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1944 december Hn reggel 1"\ltér ut.ján lcüldHtt p•renceot t:aptaa • Té 
ri Rend•a•et pdnOlc•tc51.A parenca •••rint a Tábori Caenddr TOrssazakae• 
aaonnal Toauljon be a lcH„li Veaa~ml:an láT6 Magyar Kamaeti Benk Igas
gat6aé34hoa.A pengd :t'edeaetét k4pesd aainaran;r éa a többi :tontoa ért,lc• 
!fémetoreúgt. leesnek Taauton asl1llitn.Ehhe-• a Törsaaaakaaa l•g•h1ye6ge 
:togja ad.ni aa 6rasem1U.ysetet. 

Kegel<!z6 alapján esnap d4lután b..,omltunk e Bank T•a•pr4mi :!'iólcjáho 
Jelantkeatem J•nkaTita .Láaaló ••z4rigaagat6 urnál.A Bank ot tani :t'iókja 
a pUapöki •'rhegy alatti Jó~ lllór utcában •plllt.Mnnalc háta megetti 
azilcla-hegybe Tolt be4pitva a Bank ultramodern kétemeletes Ebnk•rJ•.Még 
aznap ee1.e jelentkeztea Tóth alea. urnál a Teaaprámi ceend6r-roaztély 

~:;~~~~~i'ti~6° i:sé!;atá:~!:J!!i:J 1 a be:: ó~~:~~~t~;~g~~ ~ái!!~t~ :t6 
éllaarend6rt beoez:to.tta a különitmán;y éllomán_yába. 

1944 december 9-dn ez oroszok mér Sid:tokon voltak - lá~onal.ban kb.28 

~~;~• v~:!fnt111~:!i~gf~~=~:=k1' ~~::t:!é:a ~n; =~~~:t:::• ~!::~:~ec,l 
:tol.yt.Mdenap reggel a kb. 50 wagonbdl álld ezéllitmán,y utba ia indult a 
Sopron köaelében 14T6 Fert6boz-1 hadilcit4rds pályaudT•rra.Annak kieáret4 
a '30 :t'~!! te:-ületi legá:v15'g alkot.te a resgid6e thtte. perancenoksága illa 

A azdllitmán,yra :telrakott bank:oa tulajdont képez6, valamint nemzeti 
je llegü értákek a köyetkez6k Toltak.1 '65 mázsa szineraey,mint a Peng6 

:r~~=d~:;;~~ !-2~ ~;':,~=~e~~=~~: ~~i~~p~:ii~ 4 m~!~ !áf!~á~~:~~; 
- A K.ll:ir.Poate tulajdonát képes6 milliós értékü bélyeg gyüjtemo!ny.- A 
külföldi Talutélc da e teljee magyar papirpdnz készlet több wagont :taglal 
va le. 

A vezdrigazgat.ó kivéneágllre a táb.ca6.legányeég - kikkel e1egel6z6en 
a keleti hadmUYeleti területen több,mint egy eeztanc!l.6e táb.cad.ezolgéla 
teljeaitette• - a veszprémi 8.lnker 6rzáaére vieszarnaradt. Mér itt magtud
t am,hogy id6közben a :tert6bozi álloméaon a Bank szerelvényéhez hozzéceato 

;;f~t:tr~:~ 'ti8;1;:a~~!~g~!:'~~u::g~i :::te~~át,~b: ::t:1~d~Jára 
nyitott wagonokban Toltak UrolTB . Suly menn,yiaégUket nem tudtam megéllapi 
tani.A :tert6bozi állomásról 'Y&ló lt'e6bbi elinduláeunkat megel6z6 na pok 
~~i~:~a:~dr~~~!8~Ud!:~~!. kia&állit"Ya.A magyar állami ezClet-kinca tová 

A ;urzsazaksez deo. 26-án 'jezak:a a Bank: ezemély és teher-gépkoceijein 
valamint a Benk I g azgatdeágá"Yal együtt áttelepült e eoproni hadapród isko 
lába a L6"Yerek aljába .Itt tartózkodtunk 1945 január 23-ig.Ugyanie a Benk 
teljes szllllitméeye eódig Teaztegelt az áll,om.áeon e Német-Birodalommal 
kötend6 da a Bonk étték:eire vonatkozó áll&iözi szerz6dáa ._ gkötésére várv 
Ennek megtOrténte után a azeiflvén;y kb. 400 f6e l á lek:-azámmei. Ágt'alvénál. 
~jfélkor elhagyta Hazánk terUletét.Jenuér 25-'n érkeztOnk a Karintia és 
Fela6-Ausztria határán láv6 SPrl'AL AM PHYRK dllomáara. 



Mú • be•rk•••• reggeldn meglcead.6dött,e esolg,laton kiTilli ceendc5r0lc 
hathatd• 8 e11:it••P••l ie, a Bank kikZSltl5at•t•ee.Elec5nek. •• ara~at ••f-1 
-tottuk ki a lcösel.ben l'•" •• II.Jdue~ •ital a Bene•• rend.tdl elkon:t a
lc'1t hetalaaa lcoloator lcriptéJ'ba.Ugyanio • lcontialcéoi6 6ta n"' t-tt•lc 
u ilopo- Jc"tor- "teaplo• lcri-pt.,Jébtl • .t.s U al•ku lcolootor pedig as 
Brd4igasglldadg •a as erd•aaeti aaeál79et elhelyes•••t eaolgált•.Ason 
lciv111 ott „olt elh•l.y• ... • • Jcasa4gi e1 ... 1 ialcole i•.Bg)' ldlMnél.16 esár
ny,ban pa4ig e hel:ri pl.,bllnia • .t. Banka iroclái á• ártélc•i • :r6ápQletbe lce
rllltak.A aaal•dok: aagintul•~ •• O.ethmeolcban helye•kedt•lc el. megleli 
ti• Jcán:rel-•l·lt" „ondág].6 noata•ben '• ko1'!'háiban Urt4nt a& 4tlc••
tet•a.lliDd.enki k15aöe lcorvhán •tkeset.t.A• 8rlegá~e•g elh•l.Ji'eZáNrcU áa 
elléUe'rdl. a llOnlc gondoSlcodottJ. edllit"á'IY Jól el yolt lát..• '1elllli
ezer tertal.41coklcal.-1945 CsenMrnapJét llnnepél.yee lceret•lc kazatt Unnepel 
tO.lc m:2.A eaolPlatot leesámitTa as 55 ~4e 6rleg,~edg reggeli mieán 

b~t vel~;·~~:~~b~0=~~ 8 t~~11it!siboii!!:~1!:~i'áii:t ~!:t!;::-
ruhében.RaTid !lnnepaág át ünnepi beeúd után a Banlc igazgatde~a diszobá 
den látt.a TendégQJ. a kUlB'nitC!l.éeyt aa Igazgat6s6g ot.tlév6 't'agjeinalc . 
l\el.en14Uban. 

A Jdrakodáe ut.álÍ e Bank tisa.t.Tisel61 kara megkezdte irodai munkájét.. 

!,!:;~~~=:~ :~~g a •:.~J::~s:;ak:~lle!t. t~b~~~~e~~ ::·t~~!1~g~lalko-
lég1-riad6lc 11u.kit.ottek meg.SDerenc•~ a }J::öza4a egyeti:!n légi támadás 
:;e.::. !:a;c~t"t.-A: drk:a;4e at,ni napon megcsináltam az 6rutaeitáat.Oeszes 
hároa él.lend6 drH- „olt 1 BIBÓ e lcri-pt.a ajtajáben.llÁSOllD: a kolostor 

. :tdbeJáratén61.ll.t.llllADIJC •a a lcoloatort6l lcb. •gy kil6m4terr• ltlv6 
Gesthaua hatalmas tánotermébdl áblalcititt raktérnál,mel;yben :t'6kánt a 
Benk nam nemzeti jellegU 'rtálceit de e nem roml.end6 áleliniszer tQrtald
lcait rU:tározt.ák.-A pepir bankjegyek • kripta t6szomezáde'géban volt 
iskolai t.ornatenHt eg,saben megtöltött.élc :t'aládákba ceoJIBgolR.Orzáse az 
els6 aaému 6rezem JdStelme wolt. 

lasx:b~~si ~~~~~~!~~ ~::~:ai:·~!ra~:k~~f~!~ :: á~~~it! !~:~d!-
a dunántuli arayonal :!elborul'•• áe H&sánk teljes mega•.!111.!i.aa.Ezen esamé 
ltorozat alaján - as elad tragikus hirek hallatára - e Bank egyik tehergé 
E'ocsiJa ea :tc5tiaztTisel6 Teaet,ae alatt Sopronba lett utbainditva e még 
ez ottani :t'i6lcnál 14T6 nemes nlutálc atb. me81!lentésére.O.Oyörgy arm.. mint 
karhatalmi :tedatet kieérte a tehergépkoceit.Sopronban érte 6lcet ez tseaze
omláe hire.Nyomban viesaaindultak Ausztria :telé.Nem sokkal ez ekkori 
magyar-német hattir át1,pése után ea német t.Ozér-ez,zedo8 rájuk ezegzett 
pisztollyal el.rabolta nagy Mercedea teherg4pkocaijukat.A :t6tieztTieeld 
az ut6le6 pillanatban noaobb m91lntia4gü banki tulajdont ktlpez6 USA doll 
és echweici .t'rankot adott át o. 6rm.-nelt azzalthogy próbálja azt Spitelba 
me~ekiteni.-Alcik ráaztyettek az 1945-öe menekilleáben negyon jól tudják 
a kkori saörl\Yil állapotokat .Ennek ellenére G 6rm kát na ez 
Spital am Phynbe da ez Igazgatde,gnak hlányiala~ .!i.tedia m:lT:1:a~mlt ;entett;eni:a valut,kat.Ast köyet6 napok egyik.eSn történt be~o• 8 yUléeg
O~m~;:este~:•ld e Bank elnöke nyilvánoaen meglctseztsnte ée megdic:érteaen 





i 
~~ ' 

~ Isten e~d J 4 nelc tartoat Fegrrerae elleMllásra nem került 
eor.Váratl•nul d.u.kor bet'Utott a k.Oasá8b• az elad amerikai pánctSloa J 
g~;!~"~tf:.;t~z~~: !!1~~~!k c~!~i:na~~~n a~:f~n .~:n:~:i!kai megaúlláa. 

irá~tf1t·~~.=!2t=P..:Fnt~!z 8:!:~1:-fr:~tt ~ ri~:~·!t~Jt2:i2teit 
de a toYábbi intdsked4aia am•rilcai 6re4g :togj~izni a magyar csend4r0kk. 

;rn~~;!: :!;4~:!::!:t ·~~~:~:!k•:s~1p:!k:~~i~ :fi6i>!:::~~~ 6~~::· 
mallá.A ldSaaa dra'g ideje alat.t a eaolgál.at s"1a'n ment s a Tiazo~ barát
eágoa "folt. 

A hál:Joru be1'ejez4a•t kö'Yetd napokban a Bank Teaetd:aát Dr.Torzsay-Bi.bar 

~~~;~:tra~~~!~ i~u~:~:~tt:~::~:1 •:i~;" '~tK:i0:ta:~t6!e~~·~iattSt 
ezekben • taragilcua-lcritilcue napokban. 

tbt~';:~~:::~:a 8! ::~~~~!z hd::;:f trané!t:~á~=n~r;ri:nk~:' z~~;::
i~i~t~:~A;ad~:~~;~n~~i!:i p:~n;~:~á~:i;:t:~!!á ::n u~::~!:!!a b~ 8 

Petton tbt.-ot kie,:ret'T•l kb. 10 percig megérlcea4eemig TAiratte.Jellemzd 
a t a bornolc lcai.on.éa egy4niaág,re,hogr m~Htányolta ea idegen t'egyTeres 
testUlt;'t ee„ellcezáeeit.Aatán lemen•e a kripta keres zt-elem má l ydre 
megteki.ntette ea araiv let4tet. 

JUn"l!!l· kl!up4n as aenyat 'e as öeasea nemes kUl.f'tsldi •&lutá kat 
katonai teherg4pkocaikra rakták.A berakást amerikai katonák végeztálc. · 
A rendelet a legt'ela6bb .amerikai perancanokJie's intá:aked4ae Tolt.Nágy 

~á:~k~á:!,~~i'íl: ~~~~5~6~!:i~k~:o~~•!i~!!,;~~!:zálláare. 
Juliue ela6 DB?Jaiban aa ela6 ausztriai hazaeaállitási hullám allcaláé

val ez 6rlegéeyaág t'ele haaament.W.inden c aend6r egyani leg határozott. 
Rászemrdl eemmilyen bef'olyás nem tOrtánt.Arra Dr.Torzaay-Biber igazgatd
tdl ia ented~lyt ·koptalc.Ugyania az igazgató utaaitást kapott as amerikai 
megasélld hatdoágtdl - lfe azt a ICülönitmánnyel iráeban ia, áldszdval ia 

~~:~!ie ~ ~~n~ie!!~!ái:!ng:~~í!:ia:~~i=t~~!~~1t::~g~~:t~e~~: el. 
Eiigedály nlflld1li elmenetel esetán katona az6keványnek mindeUl az illet6. 
Igy: Tárfl:ilegosen megálln"Pithátd,ho81 e X:Ul6nitm1h13' TestUletUnk utolsó 

~:~ere ~e~~~i6 t::~1~~~~~:8~e!!!~lt z:H:!~~;a:ei!~~~t~~!gi~f~:~1 
s zolgá latot l'ttak el. 

November eleján a bankoe k6z6seá,g nagy megrá zlcddtatáeára ez amerikai 
CIC Dr.Torzeay-Biber igazgatót letartdztatta.Letartdztesának. oka - áa ez 
csak eokk:al k4a6bb derült ki - egyik 1'ital banktieztvbel.6 aljassága volt 
Az i l letd abban az iddben a linci a:nerikai YllrOekerenzt tie ztvis el6je 

volt . A Bank alkalmaaotteiért nriindent megtenni akard Dr.To2zeey-Biber 
rajta keresztül egy t árgyilagos hangu levelet aka:tt továbbit oni a swájci 
VHröak.ereezt Tezetds ágáhaz segJ lykéráe cáljá bdl.Hiezen a Bank megeldzóen 

:8Fev~~=~ef!~!1 h!~~f~t !~j:t~~~~:ker~~Z:e!;!;a~z p:ii~~k!!1~~~~=~8 
kezeihem.Odahasa a BBnlc ekkor még nemzeti árzelmU Teset6ságe teljes 1 

~g!rg~é~f!R~i.~;.!1:!~:t~H :z~~=~~l:6 mX~z~m~,;~·~t=~~a a:a~g~i~PÍ~áli 1 

f~:~~~t§th;:e~:ft1\~~~~lni9~~;:~ie~~. hitU embert áa kemány kezll , ~ 
A ~ 



Dr.Toraa•y-Biber letart6sta•áaa ut4n a Bank Teaetáa4t egy 10 tBtu · 
Bizotts'g ... ette 4t.A Bank ál'r9 pedig a9erikai ngbizéab6l1 Qllandt kiakD 
Bichard n:Y'• 't'esdrigasgatd kerllt ,mint 't'agyonsondnok. l!:zt a posztot a 1 
K:üUSnitm4n;r magesnn4s 4is meg is tertotta.llinC'enkor meg,rtáat ás jdakare-
tott mutatott a ceendd'röt :t'el'· . 

1946 eled' nagyaa4ben as amerikai Timae •agasill cH::kdbdl 4rteatlltünk, ... 
hoft1 Hag Ferenc ainiastarelnHlc '• Rék:oai Métlyáa m•§látogattát waellfhing- \ 

!~~fi~ ;~r.:~,,;;0~!11!i~1~!g.sf"!6~~ ':r:.Jimi«:ié~ kZi~~!'t".i~§Il:~ 1 
eoraárdl ia d1Snt4at törtánt.7elta•4aülcat röTid id6n belül a tények: igasol t 
-Uk. • ' 

A Bank menek:Ult részlegének haaaaaállitéaa 1945 augusztus Tágán és · 
szeptember elején történt.Mint árdek:eaaéget emlithetjük,hogy a mene!dt4a 
alkalmá ból lcihosott 5 teher{'épkocei helyett 7-et küldöttek haza.A gl:. 
vezatdlc az uj két nagy Mercedes tgk.-t a 45-es Heezeomláe elkelmliTal 
a német hadsereg gápkocsi állo~nyából ezereztálc.A Bankm ért ékei és 
szemá lyzete hazament - igy e Különitmeiey azUkoágteleuná vélt.~nnek:a 
alapján Quandt vezérigazgatótól elbocsájtáat kértem UBY magam.mint e r ág i 
l étezÁrn esbkaTén;yére apadt drlegécyeég azámáre. A vezerige zg atd magköBzOn
ve ezolgóletainket a kö•~tkezO: hiTatel.oa irattal bocsájtott el. 1 

D E 11 P! L A J 0 8 esendőt" ezázedoe urnak, 
. $P!TAL AM l'YHNN. 

Ige::clo!!l,hogy Ssá:;adoa ur 1944.Gvi december hó 9-án vette át Vesz- 1 
primben e Magvar Nemzeti Benk: ért'élceinek drzáaáre kirendelt c.sent1c!r
osztag parancanokeágát éa l945z évi január tjó 2„_,~ Fert6bozon mejd 
1946.ávi augusztus hó 15-ig Spitel Ml Pyhrnben telJ•sitett szoi&ál.atit 

- ;~t~r~f. e Benk epitali részlege éllc>*.ányáb61 saját elhat.t.roa.1.séból 1 

Igasolo• tov,bbá,hogy Százados ur a Magyar Hemzeti Bank értékei 4
8 vagyor~érgyai,val.am1nt a Banknál letétbehe1yezett negyárt ékO magyar 

1 nemze vagyontárgyeilc 6rdsét._ - a pe.rancsnolcsága alatt állott cs nd6r
::;;:~gnt:~~Í!' - hiven telJ•• köteleeaégtudáesel ti• lelkiiemer:tes- I 
f'ej::.:1~~ommal lcivél.óan odaadó szolgélatéért 6szinte köszönetemet 

Spital am Pyhrn, 1946.dvi augusztus hd 23- én-. 

QUANDr RICHARD s.l:. 
a Magyar Nemzeti Bank n.v.á. vezárigazgat ója 
a Magyar Nemzeti .Beinlc Soital aa J'yhrbe ki- • 

tel.epitett rás zl.egánek vagyon.gondnoka. 
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