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U J K É R Y   C S A B A

Felperzselt hómezõk

Lajtos Árpád amint visszatért a Don melletti fõparancsnokságra, azonnal je-
lentkezett Jány Gusztáv hadseregparancsnoknál. Bemutatva a térképet, részle-
tesen tájékoztatta. Jelen volt a fõparancsnok segédtisztje, Cseh Kálmán és
Rakovszky vezérkari fõnök.

– A mondottakat azzal is ki kell egészítenem – folytatta Lajtos –, hogy a
felderítõ repüléskor nemcsak az ellenfél gyülekezését sikerült megállapítanom,
hanem a védelmi vonalaink érték is… Megdöbbentõ, hogy az elrendelt erõsíté-
sek helyett, egyetlen futóárok a fõ ellenállási vonal. Ebbõl ötvenméterenként
cikk-cakkban kiágazik egy kis összekötõ árok, a figyelõ bunkerokig. S mindeze-
ket csak egy tüskés drótakadály védi, amire elég ráfújni…

– Olyan ez uraim, már megbocsássatok a hasonlatért – szólalt meg Rakovszky
vezérõrnagy –, amikor a középkorban, egy palánkba zárkózva várta a maroknyi
végvári katona, a falak elõtt táborozó többszörös túlerõben lévõ oszmán hadat…

– Nem rossz a párhuzam, vezérõrnagy úr – mondta Jány csendesen. – Ha úgy
tetszik, mi vagyunk, ugyan idegen földön, de Magyarország elõretolt végvára…
s akik szemben állnak, többségükben valóban hitetlenek…De ezzel, nem sokra
megyünk. Tennünk kell, hogy kiálljuk az ostromot.

–  Cramernál van a tartalékunk…ha valahol sikerül áttörniük, széteshet a
front… – jegyezte meg Rakovszky.

– Elrendelem, hogy a nálunk maradt 700-as páncélos kötelék, az urivi hídfõ
mögött sorakozzon fel, a felvonulást estig be kell fejezni – adta ki a parancsot
Jány. – Lajtos alezredes úr, a felderítés eredményérõl értesítsd a hadosztálypa-
rancsnokokat. Köszönöm uraim…

Lajtos Árpád a telefonhoz lépett, és a vitéz Szabó Lászlót, a 7. hadosztály
parancsnokát tárcsázta, akinek a legveszélyeztetettebb helyen, az uruvi hídfõ
közepén volt a védkörlete.

– Halló, Szabó vezérõrnagy úr?
– Parancsára…
– Itt Lajtos…
– Megismertem a hangod – recsegett a vezérõrnagy válasza, mintha a túlvi-

lágról szólt volna.
– Mi lenne, ha holnap támadás érne benneteket?
– Kifent bicskákkal várjuk õket! Azt adja meg nekik az Isten, hogy itt támad-

janak, majd mi megmutatjuk!
Lajtos Árpád a tájékoztató után hümmögött. Azok ne tudnák, akik az elsõ

vonalban vannak, mik a realitások, mire kell számítaniuk? Vagy ez a magyar
virtus? Igaz, nem egyszer megmentett ez már bennünket, hisz’ még mindig itt
vagyunk, lassan ezer éve. Csak most, el ne hagyjon a Jóisten…

Január 12-én, mint mindig, hajnali négy órakor volt az ébresztõ, ha az ellen-
ség támadna, felkészülten fogadhassák. Kilenc óráig tartott a készültség, ez-
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után mehetett a legénység pihenõbe, az óvóhelyére. Ez a reggel is hideg volt, az
éjszakáról nem is beszélve.

Wenderinszky Barnabás alezredes alig hunyta le a szemét az éjjel. A fõpa-
rancsnok helyettes értesítésébõl világossá vált, hogy bármelyik pillanatban be-
következhet a támadás. Elsõsorban az urivi hídfõ a veszélyeztetett, de ha egy-
szer beindul az ellenség, semmi garancia nincs, hogy Kotorjoknál ne mozdul-
nának.

Elõzõ nap volt a fegyver nélküli váltás, a legénység egy részének mindene a
rohamásója volt. De ezen túlmenõen jobban aggasztotta, hogy bekérték a ne-
héz fegyverek irányzékát, fagyálló olajkezelésre. A páncéltörõk, nehézgéppus-
kák, aknavetõk egy része irányzék nélkül maradt.

Hajnaltól kezdve telefonálgatott, sürgette, fenyegetõzött, káromkodott, reggel
kilencig semmi eredménnyel.

– Ebbõl elegem van! – fakadt ki a telefontkagylót levágva Bodor õrnagy elõtt,
aki éppen egy borszeszfõzõn vizet forralt, mondván, hogy nem fog ártani egy
stramm rumos tea, ebben a kutyaordító hidegben.

– Eleged, vagy sem, mit számit az – mondta Bodor. – Húzd meg ezt a kula-
csot, tán még kotyog valami az alján… majd az megnyugtat…

– Ne marháskodj Vili, a ruszkik bármelyik pillanatban ránk törhetnek!
Gyalogsági ásóval mégsem lehet megállítani a tankokat, még ha maga Csa-

ba királyfi is érkezne csillagösvényen!
– Azzal bizony nem… de ásóval, mondjuk rendes tankcsapdákkal, amik nin-

csenek… ha mûszakiak szíveskedtek volna, vagy legalább egy musszos száza-
dot bevetve, kiásatták volna…

– Nincs más hátra – legyintett Barnabás –, magamnak kell bemennem értük.
– Tán csak nem eszi meg a fene addig… légy résen!
– Lennék én szívesen… ha másként nézne ki az a rés…
Wenderinszky Barnabás már nem törõdött bajtársaival, hanem bevágva maga

után az ajtót, maga ült a rohamkocsi volánja mögé. Felbõgött a motor, a gyors
indításra megpördültek a kerekek, fagyott hódarabokat hányva a bunker olda-
lára, aztán farolva megindult Uriv irányába.

A végtelen békés hómezõk. A fehér a tisztaság, az ártatlanság színe és a
halálé – jutott eszébe, ahogy halad az elõtte járók kerekei vágta úton. De ilyen
verõfényben, nem lehet az elmúlásra gondolni. Még akkor sem, ha a rossz an-
gyalok köröznek az égen, mint a keselyük, várva, hogy mikor csaphatnak le.
Mikor adja ki a parancsot a Sátán: öljetek! S, hol vannak a jó Angyalok? A Min-
denható tudja, miért rendelkezett így…

Ment elõre, arca fagycsipett pirosa látszott csak ki, a magasra kötött sálja és
homlokába húzott rohamsisakja közül. Nem érzett már hideget, ujja végei a
prémbélésû egyujjas kesztyûben kékülnek és érzéketlenek. Jó lenne, meleg kály-
ha elé tartani.

Csapongtak a gondolatai, mint a gyorsan jött tavaszi vihar villámai, hatol-
tak át agyán, hogy máris helyet adjanak a következõnek, miközben káprázó
szemmel nézte az utat… Gabriella… megmagyarázhatatlan, hogy amióta eljöt-
tek, egy sort sem kapott tõle. Jobb ez így. Titokban tán még örült is, hogy nézne
Szalay õrnagy szemébe… kiüresedik itt az ember szíve…
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Ekkor, mintha az ég szakadt volna le. Olyan ágyúdörgés verte végig a hóme-
zõket, hogy a porhavat is felkapta.

– Jézus segíts! – kiáltotta és rátaposott a gázra. Órája háromnegyed kilencet
mutatott. Már feltûntek Uriv házai, és csak egy feladat volt elõtte: felvenni az
irányzékokat, és azonnal vissza a hadtestéhez.

Az urivi hídfõ teljes szélességét lõtte a voronyezsi front tüzérsége. Mintha
ezer ágyú, katyusa, páncéltörõ dörgött volna, és egy óriási kéz rázná a pergõ-
tûzben égõ tájat. Bomba, bomba hátán robban, s a lángok magasra csapva,
felperzselték a hómezõket. Egyre erõsödött a tûz. Füsttenger takarta el  a hóval
borított földet, mint ha felszántották volna. Az emberek, ahogy az iszonyatos
csapás berobbant hallójárataikba, mint a rovarok, mozdulatlanná dermedtek,
aztán sokan pánikba estek, voltak, akik sírógörcsöt kaptak.

Az elsõ ütés a IV. hadtest 7. könnyû hadosztályát, és a 4. gyalogezred front-
szakaszát érte. Nem tellett el egy óra, amikorra a füst oszlani kezdett a ködben,
az urivi domboldalról feltûntek az elsõ rohamozók. Elõttük fehér T-34-es tan-
kok. Az oroszokat is fehér köpeny álcázta. Mindössze egy magyar hadosztály
1442 honvédje és 42 tisztje több kilométer hosszúságban, mélységi védelem
nélkül, állt velük szemben.

Wenderinszky Barnabás ekkor érte el a 35. gyalogezred védkörletét. Kocká-
zatos lett volna tovább hajtania. Megállt, felragadta géppisztolyát kiugrott a
gépkocsiból,  szaladt a futóárokhoz és beugrott. Mintha a budai erdõ indult
volna meg, hatalmas embertömeg tartott feléjük a fehér tankok mögött.

– Hurrá!...Hurrá!! – zúgta a szembõl rohamozó sereg.
Barnabás hátra nézett, van-e visszaút, de csak a beszakadt tetejû, füstölgõ

bunkert látta és a feltépett hómezõt, amint a fagyott fekete földdarabok bete-
rítették a robbanások környékét. Ekkor szólaltak meg a géppuskák, fülbántó
kelepelésük köpte tûzcsíkok martak bele a rohamozókba, és buktak fel pirosra
festve a havat.

Az elsõ támadó hullámot lekaszálták, de a tankok csak jöttek és jöttek,
hiába kopogtak páncéljaikon az acélgolyók. S utánuk mindjárt, már sítalpakon
siklott a második hullám, elõreszegezett dobtáras géppisztolyaikból tûzelve.
Wenderinszky érezte, hogy torkában dobog szíve, ha a tankok ideérnek, lánctal-
paik, beletapossák õket  a lövészárkaikba.

A harckocsik megtorpantak, lobbant torkolattüzûk, ropogva dõltek össze
az urivi házak. A lövészárok peremén, élettelen sötét foltokban hevertek az
elesettek. Wenderinszky Barnabás minden porcikájában remegett. Felismerte
Csokonay tüzérzászlóst, amint kiugrott a lövészárokból, és társaival rohan-
tak elõre, szembe a rohamozókkal. Mint akik elvesztették józan eszüket,
ordítva, elõretartott ropogó fegyverekkel csaptak a sílécen suhanó oroszok-
ra.

Elkeseredett kézitusában állították meg a támadókat, de lassan hátrálni
kényszerültek. Itt már a csövénél marokra fogott fegyvereké volt a döntés. Vi-
csorogva, összekapaszkodva, henteregtek, rúgtak, s ha kellett haraptak. A han-
gok, a semmihez sem hasonlítható szívszorító, artikulátlan ordítások, hörgés-
be fulladó sikoltások. Amikor a reménytelen pánik keltette ölni vágyás  minden
természetes életösztönt felülírt.
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Elérkezett a pillanat, hogy Wenderinszky a lövészárokból kimászva, indulha-
tott gépkocsijához, hogy útját folytassa. Megcsúszott, elesett. A géppisztoly
ívtára bordái közé nyomódott, miközben ujja beleakadva a ravaszba, sorozata
földbe hatolt. Egy pillanat alatt átvillant agyán, hogy akár magát is keresztül
lõhette volna.

Amint felállt, látta, hogy Csokonay zászlós támolyog feléje, nyakából patak-
zó vér vállát és karját pirosra festette. Épp, hogy el tudta kapni és hóna alatt
átfogva, gépkocsijához vonszolta. Amint az ülésre fektette, látta, hogy a szeme
már élettelenül mered a semmibe. S az ellenséges tüzérség újra rázendített,
mert emberfeletti erõvel a támadást, a nyári ruhás, didergõ, alig felfegyverzett
magyar katonák visszaverték.

A 35-ösök parancsnoka, Vécsey alezredes eleget káromkodott az elkárho-
záshoz, de mindjárt imádkozott is. Nem jutott eszébe pepita füzete, mit ír
majd bele, ha ennek a napnak úgy lehet vége, hogy egyáltalán kinyithatja még.
Ezredének  negyven százalékát a támadásban elvesztette.

Háborúban nem rendkívüli katonasors, a halál. Ha támad az ellen, a ve-
zénylõ tisztnek jobban helyén kell, hogy legyen az esze és a szíve, mint a baká-
nak. De  Bokor alezredes, a III. zászlóalj parancsnok az idegeire ment. Egyszerû
szóval, beijedt, mert mire másra lehet gondolni, ha intézkedés helyett állandó
parancsokat kér, amit leírogat.

– Te Bokor! – ordította a telefonba Vécsey –. Mondtam, hogy ne telefonál-
gass már annyit, hanem menj ki és vidd elõre az embereidet! Mi vagy te, gyönge
vénasszony? Hogy rogyjon rád az ég! – csapta le a telefont az ezredparancsnok.

Alig térült-fordult, újra csengett a telefon és a fegyverzajban megint csak
Bokor siránkozó hangját hallotta:

– Kérlek, ezredparancsnok úr, az asztmám… nagyon elõvett…
– A menydörgõs ménkût foglalkozol most az asztmáddal! – kelt ki magából

Vécsey. – Nem érted, hogy nincs idõ erre?! Ha az ember elpusztul, teljesen
mindegy, hogy volt-e elõtte asztmája… Az akadályok elõtt ötszáz hulla fekszik!
Az istenedet… – csapta le újra a telefonkagylót, de nem volt benne biztos, hogy
ez volt az utolsó telefonálásuk ebben az órában.

Wenderinszky Barnabás elõtt egy feladat volt, minél elõbb visszajutni had-
osztályához. Abba reménykedett, hogy az áttörési pontként kiszemelt uruvi hídfõ
lekötötte az oroszok erejét. Gondolható volt a tûzerõbõl, mert ha itt sikerül az
áttörés, a mélységi védelem nélküli széles frontszakaszt széttörik, már oldalról
is támadva, a túlerõ akár be is kerítheti az elszigetelt egységeket.

Az elesett tüzérzászlós holttestét átadta. Szitkozódva felvételezte az irányzé-
kokat, és a szüntelen fegyverdörgésekben már fordult is Petroszkaja felé. Nem
volt más választása, mint az elsõ vonalat kiszolgáló úton visszajutni, mert más
nem volt, és a félméteres hóban, ismeretlen terepnek kockázatos lett volna
neki vágni.

A falut elhagyva egy napraforgó tábla közelében vezetett a lefagyott út. Mel-
lette lövészteknõkben, amelyet a katonák ástak, és csak éppen akkorák voltak,
hogy szûken belefértek; tüzérek feküdtek, puskáikat szorongatva. Egy szakasz
tartotta szemmel Uriv utolsó házait, ugyan nem lehetett tudni, mire számítva a
nehézfegyverekkel szemben.



53

Ekkor dübörögve egy szovjet T-34-es tank jött elõ a házak közül, és tartott
egyenesen feléjük. Észrevéve a közelítõ gépkocsit, ráfordult a tornya és dörrent
a lövés. Barnabás hallotta a süvítést, s aztán, mint ha valaki a szélvédõjét le-
kapta volna. Recsegve repült a felvágódó motorháztetõvel együtt, s mintha ki-
lökték volna az autóból, a havon találta magát.

Az elsõ pillanatban azt hitte, mindennek vége. De aztán magához térve fel-
nézett, s hogy nem érzett fájdalmat, minden tagját mozgatni tudta, megértet-
te, túlélte. A lefulladt autó kerekeinek védelmében kinézett. Elõtte a tüzérek
feküdtek, és a tank csak jött, megállíthatatlanul. Ahogy közeledett erõsödött a
dübörgés. Barnabás ilyen kiszolgáltatottnak még nem érezte magát, azon mú-
lik élete, hogy észreveszik-e.

Nem gondolhatták másként a lövészteknõben lapuló tüzérek sem. Kara-
béllyal tankra lõni, mint elefántra, csúzlival. Csak arra jó, hogy felhívják maguk-
ra a figyelmet. Mivel a harckocsi vezetõ ülésébõl korlátozott a látószög, arra
van esélyük, hogy nem veszik észre õket. Rohamkor a toronyfedél zárva, nincs
aki felürõl belássa a terepet. A helyzet, hogy súlyosbodjon, további két tank
jött elõ a házak közül.

Barnabás érezte, hogy ellepi a hideg veríték, és imádkozni kezdett. De nem
tudta a milliószor elmondott Miatyánk-ot végigmondani, mert a kezdõ monda-
toknál több nem jutott eszébe. Csak ismételgette és fohászkodott, belátva, van
miért az Örök Bíró elé állnia, és várta, hogy újra dörrenjen a lövés valamelyik
tank fenyegetõ csövébõl.

De nem dörrent, hanem a harckocsik, félfordulattal a napraforgó tábla felé
vették az irányt; és lánctalpaik keresztül-kasul taposták a hóba a kiszáradt szá-
rakat. Bizonyára azt gondolták, más nem lévén takarásnak, ide rejtõzhetett el
az ellenség. S ha nem is látják, de a lánctalpakat túl nem élhetik.

A szélsõ tank vezetõje mégis észrevehette a tábla közelébe beásott tüzért,
mert ráfordult, és dübörögve hajtott a lövészteknõ felé. Barnabás iszonyodva
nézte, amint fölé megy és egyik lánctalpát leállítva, a másiknak gázt adva elkez-
dett forogni, a szerencsétlen ember felett. Félrefordította fejét, és érezte, hogy
kocog a foga, miközben görcsösen szorította géppisztolyát.

Az életösztön a menekülést súgta. Felugrani és szaladni, ahogy csak bír,
mielõbb, minél távolabbra innen. De fegyelmezettsége legyûrte a pánikot. Tud-
ta, kicsi az esélye, de csak akkor maradhat életben, ha nyugalmát megõrzi.
Kinézett a kerekek közül, felkészülve arra, hogy csak széttaposott, véres hústö-
meget fog látni. Ehelyett azt észlelte, hogy a katona kivágódik a gödörbõl és a
lánctalpak között, a harckocsi mozgásának megfelelõn pörög. Aztán megállt a
tank, mert ekkor mögöttük, nem tudni honnan, de megszólaltak a tarackok, és
a harckocsik közé vágtak a lövedékek.

Az egyiknek tornyát eltalálták, hatalmasat szólt és szikrázott, ettõl kezdve
béna maradt. Felcsapódott a teteje és három, hurkás-fülhallgatós sapkás orosz
mászott ki. Leugrottak és szaladtak a közeli T-34-eshez. Felkapaszkodtak és
fordultak vissza a falu felé.

Megmenekültek. Barnabás lehajtotta forró fejét, és érezte, alatta olvad a
hó. Átélhette a kegyelmet, amit eddigi életében ily mélységgel, még soha. A
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tüzérek felugrottak, és a tank felé szaladtak, felmásztak rá. Annyit látott még,
hogy egy élettelen orosz testét húzták ki a toronyból.

Wenderinszky Barnabás letörölte arcáról a verítékkel vegyített hólucskot. Néz-
te a motorházfedelét, lámpáit, és szélvédõjét, a baloldali ajtaját vesztett gépko-
csit. Csodával határos, hogy rajta egy karcolás sem esett. A leszakadt ajtó lökhet-
te ki a volán mögül. Azt, hogy nem lõttek többet rá, valószínûleg az autó mellett
heverõ roncs daraboknak köszönhette, amiket fekvõ alakkal téveszthettek.

A ládákban az irányzékok sértetlenek voltak. Vissza kell gyalogolnia, kihasz-
nálva a harcszünetet és segítséget kérni. De azért megpróbálja a valószínûtlent
is, elindítani az autót. Fellépett, és a félig letépett vezetõülésre ülve, a volán
mögé kuporodott.

– Uram, segíts – fordította el a slusszkulcsot.  Köhögött a motor, aztán
kettõt szuszogott, majd elnémult. Lehunyta szemét, és fohászkodva, ismétel-
ten megpróbálta.

– Beugrott! Istenem, nagy a te hatalmad! – kiáltotta és beletaposott a gázba.
 Hátra sem nézve egyre távolodott a füstölve égõ Urivtól hadosztálya felé.
Jány Gusztáv hadseregparancsnok, ez nap reggel, tíz percre rá, ahogy elkez-

dõdött a szovjet pergõtûz, Lajtos Árpád jelentésébõl értesült, hogy a várt táma-
dás megindult. Keresztet vetett, elmormolt egy fohászt, és belépve a hadmûve-
leti helységbe, minden jelentést, és mozzanatot követett és eszerint adta ki
parancsait.

Estére, a támadott frontvonalon negyven százalék emberveszteséget áldoz-
va, sikerült visszaverni a szovjet csapatokat, de tudta, ez csak a kezdet. Ha az
éjszaka viszonylag nyugalomban is telik, a lövészárkokban a farkasordító hi-
degben étlen, szomjan didergõ katonák harcerejükbõl sokat veszítenek.

A hadsereg-parancsnokságon, mindannyian fáradtak voltak. Jány vezérezre-
des, szûkebb tanácskozást hívott egybe, hogy a nap eseményeit kiértékeljék, és
a további stratégiát meghatározzák.

– Amennyiben nem kapunk segítséget, a következõ napot nem álljuk ki –
jelentette ki Lajtos.

– Egyetértek – szólalt meg Kovács Gyula vezérkari fõnök. –  Weich báró a
Cramer páncélos hadtestet alánk rendelte. Határozottan emlékszem titkos
parancsára, amiben le vagyon írva, hogy a frontvonalba betörést Cramer ellen-
támadási csoportja, minden körülmények közt hiúsítsa meg.

Közben a telefonok nem akartak elnémulni. Egymást érték a jelentések a
veszteségekrõl, és a kép egyre gyászosabb lett. Nem elég a temetésekhez ren-
delt kisegítõ személyzet. Annak ellenére, hogy hideg van, minél elõbb végsõ
nyughelyre kellene helyezni az elesetteket, tartva a járványveszélytõl. Munka-
szolgálatosok küldését kérik, mert erre kevés az emberük.

Jány hallgatva az értékelést és véleményeket, amelyek lényegében egybe-
hangzottak, este kilenc órakor meghozta döntését, és Kovács vezérõrnagyot
utasította:

– Hívd fel a német fõhadiszállást, hogy a Cramer hadtest a Szoszna folyótól
északra menjen, hogy a ránk nehezedõ nyomását ellensúlyozza. Így a helyze-
tünk rendezõdhet, egyébként kétséges, hogy segítség nélkül meddig tudunk
ellenállni. Ez irányú döntés sürgõs!
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A pihenés ráfért volna mindegyikükre, de nem csak az ügyeletes vezérkari
tiszt maradt a helyiségben. Abban reménykedtek, hogy hamarosan választ kap-
nak Kovács vezérõrnagy telefonjára. Telt-múlt az idõ, és nem voltak beszédes
kedvükben. Elmaradt az esti konyak, mert most tiszta fejre van szükség, hisz
bármely pillanatban újra rendkívüli helyzet állhat elõ.

Jól bent jártak már az éjszakában, amikor megcsörrent a telefon. Cseh Kál-
mán vette föl, s miután beleszólt, Kovács vezérezredesnek nyújtotta a kagylót.

– Sondestern tábornok.
– Herr General… hier ist Kovács…
A telefon kihallhatón recsegett, nem lehetett érteni, mi hangzik el a túlolda-

lon. Azt, hogy nem lehetett kedvezõ, abból következett, hogy a vezérezredes
arca egyre szürkébb lett.

– Jawohl Herr General…– mondta, amikor lette a kagylót, s a többiekhez
fordult. – Sondestern tábornok közölte, hogy Cramer hadtest nem hogy Jány
hadseregparancsnok úrtól nem fogadhat el utasításokat, hanem még a B hadse-
regcsoporttól sem… Ez a hadtest közvetlenül a Führer alá van rendelve. A döntés
a Führer kezében van, mert õ rendelte el a Cramer hadtest elhelyezését is…

– Micsoda? – kapta fel a fejét Rakovszky – De hiszen Weichs…
– Ezek szerint Weich báró döntését nem hagyta jóvá a Führer – szólalt meg

apatikusan Jány Gusztáv.
– Hát jól nézünk ki! – durrant ki a méreg Lajtosból. – Az írásban alád rendelt

tartalékkal mit sem kezdhetsz? És a saját páncélos hadosztályunkkal sem, ami
hozzájuk van beosztva… Ugyan mi van e mögött?

Csend lett, csak a kint fütyülõ szél hangját lehetett hallani. Hiába ment az
ablakhoz a fõparancsnok, be volt fagyva, nem lehet kilátni. Fegyelmeznie kel-
lett magát, hogy valami olyat ne mondjon, amit késõbb megbánna.

– Semmi más – hallotta Kovács vezérõrnagy hangját – mint, hogy az egész
Wermacht már régóta csak Sztálingrádra figyel, és nem hiszik el, hogy a ruszkik
képesek még egy nagy frontvonalat nyitni. Emlékezzetek Hitler parancsára: „A
Vörös Hadsereg már szét van zúzva, nem rendelkezik említésre méltó tartalé-
kokkal, tehát nagyobb támadó hadmûveletekre képtelen. Az ellenség minden
megítélésénél ebbõl kell kiindulni.” Ennek isszuk a levét…

Jány Gusztáv megfordult. Arca szürke volt, és a felsõ ajka feletti vékony baj-
sza a mostani megvilágításban, beleveszett hátterébe. Már nem lehet látni rajt
indulatot, inkább szomorúságot.

– Uraim, azt hiszem, a holnapi események… döntõek lesznek, meghatározzák
sorsunkat, meg kell kísérelni a védelembe betört erõk megállítását. Szabó vezérõr-
nagy a hetedik hadosztállyal, délrõl és északról indítson ellenlökést. Csatlakozzon
a páncélos csoport. Készüljön a negyedik hadosztály törzse is… Imádkozzunk és
szedjük össze maradék erõnket, hogy meg tudjunk felelni… Jóéjszakát.

Csend volt a frontvonalakon is. A magas égen sziporkáztak a csillagok és úgy
tûnt, hogy fényük is megtörve ropogott a fagyban. Megvilágították a fekete
sorokat, Masztyuginó temetõje mellett, immár élettelen katonák mozdulatlan
testeit. Megdermedt a világ, lélegzetét sem lehetett hallani.

Regényrészlet


