
lönleges feladat végrehajtására vonjuk be, 
de azt, hogy az akciót a kémethárítás veze
ti, csak az egységparancsnokok, a helyőr
ség tiszti állománya tudhatja. Személyesen 
igazítsák el őket, ne hagyják figyelmen 
kívül a legkisebb részletet sem. Ismertet
ni kell minden elképzelhető esetre és 
helyzetre a szükséges cselekvési módot!. . .

Egy sor körülményből kiindulva a tá
bornok és Poljakov továbbra sem tartották 
célszerűnek a reguláris egységekkel foly
tatott akciót, de ha egyszer mégis meg kell 
tenni, akkor a végrehajtást a leggondosab
ban elő kell készíteni.

Poljakov rendkívüli jelentőséget tulaj
donított annak, hogy a gyűrű egyszerre 
záruljon be a silovicsi erdő körül. A két
százhat tehergépkocsinak, tizenkét oszlop
ban, egymástól azonos távolságra elhelyez
kedve, percről percre pontosan meghatá
rozott terv szerint kell elérnie az erdősé
get, majd az erdészéitől bizonyos távolság
ra legyezőszerűen szétnyílva, azonos időben 
kell a kocsiknak a meghatározott pontokra 
érni és kialakítani az operatív gyűrűt.

A Poljakov által összeállított időgraíi- 
kon és a távolságok pontos betartása, az 
egységek állandó egymással való kapcso
lata garantálta a gyűrű megbízhatóságát, 
azt, hogy azon senkinek sem lehet átcsúsz
ni vagy áttörni.

Poljakov még egyszer hangsúlyozta a 
küszöbönálló akció rendkívüli fontossá
gát és minden résztvevő személyes felelős
ségét a parancsnokoktól kezdve a közka
tonákig.

Ezután Aljehin ismertette a sűrű erdő
ben folytatott kutatás sajátosságait., az ak
nák miatt a rendkívüli óvatosságot és 
hogy mi a teendő, ha valakit meglátnak 
az erdőben, továbbá mit kell tenni a le
tartóztatáskor.

Kérdések nem voltak. A Front mögöttes 
területeit védő egységek és manőverező 
csoportok tisztjei többségükben nagy ta
pasztalattal rendelkező kipróbált határ
őrök és valószínűleg nem először vesznek 
részt hasonló jellegű akciókban. Aljehin 
arra gondolt, hogy nekik is, mint ahogy 
saját magának és Poijakovnak is, sokkal 
hasznosabb lenne, ha ezt az időt alvásra 
fordítanák. De az este folyamán Moszkvá
ból kapott parancs értelmében feltétlenül 
és részletesen el kellett igazítani a nyo
mozásban és a „Nyeman”-ügyben regulá
ris egységekkel lefolytatandó akcióban 
részt vevőket, ezért Aljehin lelkiismerete
sen elmondta mindazt, amit az őt hallgató 
tisztek amúgy is tudtak.

ládába Poljakowal együtt hajnalban 
érkeztek vissza Vilniuszból.

Ilyen koncentrált erőfeszítésekkel foly
tatott nyomozást, ilyen erők és anyagi esz
közök megmozgatását Aljehin a kémelhá
rításon töltött három éve alatt még nem 
látott, sőt nem is hallott még hasonlóról.

Tegnaptól kezdve a frontvonaltól egé
szen mélyen, a Front mögöttes körzetéig 
a legszigorúbb ellenőrzést vezették be. 
Reggelre több mint hétszáz operatív csoport 
kezdte meg működését. Mintegy ötven rá- 
dióbemérö állomás a nap huszonnégy óráján 
keresztül vigyázta az étert. Kelet-Poroszor- 
szágból és Lengyelországtól egészen Vjaz- 
máig minden településen, az azokhoz vezető 
utakon, útkereszteződéseken, állomásokon, 
vonatokon és minden olyan helyen, ahol na
gyobb számban gyűltek össze katonák, meg
erősített járőrökkel, fokozott alapossággal 
ellenőriztek mindenkit. Hajnalban — ami
re eddig még nem volt példa — elrendel
ték a személyes holmik ellenőrzését is.

Éjszaka egymás után érkeztek a lidai 
repülőtérre a szomszédos frontokról az 
operatív egységekkel, nyomozókutyákkal 
és a kutyavezetők százaival megrakott re
pülőgépek. Folytatódott az emberek és te
herautók összpontosítása a város körzeté
ben; több száz kilométeres utat megtéve 
érkeztek az 1. és 2. Belorusz Frontról is a 
belügyi, csapatokat és rádiófélderitő cso
portokat szállító autóoszlopok.

Egyetlen nap leforgása alatt a „Nye- 
man”-ügyben történt intézkedések végre
hajtására több mint 10 ezer ember állt 
teljes készenlétben.

( F o ly ta t ju k )
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Az esélyeket illetően megoszlottak a vé
lemények. voltak, akik Jugoszlávia, mások 
a Szovjetunió győzelmére tippeltek, de ma
gabiztosan szállhatott vízbe a magyar vá
logatott is. 1961-ben megnyerte a Trofeo 
Itáliát. 1962-ben Lipcsében Európa-bajnoki 
babérkoszorú övezte, egy évvel később a 
Jadran Kupáiban ezüstérmet szerzett, s az 
olimpia esztendejében, Nápolyban 2:1-re 
legyőzte a Szovjetuniót.

Így bízvást számíthatták vízilabdázóink 
az aranyéremre. Laky Károly vezetésével 
az üvegfalú fedett uszodában edzőmérkő
zések sorozata volt az olimpiai bevezető. 
Akadt elég idő az akklimatizálódásra: a to
kiói tartózkodás tizennyolcadik napján 
mérkőzött először a csapat. A Magyaror
szág—EAK (11:1) találkozó után mondta az 
egyik holland vezető; „Látványos, színes  
okta tó  film e t m u ta to tt be a m agyar csa
pat!”

Könnyű győzelem következett a belgák 
ellen (5:0), majd a középdöntőben Hollan
dia és Jugoszlávia volt az ellenfél. A „tuli
pános csapat” váratlanul kemény diónak 
bizonyult, s  bár már 3 :0-ra vezettünk, ala
posan meg kellett izzadni a 6:5-ös eredmé
nyért. A jugoszlávok ellen pedig — bár a 
négyes döntő biztos résztvevői voltunk — 
hajszál htján vesztettünk. Déli szomszé
daink már 4:3-ra vezettek s az utolsó játék
rész elején Dimweber osztrák bíró Gyar
mati Dezsőt kiállította. Szandicsék az em
berelőny ellenére is inkább az eredményt 
igyekeztek tartani, nem lőttek kapura, s 
egy perccel a befejezés előtt a báró lefújta a 
tétlen játékot. Hozzánk került a labda, fel
csillant a lehetőség, hogy az emberhátrány 
ellenére is egyenlítünk. Nagy erővel táma
dott a csapat. Rusoránt visszarántották: vi
tathatatlan négyméteres! A „kis” Rusorán 
dobott — gól! 4:4!

A négyes döntőben Olaszország ellen ne
hezen nyertünk 3:l-re. De nyert Ju
goszlávia is a Szovjetunió ellen. 2:0-ra. s 
így csak az utolsó nap hozott döntést. Sze
rencsére először a Jugoszlávia—Olaszország 
találkozót tapsolta végig a Nemzeti Gim
názium uszodájának közönsége. Az olaszok, 
fair play-díjas módon, noha nem kerül
hettek már feljebb a negyedik helyről. Vi
haros erővel támadták, s ez a lendület any- 
nyira meglepte a jugoszlávokat, hogy a tor
na legkeményebb mérkőzésén, a vártnál ki
sebb arányban, csak 2:l-re tudtak győzni. 
Nagy gólarány ̂ számitgatás kezdődött: a 
jugoszlávok megelőzéséhez, s ezzel az olim
piai bajnoki címhez nemcsak egyszerűen le 
kellett győzni a szovjet csapatot, hanem 2:0, 
3:1. 5:2. vagy ennél is nagyobb gólaránnyal.

Ambrus—Konrád. Felkai—D öm ötör—Kám
zsa. Rusorán. Kárpárti összeállításban óriá
si lendülettel kezdett a magyar csapat. Fel
kai két hatalmas kapufát lőtt, majd csodás 
gól következett: Kárpáti káprázatos fel- 
úszás után Rusorán tenyerébe tálalt, ő Kuz- 
nyecov mellől Dömötörhöz továbbított, 
majd újra Kárpáti, s  ezután egy lövőcseUel 
Rusoránhoz repült a labda. Két védő is 
rávetette magát a középcsatárra, csak a te
nyere látszott ki a vízből, de. ebből az árva 
lényéiből óriási gól zúdult Grisin és Kuz- 
nyecov feje felett Grabovskij kapujába, 
l é !  De a vízilabdatorna legszebb gólját ki
egyenlítés, majd szovjet vezetés követte, 
s m á r á r  reményét vesztette az olimpiai 
falu szabadnapos magyar versenyzőinek né
pes csoportja a lelátón, amikor Bodnár 
labdájából Felkai egyenlített 2:2! . . .  fis kö
vetkezett a felejthetetlen utolsó felvonás! 
Az olimpiai bajnokság megnyeréséhez leg
alább még három gólt kellett dobni és egyet 
sem kapnli! Lehetséges? A csapat hitte, 
hogy igen. Szinte szárnyakat adott a fekete
sapkás magyar játékosoknak a lelátóról 
harsogó „Mindent bele!” biztatás.

Kézről kézre szállt a labda, középről bal
ra. Felkai kezébe. A szovjet kapus jobbról 
várt lövést, már nem volt ideje visszaugra- 
ni — újra vezettünk — 3:2! Most kezdő
dött az igazi csata! A magyarok űzték, za
varták ellenfeléiket, s  ez a szinte hihetetlen 
erőtartalék megzavarta a szovjet csapatot. 
Sorozatban elvesztette a labdát. A negyed 
közepén Dömötör állt a szovjet kapu előtt. 
„Lőj!” kiáltotta Gyarmati a partról, de a 
híres bal kéz, amely hasonló helyzetből any- 
nyiszor vágta holtbiztosán haléba a labdát, 
ezúttal — éppen, mert túl pontos akart len
ni — hibázott: a bomba elsurrant a jobb 
kapufa mellett. De néhány pillanat múlva 
javíthatott Nem bosszankodott a kihagyott 
lehetőség miatt, hanem újra támadásba len
dült. s ezúttal szabálytalanság árán akadá
lyozták. Négyméteres: lehetett volna ugyan 
nagyobb is a lövés, de azért csak becsurgott 
a sarokba. Tehát 4:2, újra felcsillantak a re
mények. Még hátravolt két perc.

. . .  És ekkor következett az a gól, amelyet, 
míg élek. nem fogok elfelejteni, s jelen idő
ben látom ma is az akciót. A  já té k té r  kö
zepén  K on rád  kezében  a labda. T ám adják, 
o lda lt ad Rusoránhoz. P éter hátrál, m eg
várja, am íg D öm ötörnek e lö l sikerü l tiszta  
h elyze tb e  hoznia m agát. S  akkor a z u tolsó  
pillanatban  — mielőtt elnyom hatná vala
m ely ik  szo v je t h á tvéd  — lágyan előreteszi 
a labdát. „D öm ötör l ő j . . .  Zoli l ő j . . .  Dö
m ötör l ő j . . . ” k iá ltom  a három  lövőcsel 
lá ttán  fö ldöntú li izgalom m al s am ikor Dö
m ötör kezéről a bal sarokba ive lőd ik  a lab
da, a 15 000 km -es távo lságot legyűrő  
hang a vég le tek ig  fe lfokozo tt izga lm i szín 
ská lával ju t e l a távo li M agyarországra: 
„Góóől! Góóól! G ó ó ő ó ó ó ir

Most már közel az aranyérem, s ezt 
nem is engedik ki többé: Magyarország— 
Szovjetunió 5:2! Győzelem, és elsőség.

Los Angeles, Berlin. Helsinki és Melbour
ne után újra a „Komjádi utódoké” az olim
piai bajnoki cím.

K ö ve tk ez ik : P ólyák Im re

B


