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Tisztelt Altisztek!

A Magyar Honvédség Altiszti 
Akadémia parancsnokaként 
örömmel fogadtam az MH 
vezénylőzászlósának felkéré-
sét, és megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy a Honvéd Altiszti 
Folyóiraton keresztül szólha-
tok az altiszti állományhoz. 
Jelenlegi beosztásomban an-
nak a kett ős alaprendeltetésű 
alakulatnak vagyok a parancsnoka, mely ezer és ezer 
idegszállal kötődik a magyar altisztek múltjához, je-
lenéhez, illetve meghatározó részt vállal a honvédség 
„gerincoszlopaként” is gyakran azonosított  állomány 
jövőjének alakításában.

Minden, a magyar haderőhöz csatlakozni kívánó 
fi atal az alakulat Mecséri János Kiképző Osztályának 
altisztjeitől tanulja meg, sajátítja el a 14 hetes egységes 
alapkiképzés keretein belül azokat az ismereteket, me-
lyek elengedhetetlenek a szolgálat megkezdéséhez.

Az Altiszti Akadémia másik nagyon fontos alap-
feladata végrehajtani az altisztek képzését a belépő, 
őrmesteri rendfokozatt ól a rendfokozati és beosztási 
hierarchia csúcsát jelentő főtörzszászlósi kategóriáig. 
A Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály által végrehaj-
tott  képzéseken altisztek, altisztjelöltek százai vesznek 
részt minden évben, hogy megszerezzék azt a tudás-
anyagot, mely lehetővé teszi számukra, hogy beosztás-
ban és rendfokozatban előreléphessenek.

Az új katonai életpályamodell bevezetése nyomán 
egyértelművé vált, az altiszti kar fejlesztése, képzése, e 
feladat végrehajtásának minősége alapvetően határoz-
za meg a teljes Magyar Honvédség jövőjét is. 1977 óta 
egyenruhát viselő katonaként felelősséggel állítom, fel-
adatrendszerét illetően az altiszti kar ment át a legna-
gyobb változáson az elmúlt évtizedekben. A változás 
sohasem könnyű, de meggyőződésem, hogy ezen az 
úton kell önöknek továbbra is haladniuk, hogy tudásuk-
kal, tapasztalatukkal olyan elismertséget vívjanak ki 
maguknak, mely által még inkább képessé válnak a be-
osztott  állomány nevelésére, vezetésére, képviseletére.

Ehhez kívánok önöknek ezúton is jó erőt, egészséget, 
sok sikert és katonaszerencsét!

    Bozó Tibor dandártábornok, 
az MH Altiszti Akadémia parancsnoka

4. 6. Benkő Tibor vezérezredes gratulál egy frissen avatott altisztnek
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A Honvéd Altiszti Folyóirat mos-
tani számának címlapján a hősi-
esen szolgáló katonákra, a nehéz 
helyzetekben helytálló elődeinkre 
gondolva tisztelgünk. A magyar 
katonai hősökre, akikről a május 
utolsó vasárnapján való megemlé-
kezés eredetét az 1917. évi VIII. tör-
vénycikkre vezethetjük vissza. A 
törvénycikk „a most dúló háborúban a 
hazáért küzdő hősök emlékének megörö-
kítéséről” rendelkezett , amiből a kö-
vetkezőt kiemelném: „1. § Mindazok, 
akik a most dúló háborúban a hadrakelt 
sereg kötelékében híven teljesített ék kö-
telességeiket, a nemzet osztatlan, hálás 
elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze 
meg a késő utókor hálás kegyelett el azok 
áldott  emlékezetét, akik életükkel adóz-
tak a veszélybenforgó haza védelmé-
ben.” A következő paragrafus pedig 
meghatározza a megemlékezés ho-
gyanját, vagyis: „2. § Minden község 
(város) anyagi erejének megfelelő, méltó 
emléken örökíti meg mindazoknak ne-
vét, akik lakói közül a most dúló hábo-
rúban a hazáért életüket áldozták fel.”

 Majd hét év elteltével született 
meg az 1924. évi XIV. törvénycikk az 
1914/1918. évi világháború hősi halot-
tai emlékének megünnepléséről. Ekkor 
már konkrétan megfogalmazódik az 
ünneplés időpontja: „A nemzet soha el 
nem múló hálája és elismerése jeléül, 
az élő és jövő nemzedékek örök oku-
lására és hősi halottaink dicsőségére 
minden esztendő május hónapjának 
utolsó vasárnapját nemzeti ünnep-
pé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint 
a »Hősök emlékünnepét« – a magyar 
nemzet mindenkor a hősi halottak em-
lékének szenteli.” A honvédségen be-
lüli szabályozás az 1925. május 1-jén 
kiadott, 2519. számú körrendeletben 
jelent meg. 

A második világháborúban a ma-
gyar katonák ismételten hősiesen szol-
gálták a hazát, ha kellett életük felál-
dozásával. Az 1942. április 25-én kelt 
körrendelet kimondja, hogy: „1938 óta 
új hősök áldozták életüket a hazáért, 
emléküket ugyanolyan kegyelettel kell 
őrizni, mint a korábban elesettekét.” 

Ismerve a negyvenes évek végé-
től megjelenő sajátos politikai helyzet 
kuszaságait, a magyar katonai hősök-
re való hivatalos megemlékezésre a 

rendszerváltás évéig várni kellett. Az 
első és a második világháború hősei-
ről Magyarországon 1989. május 29-én 
emlékeztek meg ismét nyilvánosan, 
Szekszárdon. Az első állami rendez-
vényt 1990-ben tartották meg. A ma-
gyar hősök emlékének megörökítéséről 
és a magyar hősök emlékünnepéről 
szóló 2001. évi LXIII. törvény pedig 
ismét a Magyar Hősök Emlékünne-
pévé nyilvánította minden esztendő 
májusának utolsó vasárnapját. Ez a 
törvény már nem határozza meg, hogy 
a katonahős az első és a második világ-
háborúban szolgált, hanem szélesebb 
teret adva fogalmaz: „A Magyar Köz-
társaság Országgyűlése – tisztelettel 
adózva a hősök emléke előtt – a haza 
szabadságáért és függetlenségéért, a 
nemzet fennmaradásáért küzdött haza-

fi ak emlékét e törvényben megörökíti.   ” 
(1. §)  Ezt a tág keretet a 3. § tovább 
részletezi, amely szerint „…a magyar 
nemzet fi ai és leányai minden évben, 
a Magyar Hősök Emlékünnepén méltó 
megemlékezés keretében leróják hálá-
jukat és kegyeletüket az elmúlt ezredév 
magyar hőseinek.” Ez a törvény nyil-
vánítja nemzeti emlékhellyé a    „Millen-
niumi Emlékművet” és a „Hősök Em-
lékkövét”, amit a címlapon két díszelgő 
katonával együtt az idei hősök napja 
alkalmával készített felvételen együtt 
láthatunk.

 Gyóni Géza (1884–1917) kato-
naköltő 1914 őszén Przemyśl erődjében 
szolgált, amit az orosz csapatok több-
ször is megtámadtak. A költő ekkor 
személyesen is átélte a háború borzal-
mait: hullottak a gránátok, sebesültek 
jajveszékeltek, haldoklók nyöszörög-
tek. Október 3-án kelt levelét repü-
lőgéppel hozták ki, amiben azt írta: 
„Még élek”. Ekkor, ebben a több hétig 
tartó apokaliptikus ostromállapotban 
írta meg legemlékezetesebbnek tar-
tott , Csak egy éjszakára... című versét 
(melynek 4. versszaka így hangzik): 

„Csak egy éjszakára küldjétek el 
őket: / A hitetleneket s az üzérkedőket. 
/ Csak egy éjszakára: / Mikor a pokol-
nak égő torka tárul, / S vér csurog a föl-
dön, vér csurog a fáról. / Mikor a rongy 
sátor nyöszörög a szélben / S haló hon-
véd sóhajt: fi am... feleségem...”

Dr. Murinkó Att ila alezredes

GONDOLATOK A HŐSÖK NAPJA KAPCSÁN

Magyar és orosz katonák közelharca Przemyślben. (Forrás: Tomasz Idzikowski: Forty 

Twierdzy Przemysl. Przemysl, 2001, 16.)

A przemyśli erődrendszer 1914–15 for-

dulóján (Forrás: Ravasz István szerk.: 

„Boldogtalan hadiidők…” avagy: ami 

a „boldog békeidők” után következett 

1914–1918. Petit Real Könyvkiadó, Bu-

dapest, 2004. 42.)
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Soós Gábor Miklós törzsőrmes-
ter vagyok, a Magyar Honvédség 
Civil-Katonai Együtt működési és 
Lélektani Műveleti Központban 
(MH CKELMK) teljesítek szolgá-
latot tervezőzászlós beosztásban. 
Budapesten élek kisfi ammal és 
feleségemmel. 2001 óta szerződé-
ses katonaként számos különböző 
beosztásban, több fegyvernemben 
is kipróbálhatt am magam. Vol-
tam harckocsizó, lövész és felderí-
tő, jelenleg a lélektani hadviselés 
(PSYOPS) területén tervezőzász-
lósként igyekszem a lehető legtöb-
bet hozzátenni alakulatom, az MH 
CKELMK sikeréhez. 

Missziókban öt alkalommal vol-
tam, jártam Koszovóban és Afga-
nisztán területén is. Katonai pálya-
futásomra visszatekintve örömmel 
tölt el, hogy az elmúlt közel tizen-
négy évben számos helyőrségben és 
feladatkörben bővíthett em szakmai 
tudásomat. Korábban szerződé-
ses legénységi állományú katona-
ként táborőrzés volt a feladatom. 
Később a szállítmánykísérés már 
sokkal mozgalmasabb és összetet-
tebb képességeket és csapatmunkát 
igényelt részemről. Látt am a fejlő-
dés lehetőségét és folyamatát, így 
már altisztként belekóstolhatt am 
egy igen érdekes és nagy munka-
bírást igénylő szakmába, a kiscso-
portos felderítő tevékenységbe is. 
Ahogyan a bevezetőben írtam, 
tervezőzászlós vagyok a katonai 
szervezet médiaértékelő-elemző 
csoportjában. Ez nem azt jelenti, 
hogy minden időmet egy irodában, 
a számítógép előtt  töltöm, ahogy azt 
a megnevezés alapján gondolhat-
nánk. A saját feladatköröm mellett  
sok más, a központ számára fontos 
feladat ellátásában is részt veszek, 
melyek nem íróasztalhoz kötött ek. 
Fő profi lom és beosztás szerinti te-
vékenységi köröm a lélektani mű-
veletek, emellett  logisztikai és ad-
minisztratív feladatokat is ellátok. 

A PSYOPS a Magyar Honvéd-
ségen belül egy új harctámogató 
képesség, annak minden nehéz-
ségével. Olyan új lehetőségekkel 
és fejlesztésre váró tudásbázissal 
rendelkezik, ami jól alkalmazva 

egyre több területen támogathatja 
a vezetés rendszerét, mely akár a 
harc megvívásának eredményessé-
géhez is hozzájárulhat. A központ-
nál eltöltött  szolgálati időm alatt  
több esetben is részt vett em olyan 
gyakorlatokon, ahol kifejezett en 
PSYOPS-tevékenységek végrehajtá-
sába vonták be a csoportot. Ezeket a 
feladatokat a közeljövőben nemcsak 
Magyarországon, de nemzetközi 
környezetben is végrehajtjuk majd, 
például a V4 EU-harccsoport kötelé-
kében. 

Jelenleg a Magyar Honvédség 
taktikai szintű lélektani műveleteit 
végző csoportok önálló feladat-vég-
rehajtásra csak korlátozott an képe-
sek. Saját biztosításukat csak külső, 
a támogatott  alegységtől bevont ka-
tonákkal és megfelelő szintű pán-
célvédett ségű gépjárművel képesek 
megoldani, a rendelkezésre álló 
kiképzett  PSYOPS-állomány szű-
kössége, valamint a PSYOPS gépjár-
mű-technikai eszközök korlátozott  
páncélvédett sége miatt . Ezért a ma-
gas biztonsági besorolású műveleti 
területen a támogatott  alegységre 
plusz terhet ró egy „Tactical PSYOPS 
Team” (a továbbiakban: TPT) -fel-
adat végrehajtása. Egyszerű belátni, 
hogy egy modulelemnek, amely el-
sődleges célja, hogy a parancsnokot 
támogassa feladatának sikeres vég-
rehajtásában, egy új képesség biz-
tosítása nem okozhat plusz terhet. 
A jövőbeli TPT-koncepció ennek 
a plusz tehernek a felszámolására 
irányul. A cél egy minden műveleti 
területen alkalmazható TPT kiala-
kítása, amely saját technikai esz-
közeivel, felszerelésével és alapos 
kiképzésének köszönhetően képes 
egy támogatott  alegység részeként 
vagy teljesen önállóan, PSYOPS-
támogatást nyújtani.  

Miben áll a PSYOPS-támogatás? 
2014 őszén, elöljáróim javaslatára 
lehetőséget kaptam egy németor-
szági szakmai gyakorlaton történő 
részvételre, ahol a befogadó nemzet 
megmutatt a, hogyan képzeli a har-
cászati PSYOPS-csoport alkalmazá-
sát művelet során.

A különböző PSYOPS-cso por-
toknak, „TPT-knek”, mint sok más 

modulcsoportnak, a feladata a pa-
rancsnok támogatása. Mivel és ho-
gyan hajtható ez végre ezen a szak-
területen? Véleményem szerint még 
sok a tisztázásra váró értelmezés a 
szakmában. Sok esetben azonosíta-
nak minket, PSYOPS-os katonákat 
a pszichológusokkal, ami természe-
tesen nem fedi a valóságot. A mű-
veleteket végrehajtó altiszt, ha kell, 
személyes találkozót folytat le, ha 
kell, multimédiás berendezés segít-
ségével öregbíti bajtársai hírnevét, 
elfogadott ságát, de akár óriáspla-
kátok vagy szórólapok terjesztése is 
a feladata lehet, amivel segíti a pa-
rancsnokát. A TPT végrehajtása so-
rán emeljünk ki három fő célt: meg-
törés, megnyerés, megerősítés. Ezek 
eléréséhez különböző technikák és 
eszközök állnak rendelkezésre. Le-
hetséges, hogy a célcsoport infor-
málásához elegendő akár a hang-
üzenet, vagy például egy számukra 
is elérhető újságban megjelentetett  
cikk. 

A PSYOPS-szakmát Németor-
szágban, Koblenz városában is 
volt lehetőségem gyakorolni. A 
Rajna-parti városban települt a 
német hadsereg kommunikációs 
központja, ahol a szakma számos 
területe képviselteti magát. Felké-
szültségük, valamint a szükséges 
egyéb hátt erük is megvan hozzá, 
hogy más országok katonáit képez-
zék, és átadják a világ különböző 
hadszínterein szerzett  missziós 
tapasztalataikat. Ezzel nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a hoz-
zájuk hasonló országok katonái is 

KOBLENZBŐL JELENTEM!

Soós Gábor Miklós törzsőrmester 2001 

óta szolgálja a hazát
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elérjék a nemzetközi környezetben 
elvárt szintet. A tanfolyam 2014. 
szeptember és október hónapban, 
négy hét időtartamban zajlott . A 
központt ól kett en képviselhett ük a 
Magyar Honvédséget, Nyilas Ger-
gely százados és jómagam. Egymás 
társaságát nem túl hosszú ideig él-
vezhett ük, mivel már az első napon 
csoportokba, TPT-be osztott ak be, 
és az azonos nemzet katonáit elvá-
lasztott ák egymástól. A következő 
négy hétben szerencsésnek érez-
hett em magam, mivel nagyon nagy 
tapasztalatt al rendelkező külföldi 
altisztekkel hozott  össze a sors. Volt 
között ük több békeműveletben és 
valós harctéri területen megfordult 
kanadai, negyvenes éveit taposó 
dán, és nem utolsósorban szintén 
tapasztalt holland kolléga. Missziók 
terén én sem maradtam alul, hiszen 
ekkor már „egy ötöst én is leírtam”, 
viszont nem voltam soha TPT tag-
ja. Hasonló beosztásban szolgáltam 
már, de más volt a feladatkör és má-
sok az eljárások. 

A koblenzi központban a sikeres 
végrehajtáshoz minden rendelkezé-
sünkre állt. Igaz, az eszközök elté-
rőek voltak a hazaiaktól, gondolok 
itt  például a fegyverzetre és olyan 
kifi nomult technikákra, mint pél-
dául a multimédiás mobil konténer 
vagy hangosítóberendezés. A tan-
folyamra a profi zmus volt jellemző. 
Véleményem szerint minden egyes 
mozzanat jól volt előkészítve, biz-
tosítva és természetesen időben el-
végezve. PSYOPS-hoz híven a részt 

vevő állomány számára is kĳ utott  
bőven a befolyásoló tényezőkből. 
Gondolok itt  akár a fegyverkezelés-
re vagy a csapatban való mozgások 
begyakorlására. Ezekben az esetek-
ben ez azt jelentett e, hogy mélyen 
kiszámíthatatlanságban hagytak a 
kiképzők bennünket, és természe-
tesen ki is elemezték a feladatra tör-
ténő reagálásunkat. Több esetben is 
megtörtént, hogy teljes felszerelés-
sel megindultunk a végrehajtásra: 
buszra szálltunk, majd elvonultunk 
a feladat-végrehajtás helyszínére, 
telephelyre. Természetesen tudtuk 
jól: az egyik alapelv, hogy folyama-
tosan nyomás alatt  tartsanak ben-
nünket, mivel a „valóságot megkö-
zelítő helyzetben” kell végrehajtani 
számos katonai gyakorlatot, felké-
szülést. Az említett  begyakorlásra 
való előkészületek során minden 
olyan dolgot málháztunk, amire 
szükség lehet egész napra, majd 
a tanteremtől kb. 300 métert utaz-
tunk. Saját bőrünkön tapasztaltuk 
azt, milyen is dolgozni, felkészülni 

a feladatra úgy, hogy csak fél infor-
mációnk van, vagy egyáltalán nem 
rendelkezünk adatokkal. 

A tanfolyam kezdetén joggal 
gondolhatt uk, hogy a négy hét nagy 
részét előadások meghallgatásával 
töltjük, de nem ez történt. Nagy 
hangsúlyt fektett ek arra is, hogy 
angol nyelven leadják a TPT-vel 
kapcsolatos anyagot, de a küldetés 
nagy részét a tényleges, harcászati 
végrehajtás tett e ki a Koblenzhez 
közeli gyakorlótéren. Megtapasz-

talhatt uk, milyen is a tapasztalt alá-
játszókkal végrehajtott  találkozó, 
hogyan kell meggyőzni őket a saját 
irányunkról, vagy hogyan tudjuk a 
szemléletüket megváltoztatni. 

Egy teljes hetet töltött ünk el úgy 
a gyakorlótéren, hogy 0–24-es mun-
ka volt, és ebbe beletartoztak szer-
teágazó feladatok, meglepetések. 
Meglepetések, igen, azok. Miért 
is volt fontos ez számunkra? Mint 
tudjuk, minden változik, a terv is. 
Igyekeztek úgy összeállítani a napi-
rendünket, hogy ne legyen teljesen 
egyértelmű, mi is fog következni, 
és azért fi gyeltek a szabadidőnk be-
osztására is. Ezenfelül jellemző volt 
még az alváshiány, ami annyit jelent, 
hogy egyszerűen nem volt rá idő. El 
kellett  készíteni a menetparancsot 
másnapra, jóváhagyatni, előkészül-
ni, és megszokott  módon ezt a napi 
feladatok végrehajtása után, még 
csak úgy „pluszban” rendszere-
sen megkaptuk. Ezek a dolgok egy 
honi területen történő gyakorlaton, 
tanfolyamon hasonló módon tör-
ténnek, csakhogy nemzetközi kör-
nyezetben ismeretlen, így nehezebb 
volt a végrehajtás folyamata, de 
végül megálltuk a helyünket. Nem 
elhanyagolható az a tény sem, hogy 
a képzésnek köszönhetően a napi 
munkánk során is hasznosítható 
elemekkel gazdagodtunk. Gondo-
lok itt  a megkapott  igen terjedelmes 
írott  anyagra, és nem utolsósorban 
a magas szintű harcászati képzésre. 
Összességében egy nagyon hasznos 
és a jövőben használható képzésen 
vett ünk részt. Véleményem szerint a 
kicsi (négyfős) „TPT” október elejére 
elérte, hogy bevethető legyen akár 
harctéri területen is, és el tudja látni 
feladatát. A negyedik hét végére egy 
csapatot alkotva, valamilyen szin-
ten egymást barátként, de legalábbis 
társként tekintve települtünk vissza 
az anyaalakulatainkhoz.

A németországi kurzusról visz-
szatérve azonnal kamatoztathat-
tam megszerzett  tudásomat, mert 
a 2015. év eleji honi harcászati 
PSYOPS-csoport első, új irányelvei 
szerint megtervezett  és végrehajtott  
kiképzésén én is részt vett em. Mind 
elöljáróim, mind a kiképzésen részt 
vett  állomány egyetértett  abban, 
hogy jó irányt választott unk. 

Soós Gábor Miklós törzsőrmester 

A koblenzi tanfolyam résztvevői
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A második világháború óta a Ma-
gyar Légierő először vehetett  részt 
műveleti területen végrehajtott  éles 
misszióban. A feladat biztosítására 
– annak helikopteres vonatkozása 
miatt  – az MH 86. Szolnok Heli-
kopter Bázis állományából jelölték 
ki a végrehajtó katonákat, először 
a Mi–24-es harci helikopteres állo-
mányból, ez volt az AMT (Air Men-
tor Team – Légi Kiképzés-támogató 
Csoport), majd később a szállítóhe-
likopteresek is kipróbálhatt ák ma-
gukat az AAT (Air Advisory Team 
– Légi Tanácsadó Csoport) keretein 
belül. Ez utóbbi misszió első váltása 
2011. augusztus végén érkezett  meg 
Herat tartományba, és 2014. októ-
ber 1-jén tért haza az utolsó, kilen-
cedik váltás Shindand légibázisról. 
Az AAT-ben a hajózószemélyzet 
mellett  mindvégig három repü-
lő-műszaki tevékenykedett  (egy 
üzemeltető mérnök, egy sárkány-
hajtómű-oktató és egy elektromos-
műszer-oxigénoktató). Írásom a 
repülő-műszaki katonák tevékeny-
ségét mutatja be Afganisztánban.

A ki- és hazautazás mindig ka-
landos és kihívásokkal teli volt az 
első váltástól az utolsóig, igaz, aki 
már járt ezen a műveleti területen, 
annak ez nem jelent újdonságot. 
Előfordult, hogy az egyik váltás de-
cember 31-én délután érkezett  meg 
az afganisztáni helyőrségbe. Kabul-
ból Shindandba az NTE (Nemzeti 
Támogató Elem), valamint a kinn 
állomásozó kontingens parancsno-
kának közös szervezésében 2 darab 
Cessna típusú kisgéppel jutott ak el. 
Először a helikopterek üzemképes-
sé tétele volt a feladatunk, később 
már a koalíciós erők által végrehaj-
tott  repülések előtt  a repülőtechnika 
műszaki állapotának ellenőrzését 
is végrehajtott uk. 2011 decemberé-
től az elméleti alapvizsgával ren-
delkező afgán műszakiak elméleti 
és gyakorlati továbbképzésével és 
vizsgáztatásával is foglalkoztunk. 
Ez újabb szakmai kihívás volt, mert 
az első kurzusok idején kisebb ne-
hézségeket okoztak a kulturális 
különbségek és nyelvi hiányossá-
gok. A nyelvi problémák egy részét 
hamar, papír és ceruza, a kulturális 

különbségeket pedig a kölcsönös 
tisztelet és tolerancia segítségével 
tudtuk megoldani. Mi megtanul-
tuk megbecsülni a fi gyelmüket és 
tanulni akarásukat, ők pedig a ta-
pasztaltak alapján elfogadták ta-
nácsainkat, magyarázatainkat. Az 
elméleti és gyakorlati oktatás és 
vizsgáztatás folyamatosan kitartott  
a negyedik-ötödik váltásig. Ekkor 
az afgán repülő-műszaki állomány 
többsége elérte a másodosztályú 
szintet, de legalábbis sikeresen telje-
sített e az összes harmadosztályhoz 
szükséges követelményt. (Fontos 
tudni, hogy ez a követelményrend-
szer nem azonos a mi szakmai 
vizsgarendszerünkkel. Itt hon min-
den típus- és osztályos vizsga egy 
írásbeli és egy szóbeli részből áll, 
mely tartalmazza az adott  légi jár-
mű rendszereinek ismeretét, azok 
működését, a típus paramétereit és 
az általános szakmai elméleti kér-
déseket. Ezzel szemben az afgán 
repülő-műszakiak minden elméleti 
és gyakorlati anyagrészből, vala-
mennyi rendszerből külön-külön 
vizsgáztak.) Ezt követően átalakult 
a feladatrendszer. A hangsúly át-
tevődött  a már megszerzett  tudás 
pontosítására, elmélyítésére, ezzel 
magára a mentorálásra. A megtar-
tott  elméleti és gyakorlati előadá-

sok száma nem csökkent, viszont 
ezek már kiscsoportos és egyéni 
órák voltak. Ebben az időszakban 
komolyabb szakmai elméleti fel-
adatok megtanítása, hibajelenségek 
felismerése és ezek kĳ avításának 
elsajátítatása volt a cél. A nyolcadik 
váltástól a magyar katonák már fő-
leg tanácsadói státusban szolgáltak. 
A feladatunk a korábban elsajátított  
tudás alkalmazásának fi nomítása, 
hatékonnyá tétele volt. Az utolsó 
váltás után, összegezve az elvég-
zett  munkát, elmondható: a három 
év alatt  körülbelül 20 afgán repülő-
műszaki tisztet és altisztet képez-
tünk ki egy helikopter-üzemben-
tartó század önálló irányítására, a 
helikopterek megbízható üzemelte-
tésére, ami egy önálló hajózó kikép-
zőszázad felállításához szükséges. 

A repülő-műszaki állományra 
minden váltásban jellemző volt a 
jó emberi kapcsolatok kialakítása 
mind a koalíciós erők (olasz és ameri-
kai), mind az afgán haderő (Afghan 
National Army – ANA) katonáival. 
A mindennapi közös munkában 
mutatott  szakmai hozzáértéssel és 
katonai fegyelemmel hamar sikerült 
kivívnunk és az utolsó napig meg-
tartanunk partnereink megbecsülé-
sét. Az amerikai, olasz katonák (és 
előfordult, hogy az orosz, ukrán mű-

REPÜLŐ-MŰSZAKIKÉNT AFGANISZTÁNBAN

Megérkezve a hadszíntérre. Az első váltás (balról jobbra): Varga József főtörzsőrmes-

ter, Juhász Péter főhadnagy és Úti Attila zászlós
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szaki szakemberek) kérték szakmai 
véleményünket egy-egy kérdésben, 
melyek kapcsán délutánonként az 
étkezdeasztalnál az ember egy ki-
sebb szakmai konferencián találta 
magát. A magyar repülő-műszakiak 
szakmai tekintélye jelentősen nőtt , 
miután több alkalommal is a repü-
lés végrehajtását valósan veszélyez-
tető meghibásodást tártunk fel és 
ezeket rövid idő alatt  orvosolni is 
tudtuk az afgán repülő-műszakiak 
bevonásával. A műszaki problémák 
sikeres megoldása után az olasz és 
az amerikai hajózószemélyzetek is 
egyre több alkalommal fordultak 
kérdéssel, kéréssel hozzánk, s mi 
szívesen segített ünk nekik. Így el-
nyertük az ő bizalmukat is, és velük 
is valódi munkakapcsolatot tud-
tunk kialakítani.

A repülő-műszaki szakfeladatok 
mellett  a misszió feladatai egyre bő-
vültek. Az ötödik misszió a teendő-
ink növekedése miatt  egy fő logisz-
tikussal is kiegészült. A hatodik 
váltástól az amerikai erők átcsopor-
tosítása miatt  már különböző szol-
gálatokkal is megbízták a magyar 

katonákat, akik egyebek mellett  a 
lőtéren és a közelharckiképzéseken 
is bizonyított ák felkészültségü-
ket. Elkezdődtek, majd folyama-
tosan szaporodtak az overwatch, 
guardian angel és escort feladatok, 
ezért a nyolcadik váltás már három 
speciálisan ezekre a feladatokra ki-
képzett , a Magyar Honvédség 25/88. 
Könnyű Vegyes Zászlóalj állomá-
nyába tartozó katonával bővült. 
Minden váltás végrehajtott  több 
lövészetet: szituációs lövészetet, lö-
vészetet gépjárműből és lövészetet 
mozgásból, harctéri körülmények 
között  pisztollyal és gépkarabéllyal 
is. Ezek az itt hon ritkán végrehajt-
ható lövészett ípusok rendkívüli 
kihívást jelentett ek, viszont annál 
hasznosabbak és tanulságosab-
bak voltak. Ezen a téren az ameri-
kai fél rengeteg ismeretet adott  át 
számunkra. A tapasztalatok alá-
támasztott ák a misszió előtt i szak-
mai felkészülés fontosságát, mert 
Afganisztánban a Magyarországon 
nem rendszeresített  altípusokat 
alkalmaztak. Az ANA shindandi 
bázisán a szállítóhelikopterek ösz-

szetétele igen vegyes volt, többek 
között  Mi–171-gyel, Mi–17V1-gyel 
és Mi–17V5-tel találkoztunk. Ezek a 
típusok inkább csak az elektroniká-
jukban tértek el az itt hon üzemelte-
tektől, de a minimális különbségek-
kel is tisztában kellett  lenni ahhoz, 
hogy hitelesek maradhassunk/ma-
radjunk. És ez a felkészülésen múlt, 
semmi máson!

A misszióban eltöltött  idő alatt  
rengeteg élménnyel és tapasztalat-
tal lett ünk gazdagabbak, számta-
lan érdekes anekdotát hallott unk. 
Köszönetet kell mondanunk a Ma-
gyar Honvédség 86. Szolnok Heli-
kopter Bázis állományának, amiért 
segített ék felkészülésünket, aktívan 
támogatt ak minket és segített ék 
családjainkat misszióink alatt , va-
lamint a Nemzeti Támogató Elem 
Afganisztán állományának, mely-
nek tagjai a hátt érből biztosított ák a 
munkánkhoz szükséges anyagokat. 
Köszönett el tartozunk a nepáli sza-
kácsoknak és kiszolgáló személy-
zetnek, akik a missziónk minden 
napján változatos és kiadós ellátás-
ban részesített ek minket.

Minden jelentősebb feladat vé-
gén elérkezik a kiértékelés ideje. Az 
AAT-misszió számokban:

A misszió időtartama: 3 év. A ki -
képzett  repülő-műszakiak száma 
mintegy 20 fő. (Ebből 4 fő már el-
kezdte az első osztályú vizsgáira 
való felkészülést.)   A repülés előtt i 
előkészítések száma meghaladta a 
1800-at.  Az elméleti és gyakorlati 
foglalkozások száma elérte a 2400 
órát. 

A statisztikák után következzék 
egy utolsó gondolat a missziónkkal 
(missziókkal) kapcsolatban. A kato-
na mindig és mindenhol katona, ha 
a cél – a feladat végrehajtása – ta-
lálkozik a szándékkal, az akaratt al, 
akkor nincsenek legyőzhetetlen 
akadályok. Ezt bizonyított a nekünk 
a shindandi élet.

Bede Péter főtörzsőrmester

Munka közben

A Zrínyi Kiadó újdonságaiból 

ajánljuk

Somkutas Róbert:
Álcaruhában

Fejezetek a hadműveleti-harcászati 
és csapatfelderítés történetéből 
(1945–2000)

Somkutas Róbert

Álcaruhában

KATONÁK B É K É B E N ÉSMISSZIÓKBAN

(1945–2000)
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A „felderítőszakma” lassan formálódott attól kezdve, hogy 
1949. március 16-án Pécsett megalakult az 1. Felderítő Szá-
zad. A szakma elismertetéséig meglehetősen rögös utat 
kellett bejárniuk a felderítés elhivatottjainak. Ezt az utat 
mutatja be a szerző. 

Webáruházunk: shop.hmzrinyi.hu
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Második alkalommal rendeztek – 
az egészségügyi szakzsargon sze-
rint – köztes szintű újraélesztési 
kurzust (Immediate Life Support 
Course) december elején Hódme-
zővásárhelyen, az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár Egészség-
ügyi Központjában. A tanfolyam 
célja az volt, hogy az egészség-
ügyi szakállomány elsajátíthas-
sa azokat a feltétlenül szükséges 
azonnali teendőket, amelyeket 
egy váratlan keringésmegállással 
járó eset helyszínén alkalmazni 
kell. Ezek a felismerés, a jó minősé-
gű mellkaskompresszió, az egyszerű 
eszközökkel történő légútbiztosítás 
és lélegeztetés, az alapfokú, vala-
mint az emelt szintű újraélesztés 
során alkalmazandó leggyakoribb 
gyógyszerek adagolása, valamint az 
automata és manuális defi brillátor 
biztonságos alkalmazása. Az egyna-
pos tanfolyamon, az idő rövidsé-
gének ellenére, minden egészség-
ügyi szakdolgozónak és orvosnak 
sikerült új készségeket elsajátíta-
nia, a meglévőket felfrissítenie. Az 
elméleti tananyagot a képzés előtt  
több hétt el megkapták a tanulók és 
önállóan felkészülhett ek belőle. A 
tanfolyam eredményességének kul-
csa az volt, hogy az oktatóknak kis 
csoportokban volt lehetőségük dol-
gozni az állománnyal, így személy-
re szabott  visszajelzésekkel tudtak 
szolgálni nekik a feladatok során. 
A kurzuson a katonák támogató, 
nyugodt környezetben gya-
korolhatt ák a valóságban 
felfokozott  idegállapotban 
végzett , nagy precizitást 
és gyors helyzetértékelést 
igénylő tevékenységet. 

Megismerhett ék az újra-
élesztés emberi tényezőit 
befolyásoló körülményeket 
is, az ilyenkor alkalmazan-

dó kommunikációs technikákat, a 
kritikus állapotú beteg vizsgálata-
kor az ABCDE megközelítést, ahol 
az „A” a légútt al kapcsolatos eljárá-
sokat jelenti, a „B” a légzés, a „C” 
a keringés, a „D” az idegrendszer, 
az „E” pedig az egyéb – azaz min-
den más körülmény – vizsgálatát 
takarja. Megtanulták azt is, ha a 
betegvizsgálat közben problémával 
szembesülnek, segítséget kell hív-
ni, hiszen a túlélés első láncszeme 
a korai felismerés és segítséghívás. 
(1. ábra) 

A kurzus hallgatói egészségügyi 
végzett séggel rendelkező katonák 
voltak, így a rendelkezésre álló egy 
nap elegendő volt a képzés sikeres 
megvalósításához. Az Egészség-
ügyi Központ minden szakdolgo-
zója, a napi rutint félretéve, a tan-
teremben töltött e az időt. Az élet 
azonban nem állt meg, így nem kis 
feladat hárult a laktanya orvosi ren-
delését egyedül ellátó doktornőre. 

A 2. ábrán az Európai Újraélesz-
tési Tanács ajánlása látható-olvas-
ható kiterjesztett  újraélesztés eseté-
re, amely vezérfonal fontos segítség 
volt a képzés során. Az ajánlás jól 
követhetően mutatja a döntési pon-
tokat azoknak, akik akár gyakorlás 
közben, akár a valós életben ilyen 
szituációba kerülnek. Ha tényleg 
ilyen helyzetben találja magát a 
személy, kövesse ezt az ajánlást, de 
előtt e mindig ellenőrizze 10 másod-
percig az ellátandó személy légzé-

sét a hármas szabályt követve: látni 
kell a mellkas kitérését, hallgatni, 
hogy van-e légzési hang, érezni a 
kiáramló levegőt. Ha nincs légzés, 
segítséget kell hívni, valamint to-
vábbi késedelem nélkül meg kell 
kezdeni a mellkaskompressziókat a 
mellkas közepén, a szegycsont alsó 
harmadán 100-120-as frekvenciával, 
5-6 cm mélyen. Ha több személy 
van jelen, 2 percenként cseréljenek, 
és addig tegyék ezt, amíg meg nem 
érkezik a segítség. (2. ábra)

Az első ilyen képzést 2010-ben 
tartott ák a Magyar Honvédségben, 
azóta 109 fő végezte el. A mostani 
kurzus résztvevői a sikeres teljesí-
tésről nemzetközileg elismert ok-
levelet kaptak. Az Egészségügyi 
Központ állománya ezúton szeret-
ne köszönetet mondani a Magyar 
Resuscitatios (Újraélesztési) Társa-
ság nemzetközi tapasztalatt al ren-
delkező instruktorainak a magas 
színvonalú képzésért.

Dékány Tibor 
törzsőrmester

AZONNALI REAGÁLÁS VÉSZHELYZETBEN

2. ábra Újraélesztési ajánlás (forrás: 

http://www.reanimatio.com)

1. ábra A túlélési lánc (forrás: http://www.

reanimatio.com)

A Zrínyi Kiadó újdonságaiból ajánljuk

Kiss Zoltán László
Válságreagáló műveletek alkalmazott 

társadalomtudományi aspektusai

„…nem elegendő a szűk értelemben 
vett katonai-szakmai, technicista meg-

közelítés és tudás. Egy adott katonai művelet előkészíté-
séhez és eredményes végrehajtásához nélkülözhetetlenek 
mindazon ismeretek és kutatási eredmények, amelyeket az 
alkalmazott társadalomtudományok (különösen a katona-
szociológia) kínálnak.” (Dr. Benkő Tibor vezérezredes) 

Webáruházunk: shop.hmzrinyi.huKiss Zoltán László
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Ratkai Imre főtörzsőrmesternek, 
az MH Anyagellátó Raktárbázis 
Bázisparancsnokság Pusztavacs 
logisztikai részlegvezetőjének az a 
bizonyos munkanapja úgy telt el, 
mint mindegyik hétköznap, de a 
befejezése mégsem volt átlagos. Az 
átélt eseményről az érintett  a követ-
kezőképpen számolt be. 

– 2015. április 21-én délután, úton 
Ceglédre hazafelé, betértem vásá-
rolni a helyi bevásárlóközpontba. A 
vásárlás közben segélykiáltásra let-
tem fi gyelmes. Mire odarohantam, 
addigra már az eszméletlenül földön 
fekvő 65 éves férfi t egy volt mentő-
sofőr  oldalfekvésbe helyezte. Ellen-
őriztem  és megállapított am, hogy 
nem lélegzik, nincs pulzusa. Azon-
nal a hátára fordított uk és megkezd-
tük az életmentő beavatkozást. Jó-
magam a mesterséges lélegeztetést, 
a levegőbefúvást hajtott am végre a 
szükséges időben, ahogy az ISAF-
misszióban, a harctéri életmentő 
tanfolyamon megtanultam, míg 
„társam” a szívmasszázst végezte. 
Közben a bolt alkalmazott ai jelez-
ték, hogy úton a mentő. 

Két alkalommal már úgy tűnt, 
hogy sikerül az újraélesztés, egy-
egy pillanatra fellélegzett  a férfi , 

de sajnos nem tartósan, újra kellett  
kezdeni a lélegeztetést és a szív-
masszázst. Körülbelül 5-6 perc 
elteltével megérkeztek a mentők, 
akik defi brillátorral és megfelelő 
eszközökkel stabilizálták az álla-
potát. A kiérkező rendőr kollégák-
nak elmondtam, hogy mi történt, 
valamint hogy mentőhelikopter fog 
érkezni a betegért, ezért biztosítani 
kell az utakat a leszállás-felszállás 
idejére. Felmértük a terepet; az áru-
házzal szemben, egy gyár területén 
volt megfelelő hely, mert a többi 
irányban villanyvezetékek akadá-
lyozták a landolást.

Az egyik rendőr kolléga kinyit-
tatt a a gyár hátsó kapuját, majd én 
a ciprusi ENSZ-misszióban tanultak 
szerint jeleztem a helikopternek, na-
vigáltam és segített em a landolását.

A helyszínt csak a férfi   elszállítá-
sa után hagytam el, addig a rendőr 
kollégákkal együtt  a mentősöknek 
segített em az infúzió tartásában, 
a beteg mozgatásában, valamint a 
helikopterbe történő beemelésében. 
Bevallom, dolgozott  az adrenalin az 
újraélesztés közben, de örülök, hogy 
ott  voltam abban az időben és hig-
gadtan tudtam kezelni a helyzetet, 
mert csak a volt mentős és én segí-
tett ünk, míg mások csodálkoztak és 
bámultak. A mentősök elmondása 
szerint nem éli túl a férfi , ha mi nem 
segítünk. Soha nem gondoltam, 
hogy a valós életben fogom hasz-
nálni a missziókban megszerzett  tu-
dásomat. Örülök, hogy segíthett em, 
és ez megerősített , hogy ezt a tudást 
megosztani és frissíteni kell…

Eddig a történet, melyhez hozzá-
tartozik: a szívinfarktuson átesett  
beteg azóta elhagyta a kórházat és 
ott hon lábadozik. Büszkék vagyunk 
kollégánkra, aki megszerzett  isme-
reteit a gyakorlatban is tudta alkal-
mazni! Érdekes kapcsolódás a fenti-
ekhez:  2015. április 21-én – éppen az 
eset napján – az MH ARB Bázispa-
rancsnokság Pusztavacsi Bázisán, 
törzstanulónap keretében, az MH 
Egészségügyi Központ állományá-
ból Husonyicza Andrea törzsőrmes-
ter tartott  foglalkozást az ön- és köl-
csönös segélynyújtás feladatairól.

Kőszegi István törzszászlós

HÉTKÖZNAPI HELYTÁLLÁS

Ratkai Imre főtörzsőrmester a való 

életben hasznosította a missziós felké-

szülés során tanultakat
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„A hivatásomat fi rtató barátaimnak és 
más kívülállóknak büszkén emlegetem, 
hogy én 14 éves koromtól laktanyá-
ban élek, a katonai hivatás az életem” 
– kezdi Sándor a bemutatkozást, 
ami akár ars poetica gyanánt is 
megállná esetében a helyét. Pedig a 
családból ő az első, aki a katonai pá-
lyát választott a hivatásaként. Atyai 
nagyapja a doni katasztrófa áldo-
zatai közé tartozik, ő az egyedüli 
katona Asztalos főtörzszászlóson 
kívül a családban. „Büszke vagyok 
rá, ám az elszomorít, hogy nem ismer-
hett em. Sőt nemcsak én, édesapám sem 
ismerte, sajnos…” 

És hogy hol kezdődött  14 éve-
sen ez a pályafutás? Debrecen-
ben, az MN Elektroműszerész 
Tiszthelyett esképző Szakközépis-
kola keretein belül. Egy újsághirde-
tésből fi gyelt fel az intézmény hívó 

szavára. Ezt követt e egy iskolai nyílt 
nap meglátogatása, amely mély be-
nyomást tett  rá, és mivel az iskola 
az ő műszaki-technikai érdeklődési 
körébe vágott , így beadta a jelentke-
zési lapot. Az első igazán megha-
tározó katonai élményének az első 
esküt tartja. „Amikor arra gondolok, 
hogy mint katonai középiskolás növen-
dék megfogadtam, hogy legjobb tudá-
som szerint tanulok, képzem önmagam, 
és hasznos tagja leszek egy közösségnek, 
a mai napig megborzongok az élmény-
től” – mondja erről a pillanatról. Az 
„alma mater”, vagyis a szakközép-
iskola 1991-ben megszűnt, és tanul-
mányait így Szolnokon fejezte be, 
viszont annak őszintén örül, hogy 
a katonai középfokú képzés gon-
dolata visszakerült ezen intézmény 
falai közé, és a minisztérium 2014-
ben Kratochvil Károly Honvéd Kö-
zépiskola és Kollégium néven újra 
beindított a a katonai oktatást a régi 
iskolájában. 

1992. augusztus 1-jén avatt ák őr-
mesterként, és az első beosztása a 
11. Duna Légvédelmi Rakéta Dan-
dár 14. Légvédelmi Rakétaosztá-
lyának illesztő és tervtábla-kezelő 
szakaszparancsnok pozíciója volt. 
Az akkori honi légvédelem egyik 
harcoló csapata volt ez az osztály 
(zászlóaljszintű szervezet), amely 
készültségi szolgálatok fenntartá-
sával óvta a főváros légterét. Pálya-
kezdő tiszthelyett esként Asztalos 
őrmesternek az volt az első igazi 
kihívás, hogy a hozzá tartozó két 
raj sorkatonáit képezze, fegyelmez-
ze és gondoskodjon róluk. Mindez 
csak úgy volt lehetséges, hogy köz-
vetlen vezetőitől és a hozzá beosz-
tott  sorkatonai szolgálatukat töltő 
rajparancsnokaitól megtanulta a 
szakma minden csínját-bínját, és 

csak ezt követően érzett  elég jog-
alapot arra, hogy követeljen ő is a 
beosztott aktól. „Először alázatra volt 
szükség, mely megtanított  arra, hogy 
felelősséggel bíró vezetőként szolgáljak” 
– emlékszik Asztalos főtörzszászlós 
a korai időkre. Katonai pályafutása 
első fontos mérföldkövének a tiszt-
helyett esi avatását tartja. „Büszke 
voltam arra, hogy onnantól kezdve 
egy szép váll-lapot viselhetek, és mint 
katona, a haza védelmezőjeként szol-
gálhatok” – mondja. „A következő 
meghatározó élmény az első  légvédelmi 
rakéta éleslövészet volt, ahol közvetlen 
közelről éreztem meg a »lőpor szagát«, 
és valóban élmény volt látni az indiká-
toron és a valóságban is egy találat, egy 
megsemmisítés hatását.” 

Az ezt követő évek Asztalos 
főtörzszászlós életében is a szerve-
zeti változásokról, a képzésekről 
és a kiképzésekről szóltak, addig, 
míg 2001-ben a nagytarcsai hír-
központ (zászlóaljszintű szervezet) 
vezénylőzászlósának nevezték ki. 
A kinevezéssel egy hatalmas szer-
vezési feladat indult be, melyben 
kreatív és alkotó munkával kellett  
egy új szervezet létrehozásában 
részt venni, a nulláról indulva. Az 
új szolgálati rend és az új okmány-
rendszer kialakítása, valamint ezek 
bevezetése volt a fő feladat a folya-
matos ügyeleti és technikai bizto-
sítás fenntartásával. Elsőként itt , a 
nagytarcsai hírközpont vezénylője-
ként érezte magát vezetőnek, ahol 
sikerült a szervezetet létrehozni, 
működőképessé tenni, és elérni a 
kívánt készenléti szintet. Ehhez 
szerinte csapatmunkára és vezetői 
támogatásra is szükség volt. „Veze-
tő akkor lesz egy katona, amikor nem-
csak elöljárói, hanem a hozzá tartozó 
beosztott ak is elismerik azt, és nemcsak 
szavakkal, hanem tett ekkel. A közös 
gondolkodás, közös munka eredménye-
ként jöhet csak létre a közös elismerés 
is” – mondja Sándor. „Jó érzés volt az 
elöljáró elismerését továbbítani a csapat 
minden tagjának, mely alapot adott  a 
további kihívások sikeres végrehajtásá-
hoz.” A vezénylőzászlósi rendszer-
ről először Asztalos főtörzszászlós 
a 2000-es évek elején hallott , ami-
kor is megalakult az MH Híradó 

A FELELŐS VEZETŐ LEGFŐBB ERÉNYE AZ ALÁZAT

A feladatok sokrétűségét tekintve kevés katonai szervezet veszi fel a 

versenyt az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárral. 

Azon túl, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar min-

den oldalú biztosítását végzik, a Szent Korona és a Sándor-palota őrzé-

se is az ő feladatuk csakúgy, mint a katonai rendezvények protokollbiz-

tosítása, és a rekreációs központok jó részével kapcsolatban is vannak 

feladataik. Ennek a szerteágazó tevékenységet folytató szervezetnek a 

vezénylőzászlósa Asztalos Sándor főtörzszászlós.

Asztalos főtörzszászlós szeret tanulni, 

mert hiszi, hogy a tanulással mindenki 

több és értékesebb lesz
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Parancsnokság. Ez egy más, ma-
gasabb szintű parancsnokság volt, 
számos nagy múltú híradó és in-
formatikai területről összevont ka-
tonai szervezetből alakítva. Ennél 
a szervezetnél volt zászlóaljszintű 
vezénylőzászlós öt éven keresztül. 
 Szerencsésnek tartja magát, hiszen 
ezáltal részese lehetett  a rangidős 
altiszti láncolat megalapításának és 
kialakításának.

Sándor meglátása szerint neki is, 
csakúgy, mint valamennyi katonai 
vezetőnek és vezénylőzászlósnak, 
minden területen képesnek kell 
lenni fejlődni. Egy folyamatosan 
fejlődő világban és társadalomban 
a hadseregnek is folyamatosan fej-
lődnie kell. Saját személyére vetítve 
nagy lehetőséget lát az új technikák 
és technológiák megismerésében és 
azok bevezetésében. Sanyi szeret 

tanulni, mert hiszi, hogy a tanu-
lással mindenki több és értékesebb 
lesz. Pedagógiai tanulmányai során 
erősödött  meg benne a felismerés, 
miszerint a kommunikáció és a 
módszertan az alapja minden tanu-
lási és tanítási folyamatnak. Ezen 
két területen szeretne még fejlődni 
és tanulmányait hasznosítani a ka-
tonai életben. 

Véleménye szerint egy vezény-
lő zászlós akkor jó és sikeres a 
szolgálatában, ha elfogad néhány 
alapvetést, és képes azonosulni 
a szervezetének és az altiszti lét-
nek az elvárásaival. Asztalos fő-
törz szászlós úgy gondolja, hogy a 
tisztelet és az elfogadás az alapja a 
katonai szolgálatnak. „Tisztelem az 
elöljáróimat és beosztott aimat egyaránt, 
és elfogadok a katonai szolgálatt eljesí-
téssel kapcsolatos minden szintű szabá-

lyozást, akár törvényi, akár szolgálati, 
vagy alaki szabályozásról legyen szó” – 
vallja. „Tudás és tapasztalat erősíti meg 
és emeli ki a katonát, a katonai vezetőt 
és a vezénylőzászlóst is a többiek közül. 
Ezáltal válhat példaképpé és vezetővé. 
Utoljára, de nem utolsósorban az alá-
zat fontosságát emelném ki. Alázat a 
feladatnak és a katonatársaknak. Ezek 
mind tanulhatóak, csak szükséges hozzá 
az önmagunkból kiinduló igény a fejlő-
désre, az újra és a hasznosra.”

Pályafutása legnagyobb sikeré-
nek a dandár vezénylőzászlósi ki-
nevezését tartja. Ez volt az a pont, 
amikorra beérett  minden addigi 
tanulása, katonai és vezetői mun-
kálkodása, amelyet az elöljáró felis-
mert és meglátt a Sándorban a lehe-
tőséget. Büszke arra, hogy egy ilyen 
összetett  feladatrendszerrel bíró 
katonai szervezetnek, mint az MH 
vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandárnak lehet a rang-
idős altisztje, ezáltal a parancsnok 
tanácsadója, és egy aktív kapocs a 
dandár vezetése és a beosztott  al-
tiszti és legénységi állomány között . 
Öröm számára olyan bajtársakkal 
együtt  szolgálni, akik a nehézségek 
ellenére is kitartanak és tisztesség-
gel, becsülett el hajtják végre a szer-
vezet alaprendeltetéséből adódó 
feladatokat. 

Minden sikeres vezető mögött  
van egy család. Ez az ő esetében is 
így van. Vallja, hogy ez az alapja 
annak, hogy a vezető tudjon má-
sokkal együtt  dolgozni, értékelni 
és fejlődni. Szükséges a viszonyítás 
egy alaphoz, amely a társadalom 
legkisebb csoportja, azért, hogy 
egy nagy családban is képes legyen 
hatékonyan működni és működ-
tetni. Eddigi sikereit ő is a család-
jának köszönheti. Szüleitől tanul-
ta meg, hogyan kell közösségben 
élni. Feleségének pedig a nagyon 
sok támogatás és kitartás mellett  
a gyermekeit köszönheti, akiket 
a legnagyobb ajándéknak tart az 
életben. Minden korábbi parancs-
nokától tanult, akár azt is, hogy 
hogyan kerülje el a hibákat. Sándor 
pozitívan gondolkozik és szeret ta-
nulni, mert a tanulásban, az új dol-
gok megismerésében lát lehetőséget 
arra, hogy közvetlen környezetünk 
is változzon és fejlődjön.

Berek Zsolt törzszászlós

A főtörzszászlós vallja: minden sikeres vezető mögött van egy család

A Szent Korona őrzése is a Szurmay-dandár feladata
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Írásomban a szegedi utászzászlóalj 
– a Honvéd Altiszti Folyóirat 2015/2. 
számában megkezdett  (14–16. oldal) 
– történetét folytatom.  A zászlóalj 
1907-ig a 14., 1912-től a 7. sorszámot 
viselte. Kivett e a részét az első világ-
háború minden harcterén a harcok-
ból, ahol magyar műszaki katona 
megfordult. A zászlóalj háború előt-
ti parancsnoka Gaugl József ezredes 
volt (1905–1912). Ő alapozta meg a 
szegedi utászzászlóalj híres szelle-
mét és vasfegyelmét. Utóda, Mjk Ig-
nác őrnagy a háború végéig tartozott  
a zászlóalj kötelékébe. A zászlóalj 
századai közül 4 Szegeden, 1 pedig 
a (4. század) Visegrádon (Boszni-
ában) állomásozott . Kiegészítési 
területe Szeged környéke és a Ti-
sza vidéke volt. Deseő-Rödl szerint 
mozgósításkor még a be nem hívott  
tartalékosok is bevonultak. Haza-
szeretett ől és harci kedvtől áthatott  
legénységgel indultak a századok a 
harctérre. A zászlóalj 10 tisztje halt 
hősi halált. A legénység hősi halott a-
inak számát Deseő-Rödl nem tudta 
már pontosan megállapítani.

Háborús kitüntetések

A 7. utászzászlóalj tisztikara az 
alábbi háborús kitüntetéseket kap-
ta3: 
 4  Lipót Rend Lovagkereszt hadi-

ékítmény kardokkal, 
 1  Lipót Rend Lovagkereszt hadi-

ékítménnyel, 
 2  Ferenc József Rend Tisztikereszt 

hadiékítménnyel, 
12  Vaskoronarend 3. osztályú hadi-

ékítmény kardokkal, 
 4  Vaskoronarend 3. osztályú hadi-

ékítménnyel, 
 2  Ferenc József Rend Lovagkereszt 

hadiékítménnyel, 
 1  Tiszti Arany Vitézségi Éremmel, 
38  Katonai Érdemkereszt 3. osztá-

lyú ékítmény kardokkal, 
35  Katonai Érdemkereszt 3. osztá-

lyú hadiékítménnyel, 
 2  Katonai Érdemkereszt 3. osztá-

lyú, 
 2  ezüst Signum Laudis kétszer a 

kardokkal, 
 6  ezüst Signum Laudis, 

21  ezüst Signum Laudis kétszer a 
kardokkal, 

38  ezüst Signum Laudis, 
52  bronz  Signum Laudis kétszer a 

kardokkal.

1917 végével a Monarchia ösz-
szes utászzászlóalját árkászzászló-
aljjá alakított ák át. Így a szegedi 7. 
utászzászlóaljból a 35., a 38. és az 
51. árkászzászlóaljak jött ek létre. Az 
1/7. utászszázadból az 1/38., a 2/7. 
utászszázadból a 2/38., a 3/7. utász-
századból a 1/51., a 4/7. utászszázad-
ból a 3/35. és az 5/7. utászszázadból 
a 3/38. árkászszázadok lett ek. A 
háború folyamán a szegedi utász-
zászlóalj 2 menetszázadot is felállí-
tott , ezek a századok az átszervezés 
után a 2/51. és a 3/51. árkászszáza-
dokká alakultak.

A 7. utászzászlóalj hősi halált 
halt tisztjei

Báró Wilburg Walter százados: 1914. 
október 16-án mint a 2/7. század 
parancsnoka Plawónál a San fo-
lyón való átkelés alkalmával tüzér-
ségi tűzben súlyosan megsebesült 
és ennek következtében egy órával 
később hősi halált halt. Boros Kál-
mán főhadnagy: mint báró Wilburg 
százados legidősebb alantos tisztje, 
1914. október 16-án a plawói átkelés 
alkalmával tüzérségi tűzben elesett . 
Dedy Henrik hadnagy a 2/7. utászszá-
zadnál, aki a déli hadszíntéren au-
gusztus 3-án elsőnek lépett  szerb 
területre; az ellenség előtt  tanúsított  
bátorságáért már augusztus 18-án a 
3. osztályú Katonai Érdemkereszt-
tel lett  kitüntetve. Augusztus 7-én 
a Temes-szigeten srapnellövéstől 
megsebesült és ennek következté-
ben augusztus 28-án a helyőrségi 
kórházban Temesváron elhunyt. 
Predragovics Rudolf hadnagy: a 3/7. 
századdal ment a déli harctérre, ahol 
szeptember 8-án a Száván való át-
keléskor gyalogsági lövéstől elesett . 
Hősi halála után 3. osztályú Katonai 
Érdemkeresztt el tüntett ék ki. 

Predragovics Emil hadnagy: 1915. 
március 2-án utászszakaszával 
Buknál a 2/II. Landwehr-zászlóalj 

rohamánál vett  részt. Annak bal 
szárnyát „utászok és gyalogság elő-
re!” kiáltással előrerántott a és ezen 
alkalommal több lövéstől találva 
elesett . A fi atal tiszt már 3. osztályú 
Vaskoronarenddel volt kitüntetve, 
halála után a 3. osztályú Katonai Ér-
demkeresztet kapta meg. Bata Péter 
hadnagy: 1917. július 30-án haslövés 
következtében a 1203. számú tábori 
kórházban meghalt. Pentsy Árpád 
hadnagy: 1917. szeptember 25-én az 
1/10. árkászszázad táborában halt 
meg Sistenában. Gerő László hadnagy: 
1917. június 2-án Sankt Moritznál 
egy éjjeli vállalkozás alatt  roham 
közben esett  el. Sebestyén (Singer) 
Vilmos zászlós: 1915. november 13-
án a Hladkinál (Galícia) lévő erdő 
északi szegélyén esett  el. Kitünteté-
se 2. osztályú Ezüst Vitézségi Érem. 
Zechmeister Gusztáv Adolf hadap-
ródjelölt őrmester: 1915. május 29-én 
Hladkinál (Galícia) esett  el. Kitünte-
tése: 2. osztályú Vitézségi Érem.

Az 1/7. utászszázad 

A századot Jenisch János százados 
vezetésével már 1914 augusztusá-
ban bevetett ék Pancsova környé-
kén, ahol bravúros vállalkozásokat 
hajtott  végre. A századnál beosztott  
tisztek a következők voltak: Nagy 
Géza százados, Bloch Oszkár fő-
hadnagy, Binder Károly hadnagy, 
dr. Bánhegyi Géza tartalékos had-
nagy, Lankhaus József tartalékos 
zászlós. 1914 októberében a század 
a pozsonyi 2/5. századdal együtt  
Jaraknál átkelést hajtott  végre a 
Száván, majd a támadás alatt  el-
lenséges tűzben vert hadihidat. A 
december 10-e körül kezdődő visz-
szavonulás közben a századot több-
ször mint gyalogságot vetett ék be a 
harcban. A túlerőben lévő szerbek 
elől az alakulat halogatva vonult 
vissza. Visszavonulás közben egy 
százmilliméteres magyar löveget 
sikerült megmenteni az ellenségtől. 
1914. december 15-én Belgrádnál a 
század a 2/5. pozsonyi utászszázad-
dal együtt  az utóvédeket hajózta 
vissza, miután egy hidat felrobban-
tott , egyet pedig szétbontott . 

A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI SZEGEDI 
7. UTÁSZZÁSZLÓALJ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN
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Visszaállított lövészárkok a kolowrati szabadtéri múzeumban. 

Forrás: Bedécs Gyula A Kárpátok hágóin át Galíciába (Zrínyi Ki-

adó, 2014)

Hajdani lövészárok a Doberdón. Forrás: Bedécs Gyula A Dober-

dótól a Dolomitokig (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2015)

1915 elején a század az északi 
hadszíntérre került, ahol a német 
Linsingen-féle hadsereg köteléké-
ben harcolt a 3/7. századdal. Május-
ban a Stryj folyón egy száz méter 
hosszú szükséghidat épített . 1915. 
szeptember 14-én a század azt a fel-
adatot kapta, hogy a német gárda-
hadosztály részére visszavonulási 
utat szemrevételezzen. Ezen az úton 
kellett  a hadosztálynak visszavo-
nulni. A visszavonulás sikeres volt, 
az utászok nemegyszer kézitusába 
bocsátkozva védték őket. 1915 ok-
tóberében a század a porosz Lehr-
gárdaezred kötelékéből egy közös 
gyalogezredhez került azon feladat-
tal, hogy az ezred védőállását építse 
ki. 1915. október 7-én 14 órakor az 
orosz tüzérség tűz alá vett e a gya-
logezred állásait. Két zászlóalja tel-
jesen megsemmisült. Délután négy 
órakor a tartalékban lévő utászszá-
zad parancsot kapott  az átt örő oro-
szok feltartoztatására, bár a század 
létszáma alig 120 főt tett  ki. 

A század több orosz támadást 
vert vissza, míg a porosz segítség 
megérkezett . A porosz ellentáma-
dás alatt  a század egy falu visz-
szafoglalását kapta feladatul, amit 
sikeresen végrehajtott . Az utászok 
bátor és önfeláldozó haditett eit el-
ismerték. A tisztek kitüntetésein 
kívül a legénység között  1 arany, 6 
ezüst, 8 kisezüst, 16 bronz Vitézségi 
Érmet és 4 német Harcos Érdemér-
met osztott ak ki. Jacobi visszaem-
lékezéséből kiderül, hogy az 1/7. 
utászszázad a 3. porosz gárdahad-
osztály kötelékében közszeretetnek 
örvendett , utászainkat nemcsak a 
német tisztikar, hanem a porosz le-
génység is megbecsülte.

A 2/7. utászszázad

Báró Wilburg Walter százados pa-
rancsnoksága alatt  kezdte meg a 
század a háborús működését Ke-
vevárán az Al-Dunán. A századnál 
beosztott ak voltak: Dobribán Péter 
százados, Boros Kálmán főhadnagy, 
Raff ay Miklós főhadnagy, Dedy 
Henrik hadnagy, Liegert Willibald 
hadnagy, Décsy Géza hadapród. 
1914 augusztusában a század fő 
feladata a Temes-sziget körüli gőz-
kompok előkészítése és az ellensé-
ges hajók megsemmisítése volt. Itt  
esett  át a század a tűzkeresztségen. 

A század egyik legnagyobb hadi-
tett ét 1914. augusztus 2-án hajtott a 
végre Dedy hadnagy vezetésével, 
14 utásszal és a 61. gyalogezred 
egy különítményével, az ellenséges 
szerb csapatok háta mögött . A kü-
lönítmény feladata a Dubrovicánál 
lévő kisközúti híd felrobbantása 
volt. Az akciót siker koronázta, a 
szerb állásokat megrohamozták és 
átt örték, majd a hidat felrobbantot-
ták. Dedy hadnagy még az állami 
távvezérlővonalat is megszakított a. 
Augusztus 6-án és 7-én ellenséges 
vízi járműveket semmisített ek meg. 
Itt  sebesült meg Dedy hadnagy, és 
sebesülése következtében meg is 
halt. 1914. szeptember elején a szá-
zad az északi hadszíntérre került, 
ott  az általános visszavonulásban, 
majd a 2. hadsereg „előnyúlásában” 
vett  részt. 

A plawói átkelés 
(1914. október 16.)

Plawo község az északi hadszín-
téren a San folyónál terült el. A 
községtől délkeletre kb. 1 km-re, a 

158-as magassági pontnál lévő átke-
lési hely harcászatilag előnyös volt, 
mert ott  tüzérséget lehetett  felállí-
tani. Az utászszázad feladata az át-
kelési helyhez vezető utak kiépítése 
volt. Az átkelőhely felderítése után 
megállapított ák, hogy alacsony 
vízállásnál 4–6, magas vízállásnál 
8–12 hadihídkészlet szükséges az 
áthidalásra. A folyón való átkelés 
előkészítése közben báró Wildburg 
százados több ízben jelentett e az 
elöljáró parancsnokságnál, hogy az 
áthajózást csakis éjjel lehet sikere-
sen végrehajtani. A 89. Landwehr-
zászlóalj parancsnoka nem értett  
vele egyet, ezért 13 óra tájban meg-
indult az átkelés. A század elsőnek 
ért a folyó partjára, ahol sikerült ne-
kik pontonokat vízre bocsátani és 
összekapcsolni, majd a gyalogságot 
átjutt atni a túlpartra. A kezdetben 
gyenge orosz tüzérségi tűz hirtelen 
megerősödött , az oroszok jól célzott  
össztüzeket adtak le. Ennek hatása 
megsemmisítő volt: Boros Kálmán 
főhadnagy és néhány utász elesett  
és hősi halált halt, a többiek a pon-
tonok között  kerestek fedezéket. 
Báró Wildburg százados mellkasán 
gránátrepesztől találva összeesett  
és meghalt. A parancsnokságot 
Raff ay hadnagy vett e át és jelentett e 
a 89. Landwehr-zászlóalj  parancs-
nokságának, hogy az átkelést nem 
lehet végrehajtani. Éjszaka az épen 
maradt pontonok segítségével a túl-
parton maradt gyalogságot vissza-
hozták. 

Korsós Sándor sz. törzsőrmester

Felhasznált irodalom: Jacobi Ágost (szerk.): 
Magyar műszaki parancsnokságok, csapa-
tok és alakulatok a világháborúban. Buda-
pest, 1938, Közlekedési Nyomda. 



16 Kiképzés-felkészítés

A tizenkét fős csoport Nagy György 
nyugállományú ezredes és Bozsik 
Rafael tanár úr vezetésével a tanfo-
lyam csapatt ervezés tantárgyának 
keretében látogatott  el a laktanyába, 
hogy közelebbről megismerkedje-
nek a dandár feladataival és alegy-
ségeivel.

Piros Ott ó ezredes, a dandár 
megbízott  parancsnoka fogadta és 
köszöntött e a csoportot; kiemelte a 
vezénylőzászlósi rendszer szerepét 
az alakulat életében, a vizsgákhoz 
sok sikert kívánt, majd átadta a szót 
Kocsis Zsolt törzszászlósnak, a dan-
dár megbízott  vezénylőzászlósának.

A vendégek egy PowerPoint-be-
mutató segítségével átfogó képet 
kaptak a laktanya felépítéséről, 
az alakulatról, annak feladatai-
ról, amelyek igen szerteágazóak és 
sokrétűek. A dandár kiemelkedő 
eredményekkel büszkélkedhet a 
nemzetközi együtt működés terén, 
de a KatonaSuli-program is a kato-
nai szervezet és a civil szféra kap-
csolatát erősíti. Ezután Soós Gábor 
zászlós, a Honvéd Díszzászlóalj 
megbízott  vezénylőzászlósa be-
szélt a díszzászlóalj megalakulá-
sáról, a díszegység felépítéséről és 

a trikolórról, ami az elmúlt évek 
különlegességének számít. Az elő-
adást Kuzsella Gábor törzszászlós, 
a szállítózászlóalj vezénylőzászlósa 
folytatt a alegysége bemutatásával. 
A támogatózászlóalj képviseleté-
ben Garda Zoltán törzszászlós, az 
alegység vezénylőzászlósa adott  elő 
egy prezentációt, az alegység fel-
adataira is kitérve.

A Maléter Pál Rendészzászlóalj 
vezénylőzászlósa, Pálinkás Gyula 
törzszászlós a zászlóalj történeté-
nek és felépítésének bemutatásán 
túl kitért az alegység felszerelésére 
és fegyverzetére is.

Az alegységek képviselőinek 
lényegre törő s egyben érdekes 
előadásai után Ádám Barnabás 
ezredes, a 32. Nemzeti Honvéd 
Díszegység (32. NHD) parancsno-
ka, dandárparancsnok-helyett es 
készült egy fi lmmel a 2014-es Hu-
szárportyáról. A fi lm előtt  egyedi 
módon érvelt a hagyományok fon-
tossága mellett . „Ha eltévedsz, mit 
kell tenned? Visszamenni oda, ahol 
még tudtad, hogy hol voltál.” Az 
ezredes hisz abban, hogy a Huszár-

portya programjai közelebb hoz-
zák a társadalmat a honvédséghez. 
„Ez szolgálat, nem munkahely” – 
mondta Ádám Barnabás ezredes.

A bevezető gondolatok után az 
altisztek az emlékportyáról készült 
fi lmet nézték végig, melyben a részt 
vevő nyolc katona és hagyomány-
őrző egyaránt maradandó élmény-
ként emlékezett  meg a két hétig tar-
tó útról. 

És hogy mit jelentett  e látogatás 
az osztálynak?

Hrabovszki András főtörzsőr-
mester (MH 86. Szolnok Helikop-
ter Bázis): „Nagyon jó volt látni 
egy másik alakulatot, megismerni 
a felépítését, belelátni egy kicsit a 
feladatrendszerébe. Az elméletben 
tanultak gyakorlati alkalmazása 
számomra nagyon tanulságos volt 
egy teljesen más katonai szervezet 
példáin bemutatva.”

Schuh Gábor zászlós (MH 1. 
Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 
Ezred): „Fontosnak tartom az el-
méletben tanultakat gyakorlatban 
is látni. Erre kiváló lehetőséget 
nyújtott  a látogatás. Az a kapcsolat-
rendszer, amit a vezénylőzászlósok 
képviselnek, alkalmas arra, hogy 
a Magyar Honvédség altiszti és 
legénységi karának problémáira 
előremutató és hatékony megol-
dást találjon. Úgy hiszem, hogy a 
vezénylőzászlósok egymást segít-
ve képesek a parancsnok munká-
jának támogatására, és a dandár 
vezénylőzászlósi rendszere kiemel-
kedő példa erre.” 

Honéczy Júlia

HA ELTÉVEDSZ, MIT KELL TENNED?

Ismerkedés a laktanyával

A vendégek átfogó képet kaptak az alakulat tevékenységéről, életéről

Lassan a végéhez közeledik az 

idei első féléves zászlósképzés 

a Magyar Honvédség Altisz-

ti Akadémián, így elérkezett 

a csapatlátogatások idősza-

ka is. Ez alkalommal a leendő 

vezénylőzászlósok a Magyar 

Honvédség vitéz Szurmay Sán-

dor Budapest Helyőrség Dan-

dárt látogatták meg. 
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A szürke dossziét évente két-három 
alkalommal húztam elő a fi ókból. 
Az egyik dátum állandó volt, kará-
csonyeste. Miután a gyerekek, be-
lefáradva a játékba ágyba kerültek, 
belelapoztam a megsárgult iratkö-
tegbe. Az eredeti és fénymásolt ok-
mányokat, meggyűrődött  leveleket, 
fényképeket anyám őrizte, amíg 
élt, aztán az iratcsomó hozzám ke-
rült. Többször is nekikészültem, 
hogy rendszerezem és valamilyen 
formában feldolgozom az anyagot. 
Azt mondják, egy regénye minden-
kinek van: a saját élete. Persze, a 
legtöbben nem írják meg. Én meg-
tehetném. De ha ehhez kevés a te-
hetségem, legalább egy cikkben 
feldolgozhatnám. Ez utóbbira ké-
szültem is, többször. Valahányszor 

beleolvastam apámnak a kórházból 
írt utolsó leveleibe, éreztem: az írás 
most sem fog megszületni…

„Budapest, 964. V. 19.
Drága Anyukám és Gyermekeim!
Örömmel olvasom Anyukám leve-

ledből, hogy mindnyájan jól vagytok, 
ennek szívből örülök. Viszont látom és 
olvasom, hogy a dolgotok elég sok. Édes-
anyám, tudom, hogy mindennek meg 
kell lenni, de óva intelek téged, egy ki-
csit többet adj a pihenésedre, addig, míg 
nem késő, míg te is meg nem betegszel, 
mert azt visszaszerezni, ha az egészség 

felmondja a szolgálatot, nagyon nehéz. 
(…)

Édesanyám, leveled azon részének, 
mely a kis Zolikánkról ad hírt, én is 
csak örömkönnyeket hullatt am, illetve 
törülgett em. Végtelen boldog vagyok. 
Nagyon örül apuka, hogy ilyen szép 
előmenetelt és vele ilyen dicséreteket 
értél el. Arra kérlek, hogy most már ezt 
tartsd meg végig, míg iskolába jársz. 
Édes kicsi fi am, neked ezért ajándék 
járna. Sajnos, apuka most nem tud 
venni semmit, majd anyuka bizonyára 
megjutalmaz, hiszen megérdemled. De 
ha hazamehetek, apuka sem feledkezik 
meg rólad. Egyelőre én csak sok puszit 
küldök.”

Édesapám már soha nem jött  haza 
a kórházból. 1964. szeptember 19-én 
este gördült be csopaki házunk elé 
dr. Csontos Gyula paloznaki plébá-
nos bogárhátú Volkswagenje. Buda-
pestről érkeztek anyámmal. Mire 
dél körül felértek a Ráth György ut-
cába, apámnak már át volt húzva az 
ágya. Tízéves voltam ekkor.

„Kiss Károly ht. őrm. 1912. május 
hó 1-én Szentbékálla községben szü-
lett em, róm. kat. vallású, nős, 2 fi ú és 
1 leánygyermek atyja vagyok (én, ne-
gyedik gyermekként jóval később, 
1954-ben jött em a világra – K. Z.), 
apám Kálmán, anyám Körmendi Juli-
anna. Apám gazdálkodó volt, mintegy 

DOKUMENTUMOK EGY MEGFAKULT DOSSZIÉBÓL

Kiss Károly ht. őrmester

Egyenruhában a csopaki szőlőhegyen

Katonatársakkal  ’30-as évek második felében (apám a felső sor közepén látható)
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10 holdat kitevő gazdaságban gazdál-
kodott . 1933-ig én is az apám mellett  a 
gazdaságban dolgoztam, majd ’933-ban 
a kecskeméti m. kir. Mezőgazdasági 
szakiskolába iratkoztam, melyet 1935. 
évben ’Igenjó’ eredménnyel végeztem 
el…” (Önéletírás)

A dossziéban felleltem egy meg-
nyitóbeszéd gépelt szövegét, apám 
mondta el a szakiskola ifj úsági gaz-
dakörének 1935. évi vándorgyűlé-
sén.

„A mai nehéz gazdasági viszonyok 
között  egyformán szükségünk van a tu-
dásra és az összetartásra. Az összetar-
tás a békén és a szereteten épül fel, ez a 
nyugodt megélhetés alapja. A tudás pe-
dig a legnagyobb kincs, amelyet tőlünk 
senki el nem vehet. Aki tudással kellő-
képpen felszerelve nincsen, az elvész a 

nálánál okosabbakkal való versenyben. 
(…) A jövő azoké az okos embereké, akik 
elébe vágnak az idő folyásának, s úgy 
készülnek fel az életre s úgy fegyverkez-
nek fel tudással, mintha az élet örökké 
tartana…”(Megnyitóbeszéd)

 
A szakiskola befejezése után, 

1935 októberében vonult be tényle-
ges katonai szolgálatra az 1. honvéd 
huszárezred I. osztályához, illetve 
annak lovas századához Budapest-
re. 1936. január 31-ig állt újoncki-
képzés alatt , majd ugyanott  a szá-
zadírnoki teendőket látt a el. 1936 
áprilisától számvivő beosztásban 
teljesített  szolgálatot. 

1938-ban leszerelt, majd Újhelyi 
Emil örkényi földbirtokos mintegy 
600 holdas gazdaságának lett  a gaz-
dasági ispánja. A következő két év-
ben sűrűn, mintegy öt alkalommal 
hívták be katonai szolgálatra, ezért 
1940-ben továbbszolgálónak je-
lentkezett  az 1/I. huszárosztálynál, 
ahol a pótkeret-parancsnokságra 
osztott ák be írnoknak. 1942. októ-
ber 1-jével a fenti parancsnokságtól 
áthelyezték önálló állományvezető-
nek a m. kir. 2. székely honvéd hegyi 
huszárszázadhoz Szilágysomlyóra, 
ahol 1944. szeptember 27-éig szol-
gált.

Alakulatát 1944. szeptember vé-
gén átt elepített ék Kisfaludra, majd 
Rajkára. Anyám két idősebb fi ú-
testvéremmel időközben hazajutott  
Csopakra. 1944. december 30-án 
apám értük jött  és magával vitt e 
őket az alakulatához, Rajkára.

„Szüleim ellenére én a két gyere-
künkkel vele mentem Rajkára, hogy 
együtt  legyen a család; ha élünk, ha 
halunk, az országot nem hagyjuk el. Ez 
az elhatározás az alakulatnál mind a 25 
tiszthelyett esi családnál így volt. Még-
sem így történt, mert március végén pa-
rancsot kapott  az alakulat, hogy el kell 
hagyni az országot. Két hétig mentünk, 
május 1-jén értünk Nagynémetország 
határához.” (Részlet anyám vissza-
emlékezéséből.)

Apám (a születésnapján) ameri-
kai fogságba került, anyám és a két, 
illetve három gyerek (visszafelé, 
augusztus 12-én, Linz környékén 
megszületett  nővérem) kalandos 
körülmények között , „a Jóisten se-
gedelmével” szerencsésen hazaér-
kezett  Csopakra.

Apám anyakönyvi lapjának első oldala

Édesanyám Attila bátyámmal Erdély-

ben, Szilágysomlyón
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Apámat 1946. január 17-én bocsá-
tott ák el a fogságból. Az év őszén 
kapta meg a honvédelmi miniszter 
levelét, melyben értesített ék: „Az 
államháztartás egyensúlyának helyre-
állítása érdekében kiadott  5000/1946. 
M. E. sz. rendelet 4. § /2/ bekezdése 
szerint alakított  bizott ság véghatároza-
tát (…) csatoltan megküldöm. A vég-
határozat értelmében a bizott ság Önt 
(…) végelbánás alá vonta és – ellátási 
igényének meghagyása mellett  – a tény-
leges szolgálatból elbocsátott a.”

Időközben megkezdődött  az ún. 
B-listázás. „Alulírott  büntetőjogi fe-
lelősségem tudatában kĳ elentem, hogy 
Kiss Károly ht. őrmestert 1939 óta is-
merem, őt mint a föld népéből származó 
embert mindig demokratikus gondolko-
dású bajtársnak ismertem. Nevezett  
semmiféle pártnak tagja nem volt és a 
fasizmusnak egyenesen ellensége volt.” 
(Varga Lázsló őrmester, tanú nyilat-
kozata). A pécsi 2. honvéd kerületi 

parancsnokság igazoló bizott sága 
333. sz. határozatával apámat iga-
zoltnak „jelenti ki”. 

1947. augusztus 28-án kelt az 
újabb miniszteri levél, mely sze-
rint a Magyar Központi Illetmény-
hivatal honvédelmi csoportja 9 évi 
valóságos szolgálati idejének fi gye-
lembevételével végkielégítés címén 
8 havi beszámítható illetménynek 
megfelelő 374, 40, azaz háromszáz-
hetvennégy 40/100 forintot egy ösz-
szegben és azonnal kifi zet a részére.

1948-ban újabb eljárás zajlott  a 
hivatásos állományviszony és a 
rendfokozat igazolására. Mint a 6. 
honvéd kiegészítő parancsnokság 
(Veszprém) intézkedéséből kiderül, 
„amennyiben Bajtárs fenti felszólítás-

nak legkésőbb 1948. évi április hó 15-
ig nem tesz eleget kielégítő módon, úgy 
rendfokozatát és ht. állományviszonyát 
elveszti és mint tartalékos honvéd lesz 
nyilvántartva”. Apám teljes körűen 
benyújtott a a kért okmányokat, így 
ht. állományviszonyát és őrmesteri 
rendfokozatát elismerték.

Édesapám lépéseket tett  a had-
seregbe való visszakerülésre. 1948 
október 15-ére be is hívták próba-
szolgálatra a Petőfi  Akadémiára, 
azonban a folytatásnak nincs nyo-
ma a dokumentumok között . 

Eredeti szakmájában, cipészként, 
majd gyári munkásként dolgozott . 
Szabadidejében szőlőt művelt és 
méhészkedett , tagja volt a csopaki 
egyházközség képviselő-testületé-
nek.

1963. február 1-jén zárult le  végle-
gesen Kiss Károly katonai pályafu-
tása, amikor is a megyei hadkiegé-
szítő parancsnok egy emléklappal 
köszönte meg, hogy ötvenéves élet-
korának eléréséig mint a Magyar 
Néphadsereg tartalékos őrmestere 
készen állt a haza védelmére.

Másfél évvel élte túl az obsitot. 
Tavaly szeptemberben volt ötven 
éve, hogy nincs között ünk. Tízéves 
voltam, amikor 1964 szeptembe-
rében elment. Ha élne, biztosan 
büszke lenne, hogy én annak az 
állománycsoportnak a közelében 
vagyok, amelynek maga is tagja 
volt, amelyben további szolgálatot 
vállalt volna. 

Kiss Zoltán 
ny. alezredes

A Legénységi Szolgálati Jel viselésének 

jogosultságát igazoló okmány

Családi fotó az ’50-es évek végén

Az igazolásról szóló határozat
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Harmincöt éves hivatásos főtörzs-
őrmester vagyok. Sokat gondol-
kodtam, hogyan vágjak bele ebbe 
az írásba; sokkal többet, mint an-
nak az útnak az eldöntésén, amit 
tavaly decemberben tett em meg 
gyalogosan. A történetem talán 
nem annyira példa nélküli a mai 
világban. Magányos, egyedülálló 
férfi ként élek Sárbogárdon. Innét 
járok dolgozni alakulatomhoz, az 
MH 43. Nagysándor József Híradó 
és Vezetéstámogató Ezredhez Szé-
kesfehérvárra, immár 5. esztende-
je. Beosztásomat tekintve század 
beosztott  altiszt vagyok. Előtt e Ta-
tán szolgáltam az MH 25. Klapka 
György Lövészdandárnál 10 évet 
mint gépjárműjavító rajparancsnok 
és szakasztiszthelyett es.

Fehérvárra kerülésem nagy vál-
tozás volt az életemben. Teljesen új 
munkakör, emberek, lakhely, mely-
hez alkalmazkodnom kellett . Ekkor 
döbbentem rá igazán, hogy meny-
nyire fontos az ember személyisé-
ge, jelleme például egy munkahe-
lyi probléma megoldásában vagy a 
mindennapi életben. Lényegesnek 
tartom az önismeretet és általa a 
személyiség fejlődését. 

Mielőtt  a címben szereplő pró-
batételről bővebben írnék, hadd 
említsem meg pár mondatban az 
ezt megelőző utamat. 2014 márci-
usában egy újévi fogadalmam kö-
vetkezményeként úgy döntött em, 
hogy elhagyom a komfortzónámat 
és elindulok az El Caminón. Aki 
nem ismerné, ez egy zarándokút 
Spanyolországban, hegyen-völgyön 
át 800 km. Majd még 100 km követ-
kezett , hogy láthassam az Atlanti-
óceánt. Fontos volt számomra, hogy 
egyedül csináljam végig az erőpró-
bát. Sikerült, 25 nap után megér-
keztem a zarándoklat végét jelentő 
célba, Santiago de Compostelába. 
Igazán felszabadultan éreztem ma-
gamat, és mint a mesékben szokott  
lenni, fordulatokban gazdag utam 
volt. Mindig jött  a segítség, ha jön-
nie kellett . Nem éreztem elveszett -
nek magamat.

De a történet, aminek a megírá-
sára kértek fel, nem a Caminóról 
szól, hanem egy másik vállalásom-

ról. December elejét írtunk, amikor 
újból felerősödött  a vágy bennem. 
Arra gondoltam, itt  a karácsony és 
én, mint oly sokszor, megint egye-
dül fogom eltölteni. Egyből rávág-
tam magamban: ez most nem így 
lesz!

Az események innen kezdve pö-
rögni kezdtek. „Hol tölthetném el 
a szeretet ünnepét?” – szegeztem 
magamnak a kérdést. Azonnal be-
ugrott  Böjte Csaba. Tudtam már 
korábbról, milyen tevékenységet 
folytat a ferences rendi szerzetes, 
akinek nagyra tartom munkáját, 

elszántságát. Ő árva és rászoruló 
gyermekek lakhatását, nevelését és 
tanítt atását biztosítja a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány által. Erdélyben 
és hazánkban is működnek lakó- és 
napközis ott honaik. Nincs megfele-
lőbb hely karácsonykor (fogalma-
zódott  meg bennem a válasz), mint 
Csaba testvér és az ő „nagy család-
ja”, Déván.

Ekkor megpezsdült bennem 
valami, máris elképzeltem a kará-
csonyi hangulatot az ott  élő gyer-
mekek körében. Aztán az jutott  az 
eszembe: jó-jó, hogy megyek, de 
üres kézzel mégsem érkezhetek Dé-
vára ennyi sok gyermekhez (sike-
rült kinyomoznom, kb. 80 fi atalról 
van szó), akik a szeretet ünnepét is 
Déván töltik, mert nem viszik haza 
őket, és a szüleik vagy rokonaik 
nem tudnak ajándékot vinni. Ekkor 
úgy döntött em, hogy pénzgyűjtést 
szervezek a részükre. Egy perccel 
később, mintha tűz gyúlt volna a 
szívemben, illetve a talpam alatt : 
„Miért ne vinnéd el az adományt 
gyalogosan Dévára”, villant belém 
az ötlet. Nyilván az El Caminón 
szerzett  élmények kezdtek el ben-
nem munkálkodni. 

De most térjünk vissza a meg-
valósítás racionális talajára. Az 
adománygyűjtést a már korábban 
említett  alakulatomnál, az MH 43. 
Nagysándor József Híradó és Veze-
téstámogató Ezrednél, illetve szülő-
falumban, Pálfa településen (Tolna 
megye) kezdtem el. Pénzgyűjtő do-
bozokat helyeztem ki kantinokban, 
boltokban, és híreszteltem: a támo-
gatásokat gyalog viszem el és sze-
mélyesen adom át a rászorulóknak. 
Csaba testvérrel is sikerült találkoz-
nom Tatán, aki támogatásáról biz-
tosított . 

Ezt követően gőzerővel meg-
kezdtem a túra megszervezését, no 
meg a századparancsnokom meg-
győzését, hogy miért is kell nekem 
útra kelni megint a leltározás idő-
szakában. Szerencsére támogató és 
megértő parancsnokom van. Tehát 
ezek után fogtam egy térképet, és 
a Pálfa–Baja–Nagylak–Arad–Déva 
távolságot a főutak mentén felosz-
tott am kb. 30-35 km-es szakaszok-

PÁLFÁTÓL DÉVÁIG, GYALOGSZERREL

Búcsú a szülőfalutól – az indulás pilla-

nata

„Csaba testvér nagy szeretettel foga-

dott”
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ra. Megnéztem, milyen település 
van az etapok közelében. Már 
tudtam is, hogy 15 nap szükséges 
a táv leküzdéséhez. Ezután kez-
dődött  a szállások megszervezése. 
Barátokkal, polgármesterekkel és 
katolikus plébániákkal vett em fel a 
kapcsolatot, és senki sem utasított a 
el a segítségkérésemet. Erdélyben 
pedig kézről kézre adtak, az egyik 
magyar nemzetiségű vezető elirá-
nyított  a soron következő település 
polgármesteréhez vagy iskolaigaz-
gatójához. Jó érzéssel töltött  el a 
szervezés, amiből a nővérem is ki-
vett e a részét. Érezni lehetett , hogy 
áldás van ezen az úton.

Az indulást (egy tartalék napot 
beiktatva) december 9-ére tűztem 
ki, azért, hogy szenteste, decem-
ber 24-én célba érjek.  Az útvonal 
a szállásokkal: Pálfa–Szekszárd–
Baja–Mélykút–Mórahalom–Sze-
ged–Makó–Nagylak–Pécska–Arad–
Lippa–Barzava–Savarsin–Zam–
Marosillye–Déva, a távolság 430 
km volt. Az első négy nap alatt  
több mint 160 km-t sikerült meg-
tennem. Ekkor kicsit elfáradtam, 
és a lábamon nőtt  vérhólyagok is 
nehezített ék haladásomat. Azon-
ban számomra is meglepő módon 
a következő nap minden fáradsá-
gom elszállt. Általában hajnali 4 óra 
tájban hagytam el a meleg, kényel-
mes szállást és kezdtem meg a gya-
loglást a hűvös decemberi időben. 
Néha nagyon fáradt voltam, nem-
egyszer meg futva teljesített em a 
napi utolsó kilométereket. Aki sze-
mélyesen is ismer, az most moso-
lyog, mert én egy 120 kg-os, enyhén 
szólva is mackós ember vagyok.

A terveket tartva december 15-én 
gyalogoltam át Nagylaknál a hatá-
ron. A román határőr értetlen mo-
solya még most is ott  van előtt em, 
mikor megkérdezte, hogy hová 
tartok ezzel a hátizsákkal. Az első 
idegenbeli vendéglátóm Antal Pé-
ter, Pécska polgármestere volt. Mi-
kor megérkeztem a kisvárosba, még 
nem tudtam, hogy hol is találom a 
város első emberét. Azonban egy 
családi ház nyitott  ablakán keresz-
tül magyar szó szűrődött  ki, hát be-
köszöntem. Hamar megismertem 
Istvánt, az ott  dolgozó szobafestőt, 
aki elmondta: tudja, mi járatban va-
gyok és felajánlott a, hogy saját ko-

csĳ án visz el a prefektúrára. Antal 
Péter megmutatt a a várost és egy 
helyi román zenés rendezvényre is 
magával vitt . Búcsúzóul egy, a vá-
rosról szóló könyvet kaptam tőle. 
Nem utasított am vissza, bár tud-
tam, hogy így is nehéz a zsákom. 
Ezért reggel, mikor távoztam a pan-
zióból, az ágyam mellett  hagytam 
az egyik váltás cipőmet. 

Innét Aradra indultam a Csiky 
Gergely Gimnáziumba, név sze-
rint utam egyik nagy segítőjéhez, 
Hadnagy Évához, az intézmény 
igazgatójához. Nemcsak a nevében 
katonás középkorú hölgyet ismer-
tem meg, az igazgatónő erős, ha-
tározott  kézzel irányítja ezt a ma-
gyar gyermekek oktatását végző 
iskolát. Megérkezésem után máris 
egy karácsonyi ünnepségsorozatba 
csöppentem, amit a tanulók adtak 
elő. Hamar befogadtak a diákok és 
hosszan beszélgett ünk terveikről, 
céljaikról. Aradon adtam életem 
első interjúját is egy erdélyi újság-
nak. 

A következő nap nehéz szívvel 
indultam tovább Lippára, ahol egy 
német segélyszervezet nyújtott  me-
nedéket az ott  dolgozó Maxim And-
rás segítségével. Majd három napig 
panziókban töltött em az éjszaká-
kat. December 22-én érkeztem utol-
só pihenőhelyemre, Marosillyére, 
ahol Bethlen Gábor erdélyi fejede-
lem egykori várkastélyában tértem 
nyugovóra. Ez a magyar történe-

lem szempontjából is jelentős mű-
emlék, mely nyáron múzeumként 
működik, és szintén Csaba testvér 
alapítványának gondozásában áll. 
A terveimben szereplő tartalék na-
pomat nem használtam fel, ezért 
december 23-án az utolsó 25 km-t is 
magam mögött  hagyva megérkez-
tem Dévára.

Nagy öröm és elismerés fogadott . 
A gyermekekkel a vacsora során 
találkoztam, akik  azonnal barát-
ként fogadtak be maguk közé. Nya-
kamba csimpaszkodtak és húzták 
a kezem, hogy mutassanak nekem 
valamit.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
munkájáról tudni kell, hogy több 
mint 2300 magyar ajkú gyermekről 
gondoskodik valamilyen formá-
ban. Az alapítvány központjában, 
Déván 200 gyermek elhelyezését és 
tanítt atását végzik.

Böjte Csaba testvér neve és mun-
kássága a garancia arra, hogy az 
alapítvány nevelői, dolgozói min-
den körülmények között  a lehető 
legjobb tudásukkal és elszántsággal 
végzik munkájukat, hivatásukat.

A tervem valóra vált, a kará-
csonyi ünnepeket valóban olyan 
légkörben sikerült töltenem, fel-
szabadultan és önfeledten játszó, 
mosolygó gyermekek körében, 
amelyre mindig is vágytam. Kell 
ennél nagyobb öröm egy néha ma-
gányos embernek?

Magyar Károly főtörzsőrmester

Felszabadult és mosolygó gyermekek körében Déván
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Alig tíz nappal Pünkösd előtt , Jézus 
elbúcsúzik a tanítványoktól, és a 
szemük látt ára felmegy a Mennybe. 
A Mester – a szó fi zikai értelmében 
– elengedi a tanítványok kezét. Az 
Isten Fia visszatér oda, ahonnan el-
indult, hogy a Szentlélek eljöhessen 
és kiáradhasson. Elérkezett  az idő, 
amikor a tanítványoknak is el kell 
engedniük Jézust. A Lélekkel való 
betöltekezés előszobája a biztos és a 
látható elengedése. Elengedni a biz-
tost, a láthatót, a megszokott at s a 
kialakult utakat ma is nagy kihívás. 
Az elsőre láthatatlan, az eddigitől 
eltérő, új és ismeretlen tapasztala-
tokkal való ismerkedés mindig bá-
torságot, önállóságot kíván.

Korábban a tanítványok számára 
Jézus szinte mindig elérhető és lát-
ható volt, mentek, amerre Jézusnak 
mennie kellett , nézték csodáit, hall-
gatt ák tanításait, fi gyelték minden 
mozdulatát. A Mesterrel töltött  éve-
ket egy fészek-meleg állapothoz le-
hetne hasonlítani, ahol Jézus jelen-
létében teljes védett séget élveztek.

Pünkösd napján azonban a Lélek 
heves szélrohamként megjelenik, és 
kifújja a zavarodott , megĳ edt tanít-
ványokat a fészek-meleg állapotból. 
A tanítványok így, akaratuk ellené-
re, kikerülnek az eddigi komfort-
zónájukból, és elindulnak az önál-
ló döntéshozás, a felvállalás útján. 
Elérkezett  a felnőtt é válásuk ideje. 
Azért képesek ezt az érzést meg-
tenni, mert átélik, megtapasztalják, 
hogy bár Jézus nem látható, mégis 
elérhető, érzékelhetően és valósá-
gosan jelen van a Szentlélek által. 
Mostantól valóban a tanítványok-
nak kell odaállni a kormánykerék 
mellé, amihez különleges segítség 
áll rendelkezésükre a Szentlélek 
személyében. A Lélek jelenléte és 
hatása valóságos, ugyanakkor meg 
kell tanulni ráhangolódni, befelé 
fi gyelve az engedelmesség lelkével, 
nyitott an keresni Őt. A keresztyén 
ember célkitűzése, hogy Jézushoz 
hasonlóvá legyünk, az Ő jelleme 
ábrázolódjon ki bennünk. Ez azon-

ban nem megy önerőből, izomból, 
„majd én megcsinálom” lelkületből. 
Átformálódásunk legcsodálatosabb 
módja, ha kitesszük magunkat a 
Szentlélek hatásának és erejének.

Aki igénybe veszi a Szentlélek 
erejét – a hajózás képét használva 
–, az olyan, mint egy vitorlás hajó. 
Első látásra esélytelenebb helyzet-
ben van, mint a gőzzel, illetve a 
legmodernebb motorral működte-
tett  hajók. Nincs kazánja, motor-
ja, üzemanyaga. Célja eléréséhez 
azonban igénybe veszi a fentről 
jövő segítséget. A láthatatlan szél 
hajtja. Amikor kifeszíti vitorláit, a 
szél belekapaszkodik és tolja a hajót 
a kikötő, a célállomás felé. A hajó-
zásban fontos szerepet kap a szél-
irány kedvező kihasználása, a hajó, 
a vitorlák épsége, valamint a felké-
szültség, a tájolás, a tájékozódás  tu-
dományának elsajátítása. 

Ebben a képben benne van a hajó 
(ember) felelősége, feladata és a szél 
(Lélek) ereje is.

Pünkösdkor eljött  a megígért 
Lélek, Isten jelenléte mostantól 
minden ember számára megta-
pasztalható. A felülről jövő segítség 
igénybe vehető, elfogadható, erejé-
re rá lehet hagyatkozni. „Vegyetek 
Szentlelket!” (Jn 20:22/b)

A Szentlélek a mennyei világ ere-
jét adja nekünk, a fenti világgal kap-
csol össze bennünket, ugyanakkor 
mégsem ragad ki minket a jelenvaló 
világból, sőt a Krisztust hordozókat 
„megegyező hitre” segíti. Egyszerre 
kapcsol össze bennünket a Mennyel 
és a másik emberrel. Nem véletlen, 
hogy Pünkösd ünnepe egyben az 
egyház születése is.

Jákob János dandártábornok, 
tábori püspök 

A BIZTOS ÉS LÁTHATÓ 
ELENGEDÉSE
Pünkösd üzenete

A Zrínyi Kiadó 
újdonságaiból 
ajánljuk

Bedécs Gyula 
A Doberdótól a Dolomitokig 

Útikönyv az első világháború ma-
gyar emlékeit keresőknek II.
A szerző legfontosabb célja em-
léket állítani azoknak a kato-
náknak, akik vagy száz eszten-
deje ott  harcoltak, akik közül 
nagyon is sokan ott  haltak hősi 
halált, és ma is ott  nyugszanak 
jelölt vagy jelöletlen sírokban; 
emlékeztetni azokra a katonák-
ra, „akik az emberi teljesítőké-
pesség határán omlott ak össze, 
akik eggyé váltak a paranccsal, 
a parancsnokkal, a bajtárssal, 
a kapott  feladatt al, akiknek 
helytállása máig ható példa.” 
Bedécs Gyula kitűnő útikala-
uzunk is, műve nagyon sok 
tényszerű információt ad. Mi-
közben leírja a tájat, feleleveníti 
az egyes hadszínterek esemé-
nyeit, történéseit, versek és más 
irodalmi alkotások, visszaem-
lékezések részleteivel segíti az 
olvasót, hogy átélhesse az egy-
kori eseményeket. 

Webáruházunk: 
shop.hmzrinyi.hu
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Humor

LALI A SEREGBEN

Egyed Zoltán szakaszvezető rajza

HUMOR
Tízparancsolat…
A vezénylőzászlósával beszél a 
zászlóaljparancsnok.
– Adjon valami tanácsot László, 
mert ellopták a kerékpáromat. Mit 
csináljak?
– Hogy mit? Hétfőn az állomány-
gyűlésen sorolja fel alezredes úr a 
tízparancsolatot, és amikor odaér, 
hogy „ne lopj”, nézzen jól körül, 
mert aki elbújik, az a tolvaj.
Az állománygyűlés után az alezre-
des elégedett en veregeti meg a ve-
zénylő vállát.
– Az Isten megáldjon, édes fi am, 
megvan a biciklim.
– Úgy történt, ahogy mondtam?
– Majdnem... Elkezdtem sorolni a 
parancsolatokat, s amikor odaér-
tem, hogy „ne paráználkodj”, azon-
nal eszembe jutott , hol hagytam a 
kerékpárom.

A pszichológus
Az étt erem annyira zsúfolt, hogy 
a vacsorázni egyenruhában betérő 
zászlós, más lehetőség híján, oda-
lép egy magányosan ülő hölgyhöz, 
és udvariasan megkérdezi, volna-e 
az asztalnál szabad hely.
– Pimasz disznó! – ordít válaszul a 
hölgy. – Hogy én lefeküdjek magá-
val? Soha!
Mindenki a férfi t nézi, aki vörös 
képpel odébb kullog és letelepszik a 
bárpult mellé. Némi idő elteltével a 

hölgy felkel az asztaltól és odamegy 
a megszégyenített  férfi hoz.
– Ne haragudjon rám. Viselkedés-
pszichológus vagyok, az imént 
csak egy tesztet csináltam. Kíváncsi 
voltam, hogyan reagál egy férfi  az 
ilyen inzultusra.
A zászlós hirtelen elordítja magát:
– Micsoda? Hogy fi zessek ötezer fo-
rintot egy éjszakáért? Hát mit kép-
zelsz magadról, anyukám?

A kutya
A százados panaszkodik a beosz-
tott jának:
– Nem találom a kutyámat! Bizto-
san elveszett !
– Adjon fel egy hirdetést az újság-
ban! – jön a főtörzs ötlete.
– Maga hülye, a kutyák nem tudnak 
olvasni!

A tanács
Az őrmester felkeresi a vezény lő-
zászlósát, hogy tanácsot kérjen tőle. 
Nem tudja ugyanis elhatározni, 
hogy megnősüljön-e vagy sem.
– Az apja előkelő és képzett  ember.
– Nősülj meg!
– De a lány csúnya, mint a varangy!
– Akkor ne nősülj meg!
– Viszont tízmillió forintot hoz ma-
gával hozományba.
– Nősülj meg!
– Sántít is!
– Akkor ne nősülj meg!
– Az apja be akar venni üzlett árs-
nak.
– Akkor nősülj meg!

– De a lánya púpos.
– Akkor ne nősülj meg!
– Tulajdonképpen mit tanácsol?
– Úgy gondolom – feleli a ve zény-
lő zászlós hosszas gondolkodás 
után –, hogy át kellene kérned ma-
gad a logisztikai századhoz.
– No de miért, zászlós úr?
– Mert akkor a Kovács zászlós ide-
geit tennéd tönkre, nem az enyé-
met!

Jó neked 
Két altiszt beszélget:
– Képzeld, az én anyósom egy an-
gyal.
– Jó neked, az enyém még sajnos él!

Hasonlat
Két parancsnok beszélget:
– Na, hogy megy az új sofőrödnek 
a vezetés?
– Mint a villám!
– Olyan gyorsan?
– Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba 
csapódik.

A sportbarát
Az őrmester elkésik reggel. A zász-
lós feldúltan várja és megkérdezi 
tőle:
– Te miért késtél el ma reggel?
Erre az őrmester:
– Egy focimeccsről álmodtam, de 
hosszabbítás volt és tovább kellett  
aludnom...

Összeállított a: 
Berek Zsolt törzszászlós



TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS
Amikor még mindenki bizakodóan emlékezett…

▲ Lóháton előre, fel a győzelemre! A közös hadsereg 
huszárja magabiztosan tör előre.

Amikor már az égiek segítségét is kértük. A kép népi 
hímzése Mária segítségét kéri harcosaink megóvásá-
ban.

Emlékkép az 1914–1915-ös dicsőségteljes hadjárat-
ról. Ekkor még nem sejtették, mi jő még a következő 
években…

A felvételeket dr. Murinkó Attila alezredes készítette.

◄ Szövetséges hadjáratunk emlékére 
1914–1915. Ekkor még hadjáratként jellemezték a 
négy éven át tartó háborút a hazatérőknek emléket 
állító képeken.


