
Évforduló „Jutasról elmenni lehet, de elszakadni soha!”

133

1 Káplán György 1920. október 1-én született Budapesten. Apja, Káplán Károly főhadnagyként
végigharcolta az I. világháborút az orosz, majd az olasz fronton, ahol hadifogságba esett. Anyja
Ágotha Margit. Jeles eredménnyel érettségizett 1938-ban, majd jelentkezett és felvették a
Ludovika Akadémiára. 1941. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Első beosztását a frissen ala-
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DE ELSZAKADNI SOHA!”

KÁPLÁN GYÖRGY PC. FŐHADNAGY1 NAPLÓJÁBÓL

„Erős akarat minden akadályt legyőz,
Erős akarat csak erős hitből fakad”

( A Veszprém-Jutasi „Kinizsi Pál” Altisztképző Intézet jelmondata)

VESZPRÉM, 1924. SZEPTEMBER VÉGE. A város külső részén – közel
az akkor még jutasi vasútállomáshoz – megalakul az ország egyetlen tiszthelyettes-
képző intézete: a m. kir. Honvéd Veszprém-Jutas
altisztképző és nevelőintézet, ami később a Kinizsi
Pál nevet vette fel. Működése majdnem napra ponto-
san húsz évet ölelt fel, hiszen 1944. december 26-án
fejezte be magyarországi tevékenységét. A húsz év
alatt a kiválóan képzett altisztek százait nevelte.

A honvédelmi miniszter 1924. május 20-án adta
ki a 8773/Eln.1.-1924. számú rendeletét az altiszt-
képző és nevelőintézet felállítására. Az leendő altisz-
tek oktatása 1924. október utolsó hetében2 indult a
város által biztosított területen és épületekben. A ma
is látható jellegzetes főépületet 1928-ban kezdték
építeni, többségében veszprémi iparosemberek rész-
vételével. A jellegzetes „vezérszobrok” is akkor
kerültek az épületre és azóta is ott állnak.

Vasek Ottó ezredes, az intézet
első parancsnoka
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Veszprém és az Altisztképző kapcsolata mindig is példaértékű volt. Túl azon,
hogy a minden évben megrendezett jutasi tanévzáró ünnepélyen részt vettek a város
vezetői és a lakosság is, a jutasi növendékek újították fel a „Rab Mária” kegyhelyet,
ami a város polgárainak egyik kedvelt kiránduló helye volt. Ugyanakkor a város

kult 51. páncélvadász zászlóaljnál kapta. Zászlóalja 1942. április 11-én indult az orosz frontra,
ahol a célállomás Sztarij Oszkol volt. Kiérkezésük után 1942. július 18–20-án már részt vettek
az első urivi csatában. Októberben fertőző májgyulladást kapott és a kórházvonattal visszaszál-
lították Budapestre. Felgyógyulása után 1943 májusában Jutasra helyezték, ahol páncélos
kiképző tiszt lett. Az iskolával 1944 decemberében Németországba került, ahol 1945 áprilisá-
ban amerikai hadifogságba esett. Hadifogsága 1946 elejéig tartott. 1949-ben behívták főhadna-
gyi rendfokozattal a MH Szabályzatszerkesztő Csoportfőnökségre. 1953-ban tartalékállomány-
ba került. Leszerelése után a Vörös Csillag Traktorgyárban helyezkedett el, mint technológus.
Közben elvégezte a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolát, majd 1961-ben diplomázott az
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki karán. 1961 végétől közel három
évtizeden át a Trefort Ágoston szakközépiskolában oktatott. 1980-ban nyugdíjazták. 2006.
október 1-vel nyugállományú alezredessé léptették elő. Tevékeny szerepe volt a Ludovika
hagyományok felélesztésében és ápolásában. Helytállásáért megkapta a Signum Laudis és a
Tűzkereszt kitüntetéseket, valamint a Kiváló Munkáért kitüntetést. Számos cikk, kézirat szer-
zője, amiért irodalmi nívódíjat is kapott. Káplán György 2016. március 6-án 95 évesen halt meg.
Életrajza bővebben: Sereg Szemle, 2012/2. Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes: Vitéz
Káplán György m. kir. páncélos hadnagy. 168–182., illetve letölthető a https://honvedelem.
hu/kiadvany/seregszemle_2012_2 linkről.

2 Az oktatás megkezdésének a pontos időpontja nem olvasható ki egyetlen okmányból sem.
Közelítő támpontot ad a Veszprémi Hírlap október 26-i [vasárnap] száma, amiben olvasható:
„Különböző társadalmi osztályokból nagy számban jelentkeztek tanulók, s az előkészítő munká-
latok befejezésével jövő héten már meg is akarja kezdeni az igazgató az előadásokat. Vasek
[Ottó alezredes] igazgató nagyon meg van elégedve az iskola helyével s igen megfelelőnek tart-
ja a kijelölt célra.” Veszprémi Hírlap, 1924. 10. 26. Új iskola Veszprémben 3. Jelen napló köz-
lésével emlékezünk meg a Veszprém-Jutasi Altisztképző Intézet alapításának 95. éves évfordu-
lójára.

Az Altisztképző főépülete az 1928-as építési terven
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3 Erről lásd: Magyar Nyelvőr, 2018. január–március. Balázs Géza: A jutasi őrmester. Hadtörténeti-
etimológiai nyomozás. 98 –100.

4 Honvéd Altiszti Folyóirat 1940/1. szám. Almási Mihály: Jutas, 83–84..

adományozta az altisztképző csapatzászlaját, melyet 1926-ban dr. Rott Nándor
megyéspüspök szentelt fel.

A jutasi altisztek – kikerülve a csapatokhoz – olyan katonai stílust teremtettek és
képviseltek, amely méltán tette európai hírűvé az altisztképzőben folyó kiképzést és
nevelést.

Hamis a róluk terjesztett durvaság, nemtörődömség és a beosztottjaik megalázá-
sa.3 Méltatlanul kapták a „durva”, a „bakafaló” jelzőket, váltak a kabarétréfák állan-
dó szereplőivé. Természetesen, mint minden nagyobb közösségben, itt is voltak
kivételek, de éppen a bajtársiasság és a beosztottjaikkal való sorsközösség vállalása
volt a jellemzőjük. Igaz, keményen megkövetelték a rend és a fegyelem betartását,
de ez sokszor életet is mentett a különböző hadszíntereken.

A csapatokhoz kikerült altisztek büszkeséggel és nosztalgiával gondoltak a
Veszprémben töltött évekre, az altisztképző ugyanakkor emlékművet állított a harc-
tereken elesett volt növendékei emlékére. Ezt az emlékművet 1942 októberében épí-
tették fel, majd – sajnos egyre többet – sorra vésték fel az elesettek neveit. Léte-
zéséről eddig csak egy fénykép tanúskodik, helyét, az emlékművön megörökítettek
neveit eltörölte az idő és a gyarló emberi kéz.

Jutason valóban roppant kemény képzés, férfivá való nevelés folyt, amely az
iskola elvégzése után az egyszerű embernek is módot nyújtott a felemelkedésre. Már
a 30-as években is felülmúlta az azonos szinten lévők jövedelmét. Jelentős volt a
lakbér-hozzájárulás, illetve az áthelyezéseknél – a gyakori díszlokációk miatt – köl-
tözködési segély. Ingyenes volt a fogorvosi, orvosi és a kórházi ellátás, egész évben
rendelkezésre állt a hévizi, balatonfüredi, balatonaligai üdülő, ahol minimális térítés
ellenében üdülhettek családjukkal. Az anyagi juttatások mindig biztosították a meg-
felelő életszínvonalat, hiszen a honvédség vezetése szem előtt tartotta az úgyneve-
zett „egykeresős” családmodellt. A tiszthelyettesek a hadseregen belül az államhata-
lom reprezentánsai voltak. Ezzel lehet magyarázni, hogy házasságkötés előtt nősü-
lési engedélyt kellett kérniük, hiszen az altiszt nem nősülhetett rangon alul, vagy
kétes egzisztenciájú hölggyel. „A társadalom is nagy tisztelettel tekintett az altiszt-
re, hiszen a tábori barna zubbonynak, az ezüst csillagoknak, kardbojtnak tekintélyét
semmiféle civil nem tudta pótolni. És mindezért a nemzet, a jutasi honvéd altiszt
jelölttől semmi mást nem kívánt, csak azt, hogy a rá váró feladatot, hivatásszeretet-
ből és híven teljesítse, amely abban áll, hogy mint altiszt és oktató, a hazának és a
honvédségnek kötelességtudó, harcrakész, megbízható és vasfegyelemmel rendelke-
ző honvédeket neveljen”.4
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5 Káplán György személyes közlése a szerzőnek.

A jutasi iskola képzését nagy jelentőségűnek minősítették, mert példamutató
módon össze tudta kapcsolni a szakmai és általános műveltséget. A hallgatókban
olyan személyiségjegyeket alakítottak ki, melyek életük végéig elkísérték őket, ami
a hivatás alázatos szeretetében, a bajtársiasságban, a haza iránti hűségben, „az ezüst
kardbojt becsületének” megvédésében nyilvánult meg. 

A hitnek óriási szerepe volt a fiatal hallgatók nevelésében: higgyen és bízzon
önmagában, bajtársaiban, elöljáróiban, hivatásában. Ehhez pedig erős akarat szüksé-
ges. A jutasi iskolában a parancsnokoknak és oktatótiszteknek sikerült megvalósíta-
ni kemény, fegyelmezett és kitartó munkával, hogy az iskolából kikerülő altisztek
mindazon szempontoknak megfeleljenek, amelyeket a csapatok követeltek tőlük.

Minden kis mozzanatában – szellemi, erkölcsi, nevelési, bátorsági, megjelenési,
jellembeli és még sorolhatnám oldalakon keresztül, hogy mit kapott itt a katona,
hogyan alakították ki benne az igazi altisztet, aki aztán visszakerülve a zászlóaljá-
hoz, vagy századához –, tisztnek is becsületére váló haditudománynak volt a tudó-
ja. Mint azt Káplán György említette: „Amikor a Ludovikán végeztünk, azt mondta
az egyik tanárunk: Önök megtanultak mindent, amit egy tisztnek tudnia kell.
Kikerülve alakulatukhoz, és ha mégis akad valami, amit nem tudnak megoldani,
keressenek meg egy Jutason végzett tiszthelyettest, mert ő mindent tud.”5

Földesi Ferenc

Avatási ünnepség Jutason
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6 A kézzel írt naplóban Káplán György feljegyezte a Ludovika Akadémián eltöltött időt, majd
katonai szolgálatát az orosz fronton, Urivnál. Az itt közölt naplója nem csak a katonai pályafu-
tásáról szólt. Több esetben családi feljegyzések is bekerültek. Ezeket töröltem és […]-el jelöl-
tem. A katonai szakkifejezéseket az első előfordulási helyén, valamint ott, ahol fontos volt az
értelmezése, []-ben  feloldottam. A sok esetben rövidítetten megfogalmazott gondolatokat kiegé-
szítettem és normalizáltam. Földesi F.

7 Törcsváry János pc. ezredes (szül.: 1893. 11. 02.). A tisztekről közölt adatok forrása a tiszti rang-
sorolás. Lásd: http://www.militaria.hu/rang/ 

* * *

A háború szele egyre közelebb kísért. Néha
riadók vannak, nagy tömeg Liberátor húz el a
város felett. Bácska, Baja, Pécs a sláger, de mi
sem bántjuk őket, ők se minket.

1943 július nagy részét a Palatinuson töltöm,
bérletet is vettem, nagyokat úszom, s áztatom
magamat a meleg medencében. […]6

Hogy a laktanyában mi volt, arra már nem
emlékezem. Törcsváry [János]7 volt-e már ekkor
újra a zlj. pk. [zászlóaljparancsnok], vagy még
Atya szellemi béklyója alatt tevékenykedtünk,
nem tudom. De nem is érdekelt.

Augusztusban újra jutasi áthelyezési hírek
keringenek. Nem is foglalkozom vele, félek tőle,
mint ördög a tömjénfüsttől. Érdeklődési köröm
csak a szórakozás, délelőtti foglalkozásomról
nem tudnék már beszámolni, valószínűleg ese-
ménytelen kivonulások, kényszerkiképzés ten-
gés-lengés, itt-ott egy szolgálat. Az érdeklődés
délutánra szorítkozott. Mozi, fagylaltozás, Pala-
tinus, „4 Szürke”, Törökbástya, Bruckbauer,
nagy vasárnapi séták a Hűvösvölgyben. 

Egyes mozaikok: Mami állandó izgulásai az éjjeli vezetések miatt („Nem
való!”). Palatinuson egy vasárnap délben nagy zápor. Autó nélkül voltam, […] a sza-
kadó esőben civilben, villamosoztam haza. Nálunk Klenhánné volt; villámgyorsan
átöltöztem egyenruhába, kitoltam az autómat és már gurultam is a frissen ázott utcá-
kon, vidáman búgott a Ford motor, sistergett a kerék a vizes aszfalton.

Káplán György hadnagy
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8 A második naplója a hadifogságban töltött időről szól. 
9 Helyesen: Koritsánszky-Koháry Endre pc. ezredes (szül.: 1891. 06. 18.)
10 Várkonyi Olivér pc. hadnagy (szül.: 1921. 08. 13.) 
11Bíró Géza gk. főhadnagy (szül.: 1910. 12. 15.)
12A személyeket nem tudtam beazonosítani. (Földesi F.)
13 Penyigey József pc. százados (szül.: 1910. 03. 21.)
14 Esztelneki Béla pc. százados (szül.: 1918. 02. 21.

Ilyen napokra a hadifogságból8 úgy tekintek
vissza, olyan élesen látom, mintha tegnap lett
volna.

Szeptemberben épp a zlj. pságon [zászlóalj-
parancsnokságon] voltam, mikor csengett a tele-
fon, a páncélos hdtpság-ról [hadtestparancsnok-
ság] telefonált Koháry-Koritsánszky ezds. [ezre-
des],9 hogy Káplán hdgy. [hadnagy] Jutasra
került. Épp én vagyok! – Örülsz? I-igen! – da-
dogtam és úgy éreztem magam, mint ártatlan
ember a máglyán. Laktanyai működésemet a 0-ra
redukáltam, s minden törekvésem arra irányult,
hogy 15-én megkezdődő átköltözési szabadságo-
mig mindent mielőbb átadjak Várkonyi
Olivérnek.10

Bíró Gézától11 kapok egyet, s mást az autóm-
hoz, főleg a 40 l benzin tesz boldoggá és – várom
a szabadságot és az átköltözést. Büszke vagyok,
hogy olyan helyre kerülök, amelyik mindenki

szerint kitüntetés. Félek, hogy esetleg nem tudom megállni a helyemet, mert hallom
a nagy követelményeket. Kíváncsi vagyok új helyzetemre, lakásomra, társadalmi
életre stb-re. Fáj itt hagyni szüleimet, Pestet, […] várom is, meg nem is, de majd
csak lesz valahogy.

Kb. 10 nappal október 1. előtt Polskyval (Morvayval és Vendéggel) megyek le
Jutasra jelentkezni. Először bemegyek a városba, Hajni édesanyjának12 adom át a
megbízatásokat, utána fordítom rá a Polsky lehetetlenül kicsi kormánykerekét a juta-
si műútra. Ez az út, mint I. rendű út élt képzeletemben, de olyan volt későbbi hason-
latom szerint, mint egy lefektetett bordásfal.

Először a páncélos századot keresem. Meglep a feszesség, a tisztaság, a jutasi
szellem falszerűsége, mely minden idegent mellbe vág. Régi ismerősök, Penyigey13

nagyon kedves, Esztelneki Béla14 nagyképű („fiam”). Meglep nagy szabadságuk
(vadászat, betegjelentés stb.)

Káplán György édesanyjával
a Tabánban
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15 Illy József gk. őrnagy (szül.: 1905. 03. 15.).
16 Markóczy János altábornagy (1890. 03. 17. – Zürich, 1956. 05. 16). Az intézet parancsnoka

1940. augusztus 01. – 1944. március 01. között. 
17 báró schwanbergi Kruchina Béla százados (szül.: 1908. 02. 28.)
18Az épület ma is áll, a Kórház utca 2. szám.

Jelentkezem Illy [József]15 őrnagynál és a kihallga-
tás Markóczynál.16 Dobogó szívvel állok elébe, szolgá-
lati hangon, de barátságosan fogad. Szerencsém van.
Kruchina szds.17 [százados] lakását sikerült lekötnöm,
Léhmanéknál a Kórház utcában.18 Utána Takáchékhoz
ugrom még be, T[akách]. papa nagyon kedves, alig
tudok ¾ óra múlva elköszönni, akarnak ebédre is tarta-
ni. Az utat hazafelé [Budapestre] egy részben teszem
meg, a Polsky jól dolgozik, a ház előtt vár Ech Béla a
Forddal, fürdő, öltözés és vittem H[ajni]-nak a hazait.

Laktanyában mindent átadok és utolsó nap még
Büntetési jkv-et [jegyzőkönyveket] írok Törcsvárynak,

Illy József őrnagy, a gyorsosztály parancsnoka

Káplán György rajza a veszprémi belvárosról.
A 4. számmal jelzett épület volt a lakása.
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19 Koós Roland pc. százados (szül.: 1911. 07. 09.)
20 Aki érettségije vagy azzal egyenértékű iskolai végzettsége alapján tényleges katonai szolgálata

alatt tartalékos tiszti kiképzésben részesült, és megkülönböztetésül karpaszományt viselt.
21 Várkonyi Olivér pc. hadnagy (szül.: 1921. 08. 13)
22 M. kir. 51. honvéd páncélvadász zászlóalj.
23 Kb. 3-3,5 tonnás teherbírású diesel Klöcknerek nagyon megbízható tehergépkocsik voltak.
24 Takách Gyula (szül.: 1916. 07. 03.).
25 Becsey Dezső ezredes (szül.: 1899. 03. 23.)

amit Koós19 nem csinált meg annakidején. Albérletbe adtam ki egy karpnak [karpa-
szományosnak],20 Várkonyi Olivér21 mindent átvett és furcsa érzésekkel áthatva
búcsúztam el az 51-esektől.22

Október elsején hajnalban indultam le egy
Klöchnerrel,23 mely a holmimat szállította – rádió,
vill[amos]. gramofon, sok könyv, ládák, írógép, ágynemű
stb. – és kocsimmal Veszprémbe. A Maros utcában felvet-
tem Hajnit, őt meglepetésnek vittem le a szüleihez. Jó út
után kora de. futottam be a városba. H[ajni]. leadása után
újra jelentkeztem M[arkóczy]-nál, ki úgy látszik nem
emlékezett múltkori jelentkezésemre, mert ugyanazon
szavakkal fogadott, mint egy héttel ezelőtt.

Délben kiszaladtam a Kórház utcába, ott a Klöchner-
ből kirakodtam és fájó szívvel indítottam útba, haza.
Berendezkedés után légiriadó volt, de gépeket nem láttam.

A kik[épzési]. tapasztalatokat, Markóczy észrevételeit
olvasgattam, átvittem H[ajni]-hoz is a rajzokat betekintés-
re. Sokat nevettünk M[arkóczy]. nyílt stílusán.
(Gatyábarázás, stb.) Du. tisztigyűlés volt, M[arkóczy].
üdvözöl, Horváth Bandi szds [százados]. belemorog
M[arkóczy].  beszédébe. Kirúgja a teremből. Este az
Elitben vajas kenyeret ettem, T[akách]-ék sokat nevettek
sápadtságomon. Este befutott T[akách] Gyuszi24 is, ő is
idekerült.

Másnap és harmadnap délelőtt sorba jelentkezünk az
egyes tiszteknél, kedvesek, de valahogy a zöld – az csak
zöld marad. Kivéve Becseyt,25 ahol jelentkezésem
kudarcba fullad. Penyigey nagyon szépen, dicsérő jelzők-
kel bemutat a pc-os [páncélos] hallgatóknak. A tiszti

Markóczy János
vezérőrnagy,

iskolaparancsnok

Becsey Dezső alezredes
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26 Bábolnay László főhadnagy (szül.: 1919. 10. 12.)
27 Szamárlegelő: A Benedekhegytől északra, a Temetőhegy (Dózsaváros) felső része, amely lapos,

tágas, terjedelmes dolomitplató. A veszprémiek Jutasi nagymező, Jutasi legelő, vagy
Szamárlegelő néven ismerik. 

28 Nagysport érem szabatos megnevezése: Nagy honvéd sportügyességi jelvény. A honvéd sport-
ügyességi jelvényekről: Sallay Gergely Pál: Seregszemle fémben, zománcban. A Magyar Királyi
Honvédség és a leventemozgalom jelvényei 1938-1945. Monarchia Kiadó, Budapest, 2009.
117–127.

29 Hárskuty Lajos őrnagy (szül.: 1901. 06. 10.)
30 Lindenmayer Sándor százados (szül.: 1909. 09. 22.).

étkezdében csak pár ismerőseim: Esztelneki, Csiky-Bibó (!) T[akách]. Gyuszi és
Bábolnay Laci.26 […]

November
Úgy-ahogy berendezkedtem Veszprémben, egyetlen, de igazi jó barátom

T[akách]. Gyuszi. Átlag 2 vasárnaponként Pestre megyek, igen jó a vonatközleke-
dés. (8.13-kor indulunk Veszprém külsőről és 10 óra után Pesten van. Vissza 16.28
kor indul a Déli pu-ról, 2 óra múlva már Jutason van.)

Penyigey nagyon meg van velem elégedve, a mélyponton lévő Nimród kiképzést
napok alatt felemelem. Tereptant, hadseregszervezést és műszaki ismeretet tanítok a
huszároknál. Utóbbi órám hétfőn van, ettől félek a legjobban. T[akách]. Gyuszi segít
a gyakorlójegyek elkészítésénél. P[enyigey]. még előttem is dicsér másoknak,
T[akách]. Gyuszinak a Koronában. A szamárlegelőre27 járunk ki foglalkozni. Arány-
becslés, tűzparancsadás, helyesbítések sulykolása; vonásszámítás, vezetés rádión,
tárcsajelek. Egyszerű dolgok, de sulykolva csinálom és ez hat.

Szolgálatban van egy kellemetlenségem M[arkóczy]-vel, elkésve viszem le a
századot csuklóra. Igaz, hogy Segesdi – napostiszt – hibája, de engem rendel
kihallg[atás]-ra érte.

Halottak napján Pesten. Megkapom az 51-től a nagysport-érmet,28 büszkén hor-
dom.

Jutason megkezdjük Gyuszival a viziteket. Szörnyű unalmasak. Először a tábor-
ban, Markóczyéknál, Hárskutyéknál,29 Lindenmayeréknél30 és még több családnál.
A 10 percet nem lehet betartani, a sok konyak totál a fejünkbe száll és marhaságo-
kat beszélünk.

Gyuszi nősülni akar, igyekezem lebeszélni róla. Majdnem minden vasárnap
náluk ebédelek, igen jól érzem magamat náluk, pótolja a hiányzó családot. Kocsimat
is garázsukban tartom, hogy a meredek kijáraton hideg motorral is ki tudjak jönni,
csigaberendezést építek és azzal húzzuk ki reggelente, T-ék nagy derültsége mellett.
Sokat lovagolunk, Hubertus vadászlovaglás fejezi be a novembert, táncos mulatság-
gal, de 10h tájban meglógtam.
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31 1943-ben hozzák létre az alantostisztek háborús veszteségeinek pótlására, elvileg tiszti jogállá-
sú kategória volt. A tanfolyam sikeres elvégzését követően az alábbi rendfokozatok lettek elér-
hetők: 1. zászlóshelyettes; 2. hadnagyhelyettes; 3. fõhadnagyhelyettes.

32 Olyan altiszt, aki a gépkocsik műszaki ügyeit intézte, de ő nem gépkocsizott.

Szombaton reggel csak 1 órám van, ½ 8-tól ¼ 9-ig, az utolsó 10 percet elsik-
kasztom, és kp-ral [kerékpárral] rohanok ki a vasútra. […] Így megy ez jó párszor,
de az egyformaság nem unalmas, alig várom a legközelebbi alkalmat, hogy Pestre
mehessek.

December
Közeledik az év végi zárlat, minősíteni kell, sok az írásbeli munka, pláne egyik

feledékenységemért P[enyigey]. plusz munkát ad. Elvégeztettem a hallgatókkal, én
pedig Pestre megyek. Rangsor megállapítás az étkezdében.

Főtiszthelyettesi31 vizsga. A hallgatók búcsúja után (a huszárhallgatók voltak
nagyon kedvesek), bár nekem nem sok feladatom volt, de nem mehettem el szabad-
ságra F[őtiszthelyettesi]. vizsga miatt. M[arkóczy]. mintaszerűen rendeztette meg.
Ekkor láttam először a csapatfogások bemutatását. Ez is befejeződik egy unalmas
bankettel és Veszprémtől búcsút véve, rettenetes nagy ködben vágtam neki kocsim-
mal Pestnek. [Székes]Fehérvárig még rendben ment az út, de onnan kezdve besöté-
tedett és olyan köd volt, hogy ½ méterre sem lehetett látni. Ködlámpám, ablakmele-
gítőm nem volt, vakon tapogatóztam az úton. Este hét óra után a Pestre vezető úton
letértem Budafok felé, és a Gyufagyár előtt leállt gyújtászavar miatt a kocsim. A tök
sötétben nem tudtam elhárítani a bajt, ott hagytam a kocsit és többszöri eltévedés
után villamossal és gyalog hazakeveredtem. Mamiék izgalmát már előre el tudtam
képzelni, mikor kora délután helyett ½ 11 tájban futottam be. […]

Másnap kimentem a laktanyába, szerencsémre egy tgh [tehergépkocsi]. ment
arrafelé lőszerért, azzal kimentem egy gk. [gépkocsi] műszaki32 thts-sel [tiszthelyet-
tessel] és rövid úton elhárítottuk a hibát. (Kábelszakadás.) Vettem egy ködlámpát és
egy ablakmelegítőt hasonló kellemetlenségek elkerülése végett.

1943.  Karácsony.
Utolsó boldog pesti karácsonyom. Épp úgy zajlott le, mint ha kisdiák lettem

volna. […] karácsony Nagymaminál: pici csámpás fa, sok rózsaszínű papír, Gézáék
ajándékai, – utána fel hozzánk, Peti [a család kutyája] izgatottan, csillogó szemek-
kel nézi a fát, boldogan örül kis porolójának, huncutkodva ugrál, mikor megcsap-
kodják kicsit vele, szeme ígéri, hogy jó lesz. 

Ünnepek alatt szabvány vizitek, azután Hajni is visszajön V[eszprém]-ből,
Szilveszter délutánján nála vagyok, utána autóval haza, s otthon szilveszterezünk
épp olyanfajtán, ahogy 23 év óta mindig. Ha akkor sejtettük volna, hogy mi lesz egy
év múlva!
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33 Darvas József (Orosháza, 1912. 02. 10. – Budapest, 1973. 12. 03.): író, újságíró, politikus,
országgyűlési képviselő (1945–1973). 

34 Csikós Jenő ezredes (szül.: 1897. 10. 12.)
35 Bitai István százados (szül.: 1897. 10. 29.)
36 Előd István (Nagykanizs, 1912. 04. 17. – Budapest, 1990. 08. 16.) piarista tanár. A budapesti

tudományegyetemen hittanári oklevelet szerzett, majd 1940 –1946 között Veszprémben a piaris-
ta gimnáziumban tanított. Írásai jelentek meg a Vigiliában és a Veszprémi Hírlapban. Forrás:
Veszprém Megyei életrajzi lexikon. Lásd még: LÉH István–KOLTAI András: A Magyar Piarista
Rendtartomány történeti névtára 1666–1997 – Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae
Ordinis Scholarum Piarum 1666–1997. Magyar Piarista Tartományfőnökség – Magyar
Egyháztörténeti Munkaközösség, Budapest, 1998..

37 Babics Endre (Lovászpatona, 1894. 07. 26. – Kaposvár, 1955. 06. 26.) kanonok. Esztergomban
szentelték pappá 1917. 05. 13-án. Balatonfüreden plébános 1928. május 1-től, 1932-től kerületi
esperes és püspöki biztos. 1943. február 11-től Veszprémben kanonokplébános. 1947-től a ka-
posvári Nagyboldogasszony plébánián címzetes apát. Forrás: PFEIFFER 1987. 70–71.

38 Révai József (Devecser, 1917. 06. 06. – Kaposvár, 1993. 10. 05.) plébános, esperes, a Veszprémi
Hírlap főszerkesztője. Bécsben, 1941-ben szentelték pappá, majd Káptalantótiban,
Balatonfüreden káplán és hitoktató. 1942 után alkántor Veszprémben, a Veszprémi Hírlap
főszerkesztője, majd 1943-tól az Egyházmegyei Nyomda és Könyvkereskedés igazgatója. 1979-

Ki tudja, mit hoz az újesztendő? 1944.
A vártnál sokkal rosszabbat hozott …
Január 1-i reggel fhdgy [főhadnagy] lettem, büszkén varrattam fel a r[end]foko-

zati jelzéseket […].
Szabadságom lejártával átköltöztünk a pc-os [páncélos] barakkba, sokkal hide-

gebb, mint a régi körlet, de kiesik a forgalomból. P[enyigey]. sokat kellemetlenke-
dik, sokkal morózusabb, mint eddig. Az új hallgatók kiképzése gőzerővel folyik,
jutasi bunkók, csapat is mesterfogások körül repked minden.

Elkap a haditudósító láz. Darvas Jóskával33 levelezek több ízben, azt is megtu-
dom, hogy Csikós ezds.34 [ezredes] levelet írt M[arkóczy]-nek ügyemben. A sok
munka, de főleg P[enyigey]. magatartása letört, bejelentettem ezt P[enyigey]-nek,
elővezet díszben Bitaihoz.35

Felszabadító gyakorlatot tervezek, de egyelőre elmarad. Újra tereptant tanítok,
de most kat. ügy [katonai ügyvitel] irányt heti 3 órában a műszakiaknak és számtant
a pc. [páncélos] óráknál. Penyigey élvezi a számtanóráimat, én nem a „csapatfogá-
sokat” gyúrom. (Helytelen-helyes tisztilegény, öltözködés, oktatás – Mit nevelünk?
– Sorakozó – Hazám, stb.) Gerencsér levele alapján megismerem Előd Pistát.36

Nagyon szimpatikus, jellemtáblázatai alapján jellemez.
Február 
Zenekari estet rendez Markóczy. A tiszti étkezde nagy termében Babics

kanonok37 zenekara játszik, kat[olikus]. lányok konferálnak. Itt ismertem meg a klé-
rust, Révai Jóskát.38 Ez volt első cikkem tárgya: „Híd épült Jutason.”39 Sikere volt.
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Felszabadító gyak[orlat]. Nagyvázsonyban. Minden raj ö[nálló]. feladatot kapott,
kisebb harccselekményt hajtott végre. Gyülekező [Nagy]Vázsonyban volt, itt szállá-
soltunk el Penyigeyvel. Másnap elment vadászni, egyedül maradtam a századdal.
Fáztam és éhes voltam egész nap, alig vártam, hogy hazaérkezzem. Összevásárol-
tam tojást stb.-t és felvittem Pestre. Nagy hófúvás volt Hajmáskér környékén, alig
bírtam keresztülvergődni Horváth Bandival.

Vadászvacsora Jutason. Nagy előkészítéssel szervezték meg. Vacsora előtt jelen-
tek meg T[akách]-ék, H[ajni]-is. Furcsa volt őt látni a tiszti étkezdében. Pörkölt
vacsora volt, sok bor, utána tánc. Itt táncoltam először H-val – és valószínűleg utol-
jára. T-ék unják, T. papa fáradt, hazaviszem őket autójukkal és visszamentem,
H[ajni]-t és Gy[uszi]-t csak hajnalban vittem haza. Jó volt vezetni a remekül karban-
tartott Opelt. Másnap vasárnap volt és szolgálatban voltam, mint városrendészeti
tiszt. Őrült havazás volt, a Hungáriában söröztünk H-ékkal. Igen kellemetlen volt
Krudy40 részegen.

Itt valahogy másodsorban voltam már, Hanthy, vagy hogy hívják – huszárszáza-
dos érdekelte H-t. […]

Jutason új társunk van: Chapó Gyuszi.41 Sajnos valami fertőzése volt és kb. 9
hónapig hiányzott, kórházban és szabadságon volt.

Előd Pistánál igyekszem unalomszagú életemet változatossá tenni, ezenkívül
egyre több cikkem jelenik meg a V. H[Veszprémi Hírlap]-ban.

Március. 19-én, szombatról vasárnapra isk. ügy. ti. [iskola ügyeletes tiszt] vol-
tam. Farkas Miklósnál42 voltam du. a gh-ban [gazdasági hivatal], nagyokat ettem,
leellenőriztem a kiírt vizsgálatokat, s 10-kor lefeküdtem aludni, előzőleg levelet
írtam, Előd Pistával beszéltem telefonon. Alig alszom el, cseng a telefon kicsoszo-
gok az őrszobába, M. alez. a fegyvergyár43 katonai pk-a [parancsnok] telefonálja,
németül mondja: A n[émet]. csapatok ma éjjel átlépték a határt, több helyen fegyve-
res összetűzésre került sor, a csapatokat lefegyverezik … Mit tegyen? Valószínűleg
fel akarta robbantani a gyárat. M[arkóczy]-nek jelentettem. Mit tagadjam, a torkom-
ban dobogott a szívem, mikor kora hajnalban becsengettem a lakásába.

Nagy rendetlenségben aludt, tudomásul vette: Várjunk.

től Marcaliban plébános, 1982-től címzetes prépost. Forrás: VMÉL valamint PFEIFFER 1987.
875-876.

39 Veszprémi Hírlap, 1944. 03. 12. Híd épül Jutason. 3.
40 Krudy Géza százados (szül.: 1900. 03. 20.)
41 Chapó Gyula pc. főhadnagy (szül.: 1919. 07. 24.)
42 Farkas Miklós hadnagy (szül.: 1916. 12. 02.)
43 A budapesti Danuvia Fegyver- és Lőszergyár Rt-hez tartozó és 1940-re felépült veszprémi

Magyar Lőszerművek a Csopakra menő út mellett. 1968-tól a székesfehérvári Videoton gyár-
egysége. Forrás: VARGA 2009. 
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44 Az állomásparancsnokság a mai Gizella tér 6. szám alatti épületben volt, később a Veszprém
Járási Kiegészítő Parancsnokság elhelyezési körlete. Ma antikvárium, lakások található benne.

45 Veszprémi Hírlap, 1944. 04. 05. Veszprém helyőrsége elbúcsúzott tábornokától. 1–2.

Olyan mozgás indult meg, hogy hajnalig befellegzett az alvásnak. Telefonok,
távmondatok jöttek mentek. – Minden súrlódást el kell kerülni! – Elő kell segíteni a
németeket! – Ahol a fegyverletételt követeleik, eleget kell tenni! – Nem követelhe-
tik a fegyverek átadását! 

De. izgatott, gyors mise, utána tisztigyűlés. M[arkóczy]. ismerteti a beérkezett
jelentéseket, együtt-tartást rendelt el, egyben a lakosság megnyugtatására bevezé-
nyelte a hallgatói századokat. Pcosok, [páncélosok] kp-sok, [karpaszományosok]
gk-sok [gépkocsizók], huszárok, gyalog díszszázadok teljes menetöltözetben, kür-
tökkel vonulgattak a veszprémi utcákon. Mivel M[arkóczy]. az ellenkezőjét érte el,
a V[eszprémi]-ek megrémültek a nagy csapatmozgástól,  a németek meg nem mer-
tek tovább jönni, azt gondolták ellenük készül valami.

Délután jelenik meg az első csapat. Pc-osok,[páncélosok] gk. gyság [gépkocsizó
gyalogság], rengeteg kétlaki kocsi. Pestet ejtőernyősök szállták meg… Egy nap alatt
befejeződött a megszállás, a rádió nem mondott be semmit… Egy nap alatt mindent
megszálltak. Állítólag Kállay ki akart ugrani, s a németek egy nappal előzték meg
az angol-orosz eje-ket.[ejtőernyősöket] Kár!

Jutason együtt-tartás. Egy tisztnek a körletben kell aludnia. Megindul a zsidók
összegyűjtése. Zsidó vagyont, üzleteket lefoglalják. Táblák jelennek meg: ZSIDÓ
ÜZLET. Jutason a magyar őrség mellett német is áll.

M[arkóczy]. ennek ellenére felavatja az átrestaurált áp.[állomásparancsnokság]
épületét.44 Óriási díszelgést rendez, német pc-osok is elvonulnak. Ap. [állomáspa-
rancsnok] ügy. ti. [ügyeletes tiszt] voltam, az ablakból néztem a felvonulást.
Megírtam a V. H-ban,45 Révai Jóska 100 P. tiszteletdíjat utal ki havonta.

A németeknek imponál M[arkóczy]., éjjelizenét adnak tiszteletére. Veszprémben
alig lehet mozogni a sok némettől, atrocitások napirenden vannak, éttermekben alig
lehet enni kapni, annyi német étkezik ott.

Gyakran adunk szolgálatot az ápságon. [állomásparancsnokság] Jó koszt van a
ti-i [tiszti] étkezdében. Légitámadások állandóan szaporodnak, sőt Pest is erős légi-
támadást kap, aggodalommal hallom a híreket. Posta nekem jön, telefonálni csak
éjjel tudok, katonai vonalon. Megkönnyebbülve hallom, hogy nincs otthon semmi
baj. […]

Bejön a sárga csillag. Meglepve látjuk, milyen sok a zsidó Veszprémben. Még
zsidó lakást is akarok bérelni Schmilovitsnál, de szerencsére nem lesz belőle semmi.

Kezdem szeretni Jutast. P[enyigey]. is nyugton van, teljes önállósággal tanítok.
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T[akách]. Gyuszi elkeseredett, szakított Máriával. Bánatunkban sokat járunk mozi-
ba, néha az Elitbe újságot olvasni.

Halvax Vince lesz a ti.-i étkezde gondnoka, nagyon javul a koszt, nagy olvasáso-
kat rendeznek ebéd után.

Az Egyházmegyei előtt ismerem meg a V[eszprémi]-i Futura bizományos roko-
nát, Verdőssy Flórit, helyes kislány, sógorával dr. Varga Gyurival nagyon jóba
leszek, csak családját nem szeretem, pedig nagyon barátságosak.

Április. 
Várakozásunk és az események ellenére megkapjuk a húsvéti szabadságot.

Pesten töltöm, s előáll az a furcsa eset, hogy H[ajni]. V[eszprém]-ben van szabadsá-
gon, én meg Pesten. Csendben töltöm a szabadságot, Petivel [a kutya] nagyot sétá-
lok a ligetben. Riadók száma szaporodik, néha még Papi kelt fel éjjel riadtan, de
bombázás nem igen van a mi környékünkön.

Mikor a bombázások nagyon elszaporodtak Varga Gabival46 lementünk
Almádiba, szobát nézni. A családi panzióban vettem ki pár napra egy szép szobát.
Autóval hoztam le Mamit és Nagymamit. Fehérvárnál defekt (porlasztó hamisleve-
gő) tiszti étkezdében ebédelnek a külön szobában, utána temetésre vagyok kirendel-

46 Varga Gábor katolikus tábori lelkész (szül.: 1911. 05. 15.).

Díszszázad az állomásparancsnokság avatásán
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47 Magyar Királyi Honvéd Bolyai János Műszaki Akadémia, a Magyar Honvédség műszaki
tisztképző intézménye. A Bólyai János Honvéd Műszaki Akadémia néven 1939-től 1945-ig,
korábban (1931–1939 között) Honvéd Ludovika Akadémia II. főcsoport néven szerepelt.

48 A 40M Nimród a 38M Toldi I. harckocsi módosított alvázára épített 40 mm-es önjáró gépágyú.
A módosított futómű 5 helyett 6 futógörgőt tartalmaz oldalanként. A Nimródot licenc alapján
gyártották a Weiss Manfréd Művekben.

49 A 42M Toldi, vagy Toldi II. egy magyar fejlesztésű könnyűharckocsi-típus. Általában felderítés-
re használták, mely célra kiválóan megfelelt, a páncélosok elleni harcban azonban nem jeleske-
dett.

50 vitéz Markócz János vezérőrnagy áthelyezése és Tóth Imre ezredes kinevezése közötti időszak
alatt Becsey Dezső alezredes megbízott parancsnok vezette az iskolát..

ve és este viszem le őket Almádiba. Sajnos idő rossz, de azért aránylag jól érzik
magukat, minden du. meglátogatom őket. Egyszer Flórit is leviszem, a cukrászdá-
ban találkozunk, Mamiéknak nagyon tetszik. Vasúttal mentek vissza Pestre. Sajnos
Pesten egyre több a légitád[légitámadás]. (Iskola ledűl, Városligeti géppuskázás,
Lendvay-Bulyovszky utcai szőnyeg[bombázás].)

Újdörögre megyünk gyakorlatra. A hk. [harckocsi] lépcsőt én vezetem odafelé.
Nagy porban érkezünk be, a leg.[legénység] egy majorban van elhelyezve. Bólyai
Akadémia47 bemutató lövészetén a Nimródok48 is részt vesznek.

Befejezés: nagy díszebéd sátorban. P-vel Polskyn sietek előre, mert mozijegyem
van. Alig ülök be otthon a fürdőkádba, mikor belép [–]: Egy Toldi49 Márkónál fel-
fordult, Palócz örm[ester]. meghalt, Czimerman súlyosan megsebesült. Este a fehér-
vári kórházban meghalt ő is. Tűkön állva csináltuk a jegyzőkönyveket az irodában,
alig vártuk már, hogy vége legyen, hiszen ½ 6 egyre jobban közeledett és még szó
sem volt a végéről.

Czimerman temetésére én megyek egy O. D Roverrel és küldöttséggel. Túl korán
érkezünk, de pár pohár karcostól nem menekszünk meg. Késő éjjel érkezem be
V[eszprém]-be.

Markóczyt elhelyezik. Nagy húsvéti ünnepélyek, templomban, utána a tiszti
étkezdében. Egész Jutas ott volt…

A jutasi fenyves erdő aljában… Becsey lett a pk.50 Gyanakvás, ellenőrzés, stb.
Undorító.

Nimródjaim lgv. [légvédelmi] tüzelőállásban vannak. Becsey rengeteg légo
[légoltalmi] intézkedést hoz, egyik kellemetlenebb, mint a másik. Nimródjaim egy
helyen feltépték a füvet, kihallgatásra rendelt. […]

Május. 
Megindul a Nimród lgv. [légvédelmi] szakkiképzés, közösen a lgv. tüzérekkel a

Márkói úton végzünk iránybecslési, tűzvezetési gyakorlatokat. Újfajta helyesbítés:
irányhelyesbítéssel. [IRÁNY KETTŐVEL KEVESEBB]. 
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Varga Gy-ékkal többször megyünk moziba, Hungáriában sörözünk.
Légiriadók szaporodnak, majdnem mindegyik délt

az árokban töltjük a pc. [páncélos] körlet mögött;
P[enyigey]. és Örményi alez.51 Több gépet lőnek le
Hajmáskér és Fűzfő felett.

Fertőszentmiklósi kihelyezés.
Kijön a rendelet a kihelyezésekre: a pc. szd. [pán-

célos század] zöme P[enyigey]. psága [parancsnoksá-
ga] alatt Vörösberénybe megy, a Nimródosok velem
F[ertő]sztmiklósra.

Autóval akarok menni, de P. szerint: együtt kell a
csapattal! Megbeszélem a Veszprém külső állomásfő-
nökkel, kapok egy nagyobb (IH) és egy I. kocsit, erre
teszem a 2 Nimródot és kocsimat, s egy szép du. [dél-
után] berakodok hallgatóimmal: Bula Imre és Rábai
István szkv-k [szakaszvezető] (vez. thts – vezénylő
tiszthelyettes) András törm.[törzsőrmester]; Takács
törm., Morek, Paksi, H. Tóth, Szabó János, Hankó,

Fülöp, Kállai stb. szkv-kel és legényemmel: Bús Gézával elindulunk vasúti szállí-
tással. Az álls. [állomás] főnök Merész Károly jóvoltából a nagy kocsit simán meg-
kapom. Lőszerrel van baj, táviratozom a lőszerkiutalás végett.

Kb. 20 óráig utazunk Celldömölkön keresztül. Jó helyen szállásolunk el, a tüzé-
rek szálláscsinálói már várnak, este befut a lgv [légvédelmi]. tüzér oszlopa is. Pk:
Soós Gyula szds.52 Makay Sándor fhdgy, Deli Zoltán és Moser Lajos dr. fhdgy-ok.
egy lgv. á-s és egy gá-s szakasz gk-kal [légvédelmi ágyús és egy gépágyús szakasz
gépkocsikkal]. 

Nagyon kedvesek a házigazdáim, az egész falu nagyon barátságos, tiszta.
Másnap berendezkedés, karbantartás, rektifikálás, stb. Milyen más a kik. [kiképzés]
a tüzéreknél. Micsoda nagyképű és lógós!

Tiszti étkezdét állítunk fel a Hangyában. Soós Gyuszi bácsi sokat mérgelődik a
poharak piszkossága miatt. […]

Becseytől igazoló jelentést kapok a lőszerigénylő távira miatt…
Megkezdődnek a lövészetek, az új helyesbítést nehezen veszik át Nimródosaim.

[…]
Hogy mi van a kiképzéssel? Csak tiszthelyetteseim kiválóságának köszönhető,

hogy nem fullad botrányba; de ők úgy látszik megértőek, mert nincs semmi baj. Sőt!

51 Örményi Zoltán pc. őrnagy (szül.: 1899. 07. 23.).
52 Soós Gyula százados (szül.: 1908. 05. 14.)
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Örményi Zoltán alezredes
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Sok rep. [repülő] felismerést, rádiókik-t [rádiókiképzés] csinálok, s egyre keve-
sebbszer megyek ki a lőtérre. Egyik rádiókész-nél [rádiókészenlét] nagyon kitűnik
Rabai ötletes helyszíni közvetítése.

Jutason ezalatt főtiszthelyettesi vizsga van, s az angol-amerikai csapatok partra
szállnak Nyugaton. Izgatottam hallgatjuk a Donausender híreit, a V-1 lövi Londont!
[…]

Sok bombázás. Minden délben hosszú riadók. Berakodási tilalom. Lelovich Laci
a helybeli leventetiszt. Utolsó nap. Búcsú a parktól, búcsú a templomtól… virágot
teszünk a Mária szoborhoz… Nimródok beraknak a vagyonba, plébánostól is elbú-
csúzunk… házigazdától, s reggel nekivágunk az útnak. Útközben riadó. Marcaltőnél
az út elárasztva.

[…] Nekihajtok az útnak, a Ford lecsúszik az árokba s elmerül… derékig ér a víz,
rádióm, csomagok víz alatt. Előfogat húz ki, az ülésekből, ömlik a víz, Dühöngök,
… egy lovas kocsi elhúz a legközelebbi faluig, itt tépelődés félig, porlasztó, benzin-
tartály tele vízzel, olajtartály szintén … nincs egy csepp benzinem sem … végre jön
egy veszprémi Steyr 220-as és irtó ütemben behúz Pápára. Az eje [ejtőernyős] lak-
tanyában kocsimat kincstárinak jelentem be és kapok 20 l. benzint és olajat, szere-
lőt. Kb. egy óra munka után nagy durrogás után beindul a motor! Megy. Próbálunk
Pápán szobát s fürdőszobát kapni – nincs! Piszkosak, éhesek és halálosan fáradtak

Csomagolás, szalmazsák-tömés a kihelyezéskor
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vagyunk, viszont menni kell, mert a tüzérek már beérnek Hajmáskérre. Pápa után a
Bakony lejtőin egy pihenőre megállunk. […]

Pestről nyugtalanító hírek érkeznek, Városligetet megbombázzák. Mkp-vel
[motorkerékpárral] Pestre indulok délben, beugrom Hajmáskérre. Kuplung beragad,
Fehérvárnál hátsó kerék leenged, mkp-t ott hagyom egy házban, autóstoppal egy
ronda lassú olasz tgk-val [tehergépkocsival] megyek fel Pestre. Taxi nincs. Város
rondán néz ki. Otthon uzsonnát kapok, Petivel átgyalogolok a Rózsadombra, a
Berkenye utcába Ariékhoz. Mamiék elég nyomorultan élnek ott, habár ők azt mond-
ják, hogy jól érzik magukat. ¾ 11-es vonattal indulok haza. Fehérvárnál egy honvéd
segítségével betolom a gépet az állomásig, s a hajnali vonattal futok be halálos
fáradtan Veszprém külsőre. 

Penyigey „elnéző” és hazaenged. Nagyot fürdöm és alszom … s  bombázásra
ébredek. A reptér kapott „szőnyeget”,53 rengeteg sebesült… Nagy begyulladás
Jutason. Új légó szabályok.

Leállítják az autómat, nagy leolajozás és rozsdamentesítés után sikerült kiszárí-
tani és a keresztes garázsban elhelyezni, felbakolni. 

Megjön Tóth Imre ezds.54

A pc. szd [század] P[enyigey]. psága [parancsnok-
sága] alatt Esztergomba ment lőgyakorlatra, de egyik
átmenetelemkor le volt zárva a lőtér, másodszor meg
bomba esett az E-1-mellé.

Géza is Hajmáskéren van az 1. tü. e-nél [tüzérez-
rednél], sokszor felkeresem […] Hallgatók ezalatt
zömmel „önművelést” végeznek, az évi anyagot ismé-
telik át, saját előadásukban.

Várpalotai szemlegyakorlatra megyek le a Nim-
ródosokkal, kürttel, zárt rendben Buba lövöldöz párat
az aksi [akadémikusi] zárógyakorlaton, mi sokat írunk
a thts-ek [tiszthelyettesek] lezárásán. Jó helyen laktam
Várpalotán. Chapó Gyuszival az Erzsébetben vacsorá-
zunk. Itt találkozom Rőder Ivánnal,55 Dechlevával. 

53 Július 8-án súlyos légitámadás érte a veszprémi repülőteret is, amely következtében a földi
kiszolgáló személyzet és a repülőakadémia állományából 62-en vesztették életüket.

54 vitéz Tóth Imre ezredes (Gyömöre, 1889. 10. 19. – Győr, ?).  Az intézet parancsnoka 1944. júli-
us 1. – 1945. április 23. között.

55 Rőder Iván (Kolozsvár, 1924. 05. 03. – Budapest, 1988. 06. 10.): gépészmérnök. 1944–46-ban
katona volt. 1977-ben Eötvös Loránd-díjat kapott.

Tóth Imre ezredes
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Augusztus
Elmennek a hallgatók.
A várpalotai gyakorlat után Becsey átadja a pságot Tóthnak, az első vélemények

eltérőek róla. A beszédgye alapján kiváló katona, de a cselekedettyei szerint …?
Nagy változások lesznek Jutason, a harctéren nem volt urakat sorban elhelyezik

fronton levő csapatokhoz. Érezzük, hogy Jutas nem lesz többé. Könnyes szemmel
búcsúzom el a pc-os hallgatóktól, különösen a Nimródosoktól. Sok nyugalmat
köszönhetek nekik, de viszont ők is tanultak tőlem, az biztos!

A hallgatók elmentek, utána pár napig csend Jutason, legfeljebb Becsey esztelen-
kedik.

Szabadságot kapok pár napot, autóm leállítva alszik Keresztes Árpádék garázsá-
ban. (Isten veled, kis autóm.) Rózsi valami tüzérhadnagyba gabalyodott bele és elhí-
zott. Hajnitól kaptam egy kedves levelet, mikor a Pippó esetet megírtam neki –
egyedül voltam –, azaz nem: rendőrtiszt barátom bemutat Jánosi Marikának,56 a Fő
utcán, az emelkedőnél, az Ilivel. […]  

Egyik este hallom Móri Jancsitól.57 Azonnali
bevonulás! Felhívom telefonon Jutast: be kell vonul-
nom! Búcsú Almáditól, a strandtól és az esti vonattal
beutazom V-be. Tulajdonképpen nem volt érdemes, a
kutya sem keresett, de amúgy is fel kellett jönnöm,
mert Körös Vilmos58 szds-sal és Dávid szkv-vel egy
hétre Ürömbe vezényeltek gk. vez. [gépkocsi vezetői]
oktatási tanfolyamra a gk. tanezredhez.

Augusztus vége felé thts-i bizottsággal O. D.
Rexxel Pesten voltam a Ludovikán a főtiszthelyettesek
avatóján. Ekkor éltem át először pesti bombázást.
Mamiék Ariék pincéjében. Alvás Martonvásáron.

Ürömi vezénylés. IX., 1–9-ig kb. Szombaton men-
tem fel Pestre vonattal. A gyors már nem járt, déltől
késő estig bumlizott a vonat Pestig. Délin alig kaptam
taxit, rengeteget szenvedett a város a legutóbbi ottlé-

tem óta. Mamiék Ariéknál, vagy otthon laknak. Vasárnap du. a Nyugatiból mentünk
le vonattal Ürömbe. Leg[énységi]. elhelyezés, leg. koszt, de aki akar, Pesten lakhat.

56 Jánosi Mária dr. Jánosi József vármegyei törvényszéki bíró lánya, Káplán György felesége. 
57 Móri János főhadnagy (szül.: 1918. 01. 21.). 2006. november 4-én a köztársasági elnök kinevez-

te dandártábornokká és tanácsadói minőségben segítette az újjáalakuló Magyar Honvédség
altisztképzésének a megújítását.

58 Körös Vilmos százados (szül.: 1914. 04. 06.).

Móri János főhadnagy
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Azonnal utazom vissza Mohoni Tibi gk-jával Pestre, s gyalog sétálok végig a váro-
son. Másnap reggel kezdődött a kik[épzés]., Molnár ezds. szavaival, utána csopor-
tokba osztva átvettük az egész anyagot 7 nap alatt. Lényeg a Jutason már régóta dívó
futószalagrendszer. Minden csoport egy napig egy helyen. Ilyen rendszerrel tömege-
ket lehet rövid idő alatt kiképezni.

Minden nap délutánján lerohanunk a hegyről a Csillaghegyi állomásra és HÉV-
vel utazunk haza. A délutánt legtöbbször otthon töltöm, könyveim között böngész-
ve, Petivel játszva és főleg, sokat éve!

Éjjelente riadók vernek fel álmomból, Papi mindig lezavar az óvóhelyre, de csak
távoli gépzúgást észlelünk, az izgalom ellenben annál nagyobb.

Reggel 7 h után indul a HÉV Csillaghegyre, 8-kor kezdődik az oktatás, minden
nap jobban ellaposodva. Utolsó napokban már 1 óra tájban utazom haza s otthon
ebédelek. Szombaton felvesszük a napidíjat, s gk-s öntudatunkban és sok nyomtat-
vánnyal meggazdagodva hagytuk el Ürömöt. Utolsó nap még H-val beszélek telefo-
non és vasárnap indulunk vissza Veszprémbe.

Jutasra visszaérkezve nagy átszervezési irányzat van. Tóth általában minden régi
jutasit elküld, alig maradunk páram régiek. Penyigey 1. sgt. [segédtiszt] Chapó 2.
sgt. lesz, Esztelnekit elhelyezik a Szt. László ho.-hoz [hadosztályhoz], Bozzay szds-
t59 is, hir. szd-a [hiradó század] zömével. Lakását mindenesetre kibérelem.

Szeptember közepe táján a pság [parancsnokság] átköltözik az új épületbe és én
átveszem a karh. pc. szd. pságot. [Karhatalmi páncélos századparancsnokság] kivá-
ló embereim vannak: Szentesi Endre őrmester, Kocsor Endre szkv., Buba Imre szkv.,
Tehenes Mihály szkv., Szilágyi Imre őrm., Fülöp Sándor szkv., Sós tsz. [továbbszol-
gáló] szkv., Fekete tsz. szkv. Gk: Segesdi László őrm., Szabó István őrm., Fülöp
Károly őrm., Pauer Gáspár őrm. Honvédek: Tóth örv [őrvezető], Kovács, Mátyás,
Szilágyi, Fülöp, Bús Géza stb.

Karhatalmi kik[épzés]. lenne elvileg, de Becsey vezeti, halott ügy. Reggelenként
órás sorakozók, létszámellenőrzés tiszti, legény[ségi] rendeletek, még a leg[énység].
is röhög.

Afférom Tóth-tal, mikor a hir. szd. [hiradó század] tantermeit megnézi. Kovács
Bódi60 gyalogszázadot kap, átveszem a huszár századp[arancsnok]ságot, Simoni
Kovács József törm, és három vezényelt thts. Terhelő lesz a lovam. Sőt pár nap
múlva Demkó-Belánszky Tibor szds-t61 is elhelyezik, és a fog[atolt]. von[at]. og-ot

59 Bozzay Ferenc százados (szül.: 1912. 03. 22.)
60 Mádi Kovács Boldizsár százados (szül.: 1909. 10. 20.). Az iskola menekülése során Gross-

Kirschbaumot ért nagy erejű szovjet harckocsikötelék támadása során 1945. január 28-án – félve
a szovjet fogságba eséstől - kiirtotta családját, majd magával is végzett. 

61 Demkó-Belánszky Tibor százados (szül.: 1909. 11. 05.)
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[osztag] is átveszem. Három alosztályom van már és a
jóléti fa és szénügyeket is átveszem.

Munkám nem sok van, Kókai és Révész alaposan
kordában tartja a fog. vonatot. Közös gyakorlatokat
rendeznek. Hu. szd. [huszárszázad] nfgy. kik-e [nehéz-
fegyver kiképzése]. Fog[at]. van, állandóan fát szállít.

Megalakul a kikfek [kiképző-felkészítő]. Pc-osaim
a pc. romboló kik-ben vesznek részt.

Nimróddal és hk-val [harckocsi] Hajmáskérre
megyek lövészetre, egy földről felszedett gránát fel-
robban, sok sebesült (vasgyüjtés!) kb. 2 hét múlva egy
nehézpuskával lövi át a barakkot. Erre beszüntetem az
éleslőszer használatát.

Pc. leg-et [legénységet] majdnem mindennap levi-
szem Almádiba, én is mindig ott vagyok.

Bevonulnak a karpok [karpaszományosok]. Általá-
ban lehetetlenül el vannak rontva. Tereptant tanítok.

Huszárjaimtól elbúcsúzok. A lovakat kik. fekhez vezénylik. Tóth meg akarja
fúrni, persze eredménytelenül. Pár lovat tartottunk csak vissza.

Soha sem lesz ennyi kiváló thts-em. A munkám elvileg rengeteg. Pc, és fog.von.
pság. Fa és szénügyek, tereptan tanítás és filmtiszt vagyok. Mindezek ellenére van
időm Almádiba lemenni, V-ben fagylaltozni, és a színház–mozi sajtójegyet állandó-
an kihasználni.

Kisboldogasszony napján a Rab Máriát62 Hász püspök63 szenteli fel. Szép szer-
tartás (újságcikk) utána ebéd! Micsoda ebéd! Félreálló hassal megyek el s Becseybe
ütközöm mkp-val, de azért lemegyek Almádiba. Szeretek J[ánosi]. Máriával lenni,
csak bosszant, hogy mindig rendetlen. 

Polskyval rengeteget járok Almádiba, még ma is csodálkozom, hogy simán meg-
úsztam.

Sokat lovagolok, néha Gyusziéknál vacsorázom, Izsó mamáéknál ebédelek,
Koronában is étkezem s majdnem minden este: Színház. Elég jó társulat, sok kriti-
kát írok.

Oroszok gyors ütemben törnek be Magyarországra. Már a Tiszántúl teljesen ele-

62 Rab Mária forrás és kegyhely az Altisztképő Intézet melletti kiserdőben található. A jutasi hall-
gatók fejlesztették és tartották rendben. Bővebben lásd: FÖLDESI 2010. 66–70.

63 Hász István (Kisbér, 1884. 12. 22. – Einsiedeln, Svájc, 1973. 01. 28.). A honvédség tábori püs-
pöke lett. 1944. 07. 11: lelkész altábornagy rangot kapott. A visszavonuló hadsereggel került
Ausztriába, majd Svájcban telepedett le.

Mádi Kovács Boldizsár
százados
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sett. Egy tgk-n [tehergépkocsin] meglátom Porpáczy Zolit64 sebesülten, elhelyezem
a kórházban s ellátom.

Kocsimat „kiürítés” ürügye alatt újra üzembe helyezem, szelepcsiszoláson
átmenve igen jó most a kis öreg.

Faügyeket lassan teljesen átveszi Fülöp örv.
Pcgj.-val [páncélgépjármű] (Kocsor vezetésével) Mányon keresztül Pestre

megyek. Szombat este érünk fel, otthon alszunk, Csaba a vasasnál áll, másnap –
vasárnap – de. megy légiriadó 2X, a hozott csirkéket alig tudtam megenni.
Visszafelé Zsámbékra benézek, ekkor voltam utoljára ott.

Október. 
Tóth reggeli kihallgatásán kívül nem sok dolgom van, pc-sok karbantartanak, itt-

ott fegyvertanoznak. Hetente egyszer nagy kivonulást rendeznek összes járműveink-
kel, délutánonként nagy zártrend, este színházba mennek gyakran.

Oroszok előretörése katasztrofális lehet. Szóba kerül a németországi kitelepülés.
[…]

Hangszórót szereltek fel a pc. körletben. Bús Gézát kiköttetem, mert elaludt,
mint telepőr. MÉG MA IS BÁNOM.

64 Porpáczy Zoltán pc. főhadnagy (szül.: 1920. 08. 11.).

Rab Mária forrás
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Hatalmas légiriadók, néha egész nap. Autóm nagyon jó, lassacskán egész nyu-
godtan, szabadon járok vele, habár behívják a 3. hdt-hez [hadtest] Szombathelyre,
de nem viszem el. (Rábába fordulás)

Hangulat teljesen letört. Veszprém már hetek óta tele van menekülttel.
Bácskaiak. Rengeteg katona, részegek, fegyelmezetlenek. Csapatok jönnek, men-
nek. Enni alig lehet kapni az éttermekben. Riadóktól való félelem egyre fokozódik.

Színház, mozi ezek ellenére játszik és mindig tele van.
1945 [az év téves, a helyes: 1944.] október 15-e az a dátum, amelyik kétfelé oszt-

ja az életünket. Minden, ami előtte volt szép, derűs, gondtalan, ami utána jött sáros,
piszkos, aggodalmas.

Délelőtt szolgálatban voltam. Vasárnap. Sorakozók, mise, lötyögés a pk-i épület-
ben. Végre megjött a váltás, már feketenadrágba átöltöztem ebédelünk. Becsey,
Pásztor, Vargha Gabi és még pár úr. Jó ebéd volt, hirtelen torkomon akadt a falat:
elhallgatott a rádió. Komoran a Szózatot kezdte játszani, s majd vészes hangon szó-
lalt meg a bemondó: MAGYARORSZÁG SORSÁRA DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ
KÖZLEMÉNYT ADUNK! A Kormányzó belátva a további harc céltalanságát, a
németek gyengeségét és árulásait … a további felesleges vérontás elkerülése végett
elhatározta, hogy Magyo. [Magyarország] hadereje leteszi a fegyvert és bízunk
ellenségeink igazságosságában.

Dermedt csend … azt hiszem kibuggyant egy csepp könnyem … ennyi harc,
áldozat most befejezést nyert. Komoran pergő indulók, majd újra a Kormányzói
Szózat … megint zene – gyászzenének is beillett – agonizálásunk kezdete … har-
madszor is hallottam a végzetes szavakat.

Együtt tartás. Autómmal rohanok haza. Léhmanéknál izgalom, Összecsomago-
lok futtában, beugrom Takáchékhoz. Sírnak. Varga Gyuriéknál is nagy izgalom … 

A pc-os század teljes menetképesen áll a riadó helyén, Ismertetem a leg-gel
[legénység] a helyzetet, elcsuklik a hangom. Az ő arcukon is aggodalom. Hívatnak
a pságra. Nem igaz az egész … puccs volt, a harcot folytatjuk. Vágtázom vissza a
leg-hez. Karhatalmi szakaszok most vonulnak ki a város felé.

Megszállják a Nemzeti Bankot, a gyárakat, raktárakat, légo. központot.
Este újra befutok […] V[arga]. Gyuriékhoz, megkönnyebbülés náluk is. A rádió

már német indulókat harsog. Bús Géza ijedtebb, mint valaha, hiszen puskával és
kgr-tal [kézigránáttal] ül mellettem az autóban.

8 [óra] tájban a psági rádióban felcsendül a Szálasi szózat. Indulók.
Rádióparancsok. Megkönnyebbülve fekszem le a pc. iroda kemény ágyára, a köz-
vetlen veszély elmúlt.

Másnap már összejárom a várost, ismerősöket, talán csak a cirkáló járőrök árul-
ják el, hogy történt valami és a folyton szóló rádiók.

Este már kilógok V. Gyuriékhoz és másnap, habár még együtt tartás volt, otthon
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alszom. Az élet tovább folyik, színház játszik, mintha mi sem történt volna…. Az
érvágás sikerült, a beteg még ideig-óráig él…

T. Dudinak lovagias ügye támad egy nyilas óriással, én képviselem lov. ügyét
Miklóssy Sándorral.

Horthyt hol burkoltan, hogy nyíltan gazembernek nevezik, felesküszünk
Szálasira, Hungarizmusra, eszmerendszerre, ez azonban nem gátolja meg az oroszo-
kat előretörésükben, sem a légiriadók számát nem csökkentette. Sőt. Amerikai
Liberátorok vadul bombázták Pestet, mélyrepülők lőtték a vonatokat, országutakat.
Rádióban nappal harsog az „Ébredj magyar”, programbeszédek, egyesek lelkesed-
nek, sok a nyilaskeresztes zászló, karszalag, autó. Az ország megmaradt lakosságá-
nak zöme azt sem tudja mi fán terem a [horogkereszt] csak azt látták, hogy korlát-
lan lehetőségeket rejt magában, zsidó vagyon lefoglalásában, honvédségi raktárak
lefoglalásában, stb. (színházban, Lovas úr) Leg-gel megnézetem az Ártatlanokat.

A Pest körüli orosz gyűrű állandóan szűkül. A Ludovikáig beszalad két T-34-es,
ott lövik ki [őket].

Egyik szombaton már érettnek látom a helyzetet és egy O. D. Rexel és kocsim-
mal – teljesen feketén persze – felmegyek Pestre menázsiért. Az úton teljes anarchia,
német csapatok vonulnak ide-oda, sajnos főleg Ny. felé, s  kinézésük, felszerelésük
nem sok jót árul el. Pesten persze riadó. Nagy zűr. Ott töltök pár percet Mamival a
Berkenye utcában, mikor hatalmas detonáció. Felrobbant a Margit híd. Tiba is
különböző rémhíreket hoz, Papi fáradt és idegkimerült. 

Alig tudom őket rábeszélni, hogy minden elő van készítve, jöjjenek le V[eszp-
rém]-be. Végre délután elhatározzák, Mami féle tervszerűtlen csomagolás elől átme-
gyek a Szinyei utcába, kb. 1-2 óráig tart, míg a zsúfolt hidakon átvergődöm. Sajnos
Fülöp örv-nek és Szabónak nem tudok semmit enni adni, csak szalonnát és kevés
kenyeret.

Petivel és Bélával megrakodva – szinte lépésben csoszogok át autómmal  a F. J.65

hídon.
Mamiék csak estére készülnek el összevissza csomagjaikkal, a Rex félig üres,

amikor már félig sötétben indulunk meg V. felé. Életveszélyes menni a nagy katonai
forgalom miatt, többszöri „hajszál” súrlódás után kb. este 10 tájban érkezünk meg
Bozzai szds. lakásához. Kocsor szkv. és Bús Géza kitett magáért: Fűtött szoba,
konyha, ágyak beállítva, úgy hogy az első benyomás is olyan jó a lakásról, hogy
félelmem alaptalan volt, igen jól érzik Mamiék magukat, Peti teljesen otthonosan
ugrik fel a karosszékbe, forgolódik és elégedett nyögéssel alszik el. Mamiból kitör
a nő, vacsorát rögtönöz, az első este már olyan kellemes, hogy boldog voltam felho-
zásukért.

65 Ferenc József híd, ma Szabadság híd..
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Másnap vasárnap, gyönyörű napos idő, kirendelem a sárgakocsit, végig kocsiz-
nak a városon, kimegyünk Jutasra ebédelni, du. séta, alvás, berendezkedés. Én is
olyan jól érzem magamat, hogy itt vannak. Boldog, békés vacsorák, rádió, igyek-
szem őket ellátni ennivalóval, kenyérrel, csirkével, fával, szekrénnyel. Bús is lelke-
sen szolgálja ki őket.

2x kirendelnek az Ortskd [Orstkommando – Körzetparancsnokság] vivon. [vis-
szavonulási] útvonalakat szemrevételezni. Egyáltalán nem tartozott!

Egyik szombat reggel Révai Jóskával és Papival felindulok Pestre autóval.
Nagyon jól fut a kocsim, s pechemre a Károly laktanya előtt beszaladok egy német
autó vonóhorgába.

Beverem a fejem az üvegbe, s az autóm eleje kaputt lett. Szerencsére baleset nem
történt. Otthagyva a kocsit, bevillamosoztunk a Futurába, s utána haza. Bámulatos:
Kató vacsorát, ebédet rögtönöz, én még felkeresem P. Evelynt az új lakásukon, még
az anyját is megismerem. Paragonékhoz is elszaladok egy új autót venni, de nincs,
sőt még a Bulyovszky u.-ban álló Ford Eifellel is tárgyalok. Éjjel telefonálok
Jutasra: Kocsor szkv. az AC-val, vontatóeszközökkel holnap 10h-ra legyen a lakás-
om előtt… Reggel még elmegyek templomba, hazajövök, Papi izgul, s pontban 10h-
kor befut a Csaba! Nagy megkönnyebbülés – nekem is – és Kocsor, s Fülöp meg-
vendégelése után elbúcsúzom a lakástól, a szobámtól, a könyveimtől, mindentől,

Káplán György szülei (jobboldalt) a Korona vendéglő teraszán
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ami az otthont jelenti, s az idehallatszó ágyúdörgésben elhagyom Pestet… A Károly
laktanyánál felkötjük a kocsimat és egy légiriadótól eltekintve simán lejutunk V-be,
ahol Mami már izgatottan vár, Peti őrjöng, jó uzsonna, jöttek Vargáék – szép du.
volt.

Szálasi esküje.
Olyan jó volt V[eszprém]-ben – „haza” menni. Jó vacsorák, meleg, rádió, Peti.

Mamival egyszer színházba megyek – Csirkevacsorák. Vizit Bányaiéknál. Csöpi
nagyon helyes. Dódinénak sok könyvet szállítok. J. Mária féltékeny és haragszik.

Jutason főleg a fa és szénügyekkel foglalkozom Tóthék a No.-i [németországi]
kitelepülést szervezik. Sajtócenzor leszek. Huszárszázadom a lovas kikfeknél
[kiképző-felkészítő] volt, semmi hír nem jön róluk.

Peti élvezi az őszt. Nagyokat ugrik az őszi levelek között, szertelenebb, mint
valaha, ugat, s már a riadók sem izgatják, pedig van belőle elég.

Irénke malom hófehér kenyeret és vajat szállít, Vargáék húst, Bús hordja az étke-
zést a tiszti étkezdéből, Mari néni babot küld Maminak.

December. 
Autóm a karambol után nehezen akar javulni a hajmáskéri műhelyből Halvax

Vince66 jóvoltából sikerül egy egész motort szerezni, hűtővel együtt. Szabó és Fülöp
dolgozik rajta, de nagyon nehezen illeszthető össze.

66 Halvax Vince ifj. százados (szül.: 1900. 04. 25.).

Káplán György Zsivány nevű lovával
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Tóth le akarja foglalni a kincstárnak. Elvonulást szervezünk, minden nap
nagyobb a rendetlenség és a fejetlenség.

Az oroszok Dunaföldvárnál átkelnek a Dunán. Súlyos harcok Baranyában.
Szabó örm. sok almát hoz valahonnan, Karpok veszik meg, haza is viszek.

Pechemre a Torpedó sem üzembiztos, s kocsim sem megy még.
Váratlanul: Bevetés! Két részre osztom a századot, Kovács Bódinak átadom a

fog. von-ot.
Javitó részleg: Szabó örm. psága alatt Kovács és Fülöp javítja a kocsimat, egy O.

D-t és a Torpedót.
Harcos részleg: Löv. Toldi: Segesdi; Nimród: Bula, Toldik: Fülöp, Tekeres szkv-

k, Csaba: Kocsor szv. psága alatt kb. 30 fő. Szentesi örm-rel.
Bula Imre szkv. elvonulás délelőttjén esküszik meg, tanú vagyok az esküvőjén,

utána ebéd a ti-i étkezdében, Mamiéknak forg. szab-ot [forgalomszabályzás] beje-
lentve, búcsú nélkül gördültünk le a 100% ismert úton Fülére. Útközben benézek
Kenesére, Hausmannékat még a villában találom.

Fülén jelentkezem a karh, zlj. pságon [karhatal-
mi zászlóalj parancsnokság] Bankó Béla szds-nál.67

Vihorláty68 és Molnár Győző69 van még itt. F[ülé]-
n elszállásolok. Először a paplakban töltök egy
napot. Másnap reggel Fülére menet hallom a vádat,
hogy pc-osaim civil ruhában vannak. (Szerelőruha!)
Mikor látom, hogy ez rosszabb jellegű dolog lesz,
Fülén egy parasztházban szállásolok el. Margaréta
vonal védőkörlet pk: Major ezds.70 sgt: Hradetzky
alezr.71 Többet nem tudok V-be menni. Szentesit,
Kocsort, Fülöpöt küldöm váltva az ök. [összekötte-
tés] fenntartása végett.

Eleinte 4 feld[erítő]. feladatot kapok. Siófok,
Enying, Dég, Lepsény-be. Pc. gk. átlövése. Buda
bevonul feleségével együtt. Riasztó híreket hoz
V[eszprém]-ből. Szüleim kiköltöztek a pc. os
barakkba, V-t kiüritik…

Egy nagyon szimpatikus htp. őrm-rel épp pala-

67 Bankó Béla százados (szül.: 1914. 01. 17.)
68 Vihorláthy László főhadnagy (szül.: 1914. 08. 02.)
69 Molnár Győző főhadnagy (szül.: 1914. 07. 16.)
70 Major Ottó ezredes (szül.: 1895. 11. 11.)
71 Hradetzky Zoltán alezredes (szül.: 1902. 04. 16.).

Vihorláthy László
főhadnagy



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/4

160

csintát ebédelek, amit bevetési parancs erősíti meg a közeli ágyúdörgést. Oroszok
áttörték a Margit vonalat, benn vannak Polgárdiban!  Menet! Járműveim közül csak
2 jön. Major P[olgárdi]-ban pcs-ot [parancsot] ad a falu felderítésére. Előretörök, a
főutcában kilövik a Nimródot, s egy perc múlva a Toldimon csattan egy npc. [nehéz
páncéltörő] lövedék: vezetőm jajgat. Nimród vezetőnek, Mátyás Gézának súlyos
lábsebe van. Futás hátra elg-es [ellenséges] tűzben! Orosz gyság [gyalogság] a zlj.
pságot [zászlóalj-parancsnokság] tád-ja [támadja]. Német gya. [gyalogos] szakasz
lanyha ellentámadása. Oroszok ugrálnak be a Nimródba. Saját pctá [páncéltörő
ágyú] belelő. 

Beesteledik. Major sgt-e [segédtiszt] npu-tól [nehézgéppuska] megsebesül. Füle
felöl [–] Be vagyunk kerítve. Benzinkút jelenet. 

Üvegcserepek ropognak. Halott az árokban. Vissza az zlj. pságra. Légnyomásom
van, vacog a fogam. Major cipel ide-oda. Zlj pságon éjjel. Feszült csend. Vissza a
benzinkúthoz! 

Gk. megjön Fehérvárról. Egy német szd [század] és más semmi. S mi, a nagy pk-
i kocsiban lehetetlen helyen éjjelezünk. Végre reggel. Késve fut be a német Tigris
ellentád [ellentámadás], de gyönyörű! Ennek ellenére lassan halad előre.
Embereimmel visszahúzódom a Polgárdi Batthyányi Kastélyba, s ott alszunk kime-
rülten egész délelőtt.

Sok rep. tád [repülő támadás]. P[olgárdi]. felszabadul. Előre a kilőtt kocsihoz.
Megkezdjük a leszerelését, orosz akna[vető] ellentád. és rep. tádok [ellentámadás és
repülő támadások] miatt futva jövünk vissza, [–] bemegy Fülére járműért. Illy örgy.,
kis idő múlva befut két Toldi[val], s azon hazautazunk, a háziak s otthonmaradt
embereim Fülén remek vacsorával várnak. Szentesi meghozza a leváltási pcs-ot,
bemutatom Majornak, nem fogadja el. Másnap újabb bevetés, felvételi állás egész
nap. Buba lovakat zsákmányol. Kocsort „segítségért” visszaküldöm Jutasra. Éjjel:
sünállás Polgárdiban az egység körül. Másnap átköltözöm a majorban, két disznót
vágunk le, ez az első nap, hogy nem történik semmi. Másnap ragyogó napsütés:
hívatnak a pságra, itt van Chapó – leváltottak. Majdnem megcsókolom, én magam
ülök a hk-ba s megyek Fülére, búcsú a házigazdáinktól, paye kocsit, Torpedót utána
kötjük a hk-nak, mkp-kat feltesszük a hátára és tengelyig ért sárban: Menet hazafe-
lé! Soha ilyen boldogan nem vezettem még hk. oszlopot, életemben utoljára! Útköz-
ben szedjük fel a pc gk-t. A műútra érve, paye fogatot fogatoljuk, kocsit leakasztjuk,
s gyors menetben Vörösberényen keresztül vonulok be Jutasra.

V[eszprém]. kiürítve, Jutason minden tele szeméttel, gk. piszokkal, megy a rako-
dás. Befordulunk a pc. körzet elé, szüleim szaladnak elém, igyekszem katona lenni,
tárcsával handa-bandázom, kiigazítom a kocsikat, Mami sírva borul rám. Már vagy
egy hete a pc-os körletben laknak, ma indul a szerelvényük No-ba. Jelentkezem
Tóthnál a tiszti étkezdében. Leg. koszt. Csabával hazamegyek fürdeni, minden hol-
mim elszállítva már.



Évforduló „Jutasról elmenni lehet, de elszakadni soha!”

161

Mire este kiérek Jutasra, Mamiék már nincsenek ott, a belső pu-ra rohanok a
Torpedóval, s már a vagonokban találom meg őket.

Beszélgetés Papival, a női vagonban Mami.
Fáj nézni az elhagyatottságukat, nincstelenségüket, elárvultságukat. Még vissza-

rohanok a Torpedóval valami zsírt, húst adok fel a vagonjukba, elbúcsúzom tőlük, s
kint alszom a pc szd-nál.

Kint ezalatt megkezdték a karbantartást, lepörzsölték a disznókat  – és pihenő.
Másnap (december 12.) hintón megyek be V[eszprém]-be, elhozom Petit, egy

mérnököt. A kis piszok apprehendál, alig örül. Léhmanné morog a kutya miatt.
Étkezés elég gyenge, Koronában nem kapni semmit, Jutason csak leg. koszt van,

még szerencse hogy a P[olgárdi]-i „szajréból” telik némi feljavítás.
Buba is hoz valahonnan húst, szalonnát, sonkát.
Fülöp szkv-t felküldöm Pestre Katóhoz, pénzt küldök és fehérneműt hoz le.

Chapó Gyuszival pc. gk-vel Sopronba megyek, de csak Ilondiékat találom ott, s a
Flórában Szissziékkel ebédelek. Győrben éjjelezek a korházban, másnap térek csak
haza nagy hidegben.

Kocsimmal lemegyek Bakonybélbe, Konkoly-Thege Miklóshoz.72 Lickóék jól
vannak, majdnem sír, amikor megpillant, nem is csoda, hiszen már hetek óta egy sort
sem kapott otthonról. (Soproni bombázások!) Náluk ebédelek és csak késő du-ra
vergődök vissza V-be, elég nagy hó és kocsim minduntalan megállt.

Veszprém kihalt. Színház, mozi zárva, éttermekben alig lehet valamit enni kapni.
Minden tele van frontról jövő fáradt, tépett csapatokkal. Sok német jármű, tele

szajréval húz Ny. felé. Ágyúdörgést hallani Polgárdiból.
Detrich73 állandóan a különböző vasúti pságokra sír szerelvényekért. Megtudom,

hogy Mamiék még csak Pápánál vannak, autómmal, Fülöp örm. kíséretében – lehe-
tetlenül rossz, csúszós havas úton –, minden írás nélkül töröm át az ellenőrzéseket,
s egy-két órai várakozás után befut a szerelvény, s találkozom Mamiékkal. Révész
szkv. és Mura honv. segít őket megkeresni. Hangulatunk nagyon deprimált, de
Gézáék kitelepülésének hírével sikerül felvidámítani őket… Hát, ami azt illeti, tény-
leg eléggé nyomottan utaznak… Peti részvétlenül szemléli az eseményeket. Furcsa,
hogy szüleim ennivalót kérnek tőlem…

Detrich ti. gyűlést tart, rendelet értelmében be kellene vonulnom a pc. hdt-hez.
Chapó evégből Esztergomba megy és egy hétig ismeretlen helyen elmarad.

72 A régi nemesi származású Konkoly-Thege család sarja. Édesapja Konkoly-Thege Aladár
(1894–1958), édesanyja Krasznay Erzsébet (1895–1973) volt. Apai nagyszülei Konkoly-Thege
Sándor (1852–1937), királyi tanácsos, országgyűlési képviselő. Konkoly-Thege Miklós (Pécs,
1921. 04. 04. – Pécs, 1977. 09. 22.) testvérei ifjabb Konkoly-Thege Aladár, Konkoly-Thege
István és Konkoly-Thege Erzsébet Júlia.

73 Detrich Ernő százados (szül.: 1907. 04. 09.).
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Éhségemben – (ti. étk. nincs, éttermek üresek) a Gőzmalomból sikerült kenyeret
és vajat kapnom, s Révai Jóska jóvoltából bekövetkezik legnagyobb V-i élményem:
Lehmannéval kapcsolatos állandó súrlódásaim miatt beköltözöm a püspöki palotá-
ba. „Isteni jó” ott lakni, jóformán egész nap otthon vagyok. Milyen más lett volna,
ha eleitől kezdve ott lakhatnék! Költözést egy-két óra alatt hajtom végre,
Léhmannénak be sem jelentem.

Meglátogatom Mindszenty püspököt a törvényszéken. Leereszkedésemben még
Hegedűsékhez is felmegyek R. Jóskával.

Németek jönnek a palotába, este kivilágítják, s két bomba vág le mellette, abla-
kok betörnek. Jóska nagy ijedelme. Átköltözünk egy barátságosabb, naposabb rész-
be, apácák nagyon kedvesen rendezik be. Megsérül a Korona, az Angolok
[Angolkisasszonyok] temploma, sőt: volt lakásom is a Kórház u.-ban. Nagy az ije-
delem V-ben.

Jutason Chapó Gyuszi megjön E[sztergom]-ból, ill. Győrből, Detrich-el elinté-
zem, hogy ő veszi át a szd-ot én pedig No-i kitelepülést jelentve, az utolsó szerel-
vénnyel megyek ki az iskolához.

Detrich egyszer vasárnap kihívat Jutasra, mert feléje sem nézek az ügyeknek.

Naplórészlet: A veszprémi vár
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Említi, hogy a leg[énység]. milyen dícsérőleg nyilatkozik p[arancsnok]-i magatartá-
somról. Ti-étkezdében néha Ciru-Miru – Hárskuthyné főz. Chapóval történt meg-
egyezés alapján átadom a szd-ot, azért de-ként [délelőttönként] bejárok Jutasra,
Szentesi több ízben megvendégel.

Fülöpöt még egyszer Pestre küldöm, hogy Petit vigye fel, de már nem tud fel-
jutni.

Elmegy a 2. és 3. szerelvény, a karp-ok Pásztor alez. psága alatt B[akony].bélbe
mennek, mert az orosz tü[zérség]. már veszélyeztetheti Jutast. Német alakulatok csi-
nálnak szédületes rendetlenséget.

Markóczy egyszer ott ebédel, megemlíti P-i magatartásomat és a püspökvári
bombázást.

[December] 23. Babitsnál ebédelek. Du. Révai Jóskával az Egyházmegyeiben
beszélgetünk Margittal és Jucival. Vettem magamnak és Liciéknek shamponokat,
kölnit, gyerekjátékokat s kizárólag magamnak egy Portable irógépet.(3000 P) 

A Püspökvár felé menet a Hősök Kapujánál egy lefelé jövő nagy teherautó
keresztülment Petin, [a kutyán]. Teljesen megbénulva a fájdalomtól vonított sze-
gényke. Azonnal pisztolyt rántottam, s két lövés dörrent. Peti kicsorgó vére festette
pirosra az utcát. Egy pillanat alatt kimúlt. Bús Géza temette el a P[üspöki] Palota
kertjében. Frissen ásott sírját belepte a szállingózó hó… Teljesen egyedül maradtam;
egy fiatal pap szomszédommal sakkoztam, de sírni szerettem volna.

[December]24. Reggel előállt kocsim és újra lementünk B-bélbe. Ez a Karácsony
sem lett olyan kedélyes, mint ígérkezett. Peti elvesztése amúgy is levert, az éjjeli
bombázások miatt kialudatlanul, gyenge érkezés miatt állandóan éhesen érkeztem
meg. Lici beteg volt, Cini nyűgös és Miklós egész de. szolgálatban volt. Ennek elle-
nére egész kedélyes [volt az] ebéd. Segítettem fát díszíteni, s mivel a leg[énység].
várt, ebéd után elbúcsúztam Liciéktól és Jutasra mentem. Itt Chapó Gyuszi bátorta-
lansága miatt volt egy kellemetlen jelenetünk a részeg Krudy Gézával, – még sze-
rencse, hogy nem jött el a szd. karácsonyi ünnepélyére. Szentesi hangulatosan ren-
dezte be az egyik hálótermet, s igen jó sonkás hús és mákostészta volt, és sok bor.
Én mondtam beszédet, s egyben elbúcsúztam tőlük.

Soha nem lesznek ilyen embereim. (Talán egyáltalán nem lesz senkim.)
Nem hittem volna, hogy valaha leg[énység]. között ilyen kellemesen tölthetek el

egy estét és nem úgy, ahogy azt 23 év óta megszoktam – otthon.
Szomorú fekete karácsony!
Késő estig búsan sakkozom fiatal pap barátommal, s azután lefekszem. 
Karácsony 1944. december 25-én mise, utána Babitsnál ebédeltünk Jóskával,

nagyon kedélyes, csak újra éhes maradok.
[December] 26-án lötyögés a püspökvárban, mise. 27-én Bús jön a hírrel: Kész

a szerelvény! Elbúcsúzom Jóskától, a püspöki palotától, Peti sírjától, az
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Egyházmegyétől, Veszprémtől és a Külső pu-n berakodunk. Szentesiék Chapóval
indulnak Győrbe.

Azonnali berakodás.74 Reménytelennek néz ki a helyzet, de jól elrázódunk: ele-
inte csak Krudy szól. Nagy Andris szds,75 Irinyi Gyurka hdgy, Máthé Pista fhdgy76

és én vagyunk a vagonban. Szanynál szállnak be a karpok, Pászor alez, Kovács Bódi
és Körös Vili.77

74 Az iskola kitelepítése négy lépcsőben történt. A parancsnokság meghatározta a sorrendet.
(Emlékezetem szerint az alábbi megosztásban.) l. szállítmány: Parancsnokság, törzs alosztály,
Gazdasági Hivatal, (első részleg) az ellátáshoz szükséges élelmezés és egyéb anyag. E szállít-
mánnyal kerültek kiszállításra a családtagok is. 2. szállítmány: Saáry Endre alezredes parancs-
noksága a II. zászlóalj kétharmada. 3. szállítmány Avemaria Brunó százados parancsnoksága
alatt a II. zászlóalj visszamaradt része és az I. zászlóalj két százada. 4. szállítmány: Pásztor Lajos
alezredes parancsnoksága alatt az I. zászlóalj fennmaradt része, a karhatalmi egység és vissza-
maradt anyag, stb. Forrás: KOPPÁNYI é.n.

75 Nagy András százados (szül.: 1912. 07. 16.)
76 Máthé István főhadnagy (szül.: 1916. 12. 19.)
77 Körös Vilmos főhadnagy (szül.: 1914. 04. 06.).

A tisztek elhelyezési vázlata és az Altisztképző menetvonala a kitelepüléskor
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Függönyökkel, pokrócokkal, két kályhával és lámpákkal sikerült lakályossá
tenni a kocsit. Autómat és kerékpáromat is feldobatom a szerelvényre. Rengeteget
étkezünk s még többet nevetünk. Bor, pálinka, vaj, sonka, fehér kenyér, lecsó,
mákosnudli stb. az állandó menü.

Szilveszter est Pápán, punchot főzünk, Krudy isiásza ellenére lerészegedik. 
1945. január 1. Most is felvetődik a kérdés: Mit hoz az újesztendő? Már hozott!!!
Mise a karpokkal. Utolsó misénk Magyarországon. Bevezették az új tiszteleta-

dást és a Szálasi köszöntést. Furcsa. Harag szkv-t beküldjük Csornára anyagbeszer-
zés miatt, de lemaradt. Búcsúséta Sopronban. Szörnyen néz ki a város.

Irinyi Gyurkával „bevesszük” Ebenfurthot. Foglalkozások, csuklók a szerelvény
mellett. Bécs kivilágítva, elmegyünk mellette. Hradetzky alez. átjár kártyázni, késő
éjjelig marad, füsttel, hideggel, gumiszaggal sem sikerül kizavarni. Major ezrd. az
ingeit keresi rajtam.

Megpróbálom a cseh forgalomi irányitókkal lecigarettázni, hogy ha lehet, tolja-
nak be Prágába, elmondom a püspök nagybácsik, meg a Hradzsint, az Aranyvárost,
a cigarettát elfogadják, meg is ígérik – de valami miatt nem teljesül vágyunk. A tájék
viszont gyönyörű. Bódi szerint az utazási költséget feltétlenül megéri.

Crossenben három szép napot töltünk, mégis sikerül „állatni” a szerelvényt.
Irinyi Gyurkával de-du. bemegyünk, igyekszünk végigcsinálni mindent, amit egy
ilyen alsó német kisvárosban csinálni lehet. Meg is étkezünk, de rossz szójátékkal:
meg is éhezünk tőle, s rohanunk vissza a vagonokba a „Krudy féle kifőzde” sonkás,
borjú szeletei jobbak.

Még 5 napi kenyéradagot is sikerül szereznem vagy 900 fő részére a Crosseni
utász laktanyában, viszont mást sem.

Harmadik nap hajnalán hozzánk vágódott egy mozdony, s szédült ütemben vág-
tatott el Wandernig. Raktárt látunk karp. őrrel. Tóthék közelsége nyomasztólag hat
mindannyiunkra.

Nagy hó és hideg. Fertőtleníteni kellene menni, de már elvből is meglógom, nem
szeretem a hivatalos tetűfelszedési alkalmakat.

Hangulatom egyre nyomottabb lesz, az a tudat, hogy már csak néhány km választ
el a három ezredestől, még szüleim közelsége sem, hat enyhítőleg… Kocsim is
sztrájkol, a 10 napos fagy és utazás után, a konyhakocsiról beletöltött forró víz,
melegítőlámpák ellenére sem hajlandó beindulni, Diószegi, Dávid, Szováti és egy
30 karp. vad tologatására bőg fel csak a motor, de jaj, dörömböl. Csapágyolvadás!

Leállított 2-ik hengerrel vágok neki a tengelyig érő hónak. Körös Vili Penyigey
kocsijával kínlódik, ott még a kerekek is eresztenek. Hólánc nélkül néha teljes gázra
állítva, kívülről tolom a kocsit, a kb. 20 fokos hidegben agyonizzadva eltávolodok,
ködlámpa kiégéssel vergődünk be Kirschlaunba.

Szerencsésen megtaláljuk rögtön a pságot. Benyitok, első, akiket megpillantok:
a triumvirátus! Papi is ott ül köztük. Nevethetnékem van. […]
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Munkám: Fa és szén elszámolás, végzi Fülöp örvez. Később löfti. [lőszerfelelős
tiszt] leszek, végzik: Ligetfalvai és a fegyvermesterek. Az egész iskola fa állományát
egy kis darab papírra fel lehet írni, más munka nincs vele, karb. tartó ag. [karbantar-
tó anyag] sincs.

T[óth]ék szörnyű vircsaftot csinálnak, mindenki gyűlöli őket. Detrichvel tkap
[törzskapitány] letörik [am.: kedvét veszti ] és Posenbe megy.78 Itt veszítjük el Nagy
Fúrót, még pár tisztet és vagy 200 hadp-t [hadapród]. Óriási lopások folynak.
Cigaretta, hús, stb. Folyik a pletyka – s nem alaptalanul.

78 A német hadsereg gyalogsági szemlélője két ízben is megszemlélte az iskolát és elrendelte janu-
ár 20-val egy karp-os zászlóalj összeállítását azzal a céllal, hogy Poznan [Posen] térségében
bevetésre kerüljenek. Parancsnokuknak Tóth ezredes Detrich folyamőr alezredest nevezte ki,
akinek olyan utasítást adott, hogy a bevetés ellen mindent kövessen el és visszaszivárgással eset-
leg vonják ki magukat ez elől, majd további sorsukról a megérkezés után távbeszélőn jelentést
tegyen. Január 25-én Detrich alezredes távbeszélőn jelentette, hogy az oroszok Poznant 7 km-re
közelítették meg, majd a bevetést a németek elrendelték. Tóth ezredes Kőrös századost egy sze-
mélygépkocsival útba indította azzal a paranccsal, hogy Detrich alezredessel [törzskapitány a
folyami erőknél] a bevetést minden körülmények közt akadályozza meg és vonuljon be az isko-
lához gyalogmenetben. A százados és a kikülönített zászlóalj azonban nem érkezett vissza.
Forrás: Tóth Imre ezredes beszámolója. A visszaemlékezés a HM HL AKVI 1890/2564 alatti
„Kérdőív a ME 5000/1946. sz rendelet végrehajtására” 26. pontja alatt található. A kikülönített
zászlóaljról lásd: Csikós Gábor hadp. őrm.: A poznani csata. Az elárvult zászlóalj 1944–1945.
MH HL TGY 3386. és Kováts István hdp. őrm.: A poseni hadapród zászlóalj 1945. 12.
23.–1947. 06. 11. MH HL TGY 4029..

Káplán György „életpiramisa” 
1952 januárjáig
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T[óth]. megkezdi reggeli kihallgatásait, Becsey végzi a szervezést a tőle megszo-
kott módon. Megható misék.

Szolgálatról elég ennyi.

*

Káplán György a napló további részében feljegyezte a Veszprém-Jutasi
Altisztképző Intézet katonaállományának amerikai fogságba esésének mozzanatait,
majd hadifogságának kezdetét. 

A két napló – Az első huszonöt évem, valamint a Hadifogolynapló – digitalizálá-
sát, majd restaurálását a MNL Veszprém Megyei Levéltár munkatársai végezték. Az
itt közölt naplórészletet Virág Istvánné gépelte. Munkájukat ezúton is megköszö-
nöm. 

Ugyancsak köszönöm Rainer Pál tanácsait, segítségét a kéziratban lévő kifejezé-
sek pontosításában.

Külön köszönettel tartozok ifjabb Káplán Györgynek, hogy rendelkezésemre
bocsátotta édesapja naplóját, a családi fotóalbumokat, valamint azért, hogy hozzájá-
rultak testvérével, Máriával annak közléséhez.

Földesi Ferenc
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