország legyőzhetetlenségébe vetett hitet, azt bizonygatták, hogy csak a
németekkel együtt harcolva érhetik el a trianoni békeszerződés érvénytelenítését. E szövetség fordulópontjairól beszéltünk már korábban. Teleki és Kállay minden olyan próbálkozása, amely Berlin mohóságát akarta volna mérsékelni, vagy a szupremációtól akart volna megszabadulni, diplomáciai titok
volt, a társadalom tudta és ellenőrzése nélkül kerül rá sor. Így azután mindenki meg volt lepve, nemcsak a társadalom nagy tömegei, hanem a vezető
körök, beleértve a hadsereg vezérkarát is.
A kijózanodás azonnal bekövetkezett, de a társadalom perifériáin indult
meg. A Magyarországot vezető réteg elvesztette a hatalomért folytatott harcot. Ritka alkalomhoz jutott az, aki 1944. március 15. u t á n figyelemmel kísérte a magyarországi eseményeket. Láthatta, ahogy a történelem mérföldes
léptekkel halad előre ebben a konzervatív országban. A historizmus és a
szűkkeblűen felfogott hagyomány nacionalizmussá és germanofil orientációvá
fajult szellemisége nehezedett az országra.
A Gestapo kész tervekkel és letartóztatási listákkal érkezett Magyarországra. A Kállay-kormány került először sorra. Letartóztatták és kivégezték
Keresztes-Fischer belügyminisztert és legközelebbi munkatársait, politikus
barátait. Berlin ú j kormányt nevezett ki Sztójay vezetésével, és arra kényszerítette a kormányzót, hogy elismerje. Maga a kormányzó a budai királyi palota foglya lett, a Gestapo őrizte.
Különösen a Függetlenségi Frontot üldözték. A Gestapo azonnal elkobozta a sajtóját, a vezetőket és a szerkesztőket pedig letartóztatták. Nagy
port vert fel a szocialista Népszava szerkesztőségében elkövetett öldöklés.
Bajcsy-Zsilinszkyt, a Kisgazda Párt vezetőjét és Csekonicsot, a katolikus párt
alelnökét, valamint a szociáldemokrata párt néhány személyiségét kivégezték.
Ezekből a csoportokból kezdett szerveződni a földalatti mozgalom, amely
két irányba haladt: a Függetlenségi Párt jobb-, a Béke Párt baloldali orientációjú volt.
Valószínűleg felesleges hozzátennem, hogy a németek azonnal elkezdték
a magyarországi zsidók likvidálásának programját.
A lehető legkövetkezetesebben realizálták a németek az „ausrottent" a
lengyel menekülteket illetően, akikről — nem is alaptalanul — azt feltételezték, hogy ösztönözték a magyar kormányt a szövetségesekkel való kapcsolatok keresésében.
Mindenkit azonnal letartóztattak, aki tudott lengyelül, a legális és illegális lengyel szervezetek vezetőségét és tagságát nagyrészt a helyszínen kivégezték. fgy halt meg dolgozószobájában a Lengyel Vörös Kereszt kirendeltségének vezetője, Koll^taj-Srzednicki tábornok. Vele együtt gyilkolták meg
munkatársait és pácienseit is, akik a helyiségben voltak, amikor r á j u k tört
a Gestapo. A Lengyel Intézetben senkit sem találtak, így a könyvtár anyagát
semmisítették meg, benne Zakrzewski professzor értékes gyűjteményét.
A Gestapo börtöneiben meggyilkolták a Lengyel Menekültügyi Bizottság
elnökét, Slawikot és munkatársait, a krakkói Filipkiewicz professzort és Pyzt;
Rzepko-taski, a lengyel plébánia papja Mauthausenben, gázkamrában halt
meg.
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Megszüntették a polgári és katonai táborokat, az elfogott internáltakat
Németországba vitték. A balatonbogiári lengyel gimnáziumot feloszlatták.
A fentebb említett politikai képviseletet azonnal megszüntették. A Gestapo pincéiben agyonlőtték Edmund Fietowiczot, dr. Opoka-Loewensteint,
Gurgult; Stanislaw Bardzik és Slys ezredes pedig koncentrációs táborban
halt meg.
A Gestapo nagy erőkkel kutatott a képviselet apparátusa és futárjai
után, akik közül Mieczyslaw Naumot Mauthausenben halt meg, Román
Stramka pedig elszökött a transzportból (nota bene negyedszer szökött meg
bravúrosan a Gestapo karmai közül). A képviselet többi f u t á r j a , Ksawery
(Jan Freisler), Józef Krzeptowski és Jadwiga Todrowska átment Lengyelországba, ahol a magyarországi menekültekkel együtt partizánosztagokat alakítottak a Podhalén. Todrowskát Varsóban fogta el a Gestapo, a Sucha fasorban halt meg. Az egykori politikai képviseletet megszüntetése u t á n a Kormány Küldöttség beleegyezésével kétszer is újjászervezték. Azután mindkettőt likvidálták. Koncentrációs táborba vitték Zbigniew Stypinskit, Zygmunt
Rusineket és másokat.
Budán, a Gestapo Fő utcai börtönében ért véget a második világháború
magyarországi lengyel emigrációjának története.
Ugyanakkor ezzel egy időben elkezdődött a közös földalatti tevékenységA lengyel ellenállás és a harcoló Jugoszlávia között m á r jóval előbb létrejött
az együttműködés. Ez egy külön fejezet, amelynek dokumentatív jellegű feldolgozása sürgős feladat. A magyar ellenállási mozgalommal születése pillanatától fogva kapcsolatban álltunk.
Az addigi kapcsolatoknak és a lengyel ellenállási mozgalmat Magyarországon népszerűsítő lengyeleknek köszönhetően magától értetődő volt, hogy a
magyar földalatti mozgalom vezetősége javasolta, hogy vegyék fel a közvetlen
kapcsolatot a varsói központtal, egyeztessék akcióikat politikailag és katonailag egyaránt.
1940 májusában érkeztem Magyarországra, az akkor alakuló lengyel földalatti mozgalom vezetőségének a megbízásából, négy évvel később visszafelé
utaztam, ezúttal a formálódó magyar földalatti mozgalom küldött. Lengyelország és Jugoszlávia után Magyarországon is megkezdődött az ellenállási
mozgalom, és hamarosan a szlovák köztársaságban is elkezdődött.
Nagyjából egy időben, egymással ténylegesen, bár nem szervezetileg öszszefüggően tört ki a varsói felkelés, a szlovák felkelés, Jugoszláviában megindult Tito offenzívája és ekkor történt Horthy kiugrási kísérlete is.
*

Magyarországtól elbúcsúzni olyan érzés, mint amikor az ember búcsút
vesz a menyasszonyától. Nem megy könnyen, előre látni, hogy előbb vagy
utóbb újból t a l á l k o z u n k . . . Van egy magyar szólás: „Ki a Tisza vizét issza,
vágyik annak szíve vissza."
1944 júliusában el kellett hagynom Magyarországot. A Gestapo, amióta
berendezkedett Budapesten, nyomozott utánam. Nagyon fontosnak tartották,
hogy közvetlen nyomot találjanak a lengyel földalatti mozgalom központjához: a kormány képviseletéhez és a politikai pártok vezetőségéhez.
De nemcsak biztonsági szempontok motiválták a távozásomat. A kormányképviselet, amellyel állandó kapcsolatban álltam, azt az utasítást adta,
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hogy a „W" képviselet és a két ideiglenes kirendeltség megszüntetése után
keressük tovább az emigráns kormánnyal való állandó összeköttetés lehetőségét. Mivel ez a megszállt Magyarországról lehetetlen volt, elhatároztam,
hogy megpróbálok á t j u t n i Szlovákiába, ahol m á r kitaposott ösvények vártak.
Július 14-én reggel hatalmas detonációra ébredtem. Nem a Bastille lerombolásának távoli visszhangját hallottam, amerikai bombák robbantak a közelben. A berepülés, több hullámban, délutánig tartott. Az óvóhelyről kijövet
Utolsó pesti „rejtekhelyem" ablakából az égő Budapestet láttam. Szobám kandallójában a már szükségtelen papírok és dokumentumok égtek. Nem tudtam
Magamtól elhessegetni azt az érzést, hogy — tágabb értelemben véve —
Maga a múlt ég.
A Fő utcai börtönből kaptam egy „fülest" a barátaimtól. Tudnak róla,
hogy nem b u k t a m le, arra számítanak, hogy nem is fogok, mindent rám
hagynak, őrjöng a Gestapo.
Létrehoztunk egy néhány főből álló bizottságot a letartóztatottakról való
gondoskodás céljából, elláttuk pénzzel, amelyet 2 a r hozott az országból. Ez
a bizottság a német uralom végéig fennmaradt.
Még egy találkozás a magyar földalatti mozgalom egyik képviselőjével,
aztán indultam az állomásra. Rozsnyóig utaztam, a szlovák határig. A vonaton véletlenül találkoztam a Lengyel Intézet igazgatójával, feleségével együtt
Menekült Budapestről. Vigyázatlan voltam, váltottam velük néhány szót lengyelül. Ez is elég volt.
Néhány perc múlva letartóztattak bennünket. Ez soha nem kellemes dolog, most azonban különösen kegyetlennek tetszett, annál is inkább, mert
hirtelen, véletlenül következett be, akkor, amikor m á r be is fejeztem magyarországi ténykedésemet. A tehervagonban helyeztek el, kakastollas magyar
csendőrök őriztek. Szerencsére a Gestapo budapesti székhelyével ellentétes
irányba mentünk. Ez késedelemmel járt, és bizonyos manőverezési lehetőséget
adott. Csendőrök mellett ültem a szakaszban, és csak az j á r t a fejemben,
hogyan szökhetnék meg?!
A gyorsvonat átkelt a déli Kárpátok első magaslatain, a nyári napfényben ragyogtak a több száz éves ódon magyar várak.
Fel a k a r t a m eleveníteni Romek Stramko megmenekülésének történetét
(elbeszélésekből ismertem). Bilincsbe verték, gestapósok őrizték, mégis ki tudott ugrani az ablakon a mozgó vonatból, és megmenekült. Jöttek-mentek a
gondolatok, mint a csupasz mészkősziklák, amelyek a vonat haladásának ritMusában tűntek fel és enyésztek el az ablak mögött. Fülledt meleg volt. Arra számítottam, hogy a terep egyenletes vagy kevésbé sziklás lesz, ezért megkértem a csendőrt, hogy nyissa ki az ablakot. Beleegyezett. De, szörnyűség,
a
2 üveg nélkül bénítóan ijesztőnek hatott. Sötétedett. A mészkő sziklák egyetlen fehér szemfedéllé mosódtak össze az ablak mögött, a csendőrök zöld-fekete tömeggé olvadtak. Gyorsan, mint egy késszúrás? Hirtelen ugorjak ki,
ahogy az akna felrobban? A csendőr hirtelen, nagy robajjal becsapta az ablakot. Nevetve nézett rám egy pillanatig, a többieknek is intett a szemével.
Kivert a veríték.
A küzdelem belül, valahol legbelül, élet és halál mezsgyéjén folyt — de egy
kijózanító felismerés véget vetett neki. Ha kiugróm a vonatból, biztos halál.
Es ha m a r a d o k ? . . .
Gondolataim — a vonattal ellentétesen — visszafelé rohantak életem
történetén, egészen a gyerekkorig. Elfásultam, barátoknak láttam a csend67

őröket, a napot az ablakban — az életöröm hírnökének. Megnyugodtam és
álomba merültem.
Csak a csendőrök motoszkálása ébresztett fel. Megérkeztünk Rozsnyó állomására, a szlovák határra. Itt kellett volna elővigyázatosan leszállnom, most
pedig úgy vezetnek.
Jobbra az állomás, balra a rét, mögötte, a láthatáron — az erdő!
Ahelyett, hogy leszálltam volna a jobb oldalon, villámgyorsan kiugrottam a bal oldali ajtón, és már rohantam is, hogy legalább ötven méterre legyek a csendőröktől. Mögöttem ijesztő kiáltások és lövések, hangjuk akár a
tetőn kopogó jégesőé. A légáramlat elnémított mindent — szememben egyre
csak nőtt az erdő: fekete, titokzatos, menedéket adó. Már nincs messze, a
bokrokat is látom a fák között. Hirtelen — mi ez? — elsüllyed alattam a
föld, fekete mocsok fröcskölődik rám, a lendülettől a sással fedett alattomos
mocsárba zuhanok.
Egy pillanat, és ott vannak a csendőrök. Nincs menekvés. A menedéket
adó erdő távoli, elérhetetlen lett. Visszakísérnek. Remeg a lábam, f e l t a r t o t t
kézzel megyek.
A börtönhöz vezető utcán vonulunk. Azonnal megkezdik a kihallgatást.
Előttem a magyar hírszerző, hajtókáján nyilas kereszt. Nemzeti szocialista,
sötét nyilas.
A magyar igazolvány mellett megtalálják nálam a szlovákot, és egy igazolványt a fényképemmel — mindenhol más-más névvel. Elveszik a pénzt:
magyar pengőt, szlovák koronát és lengyel zlotyt. Mindenért vernek. Végül
úgy döntenek, hogy a reggeli gyorssal Budapestre küldenek.
Már csak néhány napom lehet hátra.
Megbilincselnek, átvonszolnak a börtönbe. Az intézet igazgatója marad, feleségével együtt. Két fiatalember van még velem, lengyelül beszélnek,
de egyiküket sem ismerem. Az első emeleten belöknek egy cellába. Nagy,
üres, nincs fény, középen nagy fapriccs. Társaim lefeküdtek aludni, p á r perc
múlva m á r h o r k o l n a k . . . Hanyatt fekszem a priccsen, rövid számvetést végzek. A nyilas könyörületére nem számíthatok. Holnap délután a Fő utcában, a
Gestapo börtönében leszek. A gondolatmenet itt megszakad.
A cellában sötét van, az ablakon túl — éjszaka. Halvány fény szűrődik
be a rácsok között. A hold sápadt visszfénye az egyetlen, ami teljes egészében leköti a figyelmemet. Az ablakon jól láthatóan kirajzolódnak a rácsokEgyszer csak észreveszem, hogy mintha túl ritkák volnának a rácsok,
felvillan egy halvány reménysugár. Mint a holdkóros — bár annyira észnél
vagyok, hogy levegyem a cipőmet — csendben az ablakhoz megyek. Megnézem, van-e a rácsok között akkora rés, amelyen átfér a fejem. Az ablak mögött fák. Visszamegyek a helyemre, hogy hideg fejjel végiggondoljak minden
lehetőséget. Az első dilemma: ha átmegy a fejem, átmegy-e az egész testem?
— a második: tényleg alszanak-e a társaim? És egyáltalán kicsodák? Folyékonyan, lwówi kiejtéssel beszéltek lengyelül, de tapasztalatból tudom, hogy
Magyarországon sok olyan provokátor tud lengyelül, aki nem az. Az egyik
épp megmozdult, érzem, hogy nem alszik, ezért úgy döntök, hogy megszólítom. Fojtott hangon megkérdezem: „Meg akarnak s z ö k n i ? . . . " Felébred 3
másik. „Mi?" — kérdezi. Nyugodt hangon megismétlem a kérdést. „Mag3
megőrült? — kiabálja nekem — szökjön csak — gúnyolódik —, nincs is kilincs az a j t ó n . . . " Megpróbálom rábeszélni: „Hátha mégis?" „Á!" — legyintett és elfordult, egy pillanat múlva horkolt. A másik hallgatott. Megbíztad
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bennük. Feszülten vártam egy pillanatig. Végre felkelek, mezítláb odamegyek az ablakhoz. Levetem a ruhám, fehér ingben vagyok. Az inget is levetem, hogy nehezebben vegyenek észre — le vagyok barnulva. Meg egy pillalatig figyelek, és hallgatózom. Gyerünk! . . . keresztet vetek, és felmászom
az ablakba. Bedugom a fejemet a rácsok közé. Átment, de nehezen. Átnyottiom a mellkasomat. Az egyik éles, rozsdás vasrúd a lapockámat nyomja, a
másik alulról horzsolja. Milliméterenként jutok előre. Megállt az idő. Érzem,
ahogy a rozsdás vas felsérti a bőrömet. Nem számít, gyerünk tovább. Már
a csípőmig átnyomtam magam. A rácson lógok. Félig kinn az ablakban, szabadon! Testem másik fele a cellában. Nem tudok mozogni. Nincs hova támasztanom a kezemet. Tehetetlen vagyok. Végül feladom, vissza akarok
mászni. Kiderül, hogy az se megy! Most tényleg elfog a kétségbeesés. Arra
gondolok, ha így találnának rám, ideális helyzetben volnék a veréshez, megpróbálok nevetni, konokul valahogy, gyerekesen. Ekkor felállt az egyik társam, az, amelyik hallgatott. Odajött hozzám. „Mit csinál ott?" — mondja,
hallom, alig t u d j a visszafojtani a nevetését. Gyorsan ráveszem, hogy fogjon
meg a lábamnál, felemelt, és teljes erőből nyomott. Érzem egy pillanat múlva, ahogy a vas nyúzza a bőrömet a csípőmről, de végül — á t j u t o t t a m ! Egy
Pillanatig az ablakpárkányon állok, a rács túlsó oldalán. Másik társam is
°dajött, láthatóan nagyon ürült. Megint megkérdezem: „Meg akarnak szökni?"
Hám néztek, aztán végigmérték egymást. „Maga is alig fért át — mondta
a horkolós. Meneküljön." Valóban, mindketten jóval kövérebbek voltak
nálam.
Rövid búcsúzás. Kiadják a nadrágomat. Én fogom az egyik végét, ők a
másikat. Leereszkedem. Végül, ugrás! Valamilyen gerendára estem. Szörnyű
fájdalom hasít a jobb lábamba. Itt mellettem meg valami mozgás, zörgés.
Biztosra vettem, hogy felébresztettem a csendőröket. Épp csak elkaptam
a fentről ledobott nadrágot, aztán menekültem a kerten át. De a jobb lábam
teljesen használhatatlan. Elsötétül előttem a világ. Alig tudtam elvánszorogni
a kerítésig: kétméteres falak, r a j t a szögesdrót és üvegcserép. Félek, hogy üldöznek, felmászom a kerítés melletti fára. Fülelek. Senki sem üldöz, de a titokzatos zörgést még mindig hallom. Aztán rájövök, hogy a kertben biztos
ketrecek vannak, házi állatok zörögnek bennük, vagy valami ilyesmi. Aztán
^ é g egy ötlet, ha elrugaszkodom erről a derék fáról, akkor — mint egy csúzliból — egyenesen a kerítés drótjára esem. Lendületet veszek, aztán a szögesdrótra esem, elkapom, és felhúzom magam. Mezítláb állok a törött üvegdarabokon. Átmászom a drótokon. Előttem a kihalt utca, egy kis lámpa világítja meg, mögötte kertek. Még egy ugrás, egy pillanat múlva egy nagy kert
bozótosában vagyok.
Mégsem érzek örömet, csak szörnyű fájdalmat a lábamban és az egész
testemben. Nadrágban vagyok, ing nélkül, mezítláb. Az egyik kertből a másikba kúszom, végre odaérek a hegyi patakhoz, a hangja után találtam oda.
Lemegyek a partra, az éj leple alatt, a bokrok mögé rejtőzve lemosom a
testemről a vért a hideg vízben, a lábamban is enyhül a fájdalom.
Tökéletesen magamhoz térek, elönt a boldogság: megmenekültem! De
ezzel még nincs vége. Rozsnyó határváros, ismerek minden átkelőhelyet, hiszen sokat jártam már erre. Csak hogyan menjek tovább, hogy tudok előre
haladni a hegyes-völgyes vidéken, mikor a jobb lábamat mozdítani sem tudom, lehet, hogy el van törve? . . .
Nem reménytelen a helyzet, hiszen azért kúszni mindig tudok. Kijövök
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a patakból, felkúszom a magas partra, és alaposan körülnézek. Sehogy sem
találom az utat, amelyen a határőrök járőröznek.
Hirtelen sípszó hangzik a város felől, hosszú, éles, aztán több helyről is,
végül egész közel hozzám is megszólal. Igen, észrevették a szökést, megkezdték az üldözést. A közelemben a járőrök sípoltak, ott van tehát az út, amelyet kerestem. Köszönöm, most már át tudom látni a helyzetet. Már nincs
messze a határ, pirkadat előtt ott kell lennem.
A legrövidebb utat választom. Még nem aratták le a zabot, azon mászom
keresztül, mint a csiga. Megdagadt a bokám, minden vigyázatlan érintésre
belehasít a fájdalom. Mindenem fáj, átáztam a harmattól, lázam van, ráz a
hideg. Centinként haladok előre a magyar föld utolsó darabjain. Végre odaérek a határra, közönséges árok, mögötte ugyanaz a tábla zab. Szinte kínos,
hogy ilyen jelentéktelen az átmenet halál és élet között.
Szürkül a láthatáron. Mögöttem a rozsnyói hegyek és Magyarország. Jóleső érzéssel gondolok arra, milyen képet vághatott az én nyilasom, amikor
értesült a szökésemről. De magyar barátaim boldog arcát is látom, akikkel
együtt harcoltunk életre-halálra.
*

Az út további részét is úgy másztam végig, mint a csiga, a hideg, reggeli
harmatban, a déli napsütésben, a délutáni viharban és záporban, a hűvös
este, a hideg éjszaka u t á n kezdődött minden elölről, míg végre eljutottam a
barátomhoz, egy becsületes szlovákhoz a közeli faluba. Mikor meglátott, a
szökés utáni harmadik éjszakán, amint nyakig sárosan, szinte pucéran feküdtem a házikó bejárata előtt, ijedten kiáltott fel: „BoSe drahy, co je to?!"
(Édes Istenem, mi ez?!) A túlvilágról visszatért kísértetnek n é z e t t ? . . .
Egy hét múlva m á r Pozsonyban voltam. Mikor barátaim megröntgenezték a lábamat, kiderült, hogy elrepedt a jobb bokám.
Ezzel véget ért a magyar rapszódia, de az Alacsony-Tátrában, a Királyhegyen, Jánosik egykori pátriájában kigyúltak a tüzek.
1957.
(Pálfalvi
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