
KÖVENDY KATALIN

Kövendy Gyula – egy fiatal ludovikás főhadnagy 
helytállása a Nagy Háborúban

„... nem fog nekünk fájni se az emberhekatombákból kipréselt gőzölgő
 vérzuhatag, se százezer ember halálsikoltásának rettenetes kardala, mert
 mi az országunk szíve dobbanásán kívül legfölebb a legközelebbi
 véreink hangját fogjuk lesni, azokért fogunk reszketni, meg imádkozni.
 És még azokért sem annyira, mint máskor. Mert nem az a fő, hogy
 visszajövünk-e, csak az, hogy ne hiába menjünk el…”
 (Dr. Berend Miklós törzsorvos)

Kövendi Kövendy Gyula1 (1892–1979), nagyapám öccse, székely (primor származású)2 
gazdálkodó család öt gyermeke közül negyedikként, négy fiú közül harmadik fiúgye-
rekként látta meg a napvilágot 1892-ben Székelykövesden. Szüleinek Mezőkapuson 
volt birtokuk; az elemi iskola befejezése után, ahogyan bátyjai és öccse, az 1916-ban 
a Gyimesekben hősi halált halt Kövendy Ferenc is3, a Marosvásárhelyi Református 
Kollégiumban tanult és érettségizett. Kövendy Gyula demokratikus érzületű világszem-
léletet, empatikus emberi viszonyulásra és igazságra törekvő neveltetést kapott felme-
nőitől; az anyai ágon évszázadokra visszanyúló alkirálybíró tisztségű jogászokat, hős 
harcosokat, 1848-as honvédtiszteket4, apai ágon szintén primor eredetű, gazdálkodó, 
az egyház és az oktatás területén, és természetesen a törökverő és egyéb harcokban év-
századokon át jeleskedő, kard- és tollforgató ősöket magukénak tudó szüleitől. Jelleme, 
jólelkűsége, embertársaira való odafigyelése, kitartása, igazságossága, és nem utolsósor-
ban bátorsága és helytállása miatt bajtársai, felettesei és beosztottjai őszinte tiszteletét 
és szeretetét vívta ki. A család később, már Kövendy Gyula akadémiai végzése idején, 
1914 tavaszán költözött Erdélyből Debrecenbe. Szülei is, ősei is gazdálkodással (is) 
foglalkoztak Erdélyben; nagybátyja, Kövendy Domokos, aki Pallagon szerzett diplomát, 
haladó szellemű agrármérnök volt. Hétszáz holdas (bérelt) gépesített birtokot, virágzó 
tejgazdaságot működtetett a Hortobágyon; a hazai rizstermesztés élharcosa, korát meg-
előző, modern gondolkodású agrárszakember; Debrecen Törvényhatósági Bizottságának 
tagja, a városi köztisztasági hivatal megteremtője volt. Kövendy Gyulának az érettségi 
utáni pályaválasztásakor a katonáskodás és a gazdálkodás között kellett döntenie. Fiatal 
felnőtt élete kezdeti szakaszára az első, a későbbire a második választás lett jellemző.5 
Kövendy Gyula idős korában önéletírást hagyott hátra; félig már vakon diktálta le élete 
történetét.6 Írásomban főleg ezt az önéletírást és a m. kir. debreceni 2. honvéd huszárez-
red Ezredtörténetét7 használom. A korabeli helyesírású elnevezéseket használom a szö-
vegben; mai elnevezésük és elhelyezkedésük a lábjegyzetekben találhatók.

A Ludovikán Stessel Ernő8 századparancsnok és Sznistsák (később Szinay) Béla9 
főhadnagy századtiszt irányítása alá került. A Ludovikáról így ír: „Ennek az intézetnek 
rendeltetése volt belőlünk »embert« faragni, ami többé-kevésbé sikerült is. Testet-lelket-
szellemet erősítő nagy munka folyt ott.”10 Nem tartozott végig a jeles tanulók közé, ám az 
akadémia legkiválóbb lovasai között tartották számon, s alsóbb évfolyamosként is a harma-
dik évfolyamosok lovaglóóráira járt be gyakorlatokat, a voltizsirozás11 mutatványszámba 
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menő lovasfiguráját bemutatni. Makay István huszár őrnagy, lovaskiképző-tanáruk vé-
leménye ez volt: „Ez a Kövendy vagy nagyon sokat lovagolt fiatal korában, vagy való-
ságos lovas tehetség!”12 Az utóbbiról volt szó. Az akadémia ennek az évfolyamnak – a 
háború kitörése miatt – rövidebb ideig tartott; az iskolapadból szinte rögtön a harctérre 
kerültek. A háború miatt az ő évfolyamukat avatták utoljára sujtásos piros huszárnadrág-
ban, mentében,13 amelyről így ír: „a piros huszárnadrágot, sötétkék atillát, fehér förgős 
kék csákót megörökítendő, lakkcsizmás öltözetemben, talán Debrecenbe érkezésem 
napján, Kozmann G. és Társa, Piacz u. 44. szám alatti fényképező műtermében lefény-
képeztettem magam, s az akkor élő családok, rokoni családok mindenikének megküldet-
tem.”14 A boldog és büszke fiatalember hamarosan meglátta a katonaélet sokkal véresebb 
és tragikusabb oldalát.

Kövendy Gyula hadnagy 1914. november 1-jén jelentkezett szolgálatra a debreceni 
huszárlaktanyában, ahol Ébner Alajos huszár alezredes pótszázadparancsnok fogadta 
s látta el atyai tanácsokkal. Nagybátyja, Kövendy Domokos segítségével sikerült két 
kitűnő lovat vásárolnia ezer koronáért; ezek a szeretett lovak, a „Verbunk” és a kisebb 
termetű másik ló végig vele voltak a háború alatt. A pótszázadnál az ott folyó kemény 
kiképző munkában vett részt. 1914. december 25-én, külön tiszti utánpótlásként indítot-
ták a harctérre az 1914. október 25-én felavatott ludovikás társaival – Hamar Miklós és 
Teleki László hadnagyokkal – együtt. 1915. január 3-án Kövendy Gyula is bevonult a 
háborúban akkor már javában harcoló ezredéhez, a debreceni m. kir. 2. honvéd huszár-
ezredhez, ahol a Szunyogh-századhoz került beosztásba.15

Először a januártól márciusig tartó, Kárpátokban zajló téli harcokban vett részt. 
Eleinte a m. kir. szegedi 3. honvéd huszárezred géppuskás osztagához, majd a lövész-
osztályhoz osztották be.16 A 11. honvéd lovashadosztályba tartozott a 2., a 3., az 5. és a 9. 
honvéd huszárezred. A huszár lövészosztály keretében, a Kárpátokban folyó téli harcok, 
valamint a tavaszi hadjárat (Przemyśl felszabadítása) alatt, mint az osztály segédtisztje 
vett részt.17 1915 májusában a gorlicei áttörésnél – hatalmas áldozatokat hozva – a fő-
csapás irányában küzdött az ezred, utána az előrenyomulás következett a Sanig.18 Ezen 
harcok közepette, június közepén történt az a tragikus eset, amelyet több katona is meg-
örökít visszaemlékezésében. Mindkét alezredes, aki a harcokat irányította, lövést kapott. 
„Pantz alezredes […] úgy esett el, hogy Brokés alezredes, kivel egy fedezékben volt, 
kiugrott és előreszaladt, közben fejen lőtték. Erre Pantz kihajolt a fedezékből, hogy lássa 
mi történt, akkor kapott szívlövést és holtan esett vissza. […] Úgy, amint volt, köpeny-
ben egy sátorlapba tették és eltemették. Kalnikowon a templom mellett.” – írja Ehrich 
Géza a m. kir. marosvásárhelyi 9. huszárezred huszártisztje memoárjában.19 A dandár-
orvos, dr. Berend Miklós így számol be az eseményről: „Elesett a lövészosztályunknak 
mind a két parancsnoka tegnapelőtt; szegény jó Pantz Lojzi alezredest szíven lőtték, 
Brokés alezredes még él, de fejlövést kapott. A sok honvéd vérét beivott Kalnikownál 
– a jaroslaui csatán, a Sanon túl kiverekedett támadó hídfő csúcsa ez – történt ez a sze-
rencsétlenség. […] 13-án reggel 6.30-kor kezdődött a támadás az egész vonalon. A hu-
száraink előre mentek; Pantz és Brokés alezredesünk velünk, alig 50 lépéssel a rajvonal 
mögött. Egész 50 lépésre közelítették meg az orosz vonalat, ott beásták magukat. Itt 
csinálták az oroszok azt az aljasságot, hogy »tüzet szüntess!«-t kiabáltak a honvédek-
nek s egynéhányan előrejöttek felemelt karral, puska nélkül. A huszáraink előrementek; 
Pantz és Brokés alezredesek velük, akkor óriási sortüzet kapnak, és elesnek mind. Mikor 
tovább rohannak újra, újabb nekiveselkedéssel, egyik huszár hátramarad. Brokés alezre-
des kiugrik a fedezékből, s revolverrel szalad oda, hogy előrekényszerítse. Fejbe lövik, 
leesik, aztán feltápászkodik, mászik tovább négykézláb, aztán vértől borított fejjel feláll 
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újra és tántorogva, félkörben járva (ez már az agylövés által kiváltott kényszermozgás), 
megindul az orosz állás felé. Pantz alezredes meg Kövendy hadnagy rákiáltanak – »gye-
re vissza!« – odanéz, int a kezével, de megy tovább. Kiugrik erre Kövendy, hogy érte 
menjen, s közben eljajdulni hallja Pantz Lojzit is. Mikorra Brokést visszahozza, szegény 
Pantz már meg van halva.”20

Kövendy Gyula ugyanezt egy rövid mondatban írja le, csak a leglényegesebb tényre 
hagyatkozva, hogy a felettesei mindketten lövést kaptak.21 Kövendy Gyula, aki azzal 
a szándékkal, hogy véletlenül se látszódjék az utódok előtt Háry Jánosra hasonlító, a 
harci cselekedeteit felnagyító, nagyotmondó katonának, az egész életében rá jellemző 
szerénységgel, nemhogy nem dicsekszik a hősi haditetteivel, de a valódi hőstetteit igen 
szűkszavúan, mindig az Ezredtörténetet idézve írja le, ezen eset leírásánál például meg 
sem említi azt, hogy a lövést kapott feletteséért élete kockáztatásával rohant ki, hogy 
visszavigye őt a fedezékbe. Brokés alezredes életben maradt. Július 31-én Kövendy 
Gyula a lövészosztálytól visszakerült az ezredéhez, s a hadosztály ez alkalomból a 
következő dicsérő parancsot adta ki: „Kövendy Gyula hadnagy a lövészosztálytól ez-
redéhez bevonul. Ezen alkalmat felhasználom arra, hogy a huszár lövészosztálynál 
gyakran rendkívül nehéz körülmények között önfeláldozóan, fáradhatatlanul és kiváló 
eredménnyel teljesített szolgálataiért, valamint vitéz magatartásáért a Legfelsőbb szol-
gálat nevében köszönetemet fejezzem ki neki. Bissingen altábornagy.” – olvasható az 
Ezredtörténetben.22

Kövendy Gyula a Kovách-századhoz került beosztásba, elöljárőrként teljesített har-
cokban gazdag és eredményes szolgálatot.23 Flohr János ezredes nem egyszer küldte 
szakaszával felderítésre. Ez az előnyomulás időszaka volt „Bug-tól a Styr-ig”24. „Az 
oroszok elleni 1915. évi hadjáratnak most következő szakasza a lovasságnak és így ez-
redünknek is egyik legdicsőségesebb korszaka”25 – olvashatjuk az Ezredtörténetben, míg 
Kövendy Gyula így emlékezik: „jelentős, és főképpen változatos események tükrében 
folytak a szép napok.”26 A hadtest elszigetelten harcolt egy közel 40 km-es körzetben 
az orosz túlerővel szemben, s a lovasság kiválóan helytállt a lovassági bevetéseknél 
nem megszokott mocsaras területen. „Természetesen a mocsaras, erdős terep, amelyen 
csak az utakon lehetett közlekedni, mindenrendű és rangú parancsnoktól igen nagy 
ügyességet, jó taktikai érzéket, bátorságot, vállalkozókedvet és hidegvért követelt.”27 
„Kovách százados előljárőre, Kövendy hadnagy Radziechow-on orosz lovasságra buk-
kant. Kovách százados ezt azonnal megtámadta. Balogh hadnagyot egy szakasszal Sztun 
felé irányította azzal, hogy a falut déli irányból támadja meg. Megfelelő időt engedett 
ennek a szakasznak, azután pedig századának megmaradt részét rajvonalba fejlődtet-
te s az út mentén lóháton folytatta az előnyomulás! Radziechow-tól 600 lépésnyire 
puskatüzet kapott, mire azonnal átment vágtába. E közben Balogh hadnagy is elérte a 
falu déli szegélyét, mire az ellenség lóra kapott és keleti irányba elvágtázott.” – írja az 
Ezredtörténet, majd így folytatódik a leírás: „A járőrök az erdősáv elhagyása után süppe-
dékes, mocsaras területre jutottak és csak lóról szállva tudták folytatni előnyomulásukat. 
Az ellenség a gyalogos huszárokat néhol 200 lépésre is közel engedte magához és akkor 
heves puska- és géppuskatűzzel árasztotta el őket. A felderítés veszteséggel járt ugyan, 
de eredményes volt, mert az ellenséget állásának és erejének részletes és pontos feltá-
rására kényszerítette. E csatározások alatt az előljárőr és Karlik százados ütegparancs-
nok is elérte az erdő keleti szegélyét, utóbbi innen pontosan megfigyelhette az ellenség 
állását és a géppuskák helyét is megállapíthatta.”28 Az augusztusi harcokból ezután egy 
másik eseményt idéz fel az Ezredtörténet: „Kora hajnalban Flohr ezredes harcfelderítést 
rendelt el. Különösen fontosnak tartotta azt, hogy az ellenség déli szárnyát felderítsék. 
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Ehhez Kövendy hadnagyot szakaszával küldte ki. […] A Chworostow-tól északra elte-
rülő vidéken mozgó gyalogságot észleltek. Kövendy hadnagy megállapította, hogy az 
ellenség déli szárnyát Chworostow-tól délnek lekanyarította. Kövendy ezt azonnal meg 
is támadta, de a heves puska- és géppuskatűzben csak 4–500 lépésre sikerült megköze-
lítenie. Mikor Flohr ezredes a felderítés eredményéről értesült, elrendelte a támadást a 
Chworostow felé vezető út két oldalán. A Kovách- és a Fömötör-század tűzvonalban, a 
Pálffy-század a jobbszárny mögött, a Maasburg-század az út mentén az erdőben mint 
tartalék ment előre. A tűzvonalba rendelt századok a Karlik-üteg hatásos tüzének oltalma 
alatt 8 órakor kezdték meg az előnyomulást és különösen a Kovách-századnak sikerült 
előrejutnia. A Fömötör-század előnyomulása a Chworostow-tól északnyugatra állás-
ban levő ellenség oldalzótüze miatt lassan megakadt. Flohr ezredes erre a Maasburg-
századot is tűzvonalba rendelte a Fömötör-század északi oldalán. A Maasburg-század 
támadása lekötötte az addig oldalzóan tüzelő ellenséget; a támadás ekkor az egész vo-
nalon sikeresen haladt előre…”29

Szeptember 8-án Kövendy Gyula a folyamatos, kézitusákkal is vívott kemény har-
cokban megsebesült.30 „A tisztek közül különösen kitűntek a legválságosabb pillanat-
ban tanúsított meggondolt, öntevékeny bátor magatartásukkal Ujfalussy és Maasburg 
százados, Kövendy Gyula hadnagy, Streicher Andor zászlós, Streicher (v. Radák) Lajos 
százados, Lévay Ferenc hadnagy, Czeglédy Domonkos főhadnagy, Nagy Ferenc tarta-
lékos őrmester, az elesett Holbe tizedes és B. Kiss huszár.” – írja az Ezredtörténet, és 
még azt is megjegyzi a veszteségek leírása után, hogy „a temető és a dombon levő állás 
tele volt félig eltemetett hullákkal”.31 A sebesülteket szekéren, a breszt-litovszki úton 
egy útkereszteződésnél felállított „hadikórházba” – egy nagy sátor több száz sebesült-
tel – vitték, onnan betegszállító autón a vasútállomásra, ahonnan sebesültszállító vasúti 
szerelvényen Krakkóba. Októberben került Kövendy Gyula Budapestre, a kórházzá ala-
kított Kerepesi úti laktanyába, majd később Debrecenbe, ahol a vöröskeresztes Bosznay 
Istvánné Unger Aranka vezetésével működő ápolónői gárda gondos ápolása révén nyerte 
vissza egészségét.32

1916. február 1-jével főhadnaggyá léptették elő és Budapestre, az 1. huszárezred ke-
retében működő géppuskás tanfolyamra vezényelték, majd Debrecenben szolgálatra 
jelentkezett. 1916. június végén kapott parancsot, hogy a fronton küzdő ezredhez kell 
egy százhúsz fő huszárból álló pótlást kivezetnie.33 Az 1916-os év elejétől nyárig tar-
tó harcok időszaka volt ez Galuziában, majd a visszavonulás következett a Kovelig.34 
Kövendy a tiszti beosztás szerint az 1. században, legkedvesebb harctéri századparancs-
noka, Streicher (később Radák) Lajos százados alatt teljesített szolgálatot. A Bol Obzyr, 
Stochod35 környéki heves harcok egyikéről az Ezredtörténet így ír: „A lengyel légionisták-
nál és a Gorodok-on, elhelyezett gyaloghadosztály vonatánál vakrémület tört ki. Abonyi 
Andor alezredes visszavonulás közben Streicher százados vezetéklovai36 parancsnokának, 
Kövendy hadnagynak37 Nowa Ruda-n azt a parancsot adta, hogy a pánik további terjedé-
sét akadályozza meg. Kövendy a vezetéklovakat Besenyei tiszthelyettessel Bol Obzy-ra 
küldte, ő a menekülőkből 40–50 lovast gyülekeztetett és előnyomult vissza a front felé. 
Ez határozottan megnyugtatta a menekülőket.”38 Ugyanezen eseményt a m. kir. kassai 5. 
honvéd huszárezred ezredtörténetében is leírják: „A hadosztálytörzs a július 6-i borzal-
mas vereség után Wk. Obzyrra ment hátra, s itt a Stochod-híd elzárására az alábbiakat 
rendelte: „Br. Zech ezredes a lovashadosztály gyülekeztetendő embereivel szállja meg a 
nyugati parton előre elkészített védőállást. Kövendy főhadnagy a vezetéklovak fedezetéből 
alakított lovasosztaggal — negyvennyolc fő — Nova Rudára megy előre és a hadosztály 
esetleg még hátra igyekvő embereit ott gyülekezteti. […] 7-én 7h-ig Kövendy-főhadnagy a 
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Nowa Rudánál kijelölt állásban a hadosztály különböző huszárezredeiből összesen kilenc 
tisztet, két zászlóst és kb. háromszáz huszárt gyülekeztetett; […] A gyülekezettek Kovács 
százados vezetésével 7h. után indultak Wk. Obzyr felé, mivel a mocsaras úttalan vidéken 
végrehajtott kb. 40 km-es menekülésük után arra, hogy azonnal tűzvonalba kerüljenek, 
gondolni sem lehetett. Körülbelül 8 h-kor a Tóthvárady-csoport is Nowa Rudára érkezett, 
itt a cs. és kir. 6. lovasdandár parancsnokának, Pongrácz ezredesnek rendelték alá. 9 h-kor 
a Gömöry-csoport is beérkezett Wk. Obzyrra báró Zech ezredeshez. Délután az orosz lo-
vasság támadása a Tóthvárady-csoportot visszavonulásra kényszerítette, s az bevonult az 
1. lovashadosztályhoz. Ezalatt a báró Zech ezredes parancsnoksága alatt álló csapatok 14 
és 15 h. között elkészültek a megszállással és Steinbrecher százados, a 11. lovashadosztály 
műszaki előadója, 19 h-kor, amikor az utolsó járőr is átkelt a Stochod hídján, felrobbantot-
ta s egyben fel is gyújtotta azt. A híd elpusztítása tökéletesen sikerült s így a Wk. Obzyrnál, 
a Stochod nyugati partján új állást foglaló 11. lovashadosztály végre némi nyugalomhoz 
jutott. Linsingen vezérezredes, seregcsoportparancsnok este azt táviratozta: »Elvárom a 
csapatoktól, hogy a Stochod vonalát okvetlenül megvédjék«”.39 Kövendy osztagával már 
a híd végénél lovagolt, utóvédharcokat folytatva, amikor felrobbant alattuk a híd.40 Az 
ezrednek nagy veszteségei voltak, a tisztek közül fogságba esett: báró Maasburg Kornél, 
Streicher Lajos és többen mások, és itt, ezen a volhíniai harctéren kapott halálos sebesülést 
Békessy Béla41 százados, az ezred legkiválóbb tisztjeinek egyike; az 1912-es stockholmi 
olimpiai kardvívás második és a tőrvívás hetedik helyezettje, kiváló sportoló.42 Kövendy 
Gyula így emlékezik Békessy Béla hősi haláláról: „július 7-én haslövést szenvedett, […] 
magam pár lépésig kísértem Nova-Rudai harcaim közben, de, bár Őrá is megnyugtatóan 
hatott a harcokba való beavatkozásom, sajnos életét nem tudtuk megvédeni, s a Stochod 
partján vettünk Tőle kegyeletes búcsút; az ezred a legjobb és legbátrabb tisztjeinek egyikét 
vesztette el.”43

Az 1916. június elején meginduló, szeptember végéig tartó Bruszilov-offenzíva harcaiban 
való aktív részvétel, a Kovelbe történt visszavonulás után 1916. július végén – két évig tartó 
hősies harcai után – elszállították az ezredet erről a hadszíntérről; vonattal Debrecenbe vit-
ték, s onnan másfél óra „pihenő” után máris Erdély, majd Bukovina felé irányították.44 Július 
29-én Marosvásárhelyre, onnan Szászrégenbe került az ezred. Kövendyt még a fronton 
szálláscsinálónak nevezték ki, így két nappal korábban indult „retablírozásuk”45 színhelyére, 
„szülőhazájába”, Erdélybe. Az ezredet Szászrégen körzetében helyezte el, s a 4. századot 
– amelynek ideiglenesen Kövendy Gyula maga volt a parancsnoka, mert Pálffy Gábor szá-
zados századparancsnok az ezredtörzs I. osztályának ideiglenes parancsnoki feladatait látta 
el –, Apafája községben.46 Az erőgyűjtés, felkészülés, a hadosztály „limanowai, wolhyniai”47 
hősies harcai során elszenvedett emberveszteségek utáni feltöltés eredményes volt. Szükség 
is volt rá, mert a nagy erőket lekötő orosz Bruszilov-offenzíva még tartott, Románia pedig 
– Erdély, Partium, az ország Tisza vonaláig terjedő területeinek megszerzése reményében 
és ígéretében – az antant oldalára állt; 1916. augusztus 27-én hadat üzent. „Románia […] 
megüzente a háborút és több mint 230.000 főből álló három hadseregét elindította a véd-
telen Erdély felé. Isten csodája, hogy a központi hatalmak védőrendszere az oroszok, ola-
szok, románok és a franciák szorítása alatt össze nem roppant már ekkor.”48 – olvasható az 
Ezredtörténetben. Az ezred tehát ilyen körülmények között került a hármashatár térségébe, s 
Magyarország szempontjából ezen a fontos stratégiai helyen látta el a rá mért harci feladato-
kat, szó szoros értelemben a Haza védelmét.

Augusztus végén az ezred azt kapta parancsba, hogy két századdal és a géppuskásosztaggal 
szállja meg a „Dorna-Watra-tól a Neagra pataknál” lévő magaslatot, végezzen onnan biz-
tosítást és felderítést.49 A helyszín ismét olyan terep volt, amelyhez nemigen szokott az 
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alföldi ember: a Radnai-havasok, a Besztercei-havasok, a Kelemen-havasok vidéke. A ka-
tonák nehéz terepen, sokszor igen meredek emelkedőkön teljesítettek szolgálatot. A lovas 
hírszerző-különítmények is működésbe léptek augusztus végén. Az ezredparancsnokság 
azt a parancsot kapta, hogy a patak mentén kezdje meg a felderítést. „Flohr ezredes azon-
nal elrendelte, hogy: 1. Kövendy főhadnagy fél lovasszázaddal (40 lovas) Dorna-Watra-n 
át Sara Dorna, Sorul Dornei, Panaci, a Neagra völgye felé, 2. Fömötör százados ugyancsak 
fél lovasszázaddal és egy utászszakasszal a Brosteni-i műúton Coverca felé nyomuljon 
előre. […] Kövendy főhadnagy a Neagra völgyének felderítése után egyesült a Fömötör-
különítménnyel. Coverca környékén azután közös védőállást szállottak meg. A különít-
mények ezzel elérték e napi menetcéljukat.”50 – olvasható az Ezredtörténetben. A sikerrel 
koronázott harcokban sűrűn említi az Ezredtörténet Kövendyt: „Amidőn az ellenség a D. 
Bombei erősen meredek, erdős hegyhátán ellenállás nélkül lassan előrejutott, a Horváth-
század ellen előnyomuló két zászlóalj, amelyet Ács zászlós géppuskáinak oldalozó tüze 
most már nem akadályozott, ismét támadásra indult. A terep itt lényegesen könnyebb volt 
és az ellenség támadása gyorsabban jutott előre. Kétségtelen volt, hogy az ellenség gyor-
sabban fog a Horváth-század arcvonala, főleg pedig a két század közötti rés elé eljutni. Ha 
itt viszont nem talál megfelelő ellenállást, előretörése az egész védelmi vonalra végzetes 
lesz. Pálffy százados intézkedett, hogy a Kövendy-század a két század közti rést szállja 
meg. Egyidejűleg elrendelte, hogy Ács zászlós két géppuskájával a Lévay-század állásá-
ból húzódjék el a Horváth-század felé, támogassa tüzével a Horváth-századot és biztosítsa 
a Kövendy-század állásváltoztatását. Ezt a parancsot az érdekeltek a legrövidebb idő alatt 
teljesítették, noha a terep igen nehéz volt (átlag 30°-os lejtők, fakerítések, bokrok, erdők 
stb.). Az átcsoportosítás éppen idejében lett készen. A Horváth- és Kövendy-század Ács 
zászlós géppuskáinak segítségével alig egy félórai tűzharccal visszaverték a már rohamtá-
volságra előrejutott ellenséget, aki biztos fedezékek mögé húzódott vissza.”51 Ennek a stra-
tégiai pontnak a védelme azért volt fontos, mert ha a románok kezére került volna, akkor 
eljutottak volna arra a műútra, amelyen keresztül az egész harcoló hadsereg utánpótlása 
történt, s ezt elvágva, megkezdődhetett volna az orosz–román előnyomulás Erdély belseje 
felé.52 Az összegzésnél így minősítik az Ezredtörténetben a harcokban résztvevőket: „A 
tisztek közül Horváth Sándor százados, Kövendy Gyula, Lévay Ferenc főhadnagy, Ács 
zászlós, a géppuskák parancsnoka, Baintner István és Gyurkovics Béla hadnagy tűnt ki 
személyes bátorsággal, vitézséggel és példaadó magatartással.”53 „Ezután váltakozó súlyos 
harcok voltak folyamatban, amit különösen nehezített az, hogy a terep igen nehéz, erdős-
sziklás volt.”54 – írja Kövendy Gyula.

1916. november közepén a hadvezetés a lóhiány orvoslására a lovashuszár haderőt 
gyalogossá kívánta tenni, mondván, a lovasrohammal jellemzett harcmodor már ide-
jétmúlt, s a lovakra a szállítmányozásnál (pl. tüzérségi ágyúk) nagyobb szükség van. 
1917-re meg is történt az átszervezés. Ennek az elgondolásnak a jegyében a huszárok 
kedves és hűséges (baj)társait, a lovaikat elvették, s a továbbiakban igásló minőségben 
alkalmazták őket máshol. A tiszti tulajdonban lévő lovakat gazdáik, így Kövendy Gyula 
is, megtarthatták; tasnádi Kardoss Béla t. hadnagy teljesítette kiválóan a lovak gondozá-
sát Zsibón. Később a debreceni huszárok visszakapták lovaikat. A „lótalanítás” során az 
ezredeket ún. félezredekre osztották, s az egyik fele lett csak gyalogossá, a másik lovas 
maradt.55 „De a friss, bátor, férfias szellem, amit lovasszellemnek nevezünk, azután is 
megmaradt.” – írta Kövendy.56 1917-ben Bukovinában folytatódtak az ezred harcai.57

1917 nyarán a júniusi Botosul–Batka-i tiszti beosztás szerint, mivel az 1. század 
feloszlott, s az I. osztály ideiglenes parancsnoka Fömötör József százados lett, az ő 3. 
század élén lévő parancsnokságát ideiglenesen Kövendy Gyula főhadnagy látta el.58 
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„Fömötör százados félezredével és a Lévay-századdal, mint tartalékkal a jobbszárny 
mögött, megtámadta a D. Socului-t. Mögötte, a középen, mint tartalék Polgár százados 
nyomult előre két 5. honvéd huszárezredbeli századdal. Baló főhadnagy százada tartalék 
volt a balszárny mögött. A támadás 17 óra 40 perctől 19 óráig tartott. Az ellenség szívó-
san ellenállt. Kövendy főhadnagy a balszárnyon 19 órakor 600 lépésre megközelítette 
az orosz állást, amely lépcsőzetesen két vonalban volt kiépítve. Kiverte az ellenséget és 
állását megszállta. 23 órakor az ellenség ellenállása megtört.”59 – olvasható a véráldo-
zatokkal meghódított stratégiai pontokért folyó küzdelmek végtelennek tűnő sorában ez 
az újabb leírás. Ezekben a napokban, ugyanezen harcokban esett el hős küzdelemben 
Baló Benjámin60, Kövendy kedves főhadnagytársa. Ezek voltak az utolsó harcok ezen 
a hadszíntéren.

Ebben az időszakban, 1917 augusztusától 1917. október közepéig61 volt a fronton 
gróf Tisza István ezredes, a m. kir. debreceni 2. honvéd huszárezred parancsnoka, aki 
a hó végén vette át ténylegesen a teljes ezred parancsnokságát.62 Ugyanebben a hónap-
ban nemcsak az oroszországi „októberi” szocialista forradalom volt jelentős esemény, 
amely kihatással volt az orosz hadsereg moráljára, céljaira is, de meghalt Ferenc József, 
így a haderő november 27-én letette az esküt Károly főhercegnek, akit december végén 
koronáztak királlyá. December legelejétől maga vette át az osztrák–magyar hadsereg 
szárazföldi és tengeri erőinek főparancsnokságát; december közepén alapította a Károly-
csapatkereszt I. világháborús kitüntetést. Károly király megkoronázása utáni első ka-
tonai díszszemléjére Kövendy Gyula is ki volt vezényelve, s leírása szerint a király 
mindenkivel kezet fogott és egy-két udvarias szót váltott.63 1918-ra az orosz Kerenszkij-
offenzíva kifulladása után az oroszok visszavonulót fújtak, békekötésre törekedett 
Románia is. Május 5-én írták alá Romániával a békeszerződést.

12-én három szállítmányban elindították az ezredet Udine felé az olasz frontra, ahová 
egy hét múltán, 19-én ért a Cordignano–Orsago településeknél húzódó arcvonalra, a Piave 
folyó szakaszára, a Montello-heggyel szemközti területre.64 A huszárezred a Borojević-
hadseregcsoport 6. hadseregének alkotta a tartalékát. Az ezredtörzset és az I. félezredet, 
Kövendy Gyula 1. századát is, Orsago községben helyezték el. Itt – Kövendy Gyula em-
lékei szerint is – június közepéig intenzív készülődés és gyakorlatozás folyt; a nagy meleg 
miatt csakis reggelente. A huszárok élvezték a tiszta kőből épült egyemeletes házakban 
történő kvártélyozást. Az orosz frontokkal ellentétben a huszárok itt tapasztalták először az 
erőteljes repülő-tevékenység jelenségét, és itt kaptak először gázálarcot a háború során.65 
1918 nyarától október elejéig ismét gróf Tisza István ezredes vette át az ezred parancs-
nokságát, majd az összeomlásig, 1918. november 28-ig ismét Tóthvárady-Asbóth István 
alezredes, a m. kir. marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezred alezredese, aki korábban (1918 
februárjától júniusig) már volt kis ideig ideiglenes parancsnok. Flohr János ezredes, aki 
1913. február végétől volt egészen 1918. február elejéig az ezred szeretett és tisztelt pa-
rancsnoka, más területre került, az ezred tagjainak és volt prancsnokuknak őszinte sajnála-
tára. Az 1918. július havi tiszti beosztás szerint az ezredparancsnok tehát Tisza István ez-
redes, helyettese Tóthvárady Asbóth István alezredes volt; segédtisztek Olsavszky Gyula 
százados, Rózsavölgyi László és Rostás Elemér hadnagyok. Az I. félezred parancsnoka 
Ujfalussy Gábor őrnagy volt, segédtisztje gróf Tisza György zászlós. Az 1. század élén 
Kövendy Gyula főhadnagy, a 2. század élén Horváth Sándor százados, a 3. század élén 
Fömötör József százados, a 4. század élén Pálffy Gábor százados, majd Borzsovay Jenő 
főhadnagy, a géppuskás század élén Porubszky András (Andor) főhadnagy álltak.66 

Június elején Habsburg József főherceg és Svetozar Borojević cs. és kir. tábornagy 
szemlét tartottak és igen elégedettek voltak a látottakkal. A caporettoi áttörés67 (I. piavei 
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csata) után győzelmet reméltek a központi hatalmak. Ám a II. piavei csatával (június 
15. – június 22.), a kétfelé aprózott, nem egyetlen főcsapásirányra koncentrált táma-
dással nemhogy győzelmet nem arattak az antant felett, de a vereség és a Monarchia 
totális összeomlása rapid módon közeledett. A rivalizáló tábornagyok, Franz Conrad 
von Hötzendorf és Borojević miatt két irányban megindított támadás egyik fele – a 
Radetzky-hadművelet – az Asiago–Monte Grappa felé, a másik fele – az Albrecht-
hadművelet – a Montello68 és a Piave lentebbi kanyarulatánál-folyásánál lévő területek 
felé irányult. Ez utóbbiban vett részt tehát a debreceni huszárezred.69

Június 13-án az ezred rohamra kijelölt csapatai megtették az előkészületeket a Piave fo-
lyón való átkelésre. 14-én hajnalban mindenkinek menetkészen kellet lennie. „Természetesen 
alvásról szó sem volt. Amit hónapok óta vártunk, íme pillanat alatt elérkezett. Csodálatos 
érzés! Az ember melle majd szétpattan a feszüléstől, nem fér bele a nagy titok, szeretnénk 
mindenkinek kikiáltani: megyünk, igen megyünk! Megkezdődött újra a cselekvés, a harc…” 
– lelkendezik az Ezredtörténet írója.70 Ám ekkorra már a végsőkig kimerült katonáknak meg-
lehetősen elege volt a háborúból és az öldöklésből, és egyáltalán nem ez a lelkiállapot volt 
az uralkodó. Vészterhes, ideges várakozás volt ez. Az olaszok (lelkiekben is) teljesen felké-
szülten várták a 15-én megindított támadást: bevetették a túlerőben lévő kiváló tüzérséget; az 
olasz repülők lerombolták a folyó korábbi áradása miatt igen nehezen újra felépített hidakat; 
ha megjelent az égen 3–5 osztrák–magyar repülő, az olaszok 20–25 repülőfölénnyel késztet-
ték meghátrálásra; a túlparton maradottaknak kis idő után nem volt már lőszerük, élelmük; a 
sebesülteket szállító, kétóránként közlekedni tudó csónakokat az alacsonyan szálló repülőgé-
pek sortűz, a parton maradott sebesülteket is géppuskatűz alá vették71; később felütötte fejét 
a katonák között a „spanyolnátha” – amelyről ma már tudjuk, hogy H1N1 vírus –, az igen 
súlyos, Európa-szerte sok milliónyi halálos áldozatot szedő influenzajárvány volt. Kövendy 
Gyula így ír erről az időszakról: „június 15-én hosszas előkészítés után megindult a Montello 
elleni harc, a Piavén való átkelés, ahol nemcsak a tüzérségi és repülő fölény, de az elemek 
rettentő nehézségei is vártak ránk. A napokig tartó esőzés következtében megáradt Piave 
szinte megbénította támadásunkat, ami a végén teljesen elakadt, s visszavonulást rendelt el 
a hadvezetőség.”72 A Montelloról az ellenség kitűnően belátta a terepet, így a napközbeni 
mozgást teljesen be kellett szüntetni; a tábori konyha katonái az élelmezést csak sötétedés 
után, koromsötétben tudták igen nehezen és rendszertelenül kivitelezni. Éjjel így viszont nem 
tudták a katonák az állást építeni, javítani. „Az állás a lehető legrosszabb állapotban volt, 
egészségtelen, vizes földalatti kaverna. […] A folyónak másfél kilométer széles, teljesen 
sík, bokor nélküli árterülete volt. A táboriörsök figyelőinek egész nap mozdulatlanul, vizes 
lyukakban kellett figyelniök, amellett a kegyetlen hőség is kínozta őket. Hat hetet töltött az 
ezred ebben az egészségtelen kezdetleges állásban.” – írja az Ezredtörténet, majd így foly-
tatja – „A magasabb parancsnokságoktól kiadott eligazításokon és térképeken gyönyörű ál-
lások és erődítmények szerepeltek, 3–5-szörös drótsövénymezővel, 5–6 soros szegesdróttal. 
Gránátmentes vasbeton-kavernák és géppuskafészkek.”73 Kövendy Gyula szavaival élve, „az 
ezredet ezek után csak ide-oda tologatták, mindig kitéve őket az ellenség minden területre 
igaz erőfölényének”.74 Augusztus elejéig az ezred a fizikailag végsőkig leromlott állapotú le-
génységgel, borzalmas körülmények között maradt. „Nem volt ritka eset, hogy egyetlen szá-
zad védővonalára több mint 1000 különböző, főleg nehéz tüzérségi lövedék esett […], nem 
volt olyan 50 m2 terület, amelyen egy gránáttölcsér ne lett volna.”75 – írja az Ezredtörténet.

A spanyolnátha súlyos, lázas betegei közül – tisztek és legénység egyaránt érintett volt 
– senki nem akart hátra menni a tábori egészségügyi helyekre. Mindenki megtette, amit 
a becsület megkövetelt tőle. És ez nem ranghoz, névhez, valláshoz vagy iskolázottsághoz 
köthető… „Szeptember 7-én ezredünk éjjeli menetben Farra di Soligóra menetelt, amikor 
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épp 40 fokos lázban haladtam az éjjeli menetben, mint élszázadparancsnok. Tisza ezre-
des úr tudomást szerzett betegségemről, ismételten izente, hogy üljek kocsira, vagy lóra, 
de én ezt nem tettem meg; ekkor különösen fontosnak tartottam a példamutatást, mert a 
hetekig tartó események kifárasztani látszottak mindenkit.”76 – írja Kövendy. Kövendy 
Gyula őszintén szerette és tisztelte Tisza Istvánt, akinek meggyilkolása mélységesen fel-
háborította és elszomorította. „Közvetlensége egyenesen lebilincselő hatású volt. Hogy 
a tisztikart minél gyorsabban megismerje, naponta meghívott asztalához egy pár fiatal 
tisztet.”77 – áll az Ezredtörténetben. Ezeket a vacsorákat Kövendy is említi.78 Amikor vi-
szonylag rövid idő után Tisza István elhagyta az ezredet, külön felkereste az akkor már 
magas lázzal fekvő fiatal tisztet és így búcsúzott tőle: „Kedves Gyula, Isten veled, én 
elutazom, búcsút veszek az ezredtől, mert a Király hazarendelt.”79

Ekkorra a helyzet a következő volt az Ezredtörténet leírása szerint: „Itt a szolgálat még 
fárasztóbb és kimerítőbb volt, mint az előbbi állásban. Állandóan esett az eső. Az ember 
ruhája egy percre se tudott megszáradni. Az állások mindenütt tele voltak vízzel és falán 
vastagon állt a penész. Minden gőzölt, mintha az ember állandóan gőzfürdőben lett vol-
na. Az ellenség naponta pergőtűzzel árasztotta el ezt az állást. Tüzéreink nem viszonoz-
ták tüzét. Műszaki berendezésünk egyszerűen nevetséges volt. Míg az ellenség csupán a 
Montello-ról több darab sokezer gyertyafényű fényszóróval nappali világosságot árasztott 
nap mint nap, addig nekünk az egész ezred vonalán négy fényszórónk volt s ezekben is 
valószínűleg petróleumlámpa pislogott, úgyhogy igazán rosszabbak voltak a semminél. Az 
aknavetőink a legkisebb kaliberűek voltak, ami csak ebben a fegyverben létezett. Működni 
nem láttuk őket, így hatásukról véleményt sem mondhatunk. Az ezred táboriörsei, ame-
lyek a Piave partján álltak felsőbb parancsra, az ezred szárnyain kívül voltak elhelyezve, 
úgyhogy az ezred arcvonala előtt a Piave partján idegen csapatok táboriörsei állottak, 
viszont a mieink a 3. ezred előtt működtek.”80 Ekkor felsőbb utasításra a tiszteket azzal 
is megterhelték, hogy kötelezték őket a legénység otthonra írt leveleinek az elolvasására, 
ellenőrizendő a bomlás és bomlasztás jeleit.81 A legénység a leveleiben nem bomlasztott, 
nem panaszkodott, pedig a silány élelmezés, felszereltség, ruházat stb. miatt bőven lett 
volna oka elégedetlenkedni és lázadozni; leveleiben talán inkább búcsúzkodott… Ők is 
látták azt, amit Kövendy Gyula, hogy csak tologatták őket védelem nélküli célpontként 
az ellenség előtt. A tiszteket ebben a helyzetben nem éjszakai, szemrontó cenzúrázással 
kellett volna terhelni. Az összehangolt, hatékony, jól felszerelt olasz–angol haderők táma-
dása következtében történt összeomlás október végén következett be. Ezt Kövendy Gyula 
már nem érte meg, mert súlyosbodó betegsége miatt harcképtelenné vált és hazaküldték 
betegszabadságra. Amikor október végén újra a frontra akart volna menni, már nem taná-
csolták a debreceni pótszázad-parancsnokságon, hogy – tekintettel a bizonytalan politikai 
helyzetre – visszainduljon.82 A m. kir. debreceni 2. honvéd huszárezred november végén 
érkezett meg – útja nagyobb részét gyalog megtéve! – az olasz frontról Debrecenbe, s 
1918. november 24-ével hivatalosan is megszűnt létezni.83

Érdekfeszítő és sokszor szomorú olvasni az I. világháborús naplókat, ezredtörténete-
ket, a részletes leírásokat, ahogyan lépésről lépésre, dombról dombra, térképeken olykor 
alig fellelhető helyeken, szinte méterről méterre küzdöttek-harcoltak a katonák – óramű 
pontosságú összehangoltságban, abszolút egymásrautaltságban. Hágók, magaslatok, 
völgyek, patakok, megáradt folyók mentén, erdők sűrűjében, mocsárban, esőben, hóban, 
hidegben és forróságban, véres kézitusában, lovasrohammal, ágyúkkal, géppuskákkal, 
iszonytató terepeken, embertelen körülmények között ontották a vérüket a katonák: a 
hús-vér, élő, érző emberi sakkfigurák, akiket időnként vonatra raktak és a különböző 
harcterekre ide-oda szállítottak a háborúskodást és harcokat távolról levezénylő vezetők 



Valóság • 2018. május

KÖVENDY KATALIN: KÖVENDY GYULA – EGY FIATAL LUDOVIKÁS FŐHADNAGY... 57

elgondolásai szerint. Csak Przemyśl második ostroma után közel 120 000 hadifoglyot 
szállítottak az oroszok távoli vidékekre; kb. két Békéscsaba, vagy két Zalaegerszeg, 
vagy két Veszprém teljes lakossága. Csak az 1915-ös gorlicei áttörés, azaz a tavasszal 
zajló támadás során, mely a központi hatalmak diadalát, a galíciai városok (Przemyśl, 
Lemberg, Lublin, majd Varsót, Breszt-Litovszk) visszafoglalását és a frontvonal több 
száz km-rel keletebbre tolását eredményezte, az orosz haderő 2 millió katonája esett el; 
kb. teljes Budapest, teljes Debrecen és teljes Szolnok lakossága együtt. Csupán egyetlen 
perc alatt 800 olasz férfi halt meg – egymásra borulva a lövészárokban, egy jajkiáltás-
ra való idő nélkül – néhány szippantást véve a németek halálos, mérges harci gázaiból 
az Isonzónál zajló hosszú harcok közepette a caporettói áttörés során. Csak a II. piavei 
csatában a Monarchia embervesztesége (halottak, sebesültek és hadifoglyok) 118 000 fő 
volt; kicsivel kevesebb, mint Nyíregyháza teljes lakossága… 1918. október 30-án, a na-
pok óta tartó rettenetes küzdelemben, a szűnni nem akaró pergőtűzben, az olasz repülők 
folyamatos bombázásának fedezék és repülős ellentámadás, védekezés, viszontválasz 
nélkül kitett debreceni huszárok közül a legutolsó napon, mielőtt Tóthvárady Asbóth 
István alezredes felsőbb parancs nélkül úgy döntött volna, hogy visszavonulásra utasítja 
az ezredét,84 Hamar Miklós főhadnagy – Kövendy Gyula kedves ludovikás iskolatársa 
és a háborúban végig bajtársa, a II. félezred 7. századának parancsnoka – mindkét lábát 
gránát szakította le és elvérzett.85

Kövendy Gyula 1925-ben – a Ligetalja járásban Vecsey Ervinnel, volt huszártiszt tár-
sával sikeresen ellátott karhatalmi és rendvédelmi feladatok; majd négyszáz katonatár-
sával felsőbb rendeletre történő román katonai fogságban (Crajova) töltött keserves idő-
szak; végül az új magyar–román országhatár határ- és vámőrségének megteremtésében86 
való aktív részvétel után – befejezte katonai pályafutását és gazdálkodó birtokos lett 
Nyírábrányban. A Kisgazda Párt tagjaként és helyi szintű politikusaként a mezőgazda-
sági cselédség helyzetének javítása volt az egyik fő célja, s mint ilyen, az agrárszövetke-
zeti mozgalom híve és harcosa volt. Egyik kisgazda szellemű írását az újságban olvasva 
ragadott tollat egy volt beosztott huszártársa: „17–18 éve van, amióta a Százados úrról 
hírt sem hallottam. De azt a jóságot és szeretetet, amit kint Bukovinában a halál mezején 
Századparancsnok úr mellett éreztem, soha nem fogom elfelejteni. Régi katonája, s igaz 
tisztelője: Hati Károly, Füzesgyarmat, 1935. IV. 14. Békés megye.”87 Kövendy Gyula 
élete végéig megőrizte a történelem későbbi viharaiban ezt a levelet. Kövendy a vitézi 
címet nem kérelmezte; az elnyeréséhez szükséges, valamely birtokkorlátozó követelmé-
nye miatt a család jogász tagjainak tanácsára döntöttek végül így. Ekkorra ugyanis már 
virágzó gazdaságot teremtett több száz holdas birtokukon Nyírábrányban – ugyanazzal 
az elszántsággal, alázattal, kitartással, amellyel huszártisztként is hősiesen végigharcol-
ta a Nagy Háborút. Horthy Miklóstól kapott őrnagyi rangot a harmincas években az I. 
világháborús dicső haditettei indokán.

Kitüntetései: Osztrák Császári Vaskorona Rend III. osztálya hadidíszítménnyel, 
kardokkal; Katonai Érdemkereszt III. osztálya hadidíszítménnyel, kardokkal; Ezüst 
Katonai Érdemérem (Nagy Signum), hadiszalagon, kardokkal (harmadszori adomá-
nyozás); Bronz Katonai Érdemérem (Signum Laudis), hadiszalagon, kardokkal; Károly 
Csapatkereszt; Sebesültek Érme, szalagján egy sávval. Valamennyi kitüntetést a hadi dí-
szítményekkel és a kardokkal kapta meg, ami azt jelenti, hogy hadi tetteivel érdemelte ki 
őket. Kitüntetései és díszegyenruhája a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban találhatók.88

Gróf Tisza Istvánról kiváló minőségű és méretű (szabad felhasználású) fotó található 
a világhálón a Wikipédia lexikonban.89 Ezt a képet előszeretettel használja minden új-
ság, folyóirat, internetes portál a Tiszáról írt írásokhoz. A képen Tisza látható egy lejtős, 
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erdős területen katonák társaságában valamelyik hadszíntéren.90 A fényképen Tisza válla 
mögött, jobbról a negyedik, jól látható, egész alakos fiatal főhadnagy Kövendy Gyula.

Kövendy Gyulának és feleségének, komjáthi Horkovics Arankának nem volt gyer-
mekük. Az államosítások után, miután teljes vagyonuktól, katonai nyugdíjától meg-
fosztották, hétszobás házukból kidobták őket – s cinikusan azt mondta nekik a nem 
helybéli tanácselnök a lakhatásról, hogy kéredzkedjenek be a katolikus paphoz a plé-
bániára –, bátyjához, dr. Kövendy Lajosékhoz (jogász) költöztek Debrecenbe. Kövendy 
Gyula biciklis hordárként (ma biciklis futárnak mondanánk), vidéket járó mezőgazda-
sági terményfelvásárlóként, lottószámok szelvényellenőrzőjeként dolgozott.91 Kövendy 
Gyuláék nemzedékének – ha a Nagy Háborút, majd már idősebben és természetesen 
magasabb rangban a II. világháborút is végiharcolták és életben maradtak –, életük vé-
gére mellőzés és megvetés jutott. „Horthysta-fasiszta” megbélyegzéssel illettek őket, ha-
ditetteikről, a Nagy Háborúban véghezvitt hőstetteikről, helytállásukról sem beszéltek. 
Mára az őket megillető, méltó helyre kerültek; neveiket, dicső tetteik és létük emlékét 
odaadóan és tisztelettel őrzi az utókor.
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