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Az Osztrák–Magyar Monarchia katonája,  
a Cseh-szlovák Légió tisztje, a csehszlovák  
haderQ	fQtisztje,	a	Szlovák	Köztársaság	tábornoka 
(Gondolatok Augustín Malárról)

(Bevezetés) Augustín Malár tábornok (a képen1) a szlo-
vák katonai hagyományok egyik meghatározó alakja, aki 
nagy szerepet vállalt a szlovák haderQ, vagyis a szlovák 
katonai hagyományok megteremtésében. Az 1939–1944 
között létezett Szlovák Köztársaság egyik meghatározó 
katonai személyisége, aki megfelelQ harcászati–hadm_-
veleti ismeretekkel rendelkezett a magasabb egységek 
vezetéséhez és katonai m_veletek irányításához. Ebben 
az idQszakban talán az egyik legfelkészültebb szlovák 
katonatiszt volt, amelyet alátámaszt, hogy meghatározó 
szerepet vállalt a szlovák katonai felsQoktatás megala-
pításában. A katonai elméleti ismereteit nemcsak cseh-
szlovák katonai felsQoktatási intézményekben, hanem 
Franciaországban és Romániában is bQvítette. A hivatásos 
katonai professzionalitását az is erQsíti, hogy hiányzott belQle az a politikai érzék, amely-
lyel nagyobb sikereket tudott volna elérni, valamint amelynek hiánya a bukásához és a ha-
lálához vezetett. A tábornok életérQl átfogó monográfia még Szlovákiában sem született, 
rövidebb – szakfolyóiratokban és életrajzi kiadványokban megjelent – visszaemlékezések 
alapján ismerhetQ meg a története.

A csehszlovák hagyományokkal ellentétben 1945-öt követQen nem neveztek el ró-
la települést, amely mögött feltehetQen az állhat, hogy meghatározó szerepet vállalt a 
Szovjetunió elleni hadjáratban, valamint a Szlovák Nemzeti Felkelésben betöltött szerepe 
nem volt egyértelm_. A tábornok az 1939-es magyar–szlovák katonai konfliktusban2 vál-
lalt kulcsszerepe ellenére ismeretlen a magyar közvélemény elQtt, amelyet jól bizonyít, 
hogy a legismertebb internetes keresQn3 összesen hat magyar nyelv_ találat van „Augustín 
Malár” névre, de ugyanakkor pozitív elQrelépésnek tekinthetQ, hogy egy rövid – feltehe-
tQen a szlovák nyelv_ változatból fordított – életrajza megtalálható a Wikipédia szabad 
enciklopédia magyar változatán, amely életérQl sajnos csak általánosságokat tartalmaz.

(Gyermekkor, iskolák) Augustín Malár 1894. július 18-án született a jelenlegi FelsQ-
Ausztria területén, Reitern4 településen, amely nem volt a családjának lakóhelye, mert 
szülei házalásból5 éltek, és éppen azon a településen tartózkodtak, amikor megszületett 
a gyermekük. Augustín gyermekkorát Óturán6 töltötte a családi házban7. A Malár család 
nagyon szerény körülmények között élt. A szülQk továbbra is kereskedelemmel foglalkoz-
tak, amely miatt sokat voltak távol a településtQl. 1900-ban megszületett öccse, Ján Malár, 
aki szintén katonatiszti karriert futott be a csehszlovák, majd a szlovák haderQben, vala-
mint aktív szereplQje volt a Szlovák Nemzeti Felkelésnek. Augustín 1900–1906 között 
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járt Óturán a hatosztályos evangélikus elemi iskolába, ahol magyar és szlovák nyelven 
tanult. 1906-ban az iskola elvégzését követQen, a szakolcei8 gimnáziumban kezdte meg 
a nyolcosztályos középiskolai tanulmányait, ahol kizárólag magyar volt a tanítási nyelv. 
1913-ban meghalt édesapja, amely jelentQs hatást gyakorolt rá. A gimnáziumot végül a 
soproni Evangélikus Líceumban fejezte be, ahol a világháború kirobbanásának évében, 
1914-ben érettségizett. 1914 szeptemberében kezdte meg felsQfokú tanulmányait a pozso-
nyi Evangélikus Teológiai Akadémián. A Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös 
elleni merényletet követQen a halott fQherceget gyalázó, gúnyos megnyilvánulásai miatt a 
rendQrség letartóztatta. Malár a „Hej, szlávok9” cím_ dalt énekelte, amely az 1900-as évek 
elején a pánszláv mozgalom, késQbb az 1939–1944 között létezett Szlovák Köztársaság, 
majd Jugoszlávia himnusza volt. 1914. október 21-én hét hónapos börtönbüntetésre ítél-
ték. A büntetését a szombathelyi börtönben töltötte le.10

(Az elsQ világháborúban) A világháború 1915-ben magával sodorta, mert az általános moz-
gósítási felhívás után május 8-án bevonult KQszegre, ahol a Császári és Királyi 72. gya-
logezredhez (Pozsony) osztották be. Az alakulatnál a szlovák nemzetiség_ek többségben 
voltak. Május végén átvezényelték a Császári és Királyi 64. „Moricz Von Auffenberg gya-
logsági tábornok” gyalogezredbe (Szászváros11). 1915 júliusában és augusztusában Bruck 
an der Leithában12 lévQ tartalékos tiszti iskolát végezte el, amelyet követQen november 
1-jével kadét rendfokozatot kapott. 1915. december 1-jén alakulatával az orosz frontra 
vezényelték, ahol már az ezred IV. zászlóaljában a 15. század 3. szakaszának parancsnoka 
volt. A keleti fronton ezrede részt vett Galícia visszafoglalásában, azon belül a Gorodisce 
környéki harcokban. 1916. április 1-jén zászlóssá léptették elQ. Még áprilisban ezredével 
együtt áthelyezték az olasz frontra, ahol október 10-én – feltehetQen a nyolcadik isonzói 
csatában – olasz fogságba esett. A csata 1916. október 9. és 12. között zajlott le, amely az 
Isonzó-folyónál Görz13 település közelében lévQ comeni fennsíkon olasz támadással kez-
dQdött, de a Monarchia csapatai a megerQsített védelmüknek köszönhetQen visszaverték az 
olasz támadást.14 A csata alapjában véve egy erQ-eszköz felQrlQ ütközet volt, mert mindkét 
oldalon a veszteség megközelítette a 20 000 fQt15, amelyhez hozzá kell számolni jelentQs 
számú hadifoglyot is. Az Osztrák–Magyar Monarchia HadseregébQl fogságba esett katonák 
többsége hQsies ellenállása ellenére került hadifogolytáborban, de voltak köztük, akik az 
elhúzódó harcok miatt inkább dezertáltak. A dezertáltak nemzetiségi megoszlására ugyan 
ellentmondó adatok vannak, de nagy számmal voltak köztük csehek és szlovákok is.

Malárról nem ismert, hogy miként esett fogságba. Több fogolytáborban is megfor-
dult, többek között Materában (Basilicata)16, Pollában17 és Padovában. Két hónap után, 
1916 decemberében itt csatlakozott alhadnagyként a cseh és szlovák önkéntesekhez, 
akik harcolni akartak az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege ellen. A monarchia egy-
kori katonáit a fronton felderítésre, valamint kémkedésre használták az olasz csapatok. 
Olaszországban ezekbQl az egykori hadifoglyokból 1917-ben szervezték meg az elsQ ön-
kéntes alegységeket, amelybQl létrejött az oroszországi példa alapján az olaszországbeli 
Cseh–szlovák Légió. A létrehozás folyamata nagyon összetett és lassú volt, mert 
Franciaországban és Oroszországban sokkal gyorsabban sikerült megszervezni a lé-
gió csapatait. A Cseh–szlovák Nemzeti Tanácsnak (CSNR18) kellett közbenjárnia, hogy 
megalakuljanak Olaszországban a cseh–szlovák alegységek. A CSNR részérQl Milan 
Rastislav Stefanik tábornok járt közben az olasz kormánynál a Légió létrehozása ügyé-
ben. A megállapodást végül csak 1918. április 21-én írták alá. A szervezet parancsnokává 
Andrea Graziani olasz tábornokot nevezték ki. 1918 második felében a két hadosztályból 
létrehozták a Cseh–szlovák Hadtestet, amelynek a létszáma elérte a 19 476 fQt.19
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Malár 1918. február elején csatlakozott a Légióhoz, amelyet követQen már február 13-
án Cseh-szlovák Légió hadnagyává léptették elQ. Február 18. és március 31. között részt 
vett a légió szlovák részének megszervezésében fQleg a 7. cseh és szlovák hadifogoly-
zászlóalj tagjaiból. Április 1-jén 7. zászlóalj 2. szakaszának parancsnoka lett, majd május 
24-én áthelyezték 33. cseh–szlovák lövészezredhez, amely Foligne-ben állomásozott. Az 
ezred 7. századának szakaszparancsnoka volt. 1918 júniusának közepén átvezényelték a 
6. cseh–szlovák hadosztály alárendeltségébe tartozó 34. cseh–szlovák lövészezredhez, 
ahol szeptemberben átvette a 9. század parancsnokságát. A hadosztályhoz négy lövészez-
red, valamint egy tüzérezred tartozott.

Malár hadosztályát 1918 augusztusában a Garda-tóhoz vezényelték, ahol a tó és Adige-
folyó között foglalták el állásaikat. Az 1. (olasz) hadsereget erQsítették meg a cseh–szlo-
vák hadosztállyal. A légió katonái a stratégiai fontosságú Doss Alto csúcs (703 m tszf, 
Trento körzetében) védelmével bízták meg. Augusztus végén Monarchia katonái támadást 
intéztek a cseh–szlovák állások ellen. Malár századával részt vett a Doss Alto-i harcok-
ban. A harcok során elQléptették fQhadnaggyá.

Csehszlovákia 1918. október 28-ai megalakulását követQen a többi Olaszországban 
harcoló cseh–szlovák légióssal együtt viszonylag gyorsan visszatért Szlovákiába, hogy az 
új állam védelmében vegyenek részt. Az Olaszországban megszervezett 6. és 7. gyalog-
hadosztály állománya jelentQs szerepet vállalt a jelenlegi Szlovákia területének több sza-
kaszban történQ elfoglalásában20, majd a déli határainak védelmében. A hadosztályok ve-
zetését továbbra is olasz katonák látták el. A honi területen megalakult csehszlovák erQk 
csak támogató feladatokat végezhettek. A 34. lövészezred Ipolyság21 és Losonc22 közötti 
szakasz (demarkációs vonal) védelméért felelt. Az ezrednek január 7. és 11. között kellett 
elérnie a demarkációs vonalat, amely során kisebb magyar ellenállással kellett szem-
benézniük.23 Malár december 24-én érkezett haza az óturai szülQi házba, majd egészen 
1919. október 15-ig részt vett a katonai m_veletekben. Közben századossá léptették elQ. 
A 34. lövészezred január 29-én és 30-án nagyobb összecsapásba keveredett Losoncnál, 
amelyben 45 fQt vesztettek és a foglyok száma pedig elérte a 219-et.24 Az összecsapások 
következtében olasz parancsra a csehszlovák alegységek elfoglalták az Ipoly-folyó déli 
partszakaszát is, amelynek során átlépték a demarkációs vonalat. Ennek következtében 
több t_zharcra is sor került a csehszlovák és a magyar katonák között. 

A Magyarországi Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének északi támadó hadm_veletei 
miatt átszervezték és megerQsítették a Szlovákia területén tartózkodó antant-csapatokat. 
Malár alakulatát a Nyugati Hadseregcsoport alárendeltségébe helyezték és átnevezték 
7. légiós hadosztállyá (Nyitra25). A hadosztály felelQsségi körzete is módosult, mert a 
Pozsony és Léva26 közötti szakasz védelméért felelt. Malár a Nyitra körzetében állomá-
sozó dandár kötelékében szolgált, ahol a dandár 2. (felderítQ) osztályát vezette. Ebben az 
idQszakban Malár alapvetQen felderítQ, valamint tolmács feladatokat látott el. A dandár 
parancsnoka Kieffer ezredes volt. Június 9-én a dandár ellentámadást indított Lévánál, 
de nem érte el az elvárt sikert. Malár alakulatával a Nyitra és Balassagyarmat térségében 
folytatott m_veletekben is részt vett. 1919 októberétQl Ungvárra vezényeltek, ahol a husz-
ti csendQrség parancsnoki beosztását látta el 1920 februárjáig.

(Csehszlovákiában) A Tanácsköztársaság bukása, a trianoni békeszerzQdések megkötésé-
vel, valamint Csehszlovákián belüli helyzet normalizálódásával Malár nem hagyta ott az 
új, csehszlovák hadsereget. 1920 februárjától a csehszlovák fegyveres erQk kötelékében 
szolgált, mint a pozsonyi Országos Katonai Parancsnokság27 2. törzsosztályának tisztje. 
1920–1921-ben Franciaországban bQvített katonai elméleti ismereteit, amikor a Saint 



32 DR. VIDA CSABA: AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA KATONÁJA...

Cyr-i Katonai Akadémiára28 járt. 1921–1922-ben három szlovák nemzetiség_ társával 
együtt elvégezte az 1920-ban létrehozott hranicei Katonai Akadémiát29. Az akadémián 
alapvetQen csapattiszteket képeztek ki, de az elsQ években iskolai végzettséggel nem 
rendelkezQ magasabb rendfokozatú egyének is részt vettek a képzésben. 1922-tQl három 
évig a kassai Kerületi KiképzQ Központ oktatója volt törzsszázadosként. Egyes informá-
ciók szerint 1923-ban léptették elQ törzsszázadossá30. 1925-tQl 1927-ig a Tartalékos Tiszti 
Iskola parancsnokhelyettesi beosztását töltötte be. 1927/1928–1930 között elvégezte a 
prágai Katonai FQiskolát31 (VSV32), amelyet szlovákként társával együtt másodikként 
végezték el. Malár százados viszonylag jó eredménnyel fejezte be, mert a 30 fQs osztály-
ból a tanulmányaival a kilencedik volt. Az iskola után a 9. hadosztályparancsnokságra 
(Pozsony) került, ahol az 1. (személyügyi) és a 4. (logisztikai) osztályt vezette. 1931. 
január 1-jével átvették vezérkari tiszti állományba és elQléptették Qrnaggyá. 1935 elejéig 
szintén a pozsonyi Országos Katonai Parancsnokságon dolgozott különbözQ törzsbeosztá-
sokban. 1932-ig az 1. osztályon, majd 1935-ig a 4. osztályon dolgozott. 1935 márciusában 
áthelyezték a prágai Katonai Földrajzi Intézetbe. 1936 októberétQl már csoportparancsnok 
volt. 1936-ban alezredessé léptették elQ, ami szlovák származása alapján jelentQs karrier-
nek számított, mert ebben az évben a csehszlovák hadsereg 1004 alezredese közül csak 
ketten voltak szlovákok, Malár és Ferdinand Catlos, aki késQbb a Szlovák Köztársaság 
védelmi minisztere volt. A csehszlovák hadseregben ekkor 140 tábornok közül egy volt 
szlovák nemzetiség_ (Rudolf Viest tábornok), amíg a 433 ezredes közül egyetlen szlovák 
sem volt. 1937. december 15-ig szolgált a Katonai Földrajzi Intézetben, ahol katonaföld-
rajzi és statisztikai kérdésekkel foglalkozott. Az 1930-as években számos tanfolyamon 
vett részt, többek között katonai tervezQi, gépjárm_vezetQi, távíró kurzusokon. 1937 
októberétQl 1938 szeptemberéig a román haderQ egyik magasabb egységének törzsében 
szolgált tapasztalatszerzés céljából. Eredetileg két évre szólt a kinevezése, de a csehszlo-
vákiai 1938-as események miatt az év Qszén visszatért hazájába. Szeptemberben általá-
nos mozgósítást rendeltek el. Hazatérését követQen a prágai csehszlovák nemzetvédelmi 
minisztérium állományából kinevezték a határmegállapító bizottság tagjának, amely a 
csehszlovák–magyar államhatár korrekciójáról folytatott egyeztetéseket. A Rudolf Viest 
tábornok által vezetett bizottság az elsQ bécsi döntést követQen annak megvalósításáról, 
például a három kilométer széles demilitarizált zónáról tárgyalt a magyar féllel. 

A Homolov-puccs után, amely a prágai központi kormányzat reakciója volt a szlovák 
autonómiatörekvésekre, 1939. március 10-én vezérkari alezredessé léptették elQ. Ebben 
az idQszakban rendkívüli állapotot és statáriumot hirdettek ki. A puccs után Malárt kine-
vezték a VI. hadtesthez (Igló33), ahol az új, autonóm szlovák kormány megbízottja volt. A 
Szlovák Köztársaság 1939. március 14-ei kikiáltását követQen ismét összeszedték a határ-
megállapító bizottság tagjait, amelynek elnöke szintén Rudolf Viest tábornok volt. A füg-
getlenség kikiáltását követQen Malár is aláírta azt a memorandumot, amely támogatja az 
új államot. Ekkor az ifjú Szlovák Köztársaság nemzetközi helyzete elég vitatott volt, mert 
Nyugatról német katonák szállták meg, amíg keletrQl és délrQl Magyarország fenyegette.

(Kis háború) Az elsQ bécsi döntés, valamint Csehszlovákia szétesését követQen a Magyar 
Királyi Honvédség 1939. március 15. és 18. között a Németországgal történt megegye-
zés alapján katonai erQvel visszacsatolta Kárpátalja térségét Magyarországhoz. A sikeres 
m_veletet követQen a magyar katonai vezetés döntött, hogy a Csehszlovákia idQszaká-
ban megállapított ruszin–szlovák adminisztratív határ, amely Kárpátalja visszacsatolá-
sát követQen magyar–szlovák határ lett, védelme katonailag nem biztosított, így annak 
nyugatabbra helyezését szükségesnek tartotta. Az Ung-folyó völgyében tervezett új szlo-
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vák–magyar államhatár katonai szempontból jobb védhetQséggel rendelkezett. A Magyar 
Királyi Honvédség ezért létrehozott egy hadm_veleti parancsnokságot a VIII. hadtest-
parancsnokság (Kassa) bázisán, amelyhez más alakulatokat is alárendeltek. Az Ung-
völgyében tervezett katonai m_velet végrehajtására a Kárpát-csoport állományából három 
seregtestet34 jelöltek ki, amelyek mindenoldalú támogatását a csoport közvetlen alakulatai 
látták el. A három dandár számára egy-egy elQretörési irányt határoztak meg. 

A magyar katonai elQkészületek miatt, valamint Kárpátalja visszafoglalása során meg-
kezdQdött az 1939. március 14-én kikiáltott Szlovák Köztársaság katonai védelmének 
megszervezése. Az ország keleti részének védelmével a VI. hadtestet bízták meg, amely-
nek parancsnoksága az elsQ bécsi döntést követQen Kassáról Iglóra költözött át. A hadtest 
parancsnokságával 1939. március 23-án Malár alezredest bízták meg. Az alakulat bázisán 
hozták létre a Keleti Csoportot, amelynek szintén Malár volt a parancsnoka. A csoport 
feladata Kelet-Szlovákia a magyar katonai m_veletek következtében veszélyeztetett ha-
társzakaszának védelme volt. A VI. hadtest három hadosztályból állt, de az eredetileg 
Kassán települt 11. gyalogos hadosztály és az eredetileg Ungváron települt 12. gyalogos 
hadosztály jelentQsen meggyengültek egyrészrQl a cseh és morva nemzetiség_ személyi 
állomány távozása miatt, valamint a Szlovákia területére történt visszavonásuk során je-
lentQs mennyiség_ technikai és anyagi eszközt hagytak a Magyar Királyság ellenQrzése 
alá került területeken. A hadtest egyedüli hadra fogható erejét az Iglóról Eperjesre áthe-
lyezett 17. gyalogos hadosztály képezte. A hadosztályok esetében legjelentQsebb prob-
léma a tisztek35, valamint a speciális szakismerettel rendelkezQ tiszthelyettesek hiánya 
volt, így Malárnak ebben a helyzetben kellett megszerveznie az ország keleti határainak 
védelmét a várható magyar támadással szemben. A 17. hadosztályt megerQsítette a másik 
két hadosztály megmaradt erQivel. A hadosztály fQ erejét két gyalogezred és egy tüzérez-
red jelentette, amelyet késQbb további két gyalogezreddel és egy tüzérezreddel növeltek. 
A hadtest ennek ellenére kilenc darab LT-35 típusú könny_ harckocsival és nyolc darab 
OA vz. 30 típusú páncélozott szállító harcjárm_vel rendelkezett, amelyek többségét az 
egykori cseh legénység megrongálta, így javításra szorultak. A haderQ problémái miatt 
mozgósítást rendeltek el, valamint a határok védelmébe bevonták a Hlinka Gárdát36. A 
határok közvetlen védelmét a Zemplén Csoport látta el, amelynek parancsnokává Malár 
alezredes Hassík századost nevezte ki.

A Magyar Királyi Honvédség három dandárja március 23-án 05.00-kor indította meg 
támadását Szlovákia ellen. Az elQretörésben részt vevQ három dandár két-két vonalban 
lépte át a határt. A középsQ, a fQirányban a 2. gépkocsizó dandár erQit további két támadó 
csoportra osztották. A jobboldali csoport Ungvár – Karcsava – Szobránc – FelsQhalas, 
míg a baloldali Ungvár – Jenke – Kereszt – Szobránc – Alsóhalas irányba nyomult elQre. 
Északon a 9. gyalogdandár erQit Nagy- és Kis-Berezna körzetében szintén két támadó 
csoportba szervezték. A jobb oldali csoport Nagy-Berezna – Utczás – KispereszlQ, míg 
a bal oldali csoport Kis-Berezna – Ugar – Kiskolon irányába tört elQre. Délen a 2. lo-
vasdandár szintén két csoportban támadott. Jobboldalon Ungvár – Zahar – Sárosremete, 
míg baloldalon Nagykapos – Pálócz irányba. A honvéd csapatokat a lakosság nemzeti 
lobogókkal, ünnepségekkel és kitörQ örömmel fogadta. A helyi lakosok élelmet kértek 
a magyar katonáktól, mert éheztek. Ennek megfelelQen a magyar csapatok több esetben 
fehér zászlóval vonultak elQre. A magyar erQket ezen a napon csak a levegQbQl érte ko-
molyabb támadás.

Malár alezredes a magyar támadással szembeni fellépés érdekében utasítást adott ki a 
Zemplén Csoport parancsnoka számára, hogy március 24-én, a kora reggeli órákban addig 
vonuljon elQre, míg harcérintkezésbe nem kerül a magyar csapatokkal, majd Szobránc 
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körzetében kíséreljen meg ellentámadást és törje át a magyar csapatok arcvonalát. A pa-
rancs alapján a csoportnak tartalékot nem kellett képeznie, és a csapatok megerQsítése 
érdekében a harcokba bevonhatta a Hlinka Gárdát is.

A magyar katonákat Pálócz térségében érte az egyik szlovák ellentámadás, de az a ma-
gyar hídQrség lövéseire megakadt. Ezt követQen a Nagyszeretva településen települt szlovák 
tüzérüteg t_zcsapást mért a híd közelében található erdQre. A tüzérségi elQkészítés után egy 
század erej_ szlovák gyalogos alegység – közel 150 fQ – indított támadást a híd felé. A táma-
dást követQen a szlovák tüzérüteg az Ung folyó déli partját is lQtte, de nem okozott nagyobb 
veszteségeket, mert a lQszer selejtes volt. A szlovákok ismételt támadással kísérleteztek, 
amelyet követQen a magyar erQk Pálócztól északra vonultak vissza, majd a magyar tüzérség 
összevont csapást mért a szlovák támadókra, amelyben jelentQs szerepet kaptak a páncéltörQ 
ágyúk. A magyar tüzérség erQteljes fellépésének köszönhetQen a szlovákok visszavonultak. 
Március 24-én a magyar csapatok sikeresen megvédték a március 23-án elfoglalt területet.

Március 24-én a szlovák légierQ négy jelentQsebb légitámadást hajtott végre a magyar 
csapatok ellen. A reggeli órákban – Szobránc és Tiba feletti légi felderítést követQen – há-
rom repülQgépbQl álló szlovák repülQraj géppuskákból, alacsony magasságból tüzet nyitott 
a Szobránc közelében állomásozó magyar katonákra, majd az Alsóhalason és Szobráncon 
lévQ tüzérségi állásokra, amelyek viszonozták a tüzet. A támadásban részt vevQ szlovák 
kötelékbQl a magyar repülQgépek egyet lelQttek, egyet pedig a földre kényszeríttettek. A 
szlovák légierQ aznap még két alkalommal a déli és a kora délutáni órákban hajtott végre 
hasonló légi támadást a Tibán és Szobráncon tartózkodó magyar csapatok ellen.

A szlovák repülQgépek sorozatos támadása, valamint az Ungvár elleni bombázás miatt 
a Honvéd Vezérkar az iglói37 repülQtér bombázásáról döntött. A repülQtéren állomásozott a 
Kelet-Szlovákiában tevékenykedQ szlovák repülQkötelék. A bombázást a magyar légierQ 
3/II. bombázóezrede hajtotta végre. A támadást két hullámban három repülQgépbQl álló 
rajok végezték 1000 méteres magasságból. A támadást a bombázók sikeresen teljesítették 
egy kivételével, mert az egyik repülQgép a rossz idQjárási viszonyok miatt eltévedt, és 
egy Rozsnyó melletti majorságot bombázott38. Az iglói repülQtéren lévQ három nagyobb 
és 12–14 kisebb repülQgép zöme megsemmisült és a repülQtéri épületek megrongálódtak.

Malár alezredes parancsa alapján a Zemplén Csoport március 25-én ismét több helyen 
kísérelt meg ellentámadást. Az arcvonalon folyamatos volt a harci érintkezés, amelyet 
fokoztak a járQrök közötti t_zpárbajok. A szlovák légierQ március 24-ei jelentQs vesztesé-
gei ellenére folytatta a légi tevékenységet a magyar vonalak felett. Az arcvonal középen 
Alsóhalasnál a szlovák gyalogos katonák 25-én a reggeli órákban ismét támadást kísé-
reltek meg. A támadáshoz két tehergépjárm_vön szállított alegységet vontak elQre, amely 
t_zharcba keveredett magyar katonákkal. A harcok során a szlovák alegység megsemmi-
sült. Északon Kalnarosztokánál a 9. gyalogdandár ellen indítottak támadást elQször a reg-
geli órákban a szlovákok egy század erej_ alegységgel, majd egy gyalogzászlóalj indult 
tüzérségi támogatással. A zászlóaljat csak a tartalékok átcsoportosításával sikerült megál-
lítani és visszaverni. A magyar arcvonalba betört ellenséget a délutáni órákra a honvédek 
megállították és visszaállították az eredeti helyzetet.

Március 26-tól folytatódtak a szlovák vállalkozások, de egyre kisebb erQvel és inten-
zitással. A támadókat a magyar tüzérség t_zcsapásai megállították és a visszavonulásra 
kényszeríttették. A helyzet stabilizálódását bizonyítja, hogy március 28-án elrendelték a 
2. gépkocsizó dandár leváltását, amely március 30-ára megtörtént. A nyugalmi helyzetet 
a szlovákok a haderQ megszervezésére és hadkiegészítésre használták fel. Március 26. és 
31. között Alsóhalasnál, Kiskolonnál és Bunkósnál kíséreltek meg támadást, de sikertele-
nül. A legjelentQsebb a 2. lovasdandár felelQsségi körzetébe tartozó Bunkós településnél 
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kialakult harc volt, amelyben a szlovákok egy század erej_ alegységgel támadtak és tüzér-
ségük lQtte a települést. A magyar tüzérség ellencsapása után a szlovákok beszüntették a 
támadást. Március 28-án a magyar felderítQk Fogasnál 30–35 darab szlovák harcjárm_vet 
számoltak meg, köztük több harckocsit. A szlovák fél már nem készült nagyobb támadás-
ra, hanem elfogadta a területvesztést.

Március 28-án a magyar–szlovák határmegállapító bizottság megállapodott, hogy 
az arcvonalon 2–3 kilométer széles semleges zónát hoznak létre, amely szétválasztja a 
szemben álló csapatokat. Nem sz_ntek meg a határsértések és a t_zharcok, de a konfliktus 
lezárása felé meghatározó lépés történt. A Budapesten folyó szlovák–magyar „béketár-
gyalások” eredményeként április 4-én megkötötték a két ország közötti béke-megállapo-
dást. A konkrét harci tevékenységek csak április 7-én fejezQdtek be, amikor a szlovák és a 
magyar delegációk megállapodtak az új határról és ugyanezen a napon megtörtént a meg-
állapított határ és az arcvonalak közötti különbségek kiigazítása. A honvédek a Magyar 
Királysághoz csatoltak 74 községet és 40–45 000 lakost.

Malár által vezetett hadtestparancsnokság a területvesztés ellenére viszonylag sike-
resnek tekintette az ország védelme érdekében tett erQfeszítéseit, mert szerintük sikerült 
megakadályozniuk, hogy a Magyar Királyi Honvédség nagyobb területet szakítson ki 
Szlovákiából. Álláspontjukat az is alátámasztja, hogy információjuk szerint a magyar ka-
tonai vezetés két tervet dolgozott ki a támadásra a „kis” és a „nagy” megoldást, amelyek 
közül a „nagy” megoldás teljes Kelet-Szlovákia elfoglalására irányult. Malár sikereit az 
is alátámasztja, hogy május 17-én ezredessé léptették elQ. Közben továbbra is jelentQs 
szerepet vállalt a szlovák haderQ megszervezésében.

(A második világháború) 1939 augusztusától Malár ezredes egy szlovák haderQ ala-
kulataiból létrehozott Külön Csoport parancsnoka volt, amelynek feladatát képezte a 
szlovák–lengyel határ védelme. FeltehetQen ekkor nevezték ki Malár ezredest tábor-
nokká. Szlovákiában mozgósítást rendeltek el, hogy politikai döntést követQen feltölt-
sék a Lengyelország elleni hadjáratban részt vevQ szlovák csapatokat. A szlovák tábori 
hadsereg parancsnokságát Iglón hozták létre. A parancsnokság bázisán létrehozták a 
„Bernolák” hadseregcsoportot, amely három hadosztályból állt. A 3. „Rázus” gyalog-
hadosztály parancsnokává Malár ezredest nevezték ki, amelynek felelQsségi területe a 
Magas-Tátrától a keleti határszakaszig terjedt. A 3. hadosztály a kezdetektQl részt vett a 
Lengyelország elleni hadjáratban. A német XVIII. hegyi hadtesthez csatlakozva Krosno 
és Sanok irányába támadt, amelynek során 60–90 km mélyen behatoltak lengyel területre, 
majd szeptember folyamán további harcokban is részt vett. A 3. hadosztályt, amelynek 
székhelye Eperjesen39 volt, csak 1940 januárjáig vezette, mert akkor át kellett vennie az 
1. gyaloghadosztály (Trencsén) parancsnokságát. A lengyelországi hadjáratban szerzett 
harci tapasztalatokat követQen Malár ezredes részt vett a szlovák katonai felsQoktatás 
megszervezésében. Nagy szerepet vállalt a pozsonyi Katonai FQiskola létrehozásában, 
amelynek 1940. február 15-tQl vagy más források szerint októbertQl az elsQ parancsnoka 
volt. Megalakította a katonai tanintézetek ellenQrzQ szervezetét, amely alá tartozott min-
den katonai iskola Szlovákiában. A katonai iskolák felügyelQi tisztségét is ellátta. Ekkorra 
már a szlovák haderQ egyik legnevesebb katonája volt, mert megfelelQ elméleti ismeretei 
és a jelentQs harci tapasztalatai mellett magasabbegység-parancsnoki gyakorlata is volt. 
Népszer_sége is rendkívül magas volt, kiemelten a szlovák katonák körében. Ennek kö-
vetkeztében nem tudta elkerülni, hogy a keleti frontra vezényeljék azt követQen, hogy 
Németország és szövetségesei támadást intéztek Oroszország ellen. 1941 júniusában át-
vette a 2. hadosztály vezetését. A keleti hadjáratban részt vevQ szlovák hadseregcsoportot 
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a nyár folyamán átszervezték és létrehozták a szlovák haderQ Gyorshadosztályát. Malár 
1941. november 27-én vette át a hadosztály parancsnokságát, amelyet 1942 júliusáig el is 
látott. A hadosztály a jelenlegi Ukrajna és Fehéroroszország területén vett részt a m_vele-
tekben. A hadosztály nem a frontvonalon harcolt, hanem a hátországban, ahol a partizán-
csapatokkal kell szembeszállnia. 1941 telén a keleti fronton indított szovjet offenzíva a 
hadosztályt Golodajevkynél érte, majd német parancsra a Mius folyónál foglaltak védQál-
lást, ahol jelentQs harcok alakultak ki. A hadosztály védelmi állásait három szovjet lövész-
hadosztállyal támadta. A szlovák katonák csak rövid ideig tudtak ellenállni, ennek elle-
nére a hadosztály nagy eredményt ért el a szovjet támadás lelassításában. Malár ezredest, 
a hadosztály parancsnokát a németek lovagkereszttel tüntették ki. 1942. január 2-án (II. 
osztályú) tábornokká léptették elQ. Az orosz fronton kapcsolatba lépett a Vörös Hadsereg 
képviselQivel. Ekkorra már abszolút Hitler-ellenes álláspontot képviselt, mert a fronton 
megtapasztalta a német Einsatzgruppe-k (az RSHA tisztogató alakulatai) könyörtelen 
tevékenységét, valamint a zsidó lakosság elhurcolását. Ebben az idQszakban nemcsak az 
oroszokkal, hanem a londoni csehszlovák emigráns kormánnyal is kapcsolatban lépett. 

A frontról történt visszatérését követQen katonadiplomáciai szolgálatot vállalt, amelynek 
során 1942 szeptemberétQl Berlinben Szlovákia katonai és légügyi attaséja volt. A berlini 
szolgálati helyérQl Rómába is átakkreditálták. A berlini szolgálata alatt másodszor is megnQ-
sült40. Egy német nQt vett el, amellyel – feltehetQen – a III. Birodalom melletti elkötelezett-
ségét akarta erQsíteni. A mesterkélt nagy németbarátságának eredménye volt, hogy a katona-
diplomáciai szolgálata helyett ismételten csapatokhoz vezényelték parancsnoki funkcióba.

(Szlovák Nemzeti Felkelés) 1944. június elején (május végén) kinevezték a Kelet-
szlovákiai Hadsereg (Eperjes) parancsnokává, amelynek során a szudétanémet Rudolf 
Pilfouska ezredest váltotta. A hadsereg feladata volt a német csapatokkal együtt a 
Kárpátok védelme az elQretörQ szovjet Vörös Hadsereggel szemben. A parancsnokság át-
vételét követQen Malár tábornok bizonyítani akart, amelynek következtében megerQsítet-
te a Kelet-szlovákiai Hadsereg m_veleti képességét. A hadsereg német alárendeltségében 
teljesítette feladatát, és a szlovák haderQ két legerQsebb hadosztályából állt. A helyzetet 
rontotta a német és szlovák fasiszta rezsim túlkapásainak, valamint a partizáncsoportok 
akcióinak állandósulása, illetve a szlovák katonai vezetés nem egyértelm_ állásfoglalása. 
1944 nyarán felvette a kapcsolatot az illegális katonai központtal, amely Szlovákiában a 
fegyveres felkelést készítette elQ. Augusztusban Pöstyénben az ellenállásról egyeztetett 
Alexandr Mach tábornokkal, Ferdinand Catlos tábornokkal és néhány mérsékelt politi-
kussal. Ekkor találkozott az illegális Szlovák Nemzeti Tanács (SNR41) politikai képvise-
lQivel, akikkel megegyezett, hogy a felkelés kirobbanása esetén két hadosztályával átáll 
a felkelQk közé. Ennek ellenére a Szlovák Nemzeti Felkelés (SNP42) kirobbanására nem 
volt felkészülve Malár tábornok, így tevékenységére tétovázás és a határozatlanság volt 
jellemzQ. Augusztus 29-én még egyeztetett az „Alexander Nevsky” partizáncsoport kép-
viselQivel, hogy közösen lépnek fel a németek ellen, de késQbb Catlos tábornok, védelmi 
miniszter parancsára EperjesrQl Pozsonyba repült, mert túl korainak tartotta a felkelés 
kirobbanását, kiemelten a németek elleni harcot. A fQvárosban feltehetQen Jozef Tiso el-
nökkel is tárgyalt. Augusztus 30-án Eperjesen még a repülQtéren tartott egy felkeléselle-
nes beszédet a katonáinak, amelynek csak helyi hatása volt. A felkelés szempontjából egy 
sokkal veszélyesebb beszéde hangzott el aznap este a pozsonyi rádióban, amely ellent-
mondásos volt, mert nyilvánosan a Szlovák Köztársaság melletti h_ségre szólított fel min-
denkit. Továbbá a beszédében felszólította a katonákat, hogy akinek kedves Szlovákia, 
térjen vissza az alakulatához és fejezze be a harcot (felkelést)43. Beszédében ugyanakkor 
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kiállt a németek elleni küzdelem mellett. A beszéde egy zavart ember képét mutatta. Még 
mindig hezitált a felkelés melletti teljes elkötelezettsége ügyében, de végül megtette a 
lépést. Katonai stratégaként tudta, hogy túl korai a németek elleni fellépés, ezért nem ve-
zethet sikerhez. A beszéd megzavarta a haderQ katonáit is, még azokat is, akik korábban 
csatlakozni akartak a felkeléshez. A hezitálása idQt adott a németeknek és augusztus 31-én 
léptek, mert a „Burgonya-betakarítás prémiummal44” terv megvalósítása során a Kelet-
Szlovákiában lévQ két szlovák hadosztályt lefegyverezték. A német biztonsági szerve-
zetek már Pozsonyban követték Malár tábornokot, de neki sikerült elmenekülnie elQlük, 
mert elrepült a városból, és nem vette igénybe a németek által felajánlott repülQgépet. 
Végül Eperjesre történQ megérkezését követQen tartóztatták le. 

Az internálása során rövid ideig a helyi laktanyában tartották fogva, majd Magyarországon 
keresztül elszállították a jelenlegi Ausztria területén lévQ Kaisersteinbruchban m_ködQ 
fogolytáborba, majd átszállították a Königstein várába (Bad Schandau), ahol az „Qszinte 
börtönben” tartották fogva. 1944 telén jelentQsen megváltozott a tábornokkal szembe-
ni német magatartás. A németek ekkor a felkelQk kihallgatása alapján megállapították, 
hogy Malár tábornok is együttm_ködött a felkelés elQkészítésében. 1945 elején a többi 
SNP-ben részt vevQ szlovák katonai vezetQvel együtt a flossenburgi koncentrációs tá-
borba vitték, köztük volt Stefan Jurech, Rudolf Viest és Ferdinand Catlos tábornok is. 
Hatszemélyes cellákban voltak elhelyezve, esetenként orosz katonákkal együtt. A szlo-
vákok durva bánásmódra, valamint élelemhiányra panaszkodtak. Malár tábornok felte-
hetQen a 36. cellában volt öt cseh és szlovák katonával együtt. A tábornokot feltehetQen 
1945 márciusának második felében a rabtársaival együtt ugyanazon a napon kivégezték.

(Személyisége és hatása a szlovák katonai hagyományokra) Augustin Malár a 20. század 
elsQ felében a hivatásos katonatiszt példaképét jelentette Szlovákiában, mert szegény csa-
ládi háttérbQl a saját erejébQl érte el sikeres pályafutását. Az élete pedig tizenévesen nem 
úgy indult, mert a szombathelyi börtönben töltött idQ alatt még maga sem remélte, hogy 
valamikor tábornok lesz belQle. FeltehetQen az elsQ világháború alatt döntötte el, hogy az 
egykor tervezett papi hivatás helyett katona lesz. Katonai pályafutása már a Monarchia had-
seregében megkezdQdött, de végül a csehszlovák és a szlovák haderQben teljesedett ki. A 
három hadseregben töltött szolgálata alatt végigjárta a parancsnoki ranglétrát, de a vezetQi 
beosztásai mellett nagy hangsúlyt helyezett képzésére is, mert nemcsak csehszlovák katonai 
oktatási intézményekben bQvítette ismereteit, hanem külföldön is. Az 1930-as évek végére 
talán a legképzettebb szlovák nemzetiség_ katonatiszt volt, aki alkalmas volt a háború idQ-
szakában a szlovák magasabb egységek vezetésére. Erre a feladatra igénybe is vették, mert 
több alakulatot vezetett a háború során. Annak ellenére, hogy katonadiplomáciai szolgálatot 
is vállalt, a politika távol állt tQle, így a hasonló képzettséggel rendelkezQ társaihoz (például 
Ferdinand Catloshoz) képest nem vállalt politikai szerepet. A politikai megnyilvánulásai 
pedig sikertelennek bizonyultak, amely végül elfogásához, majd halálához is vezetett.
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