
2. A szabadcsapatokról

A felvidéki területek, és -  főként -  Kárpátalja visszacsatolásának jelentős kísérő 
eleme volt 1938-ban az önkéntes szabadcsapatok szervezése és tevékenysége. Ezek 
történetét 50 éven át meglehetősen sűrű homály fedte. A Horthy-korszakban ezek 
létét diplomáciai okból hivatalosan nem lehetett elismerni. Ezért a hivatalos állás
pont szerint ilyen szervezetek nem léteztek. A pártállam idején pedig azért nem le
hetett velük foglalkozni, mert összetévesztették őket az 1918-1919. évi „ellenforra
dalom” idején hírhedtté vált „Rongyos Gárda”51-val, amelyről annakidején a kom
munisták ellen elkövetett rémtetteik miatt hallani sem akartak. Ennélfogva abban 
az időben erről a témáról csak az adott időszak követelményeinek megfelelő írások 
jelenhettek meg.

A Horthy-korszak 1938-1944-ig terjedő időszakában e témában valószínűleg csak 
egy könyv jelenhetett meg.52 Ebben a szerző naplófeljegyzései alapján a kárpátaljai 
akciókban résztvett csapatok történetét örökítette meg, és feltehetően életben maradt 
csapattársai részére, annak megfelelő példányszámban adta ki. Ez a könyv 1990-ig a 
közönség számára nem volt hozzáférhető. Most is csak az Országos Széchényi 
Könyvtárban és a Hadtörténeti Intézet könyvtárában van belőle egy-egy muzeális 
példány. A szerző ebben a könyvben -  az akkori követelményeknek megfelelően -  a 
kormánynak a szabadcsapatok szervezésében és működtetésében betöltött szerepét 
elhallgatja, csak rejtett módon, az érintett személyiségeket csupán nevük 
kezdőbetűivel jelölve, tesz említést azokról, akiknek ezen a téren jelentős szerepük 
volt. Nem beszél az akciókban résztvettek politikai összetételéről, és az akciók során 
elkövetett súlyos hibákról sem. Egyoldalúan, csak a történéseket ismerteti, a valós 
helyzetet nem tárja fel, az egész ügyet teljesen pozitív színben tünteti fel.

A másik oldalon, a pártállam idején megjelent történelemkönyvek a szabadcsapat
okról általában említést sem tesznek. Csak két esetről tudunk, melyek megemlítik 
őket, de ezek mindegyike -  a pártállam elvárásainak megfelelően -  hamis, torz ké
pet rajzol róluk. Az egyik kötet a szabadcsapatokat „főleg nyilasokból és 
munkanélküliekből, valamint a soviniszta propagandától megtévesztett és kalando
kat kereső fiatalokból megalakított” szervezetnek tünteti fel53, a másik pedig csak „a

A Rongyos Gárdát 1918 novemberében Héjjas Iván a Kecskemét környéki falvak és tanyák népéből szervezte 
meg azzal a céllal, hogy a forradalmi kormánynak „Nem akarok katonát látni!” jelszava miatt beözönlő cseh és 
román hordáktól megvédjék az országot. Később csatlakoztak a Prónay-különítményhez, és azokkal együtt a Ta
nácsköztársaság megbuktatása érdekében szörnyű kegyetlenkedésekben vettek részt. Aztán különváltak 
Prónayéktól, és Nyugat-Magyarorszagon az osztrákokkal szálltak szembe, Trianon ellen, az ország védelmében. 
Kezdetben Héjjas-különítménynek hívták, a Rongyos Gárda elnevezés 1920-ban keletkezett, amikor Héjjas 
sürgető hívására a mezei munkából rongyos munkaruhában siettek a gyülekezőre, hogy az osztrákok fürstenfeldi 
fegyverraktárából fegyvereket szerezzenek. 1921. augusztus 23-án az első ágfalvi csatával már az eredményes 
népszavazást, és ezzel a trianoni falon az első rés keletkezését segítették elő. Az ellenforradalom alatt betöltött 
szerepük miatt 1950 után üldözötté váltak.
Mester Kálmán: A felvidéki szabadcsapatok története. Szerző kiadása a könyvnyomtatás 500-ik évében. Hadtör
téneti Intézet Könyvtára: Z 236.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Történettudományi Intézete: Magyarország és a második világhábo
rú, 78. oldal. Kossuth Könyvkiadó, 1966.
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Rongyos Gárda elnevezésű szabacsapat”-ról beszél, vagyis a szabadcsapatokat azo
nosítja a Rongyos Gárdával54, s így az egész mozgalmat mindkettő teljesen negatív 
színben tünteti fel.

Ma már minden e témával kapcsolatos zárlat feloldódott. Ezért, 67 évvel az ese
mények után a felvidéki szabadcsapatok torzításoktól mentes történetét, a valós hely
zet feltárása érdekében, és erdészettörténeti vonatkozásai miatt is, indokolt a maga 
teljességében összefoglalni. Ezt támasztja alá az is, hogy Mester Kálmánnak a Hor
thy korszakban megjelent könyve, és az ezzel kapcsolatos kutatás során megismert 
levéltári anyagok is az 1938. évi mozgalomban részt vettek csak mintegy 10-15 %- 
ának történetét ismertetik. Ezért a teljesség érdekében indokolt ezt a hiányzó 85-90 
%-nak eseményekben kevésbé gazdag, az irodalomban eddig teljesen mellőzött tör
ténetével, és főleg a mozgalom több ezer lelkes, fiatal résztvevője sorsát meghatáro
zó kimenetelének leírásával kiegészíteni.

A szabadcsapatok szervezését 1938-ban -  feltehetően a négyhatalmi paktum létre
hozása során tapasztalt problémák miatt55 -  attól tartva, hogy a nagyhatalmak a mi 
határmódosítási igényeinket nem fogják támogatni, és azok megvalósítása a csehek 
ellenállása miatt is meghiúsulhat -  azzal a céllal határozták el, hogy önkéntes csapa
tok bevetésével a Felvidéken olyan zavaros helyzetet hozzanak létre, amely lehetővé 
teszi, hogy a magyar hadsereg a saját nemzetiség védelme, és rendcsinálás érdeké
ben bevonuljon a Felvidékre, és a magyarlakta területeket megszállja.

Az önkéntes csapatok szervezéséhez alapot szolgáltatott a trianoni határok revízi
óját, elsősorban a Felvidék visszacsatolását követelő, országos méretű hazafias moz
galom, és az ifjúság körében már pattanásig feszült tenniakarás. A szervezés felada
ta csak az volt, hogy ehhez keretet adjon és irányt szabjon. Ma már tudjuk, hogy ezt 
a Honvédelmi Minisztérium szolgáltatta.

Az önkéntesek országos méretű toborzását könyvtári és levéltári anyagok tanúsá
ga szerint vitéz Homlok Sándor vezérkari ezredes irányításával a Honvédelmi Mi
nisztérium vezérkari főnökségének (VKF.) 5. osztálya szervezte.56 A toborzás végre
hajtását különböző társadalmi, többnyire félkatonai szervezetek, főként a polgári lö
vészegyesületek és a MOVE (Magyar Országos Védegylet) -  szigorú titoktartás mel
lett -  végezték, mert diplomáciai bonyodalmak elkerülése érdekében azt a látszatot 
kellett kelteni, hogy spontán hazafias megmozdulásról van szó.

A szigorú titoktartás következtében a szabadcsapatokról évtizedekig semmi köze
lebbit nem lehetett tudni. Sopronban egyedül az egyetemistákból alakult szabadcsa
patról tudtunk, de arról is csak annyit, hogy volt ilyen csapat és annak tagjait „harc- 
éták”-nak hívták. Ma már az ő történetükről még élő harcéták visszaemlékezése nyo
mán részletesen be tudunk számolni. A többi szabadcsapatról azonban legfeljebb mint 
„felvidéki szabadcsapat”-ról lehetett hallani. A következőkben a Hadtörténeti Intézet
ben végzett kutatás eredményeként ezek rövid történetét foglaljuk össze.

Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944, 10. oldal.
A paktumban azt is leszögezték, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia, vagy akár a történelmi Magyarország vis
szaállítása szóba sem jöhet. Romsics: 240. oldal.
Dombrády: 10. oldal.; MÓL K-429-28-ld, 42. és 45. oldal.; Csima: 24. oldal.
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A felvidéki szabadcsapatok története

A szervezés mikéntjére és rendszerére vonatkozólag csak találgatásra szorítkoz
hatunk. A toborzás szervezői feltehetően időközönként jelentették a vkf. 5. osztályá
nak, hogy az egyes központokban, vidéki városokban mennyi önkéntes jelentkezett. 
Ahol 100-150 fő összegyűlt, oda kivezényeltek egy tartalékos tisztet századparancs
noknak, aki aztán a további teendőkre vonatkozólag is megkapta a megfelelő utasí
tást, illetve parancsot.

A toborzás feltehetően már 1938 júniusában elkezdődött. Ezrével jelentkeztek az 
önkéntesek. Augusztus közepén az országos toborzás eredményeként a fővárosban és 
a vidéki városokban létesült 57 lövészalakulattal már összesen több mint 9000 em
ber gyűlt össze.57

A vidéki városokra vonatkozólag csak mozaikszerű részletismeretekkel rendelke
zünk. Az első ilyen részletmozaik Beély Miklós miskolci erdőmérnöktől származik, 
aki elmondotta, hogy az Edelényben és Miskolc környékén összegyűlt önkéntes csa
patnak az ö édesapja, Bély Sándor szigorló erdőmérnök-hallgató, tartalékos 
főhadnagy volt a parancsnoka.5H

Bély Sándorról tudnunk kell, hogy a hazafias érzület tekintetében egészen kivéte
les egyéniség volt. Sopronban az egyetemen az utolsó szemeszter lehallgatása után, 
1914. augusztus 1-jén, 24 évesen, azonnal bevonult katonának. Az első világháborút 
végigharcolta, csak 1918 végén szerelt le. Világháborús katonai szolgálatának utolsó 
hónapjában részt vett a fellázadt eperjesi 67. gyalogezred fosztogató, erőszakoskodó 
legénységének megfékezésében. Erdőmérnöki oklevelét 1921-ben szerezte meg. Azt 
követően -  sok más okleveles erdőmérnökhöz hasonlóan -  elhelyezkedni nem tudott, 
magánmérnökként tengődött. 1938. szeptember 22-én csatlakozott a Felvidék vissza
szerzését célzó önkéntes szabadcsapat- mozgalomhoz.59

Bély Sándorhoz hasonló véletlennek köszönhető, hogy egy másik szabadcsapat 
történetére is fény derült. Márkus László erdőmérnök barátomnál 2005. év őszén tett 
beteglátogatásom alkalmával beszélgetésünk során a szabadcsapatokra terelődött a 
szó. Ekkor Laci felvillanyozódva mondotta, hogy ezekről ő is tudna mesélni, mert a 
szombathelyi szabadcsapatnak ő is tagja volt. O már nem töredékes, hanem 
összefüggő képet adott csapatukról és a velük történtekről.60

Márkus László 1937-ben a szombathelyi Faludi Gimnáziumban érettségizett. 
Erdőmérnök szeretett volna lenni, de szüleinek anyagi helyzete akkor még nem tette 
lehetővé, hogy a soproni egyetemre beírassák. Ezért érettségi után -  az akkori gaz
dasági válság miatt -  volt osztálytársaival és más ismerősökkel együtt munkanélkü

MOL K-429-28-ld, 8. oldal; Csima: 25. oldal.
Bély Sándor erdőmérnöki oklevelének kiállításakor -  Miklós fiának közlése szerint -  a grafikus a nevet „Beély” 
helyett tévedésből „Bély”-nek írta, emiatt édesapja névváltoztatásra kényszerült, mert oklevelének hitelét nem 
kockáztathatta.
MÓL K -184-1940-1-182.817.
Márkusék csapatának története Márkus László betegágyban diktált 5 oldalas visszaemlékezésének mozaikjaira 
épült. A kézirat a szerző birtokában. Márkus László 2007. szeptember 26-án hosszú szenvedés után elhunyt. Ez 
a történet az ő emlékét is őrzi.
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liként alkalmi munkákkal foglalkoztak, délutánonként pedig a MOVE és más civil 
szervezetek helyiségeiben beszélgetéssel töltötték az időt. Ott minden alkalommal ta
lálkoztak a civil szervezetek képviselőinek és más idegeneknek azzal a felvetésével, 
hogy a Felvidék visszacsatolása érdekében tenni kellene valamit, s ez elsősorban az 
ifjúság kötelessége lenne. Utólag vált világossá előttük, hogy a civil szervezetek tu
lajdonképpen ily módon toborozták a szabadcsapatokat.

A csendes toborzás jegyében aztán 1938. nyár végén, egy napon hírül adták, hogy 
itt az alkalom, akik a felvidéki akcióra vállalkozni akarnak, este a szombathelyi állo
máson a budapesti személyvonatnál találkoznak.

Márkus Laci ekkor még alig múlt 19 éves. Édesanyja nem akarta elengedni, de ő 
az összeszokott csapattal együtt kiment az állomásra. Parancsnokuk, szervezőjük 
nem volt, de ők felszálltak a vonatra és elindultak. Mindössze 25-30-an voltak.

Legtöbb, mintegy 1500-1700 önkéntes Budapesten jelentkezett. Ezeket a 
Tattersallban61 gyűjtötték össze, és ott be is öltöztették őket. Egységesen barna 
overált és barna svájcisapkát kaptak. Ez lett akkor az egységes lövészegyenruha. Er
re azért volt szükség, hogy megfeleljenek a genfi egyezmény hadifogoly tétele 1. cik
kelyében foglalt követelménynek, mely szerint a csapatoknak „állandó és messziről 
felismerhető megkülönböztető jelvényt” kell hordaniuk. Sok önkéntest még ezzel az 
egyenruhával sem tudtak ellátni, ezek civil ruhában vettek részt az akciókban, mely
nek súlyos következményei lettek.

Feltehetően a pesti csoporttal egyidőben a vidéki városokban összegyűlt önkénte
seket is beöltöztették a „lövészegyenruhába” Ezt követően kiképzés céljából a 
fővárosban és vidéken összegyűlt 57 lövészalakulatot tizenkilenc zászlóaljba osztot
ták be.62 Esetenként egymástól távollevő vidéki alakulatokat vontak össze egy zász
lóaljba. Ez történt Bély Sándornak az Edelény és Miskolc környéki önkéntesekből 
alakult csapatával is, amelyet -  ahogy később a Zalamegyei Újság 1938. november 
27-i számának mikrofilmjéből kiderült -  a zalaegerszegi, keszthelyi és körmendi szá
zadokkal együtt soroltak be egy zászlóaljba.

Márkus László szombathelyi csoportjának tagjai az elindulást követő nap regge
lén fáradtan és éhesen arra ébredtek, hogy Cegléden megállt a vonatjuk. Kiszállítot
ták őket a kocsikból. Nagyon éhesek voltak, mert meggondolatlanul minden élelem 
nélkül indultak el hazulról. A vonat mellett ácsorogva vették észre, hogy pénzt osz
tanak ki közöttük, hogy valami élelmet vehessenek maguknak. A pénzosztáskor nyil
vántartásba is vették őket. Ekkor döbbentek rá, hogy milyen sokan vannak. Ismerős 
kőszegieket és körmendieket, és néhány katonatisztet is felfedeztek a tömegben, a 
sok ismeretlen között. Az egyiket, aki főparancsnoknak, zászlóaljparancsnoknak 
tűnt, fel is ismerték. A szombathelyi Városi Műszaki Osztály vezetője, vitéz Bici tar
talékos tüzérszázados volt. Ekkor jöttek rá, hogy egy nagy szabadcsapat tagjaivá let
tek. Aztán beszálltak a kocsikba és továbbindultak.

ATattersall a Kerepesi út 7. számú telken 1931-ben lovardának épült óriási csarnok volt. Nevét épittetőjéről, a 
Richard Tattersall híres angol lókereskedőről elnevezett, 1875-ben alapított, hasonló profilú magyar Tattersall 
Egyesületről, majd Rt.-ről kapta. 1954-ben életveszélyessé vált, ezért lebontották.
Csima: 25. oldal.
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A szabadcsapatok zászlóaljparancsnokai törzstisztek, a századparancsnokok álta
lában behívott tartalékos tisztek, a rajparancsnokok tartalékos tisztesek és altisztek 
voltak.

A Budapesten összegyűlt önkéntesekből alakult zászlóaljakat 1938. szeptember
22-én éjjel a Józsefvárosi pályaudvaron bevagonírozták, és útnak indították Vác-Ba- 
lassagyarmat felé. Borsosberényben megszakították az utat, onnan gyalogmenetben 
mentek tovább Romhányig. Ott beszállásoltak, és több napon át menetgyakorlatokat, 
kiképzést tartottak.63

Már útközben is feltűnt, Romhánynál a kiképzés során pedig már nyilvánvalóvá 
vált, hogy sok nyilas párttag van közöttük, akik nagyhangon Szálasit éltették és szi
dalmazták a kormányt. Ezek közül a leghangosabbakat kiválogatták, áthelyezési pa
ranccsal Romhányból visszaküldték Budapestre, s ott azonnal leszerelték.64

Még így is maradt közel 9000 használhatónak vélt ember. Ezeket végig a cseh
szlovák határ mentén helyezték el, különböző kvártélyokon, készenlétben a csehszlo
vák területre zavarkeltés céljából történő bevetésre.

Az egyik, Balassagyarmaton elhelyezett lövészzászlóaljról, illetve annak parancs
nokáról, vitéz Pisky Zoltán alezredesről Kozma Miklós is megemlékezik 
naplófeljegyzéseiben.65 Ez történetünk szempontjából azért érdekes momentum, 
mert Pisky alezredes jól ismerhette Bély Sándor főhadnagyot, az Edelény-Miskolc-i 
csapat parancsnokát, mivel későbbi kitüntetése alkalmából -  Beély Miklós közlése 
szerint -  levélben gratulált neki. így lehetséges, hogy Bély Sándor a zalaegerszegi
ekhez történt csatlakozását megelőzően Pisky alezredes Balassagyarmaton székelő 
zászlóaljában is szolgált.

Szeptember végén Homlok Sándor, a vkf. 5. osztályának vezetője -  a honvédel
mi miniszter, illetve a honvéd vezérkar főnökének 83.260/1938.sz.rendeletére -  
3280/1938.számú, 1938.szeptember 27-én kelt távmondatban közölte a lövészcso- 
port-parancsnokságokkal, hogy: F.év szeptember 28-ával a lövészalakulatok honvéd 
csapatokká alakulnak át. A lövészcsoport parancsnokságok felveszik a M.kir. honvéd 
1-4. lövészcsoport parancsnokság nevet, az I-XIX. zlj. pedig a m.kir. I-XIX. honvéd 
lövész zlj. elnevezést”66.

A távmondat egy másolati példányát, melyet a Hadtörténelmi Levéltár mikrofilm- 
tárában találtunk, a Vkf. 1. osztályának is megküldte. Ebben az idézett mondaton kí
vül sok formai intézkedést is előírt, de a lövészalakulatok átalakulásának rendjét és 
lebonyolításának határidejét nem határozta meg.

Erről az intézkedésről a Romhánynál táborozó önkéntesek október 1-jén értesül
tek. Közülük azokat a hadköteles lövészeket, akik hajlandók voltak a honvédesküt le
tenni és vállalni a katonai fegyelmet, október 2-án feleskették és besorolták a meg
alakuló honvéd lövészzászlóaljakba, akik pedig ezt nem vállalták, elbocsátották67

Mester Kálmán: 21-22. oldal.
64 MÓL K-429-28-ld, 8. oldal.

MÓL K-429-28-ld, 12. oldal.
Hadtörténeti Intézet Levéltára (HIL): VKF. B/225. számú mikrofilmdoboz, 277/1111. számú lemez.
Mester Kálmán: 22. oldal.
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Vezérkari főnöki rendelkezés a lövészalakulatok átalakulásáról

így akkor, október első napjaiban, valamennyi önkéntes lövész zászlóalj m.kir.I- 
XIX. sz. honvéd lövész zászlóaljjá alakult át. Bély Sándorok csapata a XVII. honvéd 
lövészzászlóalj elnevezést kapta.

Érdekes módon a katonai történetírás ezekkel a lövészzászlóaljakkal -  félkatonai 
jellegük miatt -  egyáltalán nem foglalkozik. A VKF. 5. osztályának összefoglaló je
lentése is csak annyi említést tesz róluk, hogy Beregszász tervezett elfoglalásánál a
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vitéz Hajnal alezredes vezette 3 honvéd lövészzászlóaljnak is szerepet szántak, ami
re azonban nem került sor, mert az akciót felsőbb parancsra leállították.68

A Hadtörténelmi Levéltár mikrofilmjein fellelhető néhány jelentés ugyan beszá
mol egyes akciókról, de ezek az érintett alakulatot nem nevezik meg. Az akció 
jellegéből azonban következtetni lehet arra, hogy abban lövészcsapat vett részt. Ilyen 
volt például az esztergomi közúti híd felrobbantásának megakadályozását célzó két 
egyéni vállalkozás:

„Rácz főhadnagy október 6-án 23 órakor anélkül, hogy valakinek erről előzetesen je
lentést tett volna, 80 emberrel Esztergom-tábor külső táborterületéről elindult azzal a 
céllal, hogy a nyárasi szigetnél átkelve az esztergomi közúti híd párkányi hídfőjét elfog
lalja és ezzel megakadályozza annak felrobbantását. A csoport átkelésének megkönnyí
tése végett polgári ruhában átküldött emberük azt jelentette, hogy a Duna túlsó partján 
nincs ellenség. Erre három harácsolt csónakkal megkísérelték az átkelést. Azt azonban 
a Duna túlsó partjától 20 m-re az ellenség erős géppuskatűzzel megakadályozta. Rácz 
főhadnagyon kívül 3 fő sebesült meg. A vállalkozó csoport zöme a nyárasi sziget DK-i 
partjára vonult vissza. Ennek a csoportnak a visszaszállítására intézkedés történt.”69 

A másik hasonló vállalkozás: „Gyimesi József törzsőrmester egy tizedessel és egy 
őrvezetővel október 6-án 13:30-kor saját elhatározásból, anélkül hogy valakinek 
erről előzetesen jelentettek volna, csónakon fegyver nélkül Nyergesújfalunál átkeltek 
a Dunán, a csehek elfogták őket. Eddig nem érkeztek vissza saját területre, dacára an
nak, hogy átkelésük után egy cseh tiszt átkiáltott, hogy kihallgatásuk után 1-2 óra 
múlva szabadon engedik őket.”

Több más hasonló eset is előfordult. Mindegyik alkalommal vizsgálat indult és 
felelősségre vonás is történt. Ezek az esetek mind a lövészek elszántságát és a Felvi
dék felszabadítása érdekében mindenáron való tenniakarását mutatják.

A müncheni egyezmény aláírása után nyilvánvalóvá vált, hogy az etnikai határon 
túlnyúló területi követeléseinket tárgyalások útján nem lehet érvényesíteni. Ennél
fogva Ruszinszkó (többségében ruszinok lakta Kárpátalja) visszaszerzése is csak ka
tonai beavatkozással lesz megoldható. Ezért akkor a lövészzászlóaljakból kivált, ka
tonai esküt nem tett, a csapatokból elbocsátott önkénteseknek szánták azt a feladatot, 
hogy Ruszinszkóban hidak, vasutak stb. felrobbantásával, és a lakosság körében 
megfelelő propaganda révén általános zavarkeltéssel a katonai beavatkozást 
előkészítsék. Ezért ezeket a zászlóaljakból kivált önkénteseket a Ruszinszkó-i határ 
közelében, Vásárosnaményban és annak környékén vonták össze.

A szombathelyi-kőszegi-körmendi egyesített csapat Cegléd után késő este 
Vásárosnaményba érkezett. A „szombathelyi rohamcsapat”-ként emlegetett csopor
tot Namény mellett egy majorban -  Márkus László visszaemlékezése szerint -  egy 
kecskeistállóban szállásolták el. Másnap hajnalban géppuskalövöldözésre ébredtek. 
Hamarosan kiderült, hogy az a naményi Héjjas-csoporttól származott, azok tartottak 
lőgyakorlatot a közeli sportpályán.

Hadtörténeti Intézet Levéltára: Összefoglalás a Ruszinszkó ellen végrehajtott cselekményekről (HILÖF), VKF. 
227. doboz 1939. 5. oszt. eln. 80710-81419.
HIL: VKF. B/225. számú mikrofilmdoboz, 277/1115. számú lemez.
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Aztán itt értesültek arról is, hogy miután kettő kivételével már minden szabadcsapat - 
központi parancsra -  letette a honvédesküt és átalakult honvédcsapattá, az átalakulásra 
vonatkozó parancsot nekik is végre kell hajtaniuk. Ezért reggeli után különös 
sürgősséggel kivezényelték őket a sportpályára, felsorakoztatták őket, és közölték, hogy 
most pedig az eskütétel következik. Ez ellen többen tiltakoztak, mondván, hogy erről nem 
volt szó, de aztán mégis mindannyian letették az esküt. Annak formáját tekintve, minden 
bizonnyal egyedi eset volt az övék, mert az esküt a hazulról vitt szedett-vedett öltözék
ben kellett letenniük, ünnepi beöltöztetésről, a lövészegyenruha kiosztásáról szó sem volt.

Felszerelésüket viszont az eskütétel után kiosztották: mindenki kapott egy csajkát, 
egy kulacsot, egy pokrócot, kenyérzsákot és fegyvert is. Ezzel megszűnt a 
szombathelyi-kőszegi-körmendi szabadcsapat, s átalakult m.kir. XVIII. honvéd lö
vészzászlóaljjá.

Az eskütétel és átalakulás után Vásárosnamény városszéli vályogházaiban he
lyezték el őket. 2 - 3  napig még ott maradtak, aztán meglepetésszerűen átvezényel
ték őket Kisvárdára, ahol részt kellett venniük azon az ünnepségen, amelyen Hajnal 
alezredes, a lövészzászlóaljak egyik csoportparancsnoka mondott beszédet. Nagyon 
valószínűnek tűnik, hogy azért kellett Kisvárdára menniük, mert zászlóaljuk Hajnal 
alezredes csoportparancsnoksága alá tartozott, és az ő jelenlétükkel jelezni akarta 
mondanivalójának jelentőségét. Az ünnepi hangulat biztosítása érdekében 
Kisvárdára érkezésük után végre be is öltöztették őket a lövészegyenruhába: Olajzöld 
motorszerelő kezeslábast, derékszíját és svájcisapkát kaptak. Hajnal alezredes az ün
nepségen mondott beszédében egyébként a „céljainkért folyó bátor, kitartó harcra” 
buzdította őket.

Az ünnepség után 5 - 6  napig Kisvárdán maradtak. Aztán -  megint meglepetés
szerűen -  Tarpára vezényelték őket. Ott azonban olyan nagy tömeg, sok fegyveres 
alakulat volt, hogy alig tudták őket elhelyezni. Az ottani idegen csapatok mind azt 
hajtogatták, hogy napokon belül mindenki bevetésre kerül, s nekik is támadásban kell 
részt venniük.

Tarpán furcsa jelenetnek voltak tanúi. Megérkezésüket követő második nap esté
jén szállásukon néhány idegen jelent meg, és ott nagy titokban hosszas beszélgetést 
folytattak 4 - 5  kiszemelt társukkal, akik aztán lövészegyenruhájukat levetették, civil 
ruhába öltöztek át, és az idegenekkel együtt eltávoztak. Ezt követően őket többé nem 
látták, nem is hallottak róluk semmit. Csak hazaérkezésük után, Szombathelyen érte
sültek arról, hogy a tőlük elvált társaikat besorolták egy nagyobb csapatba, bevetették 
őket, a csehek az egész csapatot elfogták, és minden az illavai börtönbe kerültek.

A zászlóalj számára beharangozott bevetésre azonban nem került sor. Tarpán 
mindössze két napot töltöttek, aztán Gulácsra helyezték át őket. Csak ott értesültek 
arról, hogy Tarpán Beregszász ellen valóban be akarták vetni őket.

Október elején, a lövészalakulatoknak honvéd lövészzászlóaljakká történt átala
kítása után, már a komáromi tárgyalások megkezdése előtt, mintegy 940, az eskü le
tételét megtagadó önkéntes gyűlt össze Namény környékén. Ezeket többségében 
Vásárosnaményban, illetve a környékbeli Gergelyi és Tarpa községekben helyezték 
el. Ezekből alakult meg a Ruszinszkóban bevetésre szánt, rendkívül vegyes összeté
telű szabadcsapat, az „S”-csoport és a Héjjas Iván alparancsnoksága alatt Gergelyi-
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ben elhelyezett, mintegy 150 főnyi, egykori „Rongyos Gárda” tagokból, illetve azok

E két csoport parancsnoka 
Stefán Valér vezérkari százados 
lett, akit az önkéntesek csak 
Szigetváry néven ismertek. Az 
egész ruszin akció katonai és 
szervezési ügyeinek vezetője, a 
lövészezred, vagyis a 19 lö
vészzászlóalj parancsnoka és 
az „S”-csoport elöljáró pa
rancsnoka vitéz Homlok Sán
dor vezérkari ezredes, politi
kai vezetője pedig Ruszinszkó 
visszaszerzésének megszállott 
szervezője vitéz leveldi Kozma 
Miklós volt. (Kozma erre vo
natkozó megbízatását -  saját 

naplófeljegyzései szerint -  1938. október 9-én Imrédy miniszterelnöktől kapta.)71
A Vásárosnaményben összegyűlt vegyes összetételű csapatot Kozma Miklós nap

lófeljegyzéseiben a következőképpen jellemezte: 99A tattersali toborzás teljesen nyi
las jegyben ment. A nyilasok politikai okokból ambicionálták, hogy minél több em
bert küldjenek. Küldték is személyválogatás nélkül azokat, akik Pesten a legjobban 
kiabáltak. Bár a legnyugtalanabb részét már kiselejtezték, de maradt még éppen 
elég. Ok élni és érvényesülni akarnak Pesten és a politikában, nem pedig meghalni 
Beregszász alatt. "72

Ezekből az önkéntesekből alakított 9 járőr és 4 század bevetésével három fázis
ban: területelárasztó, romboló és rohamozó akciókkal tervezték Ruszinszkó meg
szállását fokozatosan előkészíteni.

Az első fázis, a területelárasztás Kárpátalja magyar és ruszin lakossága körében 
röplapok terjesztése, és személyes beszélgetések révén a csehek ellen széles körben 
folytatott propagandát, elégedetlenségre és felkelésre való biztatást jelentette, illetve 
célozta. A második fázisban  vasúti pályák és hidak felrobbantásával, 
távíróberendezések rombolásával katonai alakulatok mozgatásának megakadályozá
sa, a harmadik fázisban pedig egyes városoknak nagyobb egységekkel történő meg
támadásával, esetleg a városok elfoglalásával ugyancsak a zavarkeltés volt a cél.

Az akciók beindítása előtt Stefán százados felderítette a terepet, és megállapítot
ta, hogy a határ túlsó oldalán zárt megfigyelő- és erődvonal van, amelyen csak egy

HILÖF: 1. oldal.
Kozma Miklós: 1935. március 4-től 1937. február 3-ig belügyminiszter, 1938-1939-ben a Magyar Távirati Iro
da és a Magyar Rádió elnöke, 1940 szeptemberétől Kárpátalja kormányzói biztosa. Élharcosa volt Kárpátalja 
visszaszerzésének és a közös lengyel-magyar határ létrehozásának.
MÓL K-429-28-ld, 57. oldal.

leszármazottaiból összetevődött „H”-csoport.70

******

Gyülekezik a Rongyos Gárda.
Forrás: Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története
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helyen, Tarpa községgel majdnem szemben lévő, 1,5 km széles résen lehet egyálta
lán átjutni.

Ezen a résen az első fázisban, már a komáromi tárgyalások megkezdése előtt, ok
tóber 6-án, 7-én és 8-án naponta két-két járőrt küldött át a határon azzal az utasítás
sal, hogy a túlsó oldalon mélyebben derítsék fel a terepet, aztán kelet felé haladva 
árasszák el a településeket röpcédulákkal, fegyvereiket adják át a lakosságnak és 
menjenek át a lengyel határon.

Az első, 3. számú járőr, a tarpai tanító vezetésével a feladatot sikerrel végrehaj
totta és október 24-én átjutott Lengyelországba. A 4. számú járőr, amelyet a tarpai 
segédjegyző vezetett, a röpcédulákat és a fegyvereket a mezőn dolgozók között szét
osztotta, mivel azonban a Verke folyón nem tudott átkelni, vissza kellett térnie. Az 5. 
és 6. járőrt tartalékos tisztek vezették. Ezek hibás térképpel indultak el, eltévedtek, 
rajtaütés érte őket, és a harcban 11 fő elesett, illetve eltűnt, 2 fő fogságba esett és csak
8 fő jutott át lengyel területre.73

Ezt követően a Bátyu-Beregszász-Huszt vasútvonalon folyó csehszlovák csapat
szállítások megakadályozása, illetve fékezése céljából október 9-én, a komáromi tár
gyalások megkezdésével egy időben, már romboló járőröket küldtek át a határon.

Kémeri Nagy Imre tartalékos hadnagy vezetésével a 7. számú járőr azt a feladatot 
kapta, hogy a csehszlovák őrzés előzetes megfigyelése után robbantsák fel a Borzsa 
folyónak Bene község vasútállomása közelében levő hídját. A járőr robbantói a 
hídőrség géppuska tüze alatt felszerelték a robbanótölteteket, és október 9-én éjfél
kor sikerrel felrobbantották a hidat. Aztán a három robbantó baj nélkül visszatért Tar
pára, Kémeri pedig a járőr többi tagjaival együtt -  a parancsnak megfelelően -  elin
dult kelet felé, a röplapokat és fegyvereiket szétosztották a lakosság között, és októ
ber 15-én már lengyel területen voltak. Robbantásuk eredményeként Beregszász és 
Huszt között két héten át szünetelt a forgalom.74

A 8. számú járőr, melynek parancsnoka Szathmáry Király Adám 28 éves 
erdőmémök- hallgató, tartalékos zászlós volt, a 9. számú járőrrel együtt azt a felada
tot kapta, hogy a Bátyú és Beregszász közötti vonalszakaszon a vasút felépítményét 
egymástól 4 km távolságban 3-3 helyen robbantsák fel. A feladatot ugyancsak októ
ber 9-én éjfélkor ők is sikerrel végrehajtották, aztán visszatértek Tarpára. Robbantá
suk következtében a forgalom ezen a szakaszon is több napig szünetelt.75

A kezdeti sikerek után Stefán Valér parancsnok azt gondolta, hogy most már a har
madikfázisban nagyobb vállalkozásba is lehet kezdeni. Ezért Beregszász és Munkács 
katonai erejének felderítése után, a romboló járőrök robbantásaival egy időben, októ
ber 9-én éjjel két tartalékos főhadnagy vezetésével két századot útnak is indított. Az I. 
század feladata Munkács, a 2. századé Beregszász megrohanása és elfoglalása volt.

Kozma Miklós naplófeljegyzései szerint, már amikor a kiadott parancsról értesült, 
aggodalmát fejezte ki a vállalkozás kimenetelét illetően. Ez a tények tanúsága szerint 
be is igazolódott.

HILÖF: 3. oldal.
HILÖF: 4. oldal.
HILÖF: 4. oldal.
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Az 1. század a határon átjutva meggondolatlanul lerombolta a benei vasútállomást, az 
állomásfőnököt lelőtték, s az ezzel járó zajjal felriasztották a környékbeli csendőrőrsöket. 
Azok azonnal két kerékpáros századot és egy harckocsizó szakaszt riadóztattak, és Be
regszász fölött, Dercennél három oldalról közrefogva, megtámadták őket. A század egy 
része a Szemye-mocsarakon átvergődött, de a gyülekezőhely előzetes egyeztetésének hi
ánya miatt a támadás után élvemaradottak teljesen szétszóródtak.

Az akcióban a csupán 9 géppisztollyal, 87 puskával és 220 kézigránáttal felsze
relt 1. század egy 6 harckocsiból álló cseh harckocsizó szakasszal, egy géppuskával,
9 golyószóróval és 220 puskával felszerelt kerékpáros századdal, és 2 golyószóróval 
felszerelt kb. 30 főnyi csendőrséggel állt szemben. Ennek következtében a század 119 
főnyi létszámából 16 halottat vesztett, 40 fő fogságba esett, 6 fő átjutott Lengyelor
szágba, és csak 50 fő, közülük 28 fő csak több hónapos bujdosás után jutott vissza 
magyar területre. A vállalkozás tehát súlyos kudarccal végződött.76

Erről azonban Stefán százados, aki útnak indította őket, csak jóval később érte
sült. Arra gondolt, hogy az előző nap útnak indított 1. és 2. század erősítésre szorul. 
Mielőtt azonban erre vonatkozó javaslatát előterjeszthette volna, az október 10-én 
reggel 7 órakor érkezett 381.009/8. hdm. vkf. 38.sz. parancs elrendelte, hogy vitéz 
Hajnal alezredes vezetése alatt 3 lövészzászlóalj október 10-e éjjelén Tarpánál men
jen át a határon és foglalja el Beregszászt, Stefán százados csapatai pedig ennek 
elővédjeként működjenek.77

Arra vonatkozólag, hogy melyik volt az a három lövészzászlóalj, amellyel Hajnal 
alezredes el akarta foglalni Beregszászt, semmiféle konkrét utalás nem volt 
fellelhető. Márkus László visszaemlékezéséből azonban nagy valószínűséggel követ
keztetni lehet arra, hogy ezek egyike a Vas megyei XVIII. lövészzászlóalj lett volna.

Márkus László visszaemlékezésében a zászlóalj történetének régmúlt eseményeit 
naptári időpontokhoz, érthető módon, nem tudta kötni. A levéltári dokumentumok 
alapján azonban ezeket gyakorlatilag pontosan be lehet határolni: A kisvárdai ünnep
ség, amelyen Hajnal alezredes beszédet mondott, és amelyen Márkusék is részt vet
tek, október 3-án volt. Az eskütétel után 2-3 nappal már Kisvárdán kellett lenniük, 
ebből következőleg az esküt szeptember 30-án, vagy október 1-jén tették le. A három 
zászlóaljat Hajnal alezredes október 10-11-e éjjelén, tehát 7 nappal a kisvárdai ünnep
ség után akarta bevetni Beregszász elfoglalására. A bevetés feltétlenül Tarpáról indult 
volna, mert csak ott lehetett átjutni a határon. Ebből következőleg a XVIII. zászlóalj
nak néhány napi kisvárdai tartózkodás után Tarpára történt áttelepítése egybeesett a 
tervezett bevetés időpontjával. Tarpára tehát azért kellett menniük, mert Hajnal alez
redes csoportparancsnokságához tartozván, őket is be akarták vetni Beregszász ellen.

Bély Sándorék XVII. zászlóalját a Zalamegyei Újság szerint szintén Tarpára ve
zényelték. Valószínűleg ők is Hajnal alparancsnoksága alá tartoztak. Lehet, hogy ők 
is ott voltak a kisvárdai ünnepségen, és őket is ugyanazon okból és ugyanazon céllal 
vezényelték Tarpára, mint a XVIII. zászlóaljat, vagyis azért, hogy őket is bevonják a 
Beregszász elleni támadásba.

HILÖF: 7. oldal.
HILÖF: 8. oldal.
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Október 10-én este 20 órakor azonban vitéz Homlok Sándor vezérkari ezredes, a 
lövészezred és a vásárosnaményi alakulatok elöljáró parancsnoka a helyszínen kö
zölte Stefán századossal, hogy a vitéz Hajnal alezredes vezette három lövészzászlóalj 
támadása elmarad.1*

A XVIII. lövészzászlóaljnak Kisvárdáról Tarpára történt vezénylése, a zászlóalj 
szombathelyi csoportja által Tarpán tartózkodásuk második napjának késő estéjén át
élt jelenet, vagyis szállásukon az idegenek megjelenése, néhány társuknak civil ruhá
ba történt átöltöztetése és ezt követő távozása, majd másnap a zászlóaljnak Gulácsra 
történt áttelepítése kísértetiesen tükrözi a felszínen történt intézkedések egymásutá
niságát és hatását: A zászlóaljnak Tarpára történt vezénylése a Hajnal-akció feltéte
lezett végrehajtására épült, a két- napos tarpai tartózkodás után Gulácsra történt átte
lepítése a Hajnal-akció letiltásának következménye, a tarpai éjszakai jelenet pedig az 
akció leállításával összefüggő pótcselekvésre, vagyis arra utal, hogy a lövészzászló
alj helyett legalább annak néhány tagját vegyék igénybe a tervezett akció végrehaj
tásához.

A Hajnal-akció leállításának hivatalos indokát nem sikerült kideríteni. 
Elképzelhető, hogy ebben közrejátszott Hajnal alezredesnek 1938. október 2-án és 
3-án Kisvárdán mondott beszéde is, melyről Kozma Miklós október 5-i naplófel
jegyzésében a következőképpen emlékezik meg: „Hogy egy alezredes harminc kü
lönféle rangú alárendelt tisztje előtt, akiknek legnagyobb részét személyesen alig is
merhette, olyan módon fakadjon ki a kormány, a közigazgatás, a főispán és a minisz
tériumok ellen, ahogy azt Hajnal tette, egyenesen elképzelhetetlen. Én nem fogom 
őt feljelenteni, de olyanokat mondott, hogy kétve hiszem, hogy a közigazgatás azt ne 
jelentse Pestre, akkor pedig baj lesz. ”79

A tények tanúsága szerint ez be is következett, mert a Hadtörténelmi Levéltár 
mikrofilmtárában talált, a honvéd vezérkar főnökének idecsatolt tiszti parancsa sze
rint Hajnal alezredes, aki október 3-án a kisvárdai községházán tartott beszédében „a 
parancsnoksága alá tartozó csapatkötelékek megalakulására és céljára vonatkozó
lag a nyilvánosság előtt tett kijelentéseivel a szolgálati titoktartás kötelezettsége el
len is vétett, e magatartásával mellőzte az idősebb tiszttől elvárt komoly megfonto
lást és körültekintést ” Ezért őt Werth Henrik, a Honvéd Vezérkar Főnöke 30 napi ál
lomásfogsággal fenyítette meg.80

(Hajnal alezredes személyi iratainak áttanulmányozása során derült ki, 
hogy 1934-ig „j” betűvel írta a nevét, de nemesi származásának 1934-ben történt iga
zolása után jogosulttá vált az „y”-nal írott névhasználatra. A fenyítéséről szóló irat
ban már így, de minden korábbi iratban még j-vel szerepel a neve. A kétféle írásmód 
tehát nem tévedés.)81

Haynal alezredes akciójának leállítását követően Stefán százados némi fontolga
tás után úgy döntött, hogy a már útnak indított 1. és 2. század erősítéseként egy tar-

HILÖF: 8. oldal.
MÓL K-429-28-ld, 52. oldal.
HIL: VKF. B/225. számú mikrofilmdoboz, 277/1123. számú lemez. 
HIL: AKVI 916/1980.
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talékos főhadnagy vezetésével 
a 3. századot is útnak indítja. 
Megfelelő eligazítás után, 21 
órakor a 3. század el is indult.

21:10-kor azonban váratla
nul megjelent a délután útnak 
indított 2. század parancsnoka 
és jelentette, hogy éjszaka a sö
tétben eltévedtek és a határon 
nem tudtak átmenni. Súlyosbí
totta a helyzetet, hogy a század 
szakaszparancsnokai -  mivel 
ivóvizet nem vittek magukkal
-  több embert leküldtek Tarpá
ra, ahonnan azok nem ivóvíz
zel, hanem borral tértek vissza, 
így sokan lerészegedtek.

E kritikus helyzetben 
Stefán százados az eltévedt és 
lerészegedett 2. század pa
rancsnokát utasította, menjen 
vissza, érje utol a néhány perc
cel korábban elindult 3. száza
dot, vegye át a fölött is a pa
rancsnokságot, és azzal együtt 
saját századához csatlakozva 
hajtsák végre az eredeti paran
csot, Beregszász elfoglalását. 
A két egyesített század utóvéd
fedező csapataként 21:50-kor 
Stefán százados -  egy tartalé
kos hadnagy vezetésével -  a 4. 
századot is útnak indította.

E három század azonban a
biztosítás mellőzése és a fe

gyelem teljes hiánya miatt még csúfosabb kudarcot vallott, mint az 1. század. A le
génység nagy része az útközben szerzett italtól lerészegedve szétszóródott. A pa
rancsnokok keresésükre indultak, s eltévedtek. így a századok parancsnokok nélkül 
tévelyegtek összevissza. Végül a három század feletti parancsnokságot egy tapaszta
latlan tartalékos hadnagy vette át.

Október 11-én éjjel, Beregszász és Munkács között, a Salánk-i erdő mellett várat
lanul harcba keveredtek csehszlovák csendőrökkel. Azok újabb egységeket riadóztat- 
tak, s azokkal együtt körülvették a fizikailag és idegileg teljesen kimerült, parancs
nokok nélkül maradt legénységet, akik aztán október 14-én megadták magukat.
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A három század végzetes tévelygése.
Forrás: Mester Kálmán

A mintegy 150 főnyi csehszlovák erő 301 fő t  ejtett fogságba. 5 fő  a megadás elől 
megszökött, 1 főt szökés közben a csehek agyonvertek és a kovászói kőbányában 
zsákba varrva kaparták el112.

A foglyokat a munkácsi vár börtönébe szállították. Ott vallatták és kínozták 
őket október 27-éig. Akkor bevagonírozták és útnak indították őket az illavai fegy- 
házba.

Kozma Miklós szerint ez a szégyenletes esemény három alapvető hibára 
vezethető vissza: ,^4z első hiba az, hogy teljesíthetetlen feladattal alkalmatlan em
bereket zárt kötelékben alkalmaztak. A második, hogy sablonosait, a személyek is
merete nélkül, csupán a tartalékos tiszti rangot nézve választották ki a parancsno
kokat. A harmadik, és ez a legnagyobb hiba az, hogy ilyen nehéz feladatra nem va
ló fic kó ka t ahelyett, hogy hazaküldték volna őket kártyázni, egyáltalán  
eleresztették. ”83

Stefán százados, aki a századokat útnak indította, a történtekről semmit sem tu
dott. Éjt-nappallá téve figyeltette a túloldalt, de az áttett három század tevékenységé
nek Beregszász irányából semmi jelét nem észlelték. Ekkor elhatározta, hogy még 
egy kísérletet tesz.

Október 11-én éjfélkor Beregdaróctól keletre, a Csank-tanyánál egy nagyobb 
csoportot átküldött a határon azzal a céllal, hogy közelítsék meg Beregszászt, derít

82 HILÖF: 14. oldal.
83 MÓL K -429-28-ld, 96. oldal.
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sék ki, mi történt a 10- 
én átküldött századok
kal, és lehetőség sze
rint robbantsák fel a 
beregszászi vasútállo
mást. Szathmáry Ki
rály Ádám három rob- 
bantójával együtt szin
tén részt vett ebben az 
akcióban. A határon 
való átkeléskor azon
ban cseh géppuska
fészkekbe, majd az 
előnyomulás során 

beton-erődvonalba ütköztek, ahonnan géppuskatűz alá vették őket. A csoport zöme 
ekkor visszahúzódott, csak Szathmáry Király Ádám kísérelte meg robbantóival 
együtt az átjutást. Bármerre próbálkoztak azonban, a csehek felfedezték és tűz alá 
vették őket. így nekik is vissza kellett fordulniuk. A kísérlet nem sikerült, de szeren
csére mindannyian épségben vissza tudtak menni.

Ekkor Stefán százados már belátta; tudomásul kell venniük, hogy a Beregszász el
len megkísérelt támadó akció nem sikerült.

Aztán október 13-án észrevették, hogy a csehek a tarpai rést, ahol addig át tudtak 
menni, géppuskás tábori őrsökkel lezárták. Ebből a parancsnok azt a következtetést 
vonta le, hogy az előző időszakban áttett erők tevékenységének -  a 10-én átment há
rom század kudarca ellenére is -  volt hatása. A csehszlovák oldalon idegesség és kap
kodás volt észlelhető. Ennek alapján feltételezték, hogy további kis létszámú vállal
kozásokkal a túloldali nyugtalanságot talán tovább lehet fokozni.

A tarpai rés lezárása miatt azonban a továbbiakban ott már nem lehetett tevékeny
kedni. Ezért az egész, még meglévő csapatnak Tornyospálcára való áthelyezését ha
tározták el. Az áttelepülést október 16-án éjjel hajtották végre. Ezzel egyidejűleg az 
alakulat nevét „S”csoportról Előd zászlóaljra változtatták.

Az áttelepülést követően napról-napra kis létszámú „átsurranójárőröket’’ küldtek át 
a túloldalra. Ezeknek az akcióknak az volt a célja, hogy széles szakaszon és mélységben 
állandó nyugtalanságot keltsenek a csehszlovákok körében. Ezt sikerült is elérni.

Október 19-én Szathmáry Király Ádám ment át három fővel a Bátyu-Beregszász 
közötti vasútvonalszakasz felrobbantása céljából. A járőr a Felső-Szernye-csatornán 
nem tudott átjutni. Szathmáry azonban a jéghideg vízben átúszott a csatornán. A töl
tésen is átvergődött, de a csehek észrevették, és üldözni kezdték. Vissza kellett for
dulnia, akkor viszont belefutott egy cseh géppuskás fészekbe. Még volt annyi ereje 
és lélekjelenléte, hogy közéjük dobjon egy kézigránátot, és a folyóba vesse magát, 
így sikerült a sötétség leple alatt visszajutnia.84

HILÖF: III. időszak, 2. oldal.
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A következő napon, október 20-án éjjel saját készítésű vászoncsónakkal ismét átkelt a 
csatornán, de akkor is azonnal géppuskatűz alá vették, és csak nagy nehezen tudott a túl
só partra és magyar területre visszamenni. A nyugtalanító, idegesítő hatást azonban elérte.

A következő akciók már sikerrel jártak. Ezek eredményeként a csehek 21 halottat 
és 7 foglyot vesztettek, részünkről 2 halott, 8 sebesült és 5 fogoly ellenében.

November 2-t, az első bécsi döntést a Vásárosnaményben és környékén állomásozó 
csapatok, a három vármegye önkénteseiből alakult XVII. honvéd lövészzászlóalj is kitörő 
örömmel és lelkesedéssel ünnepelte meg. Amikor a rádióból felcsendült a Himnusz, 
minden együtt énekelték, és késő éjszakába nyúlóan örömünnepet ültek. November 4- 
én értesültek aztán arról, hogy nem Kárpátaljára, hanem a Csallóközbe vonulnak be. 5- 
én Vásárosnaményben be is vagonírozták őket, és Mátészalka-Nyíregyháza-Debrecen- 
Budapest útvonalon marhavagonokban Győrig utaztak. Onnan gyalogmenetben Alsóvá
moson keresztül november 8-án már a Csallóközben voltak. Medve községben diadal
kapuval fogadták őket. Dunaszerdahelyen át Szentmihályfán és több más községben is 
nagy ünneplésben volt részük. November 24-én Nagyfödémesen búcsúztak el tőlük. A 
diószegi állomáson bevagoníroztak, majd Galántán, Érsekújváron, Komáromon és Cell- 
dömölkön át 25-én minden hazaérkeztek. Érsekújváron Bély Sándor erdőmémök 
főhadnagy és csoportja, Komáromban a keszthelyiek, Celldömölkön pedig a körmendi
ek búcsúztak el a legtávolabb utazó zalaegerszegiektől. Különleges kitüntetésként az 
egész zászlóalj teljes fegyverzettel utazhatott, és csak otthon szereltek le. Otthon termé
szetesen mindannyiukat nagy ünnepléssel fogadták.85

A Vas megyei XVIII. lövészzászlóaljat néhány nappal a bécsi döntés után riadóz
tatták. Tehervonat vagonjaiban Győrbe szállították őket, majd a medvei ideiglenes 
katonai pontonhídon átkelve néhány napi pihenő után részt vettek a felvidéki terüle
tek visszacsatolásában. Teljes katonai felszereléssel végigjárták az egész Csallóközt. 
Eközben egyesek felvetették, hogy Nyitrát és Pozsonyt is vissza kellene foglalni. Er
re -  hála Istennek -  nem került sor, így november 19-én, Márkus László édesanyjá
nak névnapján hazakerültek Szombathelyre.

A visszamaradt Előd zászlóalj november 2-át, a felvidéki területsáv, Ungvár, 
Munkács és Beregszász visszacsatolását követően -  rejtés céljából egyenruhában -  
felvonult a kijelölt új határra, s ott „honvéd időjelző szolgálat ” néven az előzőhöz ha
sonló nyugtalanító, zavaró tevékenységet folytatott.

November 15-én Szathmáry Király Ádám két robbantó járőrrel Radváncnál lépte 
át a határt azzal a feladattal, hogy a Turja-völgyi vasútvonalat szakítsa meg és 
Ókemencénél az Ung-hidat robbantsa fel. A járőr igen erős ellenséges csoportba üt
között, kitérni nem tudott, vissza kellett térnie. Sebesülés nem történt.86

November 18-án -  a Kárpátalja megtámadására vonatkozó kormányhatározat
nak megfelelően -  a zászlóalj azt a parancsot kapta, hogy elszórt időjelző-állomásai 
és csoportjai a honvédségnek 19-éről 20-ára virradó éjszaka az egész arcvonalon 
meginduló támadásához csatlakozzanak.87

Zalamegyei Újság 1938. november 16-i és 17-i száma. Országos Széchényi Könyvtár. Mikrofilmlabor, FM 3/1942.
HILÖF: IV. időszak, 4. oldal.
HILÖF: IV. időszak, 5. oldal.
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A feladat végrehatására nagy lelkesedéssel fel is készültek. Úgy tűnt, hogy végre 
megvalósul, amiért a szabadcsapatok mozgalmához csatlakoztak. A lelkesedést azon
ban hamarosan nagy elkeseredés váltotta fel, amikor 19-én este Homlok Sándor ve
zérkari ezredes, az önkéntes lövészezred parancsnoka közölte, hogy a támadás elma
rad, mert a felvonulással kifárasztott honvédségi alakulatoknak egy nap és egy éjsza
kai pihenőre van szükségük.8S

November 22-én az Előd zászlóalj eredeti állomáshelyére vonult vissza. 24-én pe
dig elrendelték a zászlóalj leszerelését, illetve az „időjelző szo lgá la t”-nak 
Jérképhelyesbítő állomások”-ra való átalakítását, és a felesleges személyek leszere
lését, amit december 10-ig végre is hajtottak..

December 31-én Stefán százados a bécsi döntéssel visszacsatolt Galántán átvette 
az Illaváról hazatérő foglyokat. 1939. január 5-ig Komáromban gondoskodtak róluk, 
azután elbocsátották őket.

A térképhelyesbítők azonban szerencsére továbbra is a visszacsatolt területen ma
radtak. A munkácsi térképhelyesbítő állomás hős tagjai ellenállásának volt ugyanis 
köszönhető a már visszacsatolt Munkácsnak 1939. január 6-a, a görögkeleti naptár 
szerinti karácsony, éjjelén végrehajtott cseh orvtámadás elleni megvédése.™

Abban az időben -  furcsa módon, talán az ünnepekre való tekintettel -  Munká
cson nem volt helyőrség, csak kilenc határőr teljesített szolgálatot. Rajtuk kívül volt 
még nyolc, a vásárosnaményi „H”-csoportból visszamaradt Rongyos-gárdista 
térképhelyesbítő ” katonatiszt, két őrmester és két küldönc a városban, akik a szabad- 
csapatok leszerelése után maradtak vissza, de nekik is csak puskájuk és kézigránát
juk volt ugyanúgy, mint a határőröknek. A városnak tehát összesen 21 fegyveres 
védője volt.

Az akkor már egész Kárpátalján garázdálkodó Szics-gárdisták a térképészekről 
nem tudtak, mert azok nem egyenruhában jártak, viszont azt, hogy a városban csak 
kilenc határőr teljesít szolgálatot, felderítették, és erről a cseheket tájékoztatták. En
nek alapján a csehek megállapodtak a Szics-gárdistákkal, hogy vízkereszt, vagyis a 
görögkeleti karácsony ünnepére virradó éjszaka 3 órakor megtámadják a várost. A 
szicsovikok előző este a Munkáccsal majdnem egybeépült Oroszvég község egyik 
épülőfélben levő házában elrejtőztek, és amikor a harc megkezdődött, géppuskájuk
kal ők is bekapcsolódtak a vérengzésbe.

Ungvár és Klastromalja felől, két irányból két cseh géppuskás gyalogos század tá
madott, tankok, páncélkocsik és tüzérség támogatásával, a csupán puskával és kézi
gránáttal rendelkező védőkkel szemben.

A támadást az ungvári elágazásnál és a Latorca folyó hídján szolgálatban levő 
négy határőr vette észre. A támadók megjelenése azonban az éjszakai sötétben oly 
meglepetésszerű volt, hogy hármat közülük agyonlőttek anélkül, hogy fegyvereiket 
használni tudták volna. A negyediknek még volt annyi ideje, hogy a klastromaljai út 
mellett álló laktanyában levő többi határőr riasztása céljából elkezdjen lövöldözni, de 
aztán egy tank őt is halálra gázolta.

MÓL K-429-28-ld, 122. oldal. 
Mester Kálmán: 307-316. oldal.
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A munkácsi orvtámadás helyszínrajza.
Foirás: Mester Kálmán

A lövöldözésre a laktanyában levő öt határőr azonnal elindult az oroszvégi útel
ágazás felé, és halált megvető bátorsággal felvették a harcot a támadókkal.

A puskaropogás zaja a térképhelyesbítőket is felriasztotta álmukból. Magukra 
kapkodták ruhájukat, magukhoz vették puskájukat, kézigránátjaikat, és kirohantak a 
havas, fagyos téli hidegben a Latorca-híd felé. Éppen, amikor odaértek, eldördültek 
a szőlőhegyen felállított ágyuk, és a cseh gyalogság megindította az általános táma
dást. Ok a helyzetet felismerve, a határőrökkel együtt a védekezés helyett támadásba 
mentek át, és a Latorca-hídját már elért cseheket kézigránátjaikkal visszaszorították 
az ungvári útelágazásig. Halálraszántan, vakmerően hősies küzdelmet folytattak.

Oroszvégen az épülőfélben levő ház padlásáról, amint később kiderült, az 
odarejtőzött Szics-gárdisták ontották a tűzet egy géppuskából a harcolókra. Csapó 
József főhadnagy, aki éppen egy kézigránátot akart elhajítani, onnan találatot kapott, 
holtan esett össze. így járt hamarosan Koncz József hadnagy is.

Rozs József gyalogos, amikor észrevette, hogy egy a sötétből felbukkanó páncél
kocsi közeledik feléje, hozzávágott egy kézigránátot, és amikor a gránát szilánkjai az 
acéllemezen szétfröccsentek, puskájával belelőtt a kocsi pneumatikájába. Erre az be
lefordult az árokba, ő pedig felkapaszkodott a kocsi levegőző nyílására, belelőtt, s a 
kocsi vezetője holtan bukott le. Ekkor azonban megszólalt egy géppuska, az eltalál
ta őt, és ő is holtan rogyott össze.

Szarka István gyalogos észrevette, hogy több cseh katona csónakon akar átkelni 
a Latorcán és hátba akarja támadni a védőket. Habozás nélkül belegázolt a jéghideg 
vízbe, géppisztolyával nekik támadt és lelőtte, illetve elűzte őket. Ezt követően azon
ban ő is találatot kapott, holtan rogyott össze.
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A kilátástalan helyzetben egy hadnagy géppisztollyal egyedül támadt három egy
más mellett elhelyezett géppuskára. Egynek a legénységét lelőtte, a másik kettőnek 
az emberei elmenekültek.

Az egyik őrmester az épülőfélben levő ház padlásnyílásához lopakodott, s egy ké
zigránáttal elhallgattatta a szicsovikok onnan taroló géppuskáját.

Már csak tizenketten voltak életben, ketten közülük is súlyos lőtt sebeket kaptak, 
amikor a két cseh század újabb támadásba lendült. A helyzet már-már kezdett kriti
kussá válni, és a még élő védőket is a megsemmisülés veszélye fenyegette, amikor 
Tiszaújlakról gépkocsikon megérkezett a mintegy 100 fős felmentő csapat. Ok aztán 
a délutáni órákban végleg visszaverték az orvtámadást. Nekik, és -  elsősorban -  a ki
lenc határőr, a nyolc térképhelyesbítő honvédtiszt és embereik önfeláldozó, hősies el
lenállásának volt köszönhető, hogy Munkács megmenekült. A támadásnak kilenc 
hősi halottja volt, tüzérségi találatot kapott a városi színház, a mozi, a Csillag szálló 
és a tisztviselőtelep több épülete, de a város megmenekült!

A felvidéki szabadcsapatok rövid, hiteles története ezzel véget ért. A történetből 
jól kiérződik az alapvető különbség a honvéd lövészzászlóaljak és a Ruszinszkó el
leni tevékenységben részt vett önkéntesek sorsának alakulása között. A soproni egye
temistákból alakult m.kir. VI.honvéd lövészzászlóalj, vagyis a soproni harcéták tör
ténetét tárgyaló, következő fejezet erre a különbségre, s egyben a honvéd lövészzász
lóaljak több ezer lelkes, fiatal résztvevője sorsának szerencsés alakulására világos 
magyarázatot ad. A szabadcsapatok története ezzel válik teljessé.

Befejezésként: A felvidéki szabadcsapatok Ruszinszkó ellen végrehajtott tevé
kenységének eredményét -  Kárpátalja visszafoglalásának előkészítése szempontjá
ból -  nagyon nehéz megítélni. Nehéz ez azért is, mert az önkénteseket 1938. decem
ber 10-én leszerelték, Kárpátalja megszállására pedig csak 1939. március 15-én ke
rült sor. Ennélfogva a szabadcsapatok akcióinak zavarkeltő, nyugtalanító hatása a két 
időpont között eltelt idő alatt teljesen leértékelődhetett.

Az akció személyi, emberi hatásait azonban a rendelkezésre álló adatok alapján 
számszerűsíteni lehet. Ezek szerint a Vásárosnaményben és környékén összevont 
940 önkéntesből

-  37 fő hősi halált halt,
-  343 fő fogságba esett és két hónapon át az illavai fegyházban sínylődött,
-  5 fő a fogságban meghalt,
-  338 fő a fogságból hazaérkezett,
-  19 főt a hazaérkezettek közül azonnal kórházba kellett szállítani, be nem gyógy

ult lőtt seb, orbánc, idegösszeomlás, egyéb betegség miatt,
-  közülük 5 fő még a kórházban meghalt,
-  a hazaérkezettek közül 57 fő 25-100 %-os rokkant volt.90
Ugyanakkor többeket bátor, hősies magatartásuk és több veszélyes akció eredmé

nyes végrehajtásának elismeréséül 1939-ben előléptettek és / vagy kitüntettek:
A munkácsi orvtámadás védőjeként hősi halált halt Csapó F. József főhadnagy 

és Kontz József hadnagy a mag\?ar Felvidék visszacsatolásával kapcsolatos külön-

Mester Kálmán: 327-335. oldal.
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leges helyzetben tanúsított önfeláldozó és vitéz magatartásukért a „Magyar Érdem
rend Lovagkeresztje a hadiszalagon a kardokkal”, Rozs József és Szarka István ön
kéntes gyalogosok pedig az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásukért 
„Magyar arany vitézségi érem ” kitüntetésben részesültek.9I

M* k iír .  bm r/éri v a p n írk a r  l'ÖrtÖkö,

58 . 5 8 2 . szára 

e l i u  B * v k f*-1939«

U é r  n ö k 11 r  n a  k

a caá/tyar F e lv id á k  v i s 9g a c 8&t0l& 6Jl?&l k a p c so la to s?  kU itír- 

löjRoa h e ly ze t^ b o n  a  h o n v é d  lem  t e r é n  k i f e j t e t t  eredxkSnyva

D I C S  í  S {  B I l S S t S É S U E ?  

f e je z e m  k i .

B u d a p e s t .  19*9* é v i  j u l l u e  hő 2 6 -á n .

T e k i n t e t e s

B é X y  1 S é n t í o r  Urnák 

m érnök , e . e ,  fhdp.y.

EDEtÉNY.

Bély Sándor kitüntetése

A M.Kir.Honvéd Vezérkar Főnöke Bély Sándor m érnök főhadnagyot a m.kir. 
XVII. honvéd lövészzászlóaljban a magyar Felvidék visszacsatolásával kapcsolatos 
különleges helyzetben a honvédelem terén kifejtett eredményes működéséért 
„Dicsérő Elismerés”-ben részesítette

A vállalkozás valamennyi életben maradt résztvevője, Bély Sándorék XVII. és 
Márkus Lászlóék XVIII. zászlóaljának tagjai is megkapták a ,,Felvidéki Emlékér
m et”, ezenkívül „Nemzetvédelmi Kereszt”-tel is kitüntették őket.

91 Honvédségi Közlöny: 1939. július 1-től december 31-ig. Személyes ügyek, (névsoros mutatóval) Hadtörténeti 
Intézet Könyvtára.
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A soproni harcéták története

A szabadcsapatok szervezése 1938 második felében országos méreteket öltött. A 
mozgalomba a soproni egyetemisták és a magyaróvári mezőgazdasági akadémia 
hallgatói is bekapcsolódtak. Vállalkozásuk történetét -  a szabadcsapatok történeté
nek egyedi fejezeteként -  az erdészettörténet számára is célszerű megörökíteni. Az 
események után 66 év elteltével azonban az egykori, mintegy 160 résztvevő közül 
már alig él valaki, aki erre vállalkozhatna. A még élők többsége is ma már csak az 
akció során készített fényképeit őrizgeti, de az eseményekre csak homályosan, vagy 
egyáltalán nem emlékszik. Korábban pedig a vállalkozás szigorúan titkos jellege mi
att a történet megírására egyetlen érdekelt sem vállalkozhatott, erre nem is mert vol
na vállalkozni, mert akiről a pártállam idején véletlenül kitudódott, hogy szabadcsa
patnak volt tagja, keserves meghurcoltatásnak volt kitéve.

Ma azonban ez a korlát már feloldódott, és azért vannak még, akik emlékeik alapján 
fel tudják idézni a 66 évvel ezelőtt történteket. Én akkor még csak nyolcadikos gimnazis
ta (soproni licista) voltam, szó sem lehetett arról, hogy szabadcsapatba jelentkezzem, így 
arról emlékeim sem lehetnek. Szerencsére Madas András, aki 1938/39-ben IV.éves 
erdőmémök- hallgató volt és a felvidéki akcióban résztvett, a gyermekei számára írott 
családi krónikájában ezzel kapcsolatos emlékeit is megörökítette. Szabó Károly pedig, aki 
akkor II. éves erdőmémök-hallgató volt, és ugyancsak részt vett az akcióban, 2005. év 
őszén még vállalkozott arra, hogy felelevenítse és átadja az erre vonatkozó emlékeit.92

A következőkben elsősorban az ő személyes élményeik és visszaemlékezésük, az
tán mások mozaikszerű elbeszélései és egyéb források alapján kíséreljük meg a „sop
roni harcéták” történetét megörökíteni az utókor számára:

„1938 szeptembere a szokásos beiratkozással kezdődött -  írja Madas -  , de akkor 
már nálunk is felforrósodott a levegő a németek Szudétaföldre vonatkozó követelése 
miatt. Szeptember közepe táján pedig a mi követeléseinkkel kapcsolatos huzavona és 
a csehek elutasító magatartása következtében már nyilvánvalóvá vált, hogy tenni kell 
valamit, különben a Felvidék visszacsatolásából nem lesz semmi.

Ez idő tájt nagygyűlést szerveztek a Kaszinóban. Ott voltunk valamennyien, de a 
szónokokra nemigen figyeltünk, mert szavalókórusban oly hangerővel kiabáltuk a 
„Mindent vissza! Felvidéket vissza!” jelszavakat, hogy olyat az öreg Kaszinó falai 
még nem hallottak. Néhány nappal a nagygyűlés után az egész egyetemi ifjúságot 
összehívták az Ifjúsági Körbe, s ott a Köri elnök, Juhász László bányamérnök-hall- 
gató, nem külső indíttatás, hanem -  minden bizonnyal -  az ifjúság hangulatát és 
tenniakarását látva, belső, hazafias helyzetfelismerés alapján feltette a kérdést, aka- 
runk-e, hajlandók vagyunk-e a Felvidékért harcba menni? Egy emberként felzúgott 
az egész ifjúság, hogy „Igen!” Aztán valamit alá kellett írnunk. Nem is néztük meg, 
hogy mit írunk alá, csak aláírtuk. Később tudtuk meg, hogy a szabadcsapatba való 
önkéntes belépési nyilatkozatunkat írtuk alá.”

Madas András „Feljegyzések, levelek és visszaemlékezés” című családi krónikájából „A szabadcsapat” című fe
jezet (207.-213. oldal), és Szabó Károly 2004-ben gépelt 4 oldalas visszaemlékezése. Szabó Károly 2005. ápri
lis 23-án meghalt, ez a fejezet az ő emlékét is őrzi.
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*  *  *

Ez az Ifjúsági Körben lezajlott jelenet meglepő ismétlődése az 1921.augusztus
23-án történteknek, amikor Leicht Ottó, az Ifjúsági Kör akkori elnöke, Sopronnak 
Burgenlandhoz való csatolása, és egyben a Trianon elleni lázadás jegyében a 
következő szövegű levéllel hívta össze az Ifjúsági Kör tagjait: 99A haza hív! Kényszer 
nincs. Aki teheti, önként azonnal jöjjön Sopronba!”93 E hívás következtében Trianon 
falán az első rést tulajdonképpen a győztes ágfalvai csaták eredményeként 1921. de
cember 14-én a soproni népszavazás törte át.

* * *

„Röviddel ezután egyik nap megint az Ifjúsági Körbe kellett gyülekeznünk. On
nan kimentünk a lőtérre. Mindenki leadott néhány lövést, s ez volt a katonai kikép
zésünk. Néhány nap múlva ismét behívtak bennünket a Körbe. Ott elmondták, hogy 
valószínűleg be is fognak vetni bennünket, ezért nem mehetnek el a most 
beiratkozott elsőévesek, és egy családból csak egy fiú mehet el. Emiatt például 
Madas András öccse, László nem jöhetett velünk. Az elsőévesekre vonatkozó sza
bály alól azonban voltak kivételek. Bánó István, Fessler József és még néhányan, 
akik a többi elsőéveshez képest túlkorosak voltak, betöltötték a 20. életévüket, azok 
velünk jöhettek. -  Ezen az összejövetelen aztán azt is kihirdették, hogy akik elme
hetnek, szeptember 22-én este 10 órakor gyülekezzenek az egyetemen, a Questura ut
cai oldalán, a hősi emlékműnél.94

A családokban persze az aggodalom magas fokra hágott. Madas András édesany
ja és húga is azt kérdezgette, hova visznek bennünket, miért nem hívtak be katoná
nak, ha szükség van ránk?

22-én este aztán kimentünk az egyetemre. Ott a gyülekezés után az elnök rövid 
beszédet mondott, aztán fogadalmat tettünk. Majd valami kísérteties világítás mellett 
felolvasták a jelentkezés alapján készült névsort. Úgy tűnt, hogy a II-IV. évfolyam 
minden hallgatója, a bányászok, kohászok és az erdészek, s a listázó öreg fiúk is 
mind ott voltak. Később derült csak ki, hogy Éles Lacit az édesapja otthon bezárta az 
egyik szobába, azért nem tudott eljönni. Riedl Gyula és Kőrös Gyula nem volt Sop
ronban, nem tudtak semmit az egész ügyről, ezért ők sem jöttek velünk.

A névsorolvasás után menetoszlopba soroltunk és a családtagok kíséretében elin
dultunk a GYSEV pályaudvarra. Madas Andrást édesanyján, a húgán és az öccsén kí
vül a menyasszonya is elkísérte. Juhász László, Köri elnökünk tűzérhadnagyi egyen
ruhában vezette a csapatot. Az állomáson már benn állt egy üres, személykocsikból 
álló szerelvény. Ott derült ki, hogy egy kisebb csoport „idegen” is csatlakozott hoz
zánk, akik nem voltak valami bizalomgerjesztők! Csapatparancsnokunk vitéz 
Dávidházy István őrnagy úr volt. Ő is velünk utazott. Az ő erre vonatkozó megbíza
tása -  István fiának közlése szerint -  a VKF.95 5. osztályától, vitéz Homlok Sándor 
vkf. ezredestől származott. Beszálltunk a kocsikba. Fülkés és termes kocsik voltak.

„80 eve volt a nyugat-magyarországi felkelés, az ágfalvi csaták és a soproni népszavazás. 4. oldal. Fertő- 
Hansági Nemzeti Park kiadása, Sopron, 2001.
Questura: A mai Gazdasági Főigazgatóság, a „B” épület.
VKF=vezérkari főnökség
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Mi fülkés kocsiba kerültünk. Velünk ott volt még -  
rajtunk kívül -  Hibbey Albert, Szovják Hugó, 
Oroszlány Endre és lovag Thuronyi is. Éjfélkor fel
harsant a sípszó, és mi a Himnuszt kezdtük énekel
ni. Ennek hangjára indultunk ki Sopronból. Aztán 
néhány perc múlva beleéltük magunkat az új hely
zetbe. Madas András felmászott a csomagtartóba, ott 
próbált elhelyezkedni. Hamarosan el is szenderedett.

M agyaróvár
Hajnalban korán ébredtünk. Nézegettük, vajon 

merre járunk. Amikor kiszállásra szólítottak, csodál
kozva láttuk, hogy Magyaróvárra érkeztünk. Valami 
reggelit kaptunk, aztán egy katonai raktárhoz vonul
tunk. Ott kiosztották az „egyenruhákat”. Mindannyi
an barna overált, barna svájcisapkát és derékszíját

Zászlóaljparancsnokunk, kaptunk. Az overált felhúztuk a saját ruhánkra, s ez-
vitéz Dávidházy István őrnagy úr ^  k észe n  ^  az  e g y e n ru h á s  c sa p a t E k k o r tu d m k

meg, hogy valójában önkéntes „szabadcsapat” va
gyis valamilyen félig-meddig illegális alakulat vagyunk.

Aztán rajokba osztottak bennünket. A rajparancsnokokat magunk választottuk. A 
miénk Madas András lett. A rajban, úgy emlékszem, tizenketten voltunk. A mi ra
junkban volt Csutkái Jenő, Szovják Hugó, Sümegi Ervin stb. Ezt követően kiosztot
ták a fegyvereket. Néhány raj géppuskát, a többi pedig puskát kapott. Két páncéltörőt 
is kaptunk. Mi a géppuskás rajba jelentkeztünk. Ez persze azt jelentette, hogy a me
netgyakorlaton cipelnünk kellett a géppuska egységeit. A másik géppuskás raj pa
rancsnoka az idegenek közül került ki, s az első világháborút megjárt szakaszvezető 
volt. Tőle megtudtuk, hogy őket a nyilasok toborozták. így gyanúnk beigazolódott. 
Pékek, kéményseprők, lakatosok stb. voltak közöttük. Nem értettük, hogyan kerültek 
közénk nyilaskeresztes párttagok. Ők erről nem beszéltek. Bennünket pedig különö
sebben nem érdekelt, mert soproni egyetemisták lévén, a volksbundisták és a nyila
sok ellen be voltunk oltva.

A beosztás és felszerelés után orvosi vizsgálat következett. Az orvos nem vizsgált, 
csak végigment a sorokon és mindenkitől megkérdezte, van-e valami szerzett, vagy 
régebbi betegsége, ami harc esetén problémát okozhat. Aztán elhelyeztek bennünket 
az SS-gyárépületben, aminek semmi köze nem volt a német SS Waffen-hez. Ez ha
dianyaggyárnak épült az első világháború alatt, de nem fejezték be az építését. Ha
talmas, emeletes épülettömb volt. Elveszett benne az ember. Mi az emeletre kerül
tünk. A betonpadlóra szalmát szórtak, kaptunk kenyérzsákot és pokrócot, s ezzel ké
szen volt a laktanyai szállásunk. Egy nap alatt a hadsereg részévé váltunk, illetve an
nak egy titokzatos részét alkottuk.

Az épület mellett volt egy kis tó. Jó meleg idő lévén, elrendeződés után, aki akart, 
meg is furdött benne. Fürdés után a parton Szabó Károly játékosan birkózott egyet 
Kassay Lászlóval, ő megszorította az orrát, erre Károlynak még a vére is folyt.
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Néhány nap múlva a magyaróvári 
akadémisták (kb.30 fő) is alakítottak 
egy csapatot. Még Sopronból is jött 
egy nyilas párttagokból álló csoport 
is. így az „idegenek”-kel együtt ös
szesen kb. 160-an voltunk.

A kiképzést Szentkatolnai János 
hadnagy vezette, de a nyilasok között 
voltak kiképzett tisztesek és altisztek 
is, megfelelő válogatás után ők is 
részt vettek a kiképzésben. Ezek kivá
lasztását az őrnagy úr végezte. Néha 
összegyűltünk a géppuska körül, és 
nézegettük, mit is kell vele csinálni. 

Ez volt a fegyveres kiképzés. Eles lövészet nem volt. Viszont egyszer volt egy éjsza
kai menetgyakorlat, ami több órán át tartott. Ezen Madas András menet közben el
szundított. Ez úgy derült ki, hogy amikor felriadt, a szomszédja mondta neki, hogy 
amíg szendergett, a csapat két nótát végigénekelt.

Dávidházy őrnagy urat ritkán láttuk. Rajta kívül még két tiszt volt közöttünk: Ju
hász László tartalékos tüzérhadnagy, a köri elnökünk, ő volt a századparancsnok, és 
Karácsony erdőmérnök-hallgató, a keresztnevére már nem emlékszünk. Ők mindket
ten a szervezési ügyekkel voltak elfoglalva.

Közben hallottuk, hogy szeptember 29-én a négy nagyhatalom, Anglia, 
Franciaország, Németország és Olaszország miniszterelnökei Münchenben meg
egyeztek, hogy Csehszlovákiának át kell adnia Németországnak a Szudétaföldet. 
Nem tudtuk azonban, hogy mi lesz a Felvidékkel. Ekkor került felszínre a „szabad- 
csapatok” szerepe. A minta adott volt: azt kell tenni, amit a szudétanémetek tettek; 
nyugtalanítani kell a Felvidéket, főleg a magyarlakta területeket, aztán majd csak tör
ténik valami. Ezzel kapcsolatban elterjedt az a hír, hogy rohamcsónakokban fogunk 
átkelni a Dunán, meg kell rohamoznunk a túlparti cseh erődöket, majd észak felé 
előretörni, és Szlovákiát elvágni Csehországtól. -  Ha erre sor került volna, nem so
kan maradtunk volna életben!”

Itt meg kell szakítanunk a történetet, hogy idecsatolhassunk egy kis mellékepizó
dot, mely jól szemlélteti az akkori közhangulatot és a szabadcsapatok példájának 
még a középiskolás ifjúságra is gyakorolt mozgósító hatását. Erre az epizódra Bene
dek Attila , gyémántokleveles kohómérnök, egykori „licista” (soproni Evangélikus 
Líceum tanulója), osztálytársam, majd az egyetemen is évfolyamtársam emlékezte
tett, s ennek történetét is ő mondta el. A következőkben őt idézzük96:

„Mi akkor nyolcadikos gimnazisták voltunk. A Kaszinóban tartott nagygyűlés után 
úgy éreztük, hogy mi sem maradhatunk ki a történelem sodrásából, nekünk is tennünk 
kell valamit a Felvidék visszacsatolásáért. A főiskolásokból alakult szabadcsapat, vagyis

Benedek Attila kohómérnök 2004-ben gépelt, 4 oldalas visszaemlékezése.

Szálláshelyünk a befejezetlen gyárépületben. 
Elöl fekvő: Csutkái Jenő, jobbra fekvő: Szabó 
Károly. Az álló sorban balról könyöklő: Madas 
András, mellette: Sümegi Emil. Fotó: Kassay
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a „Pozsonyi Gárda”97 ehhez jó példát és lehetőséget is kínált. Szeptember 22-i elutazá
suk aztán a Felvidék visszacsatolásában való részvételi vágyunkat elhatározássá érlelte.

Mendemondák alapján biztosra vettük, hogy a főiskolások Pozsonyba készülnek, és 
ha hozzájuk csatlakozunk, mi is részt vehetünk a koronázóváros visszafoglalását célzó 
nagyszerű vállakózásban. Arra nem is gondoltunk, hogy ebben mi lesz a mi szerepünk, 
de számoltunk a fegyveres harc lehetőségével is. Forrófejűek voltunk, nem törődtünk 
a veszélyekkel. Amikor aztán az őrnagy úr István fiától megtudtuk, hogy a Pozsonyi 
Gárda Magyaróváron állomásozik, összedugtuk a fejünket, és titokban elhatároztuk, 
hogy a következő hét végén biciklivel elmegyünk Magyaróvárra, megkeressük a sop
roni csapatot, és megkérjük az őrnagy urat, hogy csatlakozhassunk hozzájuk.

Az elhatározást aztán tett követte. Október 1-jén, szombaton korán reggel kilen
cen (Benedek Attila, Bíró Böngér, Csulak Ervin, Frühwirth Endre, Kiss László, 
Molitórisz Miklós, Molnár Gyula, Púm Gyula és Szabó Andor) összegyülekeztünk a 
város szélén, a Csorna felé kivezető út elején. Molnár Béláról tudtuk, hogy ő Csor
nán fog hozzánk csatlakozni, mert a biciklijéért haza kellett mennie a szüleihez, ket- 
ten azonban még hiányoztak. Az egyik Halász Ali volt, mert péntek délután ő is ha
zament a biciklijéért Répceszemerébe, de édesapja nem engedte visszamenni Sop
ronba. Erről értesíteni akart bennünket, de nem sikerült. A másik hiányzóról, aki 
egyik tanárunk fia volt, szintén nem tudtunk semmit.

így aztán nélkülük elindult a csapat. Csornán Molnár Béla csatlakozott hozzánk. 
Aztán még néhány megállót közbeiktatva, estefelé megérkeztünk Magyaróvárra. 
Megkerestük a Pozsonyi Gárda szálláshelyét, ahol nagy örömmel fogadtak bennün
ket. Vacsorát és szálláshelyet is kaptunk. Megvacsoráztunk, jót aludtunk, aztán va
sárnap reggel még valami egyenruhafélével is elláttak bennünket. Már az udvaron fel 
is sorakoztunk, amikor észrevettük, hogy két ismerősnek tűnő férfi közeledik felénk.

Két kedves tanárunk, Oravecz Lajos és Prőhle Jenő voltak. Átadták igazgatónk, 
Németh Sámuel józanul megfogalmazott, atyai szeretetet sugárzó, hazahívó üzene
tét. Feltehetően az a társunk, aki Halász Alin kívül nem jött el a gyülekezőre, elmond
ta tervünket édesapjának, ő bizonyára sietve értesítette igazgatónkat a történtekről, ő 
pedig két tanárunkat küldte utánunk és értünk.

Nem tehettünk mást, összecsomagoltunk, tanárainkkal együtt vonatra szálltunk és 
visszatértünk Sopronba. Hétfőn reggel aztán az igazgatói irodában kemény fejmosás
ban volt részünk. Igazgatónk megrovó szavait azonban így fejezte be: „Jól van, fiúk, 
derék gyerekek voltatok!” Kezet fogott valamennyiünkkel, s ezzel az ügy lezárult, a 
kaland véget ért, de emléke megmaradt!”

A Főiskolát ugyan már 1934-ben a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez csatol
ták, s ezzel egyetemi rangot nyert, a soproniak azonban az akkor már „egyetemi hallgatóikat még 1938-ban, 
sőt azt követően is „főiskolás”-ként emlegették. A „Pozsonyi Gárda” elnevezést valószínűleg licisták találtak ki. 
Ehhez -  feltehetően -  az a történet szolgáltatott alapot, amit Dávidházy őrnagy úr István fia mesélt el licista ba
rátainak. Eszerint a főiskolás szabadcsapat megalakulása után Albrecht királyi herceg, aki ugyanannak a sopro
ni gyalogezrednek, melyben Dávidházy őrnagy úr is szolgált, egy másik zászlóalj parancsnoka volt, rá akarta be
szélni az őrnagy urat, hogy a rábízott főiskolás zászlóaljjal csatlakozzék az ő zászlóaljához, és ketten együtt raj
taütésszerű támadással foglalják el Pozsonyt. Albrecht herceget, amikor ez az ötlete kitudódott, átvezényelték a 
dandártörzsbe, így terve kútba esett, (v.ö.: SSz. 48 (1994) 64-68.)
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Vitkán
Madas András és Szabó Károly visszaemlékezésében a licisták látogatásáról nem 

esik szó. Nem is találkoztak velük. Az ő történetük azzal folytatódik, hogy: „Októ
ber első napjaiban (feltehetően a licisták Sopronba való visszautazását követő napon) 
letettük a honvédesküt. Ezzel megalakult a m.kir.VI. honvéd lövészzászlóalj, és mi 
annak tagjai lettünk. Ekkor kihirdették, hogy az eskü letétele most már szigorú titok
tartásra kötelez, senkinek semmi velünk történt eseményről nem szabad, sőt tilos be
szélnünk.

Ezután rövidesen ismét bevago- 
níroztak bennünket, megint isme
retlen úticéllal. Itt már nem sze
mélykocsikba, hanem vagonokba 
kellett beszállnunk. Egyszer csak 
Budapestre érkeztünk. Kiszállási 
engedélyt nem kaptunk, pedig a 
szerelvény több órán át egy mellék- 
vágányon állt. Pestről kelet felé 
utaztunk, aztán Vásárosnaménybe 
érkeztünk. Ott kiszálltunk a vago
nokból és gyalogosan a mintegy 
3-5 km-re levő Vitka községbe 
mentünk.

Ott rajonként elszállásoltak ben
nünket, általában elhagyott, üres lakó- és gazdasági épületekbe. Mi szerencsére egy 
zsidó boltos jó állapotban levő, padlóburkolatú, többszobás, üres házában kaptunk el
helyezést, mivel a boltos az üldöztetés elől már korábban elmenekült. Hálóhelyünk 
itt is a padlóra szórt szalma volt. Ellátásunk, élelmezésünk Óváron és itt is nagyon jó 
volt. Kitűnő székelygulyásokat kaptunk, korlátlan repetával. Mindannyian jócskán 
meg is híztunk.

Humoros eseteink is voltak. Rövidesen Vitkára érkezésünk után Szabó Károly 
bejelentette, hogy közeledik a névnapja, s ez alkalomból jó lenne tortát ennünk. A 
raj természetesen örült a javaslatnak. Károly azonban közölte, hogy a torta megvá
sárlásához neki megvan a pénze, de gyalogolni nem szeret. Ezért tortát csak akkor 
ehetünk, ha valaki vállalkozik arra, hogy a vásárosnaményi cukrászdából elhozza 
a tortát. Szovják Hugó és Sümegi Ervin vállalták, hogy futva meghozzák. A távol
ság oda-vissza kb. 8-10 km volt. Megjött a torta. Jóízűen megettük, még némi itó- 
ka is volt hozzá.

Még egy nevetséges esetünk volt:
Egyik társunkat elneveztük Pompeji katonának. A kiképzés során hallottuk, hogy 

az őrségbe állított katona a posztját leváltásáig el nem hagyhatja. Ennek a társunknak 
őrségben sürgős szükséglete támadt. Mivel azonban helyét nem hagyhatta el, szük
ségletét állva, a nadrágjába végezte el. Ezért lett „Pompeji katona”

Az ilyen tréfás eseteink mellett jó menetgyakorlataink is voltak. Ehhez kapcsoló
dó kedves emlék az a nóta, amit a menetgyakorlatokon szoktunk énekelni:

Indulás Vitkára.
Álló sorban középen: Hibbey Albert, mellette balról 

Kassay László, jobbról: Oroszlány Endre. Fotó: Kassay
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Holdvilágos az éjszaka, menetel a magyar baka,
Hajlik a föld alatta.
Nem messze van ide hozzánk a kanyargó Nyitra vize 
Eljutunk mi odáig.
Megsiratja, meg is bánja az a gaz cselák,
Nem hiába vár reánk egy kökényszemű lány.
Holdvilágos az éjszaka, menetel a magyar baka,
Hajlik a föld alatta.

A menetgyakorlatok mellett itt éleslőgyakorlat is volt. Ez abból állt, hogy a gép
puskát a körletünktől nem messze levő Kraszna folyó magas partján állítottuk fel, s 
a közeli földről gyűjtött sütőtököket dobáltuk és géppuskával szétlőttük.

Teltek-múltak a napok. Aztán jöttek a hírek. Megtudtuk, hogy Vásárosnaményban 
egy másik, nagyobb létszámú önkéntes csapat is van. A híreket általában onnan hoz
ták. Többek között az a hír járta, hogy át kell törnünk Lengyelországba, és létre kell 
hoznunk a közös lengyel-magyar határt.

Október közepe táján és azt követően sok olyan hír látott napvilágot, hogy 
Ruszinszkóban nagy a nyugtalanság, a községeket és városokat ismeretlen forrásból 
származó, magyar és ruszin nyelven 
írt röpcédulákkal árasztják el, ezek
ben felkelésre és szabotázsra lázítják 
a lakosságot. Jött olyan hír is, hogy a 
röpcédulákat terjesztő és lázító ma
gyar szabadcsapatok garázdálkodá
sát a csehek megszüntették, a hatá
ron átment fegyveres önkénteseket 
elfogták és a hírhedt illavai börtönbe 
szállították. Egy ilyen fogolynak a 
beszédét hallottuk is a rádióban. El
mondta saját történetét, és igyekezett 
mindenkit lebeszélni arról, hogy 
fegyveres akcióban részt vegyen.

Német híradásra hivatkozva azt 
is hallottuk, hogy Ruszinföldön súlyos összetűzések vannak a cseh katonaság és a la
kosság között, a helyzet már-már polgárháborúra hasonlít. Özönlenek magyar terü
letre a ruszinszkói menekültek, valamit tennünk kellene az ottani magyarok érdeké
ben. Annak is hírét vettük, hogy egyeseket közülünk is át fognak vezényelni a hatá
ron, hogy ott robbantásokat, bizonyos akciókat hajtsunk végre. Ezt azonban szigorú
an titokban kell tartani, beszélni az ilyen akciókról semmiképpen nem szabad.

A mi zászlóaljunkból akcióra soha senkit nem vezényeltek. Közülünk akcióban csak 
azok vettek részt, akik azt önként vállalták és nagykorúak voltak, elmúltak 24 évesek. 
Egyik nap aztán megjelent nálunk Szathmáry Király Ádám, akiről tudtuk, hogy listázó 
erdőmémök-hallgató. Az ő csapatuk Vásárosnaményban volt elszállásolva. Észrevettük, 
hogy ő nagy titokban beszélgetett idősebb társainkkal. De ők a beszélgetésről semmit sem

Lőgyakorlatra felkészülve.
Álló sorban balról a harmadik: Sitkey János, a térdelő 
sorban áll: Bánó István, a jobb szélen: Kassay László. 

Fotó: Kassay
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árultak el. Egyik éjjel aztán arra ébredtünk, hogy kö
zülünk egyeseket keltegetnek. Ők készülődtek és el
mentek. Reggelre se hírük, se hamvuk nem volt. Köz
tük volt valamennyi idősebb bányász, Binder Béla, 
Rosta Ferenc, Dunkel Kornél, Apostol Tamás és 
Burghardt Zoltán. De erdészek is mentek velük néhá- 
nyan, így például Páris János és Iby (Pankotai) Gábor, 
talán Csutkái Jenő is. Ahogy elmentek, el is váltak 
tőlünk, valószínűleg csatlakoztak Szathmáryékhoz. 
Azután már nem is igen találkoztunk velük.

Akcióikról soha nem beszéltek, így azokról sem
mit sem tudtunk. Azt is csak véletlenül ejtették el, 
hogy egyik alkalommal az akcióról visszafelé jövet 
felmásztak egy betonerőd tetejére, s az ezzel oko
zott zajra az erődben fények gyúltak ki, de aztán 
minden elcsendesedett, és gond nélkül vissza tudtak 

jönni a határon át. Páris János is csak itthon, Sopronban mesélte el, hogy az egyik 
robbantásos akció során légnyomást kapott és bizonyára ez okozta a rossz hallását.”

A valóság csak e beszámolóval kapcsolatos kutatás során a „Ruszinszkó ellen 
végrehajtott cselekményekkel foglalkozó VKF jelentés” mellékleteiből derült ki98, 
hogy ti. Binder Béla, Rosta Ferenc, Dunkel Kornél bányamérnök-hallgatók és Páris 
János erdőmérnök-hallgató alkották azt a csapatot, amely Szathmáry Király Ádám 
vezetésével több sikeres akciót hajtott végre:

-  már a vásárosnaményi 8. és 9. járőrök által október 9-én éjfélkor végrehajtott 
vasútrobbantásokban is részt vett Binder Béla, Dunkel Kornél és Rosta Ferenc,

-  október 11-én a beregszászi vasútállomás felrobbantására indult vállalkozás
ban Binder Béla, Dunkel Kornél és Rosta Ferenc,

-  novem beri5 -16-án a turjavölgyi vasútvonal megszakítását célzó robbantási 
akcióban Dunkel Kornél és Rosta Ferenc, majd

-  november 19-20-án a cigányosi, propaganda célú vállalkozásban Binder Béla 
és Páris János, végül

-  november 20-21-én a Szvoboda község feletti vasúti áteresz felrobbantását 
célzó akcióban Dunkel Kornél és Rosta Ferenc vett részt.

„Október vége felé, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a Felvidék egy részét bé
kés úton vissza fogjuk kapni, azt az értesítést kaptuk, hogy egy magas rangú katonai 
személyiség fogja csapatunkat megszemlélni. Meg is jött, csizmában, lóháton. Igen te
kintélyes külsejű, harciasnak tűnő alezredes volt. Mi a Krasznához vezető út mellett, 
a füves réten sorakoztunk fel a szemlére. Akkor láttuk csak, hogy milyen sokan va
gyunk. Az alezredes -  emlékezetünk szerint -  a következő beszédet intézte hozzánk:

„A nevem Takács alezredes. A lövészezred parancsnoka vagyok. Az első világhá
borúból mint főhadnagy jöttem haza egy géppuskás századdal, beolajozott, 10 gép-

HIL Összefoglalás a Ruszinszkó ellen végrehajtott cselekményekről. Melléklet: Rövid vállalkozásokban 
résztvcttek névsora.
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puskával, fegyelmezett legénységgel. 
Ha a vörösök szét nem züllesztik a 
hadsereget, meg tudtuk volna védeni 
Magyarország régi határait. De ta
nultunk belőle, most viszszakapjuk 
egy részét a Felvidéknek, mert saj
nos békés úton kerül vissza ez a ki
sebb rész, nem fegyverrel, de addig 
nem nyugszunk, míg az elveszett te
rületeket vissza nem szerezzük mara
déktalanul. A közeljövőben önök is 
bevetésre kerülnek, és akkor látszik 
majd meg, hogy milyen hű hazafiak, 

mennyire képesek harcolni, szenvedni, és ha kell meghalni is a szabad magyar hazá
ért. Most befogunk vonulni Kassára, de nem tesszük le a fegyvert, hanem Kassáról 
levonulunk Szegedre és a börtönből kiszabadítjuk vezérünket, Szálasi Ferencet! ”

Elhűlt bennünk a vér. Hiszen ez nyílt lázítás a Kományzó Úr ellen, akire esküt tet
tünk! A beszédet fagyos csend fogadta. Nyilvánvaló volt, hogy Takács alezredes nem 
erre várt. Utána Dávidházy őrnagy úr mondott pár szót, amelyből kiérződött, hogy az 
eskünkhöz tartjuk magunkat.

Lassan kezdett kirajzolódni bennünk a kép. A Felvidék visszaszerzésével kapcso
latos, a kormány által is elfogadott akciót fel akarták használni a hadseregben már 
jelenlévő nyilas tisztek és a nyilaskeresztes párt arra, hogy fegyveres alakulatokat 
szervezzenek, és egy esetleges puccsal megszerezzék a hatalmat. Nyilvánvalóan 
ezért adta ki a nyilaskeresztes párt tagjainak, hogy jelentkezzenek a szabadcsapatok
ba, készen további akciókra. Takács alezredes biztosan nem is gondolt arra, hogy itt 
van egy olyan alakulat, amely hű a Kormányzóhoz, és szemben áll a nyilaskeresztes 
mozgalommal. Ezért mert az egész zászlóalj előtt Horthy ellen lázítani.

Az ügy azért közöttünk nem keltett különösebb figyelmet, annál is inkább, mert már 
egyre nagyobb izgalommal vártuk, hogy mikor lesz végre, és mi lesz a döntés a Felvidék 
ügyében. Néhány nap múlva, november 2-án aztán megtudtuk, hogy véget ért a bécsi kül
ügyminiszteri konferencia, és megszületett a döntés, mely szerint az új határ Pozsony 
alatt kezdődik, majd északra Nyitra alatt húzódik, innen tovább keletre, majd Kassától 
észak felé halad és magába foglalja Ungvárt, Munkácsot és Beregszászt is. Nagy volt az 
öröm, de azért többre számítottunk. Csak a magyarlakta területeket csatolták vissza.

Ez idő tájt hallottuk azt a hírt, hogy a kormány tárgyalt a lövészzászlóaljak 
helyzetéről, és elhatározták, hogy ilyen nagy létszámú, egyetemistákból álló alakula
tot nem szabad harcba küldeni.

Közben zászlóaljunk egy részét, elsősorban az idősebbeket, így például Iby 
(Pankotai) Gábort és Hibbey Albertet is a kézsérülése miatt, már korábban, október 
végén leszerelték.

A bécsi döntés után bennünket még nem szereltek le, de parancsot kaptunk, hogy 
készülődjünk, mert hamarosan indulunk. November 5-én be is vagoníroztunk, és el
indultunk vissza, nyugat felé.

Menetgyakorlat Vitkán: Milyen sokan vagyunk. 
Fotó: Kassay
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Irány Somorja
Budapesten áthaladtunk, és 6-án délelőtt Horthy ünnepélyes bevonulása alkalmá

val, Komáromba érkeztünk. Láttuk a túloldalon, a nagytemplom tornyán a nemzeti
színű zászlót. Azt hittük, hogy mi is a bevonulok között leszünk, de nem így történt.

Néhány órai várakozás után továbbindultunk Győrbe, majd tovább Magyaróvár
ra. Ott kiszálltunk a vagonokból, és rövid pihenő után gyalogmenetben elindultunk 
Halásziba. Ott besoroltunk a Csallóközbe bevonuló soproni 7. gyalogdandár kötelé
kébe, és lövészegyenruhánk kiegészítéseként kaptunk egy nemzetiszínű karszalagot, 
majd továbbindultunk.

Doborgaz-szigetnél az e célra épített pontonhídon átmentünk a Dunán, és novem
ber 6-án délután a gyalogdandár kötelékében részt vettünk a somorjai 
bevonulásban.Ott nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtak bennünket. A főtéren 
nagy díszlépést vágtunk ki Dávidházy őrnagy úr előtt. Aztán elszállásoltunk. Köz
épületekben helyeztek el bennünket, az eddigiekhez hasonlóan padlón és szalmán. 
Szálláshelyünk és élelmezésünk itt még jobb volt, mint az előző helyeken. Néha itt 
is voltak menetgyakorlatok, de itt már szabadabban mozoghattunk.

Egyszer csak elterjedt a hír, hogy a katonaság bált fog rendezni a bevonulás meg
ünneplésére. Mondtuk is az ottani lányoknak, akiket az üzletekben, vásárlás közben is
mertünk meg, hogy őket is meghívjuk, majd jót fogunk mulatni. Néhány nap múlva 
azonban kiszivárgott a hír, hogy a bált nem a falu népének és a katonaságnak, hanem a 
tisztikar a környék előkelőségeinek fogja rendezni. Fel voltunk háborodva, hogy ami
kor a helybeli magyarokkal egy kicsit össze akarunk ismerkedni és barátkozni, akkor 
már nem vagyunk elég előkelőek?! Dávidházy őrnagy úr is fel volt háborodva, hogy 
minket nem hívtak meg. Meg is mondta, hogy ő sem fog elmenni az emberei nélkül. 
Végül is elrendeződött a dolog, mert a lakosság is kívánta a mulatságot. így aztán lett 
egy bál az előkelőségek számára, amelyre hat fiút közülünk is meghívtak, és lett egy 
mulatság a helybeliek, a lövészzászlóalj tagjai és a katonaság számára.

A bálon a tisztek atillában, a hölgyek díszmagyarban voltak. A zenét a katonaze
nekar szolgáltatta. Játszottak keringőket, slágereket. Igen gazdag büfé is volt. Ott 
volt a soproni helyőrség parancsnokának, Zalai tábornoknak a lánya is, őt táncoltat
tuk hatan, felváltva, folyamatosan. Ott volt Temesvári Milán altábornagy, hadtestpa
rancsnok is. Ő elbeszélgetett velünk, mondván: „Fiúk, m ost leszereltek, de remélem, 
ha újra szükség lesz rátok, m egint jö t tö k ? ! ” „Igen” feleltünk egybehangzóan.

A mulatságot a helyi iskola nagy tornatermében, egyéb helyiségeiben és az udva
ron rendezték. A helyiségeket mi díszítettük fel. Az ehhez szükséges anyagot a hely
beli üzletek adták. Színes világítás is volt, néhány diszkrét kis zuggal. Sokat táncol
tunk. Jól sikerült, kedves, emlékezetes mulatság volt.

Vissza Sopronba
A bál és a mulatság után még egy ideig Somorján voltunk. Aztán november 22- 

én -  a lakosság sűrű búcsúintegetése és a lányok kíséretében -  útnak indultunk, visz- 
sza azon az úton, amelyiken jöttünk. Magyaróváron leszereltünk, és november 23-án 
késő este megérkeztünk Sopronba. Nagy tömeg várt az állomáson. Tapssal és sok vi
rággal fogadtak bennünket. Örömteli visszaérkezés volt.
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Azok, akik már korábban, még Vitkán leszereltek, itthon már mindent elmeséltek, 
így nekünk nem sok mesélnivalónk maradt. Inkább ők fogadtak minket új történetek
kel, mert például Iby Gábor már az esküvőjét is megtartotta. Binder Béla és Rosta 
Ferenc novemberi utolsó vállalkozásuk után valószínűleg szintén leszereltek, és már 
korábban hazaérkeztek, mint mi. így ők voltak Iby Gábor esküvői tanúi.

Kissé lehangoló mellékzöngéje volt hazaérkezésünknek, hogy a ránk várakozó 
családtagoktól megtudtuk, hogy az egyetem 1938/39. évi tanévnyitó ünnepélyét már 
hazaérkezésünk előtt 10 nappal, november 13-án megtartották, tulajdonképpen a már 
korábban hazaérkezettek fogadására. így mi Wálder József, az akkori rektor ünnepi 
beszédének lényegi mondanivalóját, mely valamennyi harcétának szólt, nem hallhat
tuk, csak a Soproni Hírlap november 15-i számában olvashattuk: ,,Megnyitó beszé
dében Wálder József ezévi rektor hangsúlyozta azt az örvendetes tényt, hogy az ifjú
ság nagy számban tett eleget hazafias kötelességének. Ennek az évszázados Alma 
Maternek a diákjai mindig ott sorakoztak a zászlók alatt, ha a haza hívta őket. Eh
hez a hazajias tradícióhoz a mostani hallgatók is hűek maradtak. Ennek a lángoló 
hazaszeretetnek különös jelentősége van itt a magyarság határánál ”

Sopron közönségének rólunk szóló megemlékezését azonban a Soproni Hírlap 
november 25-i számában már örömmel olvashattuk: „A hazatért soproni lövészeket 
meleg szeretettel fogadta a város hazafias közönsége. A soproni lövész század, mint 
ismeretes, részt kért abból a munkából, mely az elmúlt hetekben az életerős, megal
kuvást nem ismerő magyar ifjúság számára adódott. Feladatuk elvégzése után a sop
roni lövészek szerdán este különvonaton tértek vissza az ősi városba. Az állomás 
előtti téren összegyűlt közönség szűnni nem akaró éljenzéssel, és virágesővel fogad
ta azokat a soproni jiúkat, akik nagyidőben tanúsítottak készséget arra, hogy a nem
zetért készek életüket is feláldozni. ”

Hazaérkezésünk örömére a híres HISZ cukrászda kihirdette, hogy a hős harcétá- 
kat megvendégelik, csak ne egyszerre jöjjenek. A szíves vendéglátást néhányan 
igénybe is vették.

Amikor aztán az egyetemen visszaültünk a padokba, még a „harcéták” dicsfény
ét éreztük a fejünk körül. Csakhamar rádöbbentünk azonban arra, hogy a félévi 
előadások rövidesen befejeződnek, és elkezdődik a vizsgahónap. Mivel azonban mi 
az előadásokon nem vettünk részt, nagyon nehéz lesz a vizsgákat letennünk.

Néhány nap múlva azonban a hirdetőtáblán megjelent a közlemény, hogy a val- 
lás- és közoktatásügyi miniszter (gróf Teleki Pál) 28.982/1938.IV.számú rendelete ér
telmében:

„Mindazoknak az egyetemi hallgatóknak, akik igazolt katonai szolgálatuk (va
gyis a lövészzászlóaljakban való részvételük) miatt nem tudtak az I. félévi tanul
mányi kötelezettségüknek eleget tenni, az 1938/39. tanév I. féléve szabályszerű félév
ként beszámítandó, ha az 1939. január 2-től február 11-ig az egyetemek karain szer
vezett pótfélévi tanfolyamon részt vesznek. Az évfolyamonként szemezett pótfélévi 
tanfolyamon a tanárok összevontan előadják az I. félév tananyagát és megtartják a 
szükséges mértékben a kapcsolatos gyakorlatokat.... A félévi tandíjak és a mellékdí
jak csak egyszer fizetendők. Ezért azok a hallgatók, akik jelen tanév I. félévére szóló 
díjakat befizetik, a pótfélévre díjakat nem tartoznak bejizetni. Azok a hallgatók pedig,
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akik csak a pótfélévre iratkoznak be, a félévi díjakat tartoznak befizetni. A pótfélévi 
tanfolyamra a beiratkozások határideje: 1939. évi január 2-7. Az előadások kezdete 
pedig: január 9-e.... A kötelező vizsgaidőnek a katonai szolgálat okából való kény
szerű elmulasztása miatt a vizsgázót hátrány nem érheti. ”"

Ez a közlemény nagy megkönnyebbülést jelentett mindannyiunk számára. Az en
gedélyezett pótfélév alatt a vizsgákra nyugodtan felkészülhettünk, és az I. félévet 
eredményesen, jól tudtuk lezárni.”

A pótfélévre az egyetemi főkönyvek tanúsága szerint összesen 71 hallgató, 39 
erdőmémök-, 17 bányamérnök- és 15 kohómémök-hallgató iratkozott be, közülük ös
szesen 15 elsőéves, 23 másodéves, 19 harmadéves és 20 negyedéves volt. Ezek szerint 
a „harcéták” legalább 71-en, de ennél feltétlenül többen voltak, mert például az idősebb, 
listázó hallgatók, többek között Binder Béla, Dunkel Kornél, Páris János, Rosta Ferenc 
a pótfélévre biztosan nem iratkoztak be. Ez adatok alapján nyilvánvaló, hogy az akció
ban való részvétel kizáró feltétele nem az volt, hogy a jelentkező ne elsőéves, hanem 
legalább 20 éves legyen, különben a csapatnak nem lehetett volna 15 elsőéves tagja.

A pótfélévet szabályozó 28.982/1938.IV.számú VKM. rendelet nemcsak a sopro
ni, hanem a katonai szolgálatra bevonult valamennyi egyetemi hallgató tanulmányi 
kevezményeire vonatkozott. Ez viszont egyértelműen arra utal, hogy a szabadcsapat
okba sok más egyetemről is jelentkeztek hallgatók.

A történet záróakkordjaként a csapat, 
vagyis a M.Kir. VI. Honvéd Lövész zász
lóalj minden tagja 1939-ben megkapta a 
„Felvidéki Emlékérmet” és a „Nemzetvé
delmi Keresztet”100. Ezenkívül a Vitka- 
Vásárosnaményból kiinduló vállalkozá
sokban való részvételükért és bátor helyál
lásukért, illetve

a magyar Felvidék visszacsatolásával 
kapcsolatos különleges helyzetben tanúsí
tott önfeláldozó és vitéz magatartásáért 
Szatmáry-Király Ádám hadnagy „Ma
gyar Érdemrend Lovagkeresztje a hadisza
lagon a kardokkal ”, Bély Sándor Nemzetvédelmi Kereszt-jének elő- 

az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és hátlapja. Forrás: Beély Miklós fotómásolata 
magatartásáért Binder Béla, Dunkel
Kornél és Páris János önkéntesek „Magyar kis ezüst vitézségi érem ”

a Felvidék visszacsatolása alkalmával különleges beosztásban teljesített kitűnő és ér
tékes szolgálatáért Rosta Ferenc önkéntes „Magyar bronz érdemérem a hadiszalagon ”

99 Nyugat-Magyarországi Egyetem Levéltára, Mastalímé dr. Zádor Márta könyvtári és levéltári főigazgató 
15/41/2004. számú közlése a szerző részére.
Felvidéki Emlékérem: Vörös-kék csíkos szalagon függő bronzérem. Előlapján PRO PATRIA ET LIBERTATE 
köriratban II. Rákóczi Ferenc mellképe. Hátlapján „A Magyar Felvidék felszabadulásának emlékére” Nemzet- 
védelmi Kereszt: Keskeny fehér csíkos selyem szalagon függő oxidált ezüstkereszt. Középpajzsát a koronával 
fedett magyar királyi címer képezi, hátoldalának középpajzsán A HAZÁÉRT 1940 felirat olvasható.
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csapatparancsnokuk, vitéz Dávidházy István őrnagy pedig Kárpátalja vissza
foglalása alkalmával a hadműveletek végrehajtásánál teljesített eredményes közre
működéséért „Dicsérő Elismerés a hadiszalagon, a kardok egyidejű adományozása 
mellett ” kitüntetésben részesült.101

Ezzel tulajdonképpen be lehetne fejezni a M.Kir. VI. Lövészzászlóalj, vagyis a 
„soproni harcéták” történetét. Van azonban a történetnek még egy fontos, meghatá
rozó kísérő eleme, amiről Madas András édesanyja csak a csapat hazaérkezése után 
tudott beszámolni.

Elbeszélése szerint a csapat szeptember 22-i elutazása után Sopronban zavaros 
kósza hírek terjedtek el: Az egyetemistákat illegális szabadcsapatokba vitték, melyek 
nem tartoznak a honvédség kötelékébe, ezért a fiúk nagyon veszélyes helyzetbe ke
rülhetnek!

Ezek a hírek Madas András édesanyját növekvő aggodalommal töltötték el. Ezért 
már a csapat elutazását követő napon levelet írt gróf Teleki Pál, akkori vallás-és köz- 
oktatásügyi miniszternek, s abban felvilágosítást és segítséget kért fia és a többi sop
roni egyetemista sorsának, helyzetének tisztázására vonatkozóan.

Leveleiről nem szokott másolatot készíteni, de a Telekinek írott levélre -  édesany
ja elmondása alapján -  Madas András jól emlékezett. Eszerint102:

„Főméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Uram!
Segítségét kérem abban az ügyben, ami a soproni Egyetem hallgatóival az el

múlt napokban történt. Az Ifjúsági Körben összehívták a diákságot és felszó líto t
ták őket, hogy jelentkezzen mindenki, aki a Felvidéket vissza akarja foglalni. M in
denki jelentkezett és mindenkivel aláírattak valami papírt, majd közölték, hogy éj
félkor mindenki legyen a GYSEVpályaudvaron, jó  bakancsban és meleg ruhában. 
A pályaudvaron egy üres vonat várt rájuk, abba beszálltak és egy őrnagy vezeté
se alatt elindultak.

Azóta tele vagyunk aggodalommal. A kósza hírek szerint valamilyen illegális ala
kulatba, „szabadcsapat”-ba vitték őket, nem is tartoznak a honvédséghez, ismeretlen 
céllal, civil ruhában akarják felhasználni őket.

Kegyelmes Uram!
Hazáját szerető magyar anya vagyok, özvegyen nevelem két fiamat, mindkettő a 

soproni Egyetem hallgatója. Ha a haza hívja őket, megértem, imádkozom értük. De 
a haza védelme a honvédség feladata! Öltöztessék őket honvéd egyenruhába, tartoz
zanak a honvédség szervezetébe, tegyenek honvédesküt, képezzék ki, és ne civil ruhá
ban, ismeretlen szervezetben, ismeretlen célra használják fe l  őket.

Bízom Miniszter Úrban, mint az ifjúság nagy barátjában.

Őszinte tisztelettel:
özv. Muck András né ”

ld. a 91. jegyzetet.
Madas András gépelt visszaemlékezése. Kézirat a szerző birtokában.
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A szabadcsapatoknak a HM vezérkari főnöksége által vezényelt szervezéséről 
Imrédy, az akkori miniszterelnök, aki 1938. május 14-én alakított kormányt, bizo
nyára tudott, a kormányt azonban erről -  feltehetően -  nem tájékoztatta. Ennélfog
va Teleki az ügyről, és főleg arról, hogy a szabadcsapatokba egyetemi hallgatókat 
is tömegesen bevontak, semmit sem tudott. Ezért özv. Muck Andrásné levele na
gyon meglephette. A levélre ő gyakorlatilag azonnal válaszolt, és -  minden bizon
nyal -  megtette a szükséges intézkedéseket is. A honvédelmi miniszternél valószí
nűleg tiltakozott az egyetemistáknak ilyen illegális alakulatokba történő bekapcso
lása ellen, és intézkedést kért azok alakulatainak honvédségi szervezetté történő át
alakítására.

Minden bizonnyal ennek tulajdonítható a honvéd vezérkar főnökének 
83.260/1938. számú, a honvédelmi miniszter rendeletére kiadott leirata is , melynek 
alapján az önkéntes lövészalakulatok honvéd csapatokká alakultak át.

Teleki válasza, melynek eredetijét a család megőrizte, a következő volt103:

Nagyságos Asszony!

Hozzám intézett levelére válaszolva értesítem, 
hogy megértem anyai aggód sát és ilyen értelemben igyek
szem eljárni. - A magara részér "1 ebben az irányban meg
nyugtatást is ryertem.

Őszinte tisztelettel:

//

Nagyságos
özv. Muck Andrásné úrasszonynak,

Sopron.

1115 Teleki levelének eredeti példánya Madas András birtokában.
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Teleki intervenciója alapján Homlok Sándor vezérkari ezredes, akinek a felügye
lete alatt folyt a szabadcsapatok szervezése, Muck Andrásnénak Teleki által átküldött 
levelére szintén azonnal válaszolt. A család ennek eredetijét is megőrizte104:

I t . k l r ,  honvéd l S v é s a e a r e d ,

18. ,........................................ azám.

L e p .1930.

N agyságos

Ö8V. M u c k  A n d r á s á é  

ú r n ő n e k ,

S u d a té t é n y .19 38 . s z é p  t . 29 . — 3... ..—

Bxmyadi J á n o s  u  35 .

l e v e l é r e  é r t e s í t e n i , h o g y  a  t u d a k o l t  szesaólyek a. a .  

k i r . V I .h o n v é d l ö v é e z s á s z l ó a l J  á l lo m án y áb a  Ö nkén tes  j e l e n t k e z é s  a l a p j á n  f e l 

v é t e t t e k .B e v e z e t t e k :  a  honvédé sk-Ut l e t e t t é k  éa  íg y  j e l e n l e g  a m . k l r . h e n v é d -  

tség t e l j e s j o g ’'* én — ——— «

É r t e  e i  t m a , hogy a  m .k i r .h o n v é d  ség  a z a b a d o a a p a to k a t  

nea a l a k í t o t t  éa  Íg y  ag g o d a l* n .  t e l j e s e n  f e l e s l e g e s .

Homlok Sándor levelének az az állítása, hogy a lövészzászlóaljakba felvettek a le
vél keltezésének dátuma, vagyis 1938. szeptember 29-e előtt letették a honvédesküt, 
nem felelhet meg a valóságnak. Az önkéntes zászlóaljaknak honvédcsapatokká 
történő átalakulására vonatkozó rendelkezést ugyanis Homlok Sándor ugyan szep
tember 27-én írta alá, de abban az átalakulás végrehajtására vonatkozólag határidőt 
nem, csak annak szeptember 28-ával történő megkezdését írta elő. A rendelkezésről 
a Romhánynál állomásozó alakulatok október 1-jén értesültek. Náluk az átalakulás 
folyamata, az eskütétel előkészítése csak ekkor kezdődhetett, s az eskütételre csak 
október 2-án kerülhetett sor. Nagyon valószínű, hogy Magyaróvárait, a VI. lövész-

104 Homlok Sándor levelének eredeti példánya Madas András birtokában.
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zászlóaljnál, vagyis a „soproni harcéták”-nál ugyanez a folyamat játszódott le, s 
Madas András és Szabó Károly emlékezetének megfelelően ők is október első nap
jaiban tették le az esküt.

A lövészalakulatoknak honvédcsapatokká történő átalakítására vonatkozó rendel
kezés szeptember 27-i keltezése alapján ugyancsak nagyon valószínűnek tűnik, hogy 
e rendelkezés kiadását is Madas András édesanyjának Telekihez írott levele, és Tele
ki intervenciója váltotta ki. Homlok Sándor levelének záró mondata sem felel meg a 
valóságnak, hiszen a szabadcsapatok toborzása Homlok Sándor vezénylete alatt 
folyt, de ezt nyíltan nem ismerhették el. Feltehetően Madas András édesanyja leve
lével elindított folyamatnak volt a következménye az is, hogy október 10-én Homlok 
Sándor leállította három lövészzászlóaljnak a 381.009/8. hadm. V. vkf. 38.sz. parancs 
alapján vitéz Haynal alajos vezérkari alezredes vezetésével Beregszász megtámadá
sába tervezett bevetését.105

Márkus Lászlónak a felvidéki szabadcsapatok történetében említett, a XVIII. 
lövészzászlóaljnak Kisvárdáról Tarpára történt vezénylésére és az ott történtekre 
vonatkozó visszaemlékezése alapján nagy a valószínűsége annak, hogy ez a dön
tés közvetlenül Márkus Lászlóék XVIII., Bély Sándorék XVII. és a soproni harc
éták VI.zászlóalját érintette. Márkus Lászlóék zászlóalját ugyanis október 3-án 
Kisvárdára vezényelték, hogy ott meghallgassák Haynal alezredes ünnepi beszé
dét, melyben „bátor, kitartó harcra” buzdította őket. Az ünnepség után néhány 
nappal meglepetésszerűen Tarpára irányították őket, s oda október 9-én, azon a 
napon kellett megérkezniük, amikorra a Haynal-akció időzítve volt. Tarpán az ot
taniak beszédéből értesültek arról, hogy bevetés következik, és ők is bevetésre ke
rülnek. Bély Sándorék ugyanebben az időben szintén Tarpán voltak. Nagyon va
lószínű, hogy őket is azért vezényelték oda, mert a Haynal-akció keretében be 
akarták vetni őket. A soproni harcéták ez idő tájt ugyan Vitkán táboroztak, de a 
szemlét tartó Takács alezredes beszéde alapján szintén valószínűsíthető, hogy az 
akcióban őket is számításba vették. így az akciónak Madas András édesanyja le
velével elindított folyamat eredményeként történt leállítása mindhárom zászlóalj 
számára sorsdöntő volt.

Ezzel függhet össze az a hír is, amit a csapat Vitkán tartózkodásának utolsó nap
jaiban hallottak, hogy ti. a kormány határozata értelmében nagyszámú egyetemisták
ból álló alakulatokat nem szabad harcba küldeni. Utólag az is valószínű lehet, hogy 
a pótfélév engedélyezésére vonatkozó rendeletet Teleki azért adta ki, mert emléke
zett özv. Muck Andrásné levelére, s a soproni egyetemisták vállalkozására, és azokat
-  a levél hatása alatt -  hazafias vállalkozásuk hátrányos következményeitől is meg 
akarta óvni.

E folyamat valószínűségét a szabadcsapatok történetének eseményei egyértelmű
en igazolják. A soproni „harcéták” történetének legfontosabb eleme mindenesetre az 
a két levél, melyet Madas András megőrzött, mert ezek e folyamat biztos hátterét ad
ják.

HIL Ö sszefoglalás a Ruszinszkó ellen végrehajtott cselekm ényekről. 8. oldal.
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Befejezésként hasonlítsuk össze a M. Kir. VI., valamint a XVII. és a XVIII. Hon
véd Lövészzászlóalj történetét a Vásárosnamény körzetében összevont és ott működ
tetett, valóban illegális szabadcsapatok történetével.

A Honvéd Lövészzászlóaljak „harcétái” történelmi időkben háromhónapos, ön
ként vállalt, szigorúan titkos minősítésű, veszélyesnek indult küldetésből és veszé
lyes környezetből épen, egészségesen, egy országjáró kirándulás és a visszacsatolt 
Felvidékre való bevonulás örömteli élményével térhettek haza, és 1939-ben elisme
résként megkapták a Felvidéki Emlékérmet és a Nemzetvédelmi Keresztet.

Ezzel szemben a Vásárosnaményben összevont, vegyes összetételű önkéntes csa
patokat rendkívül veszélyes akciókba vezényelték, amelyeket teljesíteniük kellett. 
Ennek végeredménye sok halott, számos sebesült és rokkant, több száz, két hónapig 
az illavai fegyházban kínlódott szerencsétlen ember volt.

Ennek alapján nyilvánvaló, hogy a „harcéták” és a honvéd lövészzászlóaljak tag
jai sorsának kedvező alakulása -  minden valószínűség szerint -  Madas András édes
anyja által kétségtelenül isteni sugallatra írott levélnek tulajdonítható.

Jelentős szerepe volt ebben Dávidházy őrnagy úrnak is, aki a VI. Lövészzászlóal
jat elvitte Vitkára, hogy ott a „harcéták” megismerhessék a másik önkéntes csapatok 
helyzetét és az ottani körülményeket, de vigyázott arra, hogy veszélyes akciókban 
csak a csapat 24 évesnél idősebb, megfontolt tagjai vehessenek részt. Az ő nagysze
rű hadműveleti tervező- és szervező- készségének köszönhették azt is, hogy Vitkáról 
úgy indította el visszafelé a csapatot, hogy Halásziban besorolhassanak a 7. gyalog
dandár kötelékébe, s így részt vehessenek Somorján az ünnepélyes bevonulásban. 
Ezért Madas András édesanyjának és Dávidházy őrnagy úrnak az emlékét hálával és 
szeretettel őrzik a „harcéták”, és mi, az utódaik is.
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