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ELŐDEINK 
NYOMDOKÁBA LÉPVE…
Több mint ezeréves történel-
münk során számtalan alka-
lommal megmutatt ák őseink, 
hogy milyen hatalmas áldo-
zatot képesek hozni a hazáért. 
A nagyszerű cselekedetek, az 
elődök által képviselt eszmék 
és értékek méltán hatnak az 
utódokra. Elődeink példája 
engem is arra sarkallt, hogy 
a haza fegyveres védelme 
mellett  kötelezzem el magam, 
és tegyek meg minden tőlem 
telhetőt a magyar katona nim-
buszának még magasabbra 
emelése érdekében. Katoná-
nak lenni számomra megtisz-
telő hivatás, amely lehetőséget ad arra, hogy elődeink 
nyomdokába lépve szolgáljam a hazát, a nemzetet. 

A jövő alakításának szellemi fegyvere a tudás. Az 
MH Altiszti Akadémián eltöltött  sokszínű, kihívások-
kal teli két év során mindenki felmérhett e és fejleszt-
hett e képességeit, kibontakoztathatt a rejtett  erősségeit. 
Képzésünk során a nappali tagozatból többünket moti-
vált az altiszti kard kiérdemlése, így minden erőnkkel 
a tanulmányainkra koncentráltunk. Kiélezett  verseny 
jött  létre, ám ez nem befolyásolta a köztünk kialakult jó 
viszonyt, barátságos légkört. Ismerve egymást, tudtuk: 
bármelyikünk megérdemelné és méltón viselhetné a 
kardot, így egymással szemben is tisztelett el viseltet-
tünk. A karddal kapcsolatos végső döntés csak a tanév 
zárásakor született  meg. Az avatásunkon az eskütétel 
mellett  az altiszti kard adományozása is kitörölhetet-
len emlék marad számunkra. Jómagam életem eddigi 
legmeghatározóbb, legdicsőségesebb élményeként, túl-
áradó büszkeséggel éltem meg, hogy számtalan becsü-
lett el dolgozó, szorgalmas társam közül engem emeltek 
ki, tartott ak méltónak az elismerésre.

Egy ember életében meghatározó szerepet kapnak a 
példaképek, ez talán ránk, katonákra hatványozott an 
igaz. Hatalmas motivációt és rendkívül fontos értéke-
ket közvetítenek ezek a személyiségek. Közéjük tarto-
zik az idei altisztavatáson megjelent Hegedűs Ferenc 
magyar királyi páncélos őrmester, aki tiszteletre mél-
tó kora és a nyomasztó meleg ellenére délceg kiállás-
sal és katonás tartással intézett  rövid, ám tartalmában 
valamennyiünket mélyen megérintő beszédet hozzánk. 
De a példaképek közé sorolható évfolyamunk névadó-
ja, Honti István gyalogos őrmester is, aki az 1941. szept-
ember 6-án végrehajtott  hőstett éért, tizenkett edikként 
megkapta a Magyar Arany Vitézségi Érmet. Ők mind-
kett en példaképeink lehetnek az altiszti pályánk kez-
detén. Az ő értékeiket, szellemiségüket igyekszünk to-
vábbvinni és képviselni a haza védelme során.

Ugray Csaba őrmester

3. 6.
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Ismerkedés a honvédséggel 
és az országgal 

Az immár hagyományosan öt-
naposra tervezett  program első 
állomása Szolnokon volt. A kato-
navárosba szervezett  vizit során a 
vendég megismerte az MH 86. Szol-
nok Helikopterbázis, az MH 25/88 
Gyorsreagálású Zászlóalj és az MH 
34. Különleges Műveleti Zászlóalj 
felépítését, működését, rendelteté-
sét és feladatrendszerét. A látoga-
tást a repülőmúzeumban tett  körsé-
ta zárta. 

A következő napon Szentendre 
volt az úti cél. Bozó Tibor dandár-
tábornok, az MH Altiszti Akadé-
mia parancsnoka fogadta a vendé-
get, majd szakmai megbeszélésre 
és kölcsönös tájékoztatókra került 
sor. A Magyar Honvédség közel 60 
vezénylőzászlósa és altisztje foko-
zott  érdeklődéssel hallgatt a a kana-
dai kolléga jól felépített  és érdekes 
előadását, aminek fókuszában a 
kanadai haderőben zajló átalakítás, 
annak az altiszti kar professzioná-
lis fejlődésére gyakorolt hatásának 
bemutatása állt. 

Másnap Magyarország törté-
nelmével és kultúrájával ismerke-
dett  a kanadai vendég. Ehhez jobb 
helyszínt nem is találhatt ak volna 
a program szervezői, mint Eger. 
A főtörzszászlós már az odaúton 
elismerően nyilatkozott hazánk 
földrajzi adott ságairól, a táj szép-
ségéről. A hevesi megyeszékhely-

re megérkezve a vendéget lenyű-
gözte a gazdag történelmi múltt al 
rendelkező város rendezett sége, 
épületeinek szépsége. Annak 
ellenére, hogy a várat ugyan nem 
rohammal, hanem sétálva vett e be, 
az altiszt, mint elmondta, a vártúrát 
örökre az emlékezetébe zárta. 

A vezénylőzászlós 
folyóiratunkról 

Hazautazás előtt  DeGready fő törzs-
zászlós készségesen nyilatkozott  a 
Honvéd Altiszti Folyóirat olvasói 
számára. 

A vendég elsőként nem rejtett e 
véka alá meglepetését, hogy a ma-
gyar altiszteknek saját, kéthavonta 
megjelenő kiadványuk van, sőt mi 
több, meglátása szerint az újság jól 
szerkesztett , tartalmas és lényeges 
kérdésköröket ölel fel. Úgy gondolja, 
hogy az önálló periodika léte az 
altiszti állománycsoport egyfajta 
elismerése a katonai felső vezetés 
részéről. Ugyanakkor hangsúlyoz-
ta, hogy a lehetőség egyszersmind 
komoly felelősség is a folyóirat ki-
adásában közreműködők részére, 
hiszen a szerkesztőbizott ság tagjai 

e területen amatőrnek számítanak, 
ám ennek ellenére gondosan, szak-
mailag igényesen kell előkészíteni 
az egyes lapszámokat, azokat tar-
talmas, naprakész és érdekes írá-
sokkal, képekkel kell megtölteni. 

Tapasztalatszerzés otthon és 
külhonban

Etienne DeGready a kanadai had-
erőben szolgáló altiszt bátyjának 
hatására 1980-ban, 17 évesen csatla-
kozott  a Kanadai Fegyveres Erőkhöz 
(Canadian Armed Forces – CAF). Az 
alapképzést követően lövészkatona 
lett . Elsőként Montrealban kapott  
beosztást, majd a 22. Királyi Ezred 
2. Zászlóaljának (2nd Batt alion of the 
Royal 22 Regiment) állományában 
szolgált Québec városban, Québec 
tartomány fővárosában. Ezt köve-
tően az ezred 1. zászlóaljának állo-
mányával az akkor még megosztott  
Németország nyugati területére ve-
zényelték (Lahr). Az őrmesteri rend-
fokozatot 1986-ban kapta meg. A 
következő évben pályát módosított  
és csatlakozott  a légvédelmi tüzérek 
állományához (Air Defence – AD –
Artillery). Hazai és nemzetközi be-

HARMINCÖT ÉV, TIZENHAT BEOSZTÁS
Kanadai vezénylőzászlós magyarországi látogatása

Kriston István főtörzszászlós, a 

Magyar Honvédség ve zény lő-

zászlósának meghívására – foly-

tatva a szövetséges országok 

vezénylőzászlósainak szakmai 

programmal egybekötött ma-

gyarországi látogatását – ez 

év nyarán hazánkban tartóz-

kodott J. J. Etienne DeGready 

főtörzszászlós, a kanadai had-

erő vezénylőzászlósa. 

A kanadai vendég Szolnokon kezdte az ismerkedést a Magyar Honvédséggel



H

I

V

A

T

Á

S

4 Szövetségben4

osztásban szolgált a 119. Légvédelmi 
Tüzérosztály (119th AD Batt ery), il-
letve a 4. Légvédelmi Ezred (4th AD 
Regiment) állományában. Tíz moz-
galmas év elteltével, érdemei elisme-
réseként és szakmai felkészültsége 
alapján zászlóssá nevezték ki és visz-
szahelyezték a Chatham helyőrség-
ben települt Légvédelmi Tüzér Isko-
lába (Air Defence Artillery School). 
Néhány év gyakorlati jellegű munka 
elteltével már magasabb szintről 
(Nemzetvédelmi Parancsnokság 
– National Defence Headquarters) 
szervezte a légvédelmi tüzérek ki-
képzését, felügyelte szakmai fejlő-
dését. 

Az irodai munkát hamarosan 
ismét gyakorlatiasabb tevékenység 
követte. Két év elteltével visszake-
rül a 4. Légvédelmi Ezredhez, ahol 
első altiszt, illetve vezénylőzászlósi 
beosztásokban szolgált. 1998-ban 
katasztrófaelhárítási műveletben is 
tapasztalatokat szerzett , amikor egy 
jégvihar okozta veszteségeket kel-
lett  felszámolni. Továbbá részt vett  
a Swissair 111-es járatának tragikus 
balesetével, az azt követő mentés-
sel, majd a tragédia kivizsgálásával 
kapcsolatos katonai feladatokban. 
A kutatást és a vizsgálatot a Kana-
dai Nemzeti Közlekedésbiztonsági 
Felügyelet (Transportation Safety 
Board of Canada – TSB) irányítot-
ta, de a katonaság, a válságkoordi-
náló csoport (Crisis Coordination 
Group – CCG), a Kanadai Királyi 
Lovasrendőrség (Royal Canadian 
Mounted Police – RCMP) és sok 
más szervezet is segített  az baleset 
körülményeinek feltárásában.

Részvétel a misszióban 
szolgálók biztonságának 
fokozásában 
Lassan elérkezett  a nemzetközi ka-
tonai műveletekben való részvétel 
ideje is. 2001-ben Etienne DeGready 
a 32. légvédelmi alakulat tüzérei-
nek őrző-védő, illetve lövész kato-
nai felkészítéséért volt felelős. Bosz-
nia-Hercegovinába települtek, ahol 
csapatmegóvási feladatokat kellett  
ellátniuk. Az SFOR Banja Luka-i 
hadosztályának állományában ob-
jektumokat, illetve csapatokat, azok 
meneteit biztosított ák, fi gyelemre 
méltó teljesítménnyel. Így szolgá-
latuk leteltével a teljes állomány el-

ismerésben részesült a harccsoport 
parancsnokától. 

A következő időszak a szakmai 
és elméleti továbbképzésről szólt. 
A kanadai haderő technikusi kép-
zésének (Army Technical Warrant 
Offi  cer) keretében az alkalmazott  
hadtudományi osztály (Applied 
Military Science Department) által 
szervezett programban vett  részt 
Kingston városában (Royal Military 
College of Canada, Ontario tarto-
mány). Az eredményes képzést kö-
vetően megkapta a tüzérség egyik 
kiemelt szakmai titulusát (Master 
Gunner) és egyidejűleg kinevezték 
főtörzszászlóssá. 

Ezzel egy időben áthelyezték 
a különböző lőszerek kutatásával 
foglalkozó központhoz (Munitions 
Experimental Test Centre – METC). 
A Québectől valamivel több mint 
20 km távolságra levő Valcartier 
katonai támaszpont több katonai 
szervezet ott hona. A bázist százegy 
évvel ezelőtt , 1914 augusztusában 
kiképzési központként hozták lét-
re az I. világháborúban részt vevő, 
kanadai expedíciós feladatokra ki-
jelölt katonák felkészítése érdeké-
ben. Az itt  eltöltött  évek során vizs-
gálati igazgatóként (Trial Director) 
DeGready ismételten igyekezett  

ki hozni magából és a körülmények 
adta lehetőségekből a maximumot. 
Fő tevékenysége az IED-támadások 
kezelésének, elhárításának ha-
tékonyságnövelésére irányult. A 
gépjárművek IED-támadások elleni 
védelmét növelő fejlesztés követ-
keztében jelentősen megnövekedett  
az Afganisztánban szolgáló kato-
nák biztonsága, túlélőképessége. 
Nem meglepő, hogy tevékenysé-
gével kivívta a Tudomány és Tech-
nológia Minisztérium (Ministry of 
Science and Technology) vezetésé-
nek elismerését. 

A főtörzszászlós 2008-ban is-
mételten csapatnál szolgált. A 4. 
Légvédelmi Tüzérezred ve zény lő-
zászlósaként (Regimental Sergeant 
Major) visszatért az ötvenes évek 
közepén épült gagetowni kato-
nai támaszpontra. Az ezred az 
afganisztáni feladatok támogatá-
sára valamennyi váltáshoz UAV- 
(Unmanned Aerial Vehicle – piló-
ta nélküli felderítő repülőgép) és 
légiirányító szolgáltatást biztosított . 

Közreműködés 
a haderő átalakításában, 
fejlesztésében 
Az utóbbi években DeGready fő-
törzs zászlós különböző, a szakmai 

DeGready főtörzszászlós magyar altisztekkel
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képzés fejlesztését végző szerveze-
teknél szolgált, így például a száraz-
földi haderő doktrinális és kiképző 
feladatokat ellátó részlegénél, ahol 
a kanadai haderő rangidős altisztje-
ként felelt a haderőben szervezett  és 
végrehajtott , állománykategóriákat 
átfogó alaptanfolyamokért. 2013-
ban került jelenlegi beosztásába; 
munkakörének egyik sarokköve 
az altiszti állomány fejlesztése, 
képzésének korszerűsítése. Ehhez 
részben kapcsolódóan DeGready 
főtörzszászlós aktívan részt vesz a 
NATO által vezetett  védelmi kép-
zés megerősítő programjában, az 
úgynevezett  DEEP-ben (Defence 
Education Enhancement Program), 
ami a korábbi Szovjetunió országa-
inak nyújt támogatást a saját altiszti 
állományuk professzionális fejlesz-
tésében. 

A főtörzszászlós meggyőződése, 
hogy a személy fejlődése sosem áll 
meg, sosem tekinthető lezártnak. 
Mindig van lehetőség arra, hogy 
alakuljunk, ismeretekkel bővüljünk 
és szakmai, valamint emberi vonat-
kozásban erősebbé váljunk. A kana-
dai haderőben a kor követelménye-
inek és a lehetőségek adta keretek 
fi gyelembevételével egy vizsgálatra 
került sor, ami az idén zárult. Pon-
tosabban csupán csak a vizsgálat 
első fázisa fejeződött  be, mivel an-
nak bázisán egy újabb fejezet kezdő-
dik. Nevezetesen a haderő szerveze-
ti átalakítása. Ez azt fogja jelenteni, 
hogy a viszonylag merevnek tartott , 
feladat alapú szervezetek helyébe a 
kompetencia alapú működés lép 
elő. Ennek keretében beszélhetünk 
a hadseregben a kompetencia alapú 
humán menedzsmentről. Ezt az új 
Stratégiai útmutató is megfogal-
mazta. A kompetencia fejlesztését a 
Professzionális Fejlesztési Rendszer 
(Professional Development System) 
négy tartópillérében látják, melyek 
a következők: kiképzés, képzés, ta-
pasztalat és önképzés (önfejlesztés). 
A kiképzés során gyakorlati fogáso-
kon, folyamatos gyakorlásokon ke-
resztül alakul ki, illetve fejlődik az 
egyén azon képessége, amely szük-
séges a feladatának végrehajtásá-
hoz. A kiképzés felkészíti a katonát 
a várható és ismétlődő feladatokra. 
A képzés segíti a katona elemző és 
úgynevezett  kritikus gondolkodá-

sának kialakítását, illetve képessé 
teszi váratlan, ismeretlen és össze-
tett  helyzetek kezelésére. A kana-
dai haderő csoportosítása a képzés 
két kategóriáját különbözteti meg: 
az egyik a „beöltözés előtt i”, vagy 
akár a már megkezdett  szolgálat 
alatt i magas szintű képzés, oktatás 
(Academic Education); a másik pe-
dig a professzionális katonai képzés 
(Professional Military Education), 
amit a katonai pálya során különbö-
ző tanfolyamok, speciális képzések 
jelentenek. Az egyén kompetencia-
fejlesztésének harmadik tartópil-
lére a tapasztalat, amire különböző 
munkakörökben és nemzetközi fel-
adatokban (missziókban) tehetünk 
szert. Nagyon fontos a tapasztala-
tok feldolgozása és az adott  környe-
zetbe történő odaillő adaptálása. 
A főtörzszászlós kihangsúlyozta, 
hogy ezt a területet nagyon értékes-
nek tartják, azonban a teljes körű 
kiaknázás terén még van mit tenni. 
Az önképzés az egyén és a szerve-
zet felelősségének megosztott ságát 
mutatja a katona professzionális 
fejlődésének érdekében.  

A 16. költözés nem az utolsó 
volt…

DeGready főtörzszászlós a beszél-
getés vége felé halkan beismeri, 
hogy ideutazása előtt  nem sokat 
tudott  a magyar altisztekről, azok 
képzéséről, helyzetükről és szak-
mai fejlődésükről. Azonban az itt  el-
töltött  napok során szerzett  tapasz-
talatai alapján őszintén mondhatja, 
hogy progresszívebben fejlődünk, 
mint ahogy azt előzetesen elkép-
zelte. Jó úton halad a magyar altisz-
tek professzionális értékrendjének 
kialakítása és az annak szellemé-
ben való szolgálat. 

A vendég eddigi, 35 év szolgála-
ti ideje alatt  16 alkalommal váltott  
beosztást, költözködött  egyik he-
lyőrségből a másikba. Tekintett el 
arra, hogy a kanadai haderőben 
maximálisan 60 éves korig lehet 
katonaként szolgálni (azt követően 
nyugdíjba kell vonulni), DeGready 
főtörzszászlósra még további he-
lyőrségek várnak. A további kato-
nai pályaszakaszhoz sikereket és 
erőt, egészséget kívánunk.

Dr. Murinkó Att ila 
alezredes

HONVÉD ALTISZTI FOLYÓIRAT

Megjelenik évente hat alkalommal, 
minden páros hónapban

Kiadja a Honvéd Vezérkar
A kiadásért felel: 
Dr. Orosz Zoltán altábornagy

Szerkesztőbizottság:

Elnök: 
Kriston István főtörzszászlós, 
a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa
Tagok: 
Balog Sándor főtörzszászlós
Berek Zsolt törzszászlós
Bogya Sándor törzszászlós
Dr. Murinkó Attila alezredes
Gervai János törzszászlós
Kovács Miklós főtörzszászlós
Négyesi Tibor főtörzszászlós
Tigyi István főtörzszászlós
 
A folyóirat kiadásában és terjesztésé-
ben közreműködik a 
HM Zrínyi Térképészeti és Kommuniká-
ciós Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság
Felelős vezető: 
Dr. Bozsonyi Károly ügyvezető
Mb. szerkesztőségvezető:
Dr. Isaszegi János ny. mk. vezérőrnagy
Felelős szerkesztő: Kiss Zoltán
Kézirat-előkészítő: Eszes Boldizsár
Korrektor: Apagyiné Gáspár Jolán
Tördelőszerkesztő: Dancs Katalin
Arculatterv: Szabó Bettina
Címlapterv, poszter: Dani Márton
Szerkesztőségi titkár: Solti Gabriella
A szerkesztőség címe:
1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
Telefon: 272-02, 459-5355, 
fax: 459-5354
e-mail cím: kisszoltan@armedia.hu

Nyomdai kivitelezés:
HM Zrínyi Térképészeti és Kommuniká-
ciós Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofi t Kft. Sokszorosítóüzem
Felelős vezető: Pásztor Zoltán igazgató
Ár nélküli, belső terjesztésű kiadvány.

HU ISSN 1586-2917
A folyóirat teljes terjedelmében olvas-
ható a www.honvedelem.hu portál 
digitális könyvtárában és a
www.parbeszed.hm.gov.hu portálon

A Honvéd Altiszti Folyóirat tagja az 
Európai Katonai Sajtószövetségnek 
(EMPA)



H

I

V

A

T

Á

S

6 Közelkép

Ha már utazás: nem mondhatjuk, 
hogy a békési 636. számú Ipari 
Szakközépiskolában, fémforgácsoló 
szakon letett  érett ségi után Balogh 
István főtörzsőrmester útja egyene-
sen a honvédséghez vezetett . Mivel 
a sport már gyermekkora óta fon-
tos szerepet játszik az életében, és a 
középiskola után az aktív verseny-
zés mellett  megszerezte a kick-box 
sportoktatói bizonyítványt, eleinte 
edzőként-segédedzőként próbált 
boldogulni, több-kevesebb sikerrel. 
„Hamar rá kellett  jönnöm azonban, 
hogy ebből nem lehet megélni… 
Jelentkeztem az akkori Államigaz-
gatási Főiskolára, de később meg-
gondoltam magam és nem kezdtem 
el. 1995-ig próbálkoztam többféle 
munkával is, de sajnos a Viharsa-
rokban eléggé korlátozott ak voltak 
a lehetőségek, így egyáltalán nem 

bántam, amikor a 21. születésna-
pomon megkaptam a sorkatonai 
behívómat az akkori szegedi Török 
Ignác Műszaki Dandárhoz” – eleve-
níti fel a kezdeteket a főtörzsőrmes-
ter.

Egy évig földtológép-kezelőként 
(BAT-M), valamint századírnokként 
szolgált, és saját bevallása szerint 
eléggé hamar belerázódott  a „kato-
násdiba”, ahol többek között  önálló-
ságra, fegyelemre és a mások irán-
ti tiszteletre nevelték. Leszerelése 
után még a civil életben rövid ideig 
próbálkozott  ezzel-azzal, de a szép 
szegedi évére visszagondolva úgy 
döntött : szerződéses katona lesz. 
„Szerződéses szolgálatomat 1997 
májusában kezdtem Békéscsabán 
(Fürjesen) az MH 54/16 sz. Rádió-
technikai Századnál mint magas-
ságmérő radarkezelő. Nem sokkal 

később lehetőség nyílott  rá, hogy 
hivatásosként szolgáljak tovább, és 
egy percet se hezitáltam. Voltam 
P–37, P–37M, SZT–68U, P–18 rada-
rok állomásparancsnoka is, majd 
2003 tavaszán az ukrajnai Harkov-
ban elvégeztem egy tanfolyamot, 
ami az SZT–68U működtetésére 
és karbantartására készített  fel. A 
meglehetősen élménydús két hónap 
után még a rég elfeledett nek hitt  
orosz nyelvtudás is felderengett  kis-
sé” – meséli az irányító-asszisztens.

Tanfolyamot tanfolyam követett , 
ugyanis a békéscsabai századnál 
elvégzett  alapfokú angol nyelvi 
kurzus után akkori parancsnoka, 
Gulyás László őrnagy beiskoláztat-
ta az akkori Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem NATO STANAG 
2.2.2.2. angol tanfolyamára. A si-
keres vizsgák abszolválása után az 
oktatóitól kapott  tananyag alapján 
letett e még a STANAG 3.3.3.3., va-
lamint az ARMA felsőfok komplex 
„C” vizsgákat is. „Itt  tájékoztatt ak 
arról, hogy van lehetőség az IMET-
program keretében kĳ utni az Ame-
rikai Egyesült Államokba. Megkér-
deztem az őrnagy urat – ő pedig 
áldását adta rá. Felvételiztem, majd 
2006 őszén két hónapra kiutaz-
tam a Virginia állambeli Quantico 
támaszpontra, az amerikai ten-
gerészgyalogság törzsaltiszti elő-
meneteli tanfolyamára (Staff  Non-
Commissioned Offi  cer Academy 
Career Course). Sok, meglehetősen 
érdekes és hasznos tapasztalatot 
szereztem ott , amit utána 2009-ben, 
a második – már magasabb szintű 
– tengerészgyalogos tanfolyamon, 
az Advanced Course-on (Camp 
Lejeune, North Carolina) hasznosít-
hatt am. Itt  százhetvenegy amerikai 
Gunnery Sergeant (főtörzsőrmester) 
és egy zambiai kiképző főtörzsőr-
mester társaságában tréningeztem. 
Ez már inkább a csapatok vezetésé-
ről szólt, heti két-három vizsgával. 
A legizzasztóbbnak számomra a 
Power Point-os előadások bizonyul-
tak, merthogy ezeket a harcedzett  
katonáknak a saját anyanyelvükön, 

VADÁSZIRÁNYÍTÓKNAK SEGÍT 
AZ EGYKORI „BAT-MAN”

A sorkatonaság szerettette meg vele annyira a katonai szolgálatot, 

hogy aztán Gyuláról indulva Békéscsabán, Amerikán és Afganisztánon 

át Kecskemétre érkezzen – foglalhatnánk össze röviden Balogh István 

főtörzsőrmester, az MH Légi Vezetési és Irányító Központ Kiképző Tar-

talék Irányító Központja irányítóasszisztensének eddigi karrierjét. Rá-

adásul a tervek szerint a Gripenek közelsége még csak nem is a végál-

lomás… 

Balogh főtörzsőrmester katonai életútja kiváló példa arra, hogy a Magyar Honvéd-

ségben érdemes tanulni, fejlődni
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angolul kellett  megtartanom” – fog-
lalja össze röviden amerikai tapasz-
talatait Balogh István főtörzsőrmes-
ter.

A tanfolyamok közben – nyelv-
tudását hasznosítva – az altiszt 
(elsősorban) fordítóként aktívan 
közreműködött  a békéscsabai, vala-
mint a bánkúti RAT–31DL radarok 
radome-jának (a radome az a külső 
héjszerkezet, amely védi a radar 
elektronikáját az időjárás viszon-
tagságaitól) kiépítésében. 

Természetesen, mint sokan má-
sok, ő is kivett e a részét a Magyar 
Honvédség missziós szerepvál-
lalásából: 2011 szeptemberétől 
2012 márciusáig Afganisztánban, 
Kabulban szolgált, mégpedig az 
Egyesített  Hadműveleti Központ 
(Combined Joint Operation Center) 
hadműveleti váltásában. 

„Egyetlen magyar altisztként 
az afganisztáni hadszíntér külön-
böző régióiból beérkező jelentések 
feldolgozásában, továbbításában, 
főként amerikai és angol tisztek-
kel, főtisztekkel dolgoztam együtt . 
A misszió befejezése után világos-
sá vált számomra, hogy váltanom 
kell, mert még több szinten is bizo-
nyítani akarok. A parancsnokaim 
lehetővé tett ék számomra, hogy 
átkerülhessek Kecskemétre, jelen-
legi beosztásomba. Ez nagyon jó 
döntésnek bizonyult, mert itt  telje-
sen más a felelősségi szint, aminek 
nap nap után meg kell felelnem. A 

katonai és civil irányítók között i 
koordináció, a vadászrepülőgépek 
fi zikai közelsége egyaránt izgalmas 
feladatokat és munkakörnyezetet 
jelentenek számomra” – mondja Ba-
logh főtörzsőrmester, aki akkor sem 
jön zavarba, ha esetleg spanyol ka-
tonákkal találkozik. Tavaly ugyan-
is középfokú nyelvvizsgát szerzett  
ebből a nyelvből, és szeretné mi-
hamarabb letenni a felsőfokot is. 
Nem titkolt távlati célja ugyanis egy 
hosszabb külföldi beosztás, ahol ezt 
a képességét is kamatoztatni tudná. 

Balogh István főtörzsőrmester 
katonai életútja kiváló példa arra, 
hogy a Magyar Honvédségben 

érdemes tanulni, fejlődni; a be-
fektetett  energia kinek rövidebb, 
kinek hosszabb távon, de meghoz-
za gyümölcsét. Most, amikor az új 
életpályamodell bevezetése előtt  
állunk, talán még inkább fontos az 
elhivatott ság, a szakmaszeretet és a 
kihívások keresése, mint bármikor 
ez idáig. Soha nem szabad elfelej-
tenünk, hogy a lehetőség csak egy-
szer kopogtat az ajtónkon, s azt is 
igen halkan teszi. Érdemes hát hall-
gatózni, és ha elérkezik a pillanat, 
ragadjuk hát meg a felkínált lehető-
séget és éljünk vele!

Szabó Ott ó 
törzszászlós

A főtörzsőrmester a külföldi képzések és a missziós szolgálat során jól hasznosíthatta 

magas szintű angol nyelvtudását

Tengerészgyalogos tanfolyamon az USA-ban
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 A hideg, szeles, átlagos áprilisi nap 
délelőtt jén egy ballonkabátot viselő 
kalapos, napszemüveges úr csön-
getett  az objektum főbejáratánál és 
a „hotelban” szálláslehetőség felől 
érdeklődött . A szolgálat udvariasan 
elküldte, azzal, hogy tévedés tör-
tént, ez nem egy szálloda. A férfi  el-
nézést kért, majd sietve távozott . A 
szolgálat a monitoron észlelte, hogy 
az idegen „véletlenül” ott  felejtett e 
a nagyméretű gurulós bőröndjét a 
bejáratnál. Azonnal értesített ék az 
objektum ügyeletes tisztjét, és a ki-
képzésen tanultakat alkalmazva ki-
ürített ék a környéket, körbekerítet-
ték a gyanús csomagot. Az előírás 
szerint megtett  intézkedések (ész-
lelés, evakuálás, területzárás, biz-
tosítás és jelentés) után az objektum 
tűzszerészszolgálata megvizsgálta 
a gyanús csomagot és megállapí-
tott a, hogy a bőrönd egy időzített  
gyújtóval ellátott  robbanószerkeze-
tet tartalmaz, melyet a tűzszerészek 
sikeresen hatástalanított ak. 

Mind kiderült, a „bőröndös ak-
ció” csupán fi gyelemelterelés volt, 
ugyanis nem sokkal később az ob-
jektum hátsó bejáratát egy teherau-
tóval, óriási robajjal betörték, ám a 
gépjárművet a felállított  vasbeton 

akadályok megállított ák. A teher-
kocsival behatoló fekete símaszkos 
„terroristák” leugrálva a járműről 
kézigránátt üzet és golyózáport zú-
dított ak az őrszemélyzetre. A céljuk 
a bázis őrsége elleni váratlan rajta-
ütés, meglepetésszerű kommandós 
terrortámadás volt. 

A biztonsági ellenőrző-áteresztő 
pont (BEÁP) katonái azonnal szem-
beszálltak a hívatlan vendégekkel 
annak érdekében, hogy az objektum 
adott ságainak kihasználásával meg-
óvják saját erőiket és eszközeiket, 

felfogják az ellenség csapásait, erőit 
felmorzsolják és támadási céljukról 
lemondassák őket. A rövid tűzpár-
baj után sikerült az ellenség egy 
részét megsemmisíteni, illetve a má-
sik részét fogságba ejteni. A harcnak 
ebben a formájában is nagy találé-
konyságra, szilárdságra, határozott -
ságra és személyes bátorságra volt 
szükség. Szerencsére a fentebb leírt 
eseménysor csupán egy földi védel-
mi gyakorlat szituációs eleme volt.

A „sziklát” nemcsak egykoron 
– a II. világháború alatt , a koro-
naékszerek és a Magyar Nemzeti 
Bank aranykészletének őrzésekor 
– kellett  megvédeni, hanem napja-
inkban, az április 28–29-én lezajlott  
„Pásztázott  Égbolt 2015” fedőnevű 
nemzeti gyakorlaton is. Magyaror-
szágon az MH 54. Veszprém Radar-
ezred az első olyan alakulat, amely 
a NATO-ellenőrzést sikeresen telje-
sített e 2005-ben. A minősítés 3 évig 
érvényes. Ezt a címet minden évben 
nemzeti gyakorlat keretében meg 
kell védeni, többek között  felkészül-
ve a következő évek NATO-ellenőr-
zéseire – a szövetségi együtt műkö-
désben szolgáló alakulat most is ezt 
tett e.

A földi védelmi rea gá lóképes-
ségek fokozása érdekében számos 
váratlan eseményre, harci szituá-Az objektum előtt tüntetőkkel szembeni fellépés

NEMZETI GYAKORLAT A VESZPRÉMI 
„SASFÉSZEKBEN”
Pásztázott Égbolt 2015

A bejáratnál „felejtett” bőrönd
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cióra kellett  felkészülni, illetve re-
agálni: légitámadás, vegyi riadó, 
az objektum előtt  tüntető tömeg 
szétoszlatása, autóba rejtett  pokol-
gép robbanása a bejáratnál, bom-
ba a szikla udvarán, mesterlövész 
belövése a szemben lévő várból, 
aknarobbanás a sziklatetőn, szikla-
omlás a bombázástól, sérültek men-
tése, osztályozása, ellátása, kórház-
ba szállítása, tűzoltás és műszaki 
mentés, ki- és belépő személyek és 
gépjárművek ellenőrzése, átvizsgá-
lása, vegyi mentesítés, a fokozott  fe-
szültséget, háborús stresszt nehezen 
tűrő bajtársak lecsillapítása és meg-
nyugtatása, és nem utolsósorban 
a közös együtt működés a Veszp-
rém helyőrségben lévő társszervek-
kel, a városi tűzoltósággal és a rend-
őrséggel.

A harc bármilyen formájáról is 
legyen szó, a siker az állomány ka-

tonai és technikai képzett ségének 
fokától, fi zikai edzett ségi állapotá-
tól, a korszerű eszközökkel való el-
látott ság mértékétől függ, valamint 
att ól, hogy a katonák milyen haté-
konysággal alkalmazzák megszer-
zett  és begyakorolt ismereteiket, 
készségeiket. 

A személyi állomány felkészíté-
se szisztematikusan zajlott , az éves 
kiképzési tervnek megfelelően. A 
felkészülés során az általános ka-
tonai ismeretektől kezdve az első-
segély-nyújtáson át az álcázásig, a 
terrorelhárítástól a bányamentésig 
és a nemzetközi hadĳ ogig az ala-
kulat kifogástalan működéséhez 
szükséges minden fontos területet 
érintett ek mind elméletben, mind 
a gyakorlatban. A harcászati gya-
korlat időszakában sűrűn zajlott ak 
az események; a két nap alatt  közel 
nyolcvan bevetést kellett  teljesíte-
ni a részt vevő állománynak, hogy 
ezáltal kiderüljön, hogyan tudjuk 
megvédeni a légierő „sasfészkét”, 

a harcálláspontnak ott hont adó bá-
zist. 

Alakulatunknál az altiszti állo-
mány sokoldalúan képzett , jól fel-
készült, magas színvonalú munkát 
végez, közülünk többen megjárták 
a nemzetközi missziókat. Az állo-
mány szívvel-lélekkel készült erre 
a megmérett etésre, és minden szak-
területen igen sokat tett  a gyakorlat 
sikeréért.

Nemzeti gyakorlatunkon az el-
lenőrök elismerően nyilatkoztak 
a látott akról. Az értékelés során 
megállapított ák, hogy az alakulat 
katonái valóban jól felkészültek 
a különféle váratlan helyzetekre, 
reagálóképességük gyors, rendkí-
vül határozott , hatékony és magas 
szintű. A végrehajtott  nemzeti el-
lenőrzés és annak értékelése után 
bizalommal tekinthetünk a követ-
kező években sorra kerülő NATO-
gyakorlatok elé. 

 Surányi Barnabás 
zászlós

Szakszerű sebesültellátás

Az alakulat katonái gyorsan, határo-

zottan és hatékonyan oldották meg 

feladataikat

A védőknek számos váratlan esemény-

re, harci szituációra kellett reagálniuk



H

I

V

A

T

Á

S

10 Portré

János 1971-ben született  Enyingen. 
Első iskoláit Mátyásdombon és 
Kislángon végezte, és ott  találko-
zott  először a katonai pálya lehető-
ségével is, amikor a tatai Nógrádi 
Sándor Honvéd Kollégium állomá-
nyából egy toborzó látogatott  az is-
kolájába és tartott  előadást a katonai 
pályáról. Meghallgatt a a toborzót, 
fel is tett  néhány kérdést, de ekkor 
még nem mutatott  különösebb ér-
deklődést a katonai pálya iránt. Ám 
teljesen máshogy látt a ezt a kérdést 
az osztályfőnöke: ő adta be ugyanis 
helyett e a jelentkezési lapot, tanít-
ványa tudta nélkül. Így aztán nem 
csoda, hogy meglepett en kapta kéz-
hez a felvételi vizsgára behívó le-
velet. Ezzel egy időben felvételizett  
ugyan egy székesfehérvári gimná-
ziumba is, ahová szintén felvételt 
nyert, ám a katonaélet kalandos 
csábításának nem tudott  ellenállni, 
így a tatai intézményt választott a. 
Tekintve, hogy Jánost megelőzően a 
családjában senki nem volt katona, 
hagyományt nyitott . Három honvéd 
kollégista évet követően azonban a 
váltás mellett  döntött , az MN 4011 
Tiszthelyett esképző Iskolába jelent-
kezett , ahol ügyvitel-kartográfus 
szakon végzett , 1990-ben avatt ák 
őrmesterré.

Az első beosztás Szabadszállás-
ra, az MH Hunyadi Mátyás Kikép-
ző Központ állományába repített e 
Szabó őrmestert, aki a végzett sé-
gének megfelelően ügykezelő-kar-
tográfus beosztásba került az ügy-
viteli részlegen. Ám a betanulás 
időszaka nem nyúlt hosszúra, mivel 
alig fél év múlva, amikor a részleg-
vezető szülési szabadságra távozott , 
kinevezték az ügyviteli részleg ve-
zetőjévé. Fiatal őrmesterként vezető 
pozícióba kerülni komoly kihívást 

jelentett  Jánosnak, hiszen az a hat 
hónap éppen csak arra volt elég, 
hogy beilleszkedjen az alakulat 
életébe. Ám visszatekintve kato-
nai pályafutása fordulópontjaként 
emlékezik erre az időszakra, ekkor 
alakult ki benne az a felelősség-
tudat, ami a mai napig is jellemzi 
mindennapjait. Pályakezdőként 
nem csupán felelős volt az alaku-
lat „idegközpontjának” működte-
téséért, hanem egy felelősségteljes, 
bizalmi beosztást töltött  be, hiszen 
csaknem mindenről tudomása volt, 
ami az alakulatnál történik. Gyor-
san fel kellett  nőnie a feladathoz. 
A helyzet a korábbinál is nagyobb 
teljesítményre sarkallta, és arra is 
megtanított a, hogy csak kellő elő-
készítés után hozzon meg felelős 
döntéseket. 

Hét év elteltével a részleget al-
osztállyá bővítik, amikor is a be-
osztása tisztivé változik. Ekkor 
vált János, és lesz a hadműveleti és 
kiképzési főnökség beosztott  tiszt-
helyett ese. 2000-ben viszont, egy 
újabb átszervezési időszakot köve-

tően, újra az ügyviteli részlegen ta-
lálja magát. Ugyanebben az évben 
szerzi meg első tapasztalatait arról 
is, hogy milyen is egy nemzetkö-
zi törzsben feladatot végrehajtani, 
ugyanis térképészként részt vesz az 
Ardent Ground 2000 gyakorlaton, 
ahol 13 ország katonái képviseltet-
ték magukat. Ebben az időszakban 
kerül először közvetlen kapcsolat-
ba a vezénylőzászlósi rendszerrel. 
Szabadszálláson ekkor nevezik ki 
az első vezénylőket, és János meg-
győződése, hogy nagy többségük 
ma is helytállna a beosztásban an-
nak ellenére, hogy abban az időben 
nem kaptak túl sok információt a 
rendszerről, csupán ködös és felüle-
tes ismeretekkel rendelkezett  az ál-
lomány az új altiszti feladatkörről.

2004 újabb fordulatot hozott  
Szabó főtörzszászlós életében; be-
zárt a szabadszállási laktanya. Ek-
kor helyezték az MH Légĳ ármű 
Javítóüzem állományába hadmű-
veleti és kiképzési beosztott nak. 
Mivel a katonai szervezet akko-
ri vezénylőzászlósa osztott a meg 
vele az irodáját, lehetősége volt 
Jánosnak arra, hogy „közelről” is 
rálátásson a rangidős altiszt fel-
adatkörére. 2005 tavaszán pedig, a 
vezénylőzászlós megromlott  egész-
ségi állapota miatt , fokozatosan 

HITELESEN, OBJEKTÍVAN ÉS RUGALMASAN

A Kecskemét helyőrségben települő MH Légijármű Javítóüzem alapve-

tően a Magyar Honvédség repülőeszközeinek és azok tartozékainak, 

valamint haditechnikai eszközeinek a csapatok lehetőségét meghala-

dó mértékű javítását, konstrukciós változtatását végzi békében és mi-

nősített időszakban egyaránt, és ezen feladatait képes akár hadműve-

leti területen is ellátni. Ennek a szervezetnek a vezénylőzászlósa Szabó 

János főtörzszászlós.

Szabó János főtörzszászlós 

János ügyvitel-kartográfus szakon 

végzett a tiszthelyettes-iskolán



H

I

V

A

T

Á

S

11Portré

átvett e a feladatkörét, és amikor 
ugyanabban az évben a fenti okok 
miatt  a vezénylőzászlós nyugállo-
mányba került, beosztásának ellá-
tása mellett  Szabó főtörzszászlóst 
bízták meg a vezénylőzászlósi be-
osztás ellátásával. 

Tekintve, hogy parancsnoka 
mielőbb szerett e volna kinevezni 
a beosztásba, 2006 áprilisában be-
iskolázták az amerikai hadsereg 
vezénylőzászlósi akadémiájának 
(US Army Sergeant Major Academy 
– USASMA) rangidős altiszti tanfo-
lyamára. Ám, hogy mégsem nevez-
ték ki, annak egyetlen oka volt: eb-
ben az időben felsőfokú végzett ség 
szükségeltetett  hozzá, így egészen 
2010 júliusáig megbízott ként végzi 
a vezénylőzászlósi feladatokat. 

A külszolgálat sem hiányozhat 
János életéből: 2010 júliusában si-
kerrel pályázott  meg egy beosztást 
a brüsszeli NATO Parancsnoksá-
gon, ahol 2013 júliusáig teljesített  
szolgálatot. Véleménye szerint óriá-
si lehetőség volt ez a számára, mi-
vel alkalma nyílt bekapcsolódni az 
észak-atlanti szövetség legfőbb ka-
tonai döntési szervezeténél végzett  
munkába. Tanulságos volt számára 
látni azt, hogy miként működik a 
szövetséges döntési mechanizmus. 
Katonai pályafutása eddigi legna-
gyobb élményének és lehetőségé-
nek tartja ezt a három évet. 

Visszaérkezve a tartós külszolgá-
latról visszakerült az MH Légĳ ármű 
Javítóüzemhez, és megküzdve kü-
lönböző adminisztrációs és más 
hátráltató okokkal, végül 2014. au-
gusztus 1-jétől kinevezték a kato-
nai szervezet vezénylőzászlósává, 
és ezzel egyidejűleg előléptett ék 
főtörzszászlóssá.

Nyelvi képességeit is folyamato-
san fejlesztett e. 1998-ban vett  részt 
az első nyelvtanfolyamán, és 2009-
ben már STANAG 3.3.3.3 szintű 
nyelvvizsgát tett . 

János szerint vezető altiszti be-
osztásban ténykedni mindig is egy 
olyan feladat, ahol soha nem lehet 
elégedett  önmagával az ember. Min-
denkinek van erősebb és gyengébb 
oldala. Az egyiket szinten tartani, 
a másikat pedig erősíteni kell. Ön-
kritikusan vizsgálva önmagát úgy 
látja, hogy a feladatok ellátásához 
szükséges szabályzatok, parancsok, 

intézkedések és egyéb direktívák 
mélyebb ismerete terén kell fejlőd-
nie, mélyebb ismereteket szereznie. 
Tudja, hogy ezt jelentős időráfordí-
tással lehet csak megoldani, viszont 
azzal is tisztában van, hogy erre 
nem szabad sajnálni az időt.

Szabó főtörzszászlós hiszi, hogy 
minden altiszt és legénységi állo-
mányú katona ismeri az „Altiszti 
hitvallás” és az „Altiszti értékek” 
szövegét, tartalmát, üzenetét. Sze-
rinte a vezénylőzászlósnak az ezek-
ben foglaltakat súlyozott abban 
kell magáénak tudnia. A szolgálati 
szabályzat is meghatározza a kü-
lönböző szintű vezénylők felada-
tait és kötelességeit. Ezek alapján 
számára elsősorban a hitelesség, 
objektivitás és a fl exibilitás az, ami-
vel egy vezénylőnek rendelkeznie 
kell. Másodsorban, mindenképpen 
legyen aktív kapocs a parancsnok 
és az altiszti/legénységi állományú 
katonák között . Végül, de nem utol-
sósorban rendelkezzen olyan kom-
munikációs képességgel, hogy át 
tudja vinni a parancsnok szándékát 
az alárendelt állomány felé.

János igazából azt tekinti siker-
nek, ha az általa végzett  munka 
hasznos mind a parancsnoknak, 
mind pedig az altiszti és legénysé-
gi állománynak. Ezt elérni pedig 
csak apróbb sikerek útján lehet. 
Úgy tartja: ha a parancsnok bizal-
mát sikerül elnyernie, és az kikéri a 
véleményét, valamint ha a beosztott  
állomány bizalommal fordul hozzá, 
akkor számára ez az igazi siker!

Szabó főtörzszászlós nős, két 
felnőtt  lánya van (24 és 21 évesek), 
valamint június közepén már nagy-
papa is lett . Kevés szabadidejében 
szívesen olvas és kerékpározik. 
Nem nagyon szeret messzemenően 
tervezni, mert az örökké változó kö-

rülmények és feltételek mellett  ezt 
feleslegesnek és csalódások forrásá-
nak látja. Szeretné tovább képezni 
magát, mivel szívesen tanul és az 
új dolgok megismerésétől sem ide-
genkedik, és áll elébe minden olyan 
kihívásnak, ami csak megtalálja.

Berek Zsolt törzszászlós

Csoporttársaival a vezénylőzászlósi 

akadémián

Az emlékfotó a diplomaátadáson ké-

szült

ÁRNYÉKOLÁSRA 
FELKÉSZÜLNI! 
A Honvéd Altiszti Folyóirat a még 
nyári kánikulában is minden olda-
lával, mindenoldalúan rendelkezés-
re áll. Jöhet a hőség. Az olvasás örö-
mén túl a hűsítésre, árnyékolásra is 
képes a lap. 

D. M. A.
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3/7. utászszázad 

A század Sólyom-Fekete Gellért 
százados parancsnoksága alatt  1914. 
augusztus 1-jén indult a harctérre. 
A századnál a következő tisztek 
szolgáltak: Rődl Rudolf főhadnagy, 
Eitler Jenő főhadnagy, Maly Ede 
főhadnagy, Predragovics Rudolf 
hadnagy és Zsák Győző zászlós. 
Szeptember 8-áig a század a Sze-
rémségben végzett  műszaki mun-
kálatokat. Szeptember 8-án az 
alegység egyik fele erőszakos átke-
lést hajtott  végre Rődl főhadnagy 
parancsnoksága alatt  Polojnál, míg 
Sólyom-Fekete százados a Száván 
próbált meg átkelni. Az átkelés nem 
volt sikeres, Predragovics Rudolf 
hadnagy és sok utász halt hősi ha-
lált vagy sérült meg. December 2-án 
csapataink bevonultak Belgrádba, 
és a 3/7. század is oda került. Itt  a po-
zsonyi 2/5. századdal együtt  hadihi-
dat és később uszályhidat épített .

1915 januárjában a század az 
1/7. utászszázaddal együtt  az orosz 
harctérre került. Az utászszáza-
dok a Linsingen német hadtest-
ből alakult „Deutsche Südarmee’’ 
kötelékébe tartoztak. A század 
a tartalékok számára egy hatal-

mas barakktábort épített , melyet 
a németek ,,Zweikaiserstadt”-nak 
(Kétcsászárvárosnak) keresztel-
tek el. A táborépítéssel egy időben 
a század az 1100 méter magasan 
fekvő harcterep útjait járható ál-
lapotban tartott a. (Ez emberfelett i 
munka volt a –30 Celsius-fokos téli 
hidegben és állandó hóviharban). 
Áprilisban kezdődött  az előnyomu-
lás a Kárpátokból Kelet-Galíciába. 
A század az 1/7. századdal egyesül-
ve a Stryj folyón át először két köny-
nyű póthidat, majd később ezeknek 
helyébe két nehéz póthidat épített . 

Az olasz harctéren a 3/7. utász-
század az 1917 végén bekövetke-
zett  átszervezés alkalmával az 1/51. 
,,sappeur” század elnevezést kapta. 
Mint ilyen az 51. honvédhadosz-
tálynak hadosztályközvetlen ár-
kászszázada volt a háború végéig. 
A század az orosz hadszíntérről 
1918 júniusában az 51. honvédhad-
osztállyal együtt  a Piave mellé, a 
XXIV. hadtest körletébe került. A 
hadosztály a piavei csatában már 
nem vett  részt, a Montellóról való 
visszavonulás után a 17. hadosztályt 
váltott a fel. A váltás 1918. július 2-án 
fejeződött  be, és ett ől az időpontt ól 
kezdve az 1/51. árkászszázad a 102. 
honvéddandár védelmi körletében 
működött . A század utolsó parancs-
noka Molnár Pál főhadnagy volt. 
Rajta kívül a századnál csak két 
,,alantos” tiszt (Schwanda hadnagy 
és Bachmann zászlós) szolgált. A 

többi szakaszparancsnok feladata-
it Schmidt és Jeamplong önkéntes 
szakaszvezetők látt ák el. 

Jacobi Ágost könyvében Molnár 
Pál hadmérnökkari alezredes, az 
egykori főhadnagy századparancs-
nok visszaemlékezése alapján idézi 
fel az 1/51. árkászszázad történeté-
nek utolsó hónapjait. A 102. honvéd-
dandár védelmi körlete a suseganai 
Piave-hidaktól kétoldalt feküdt a 
védelmi állásban. A dandár egyik 
ezrede mint küzdő ezred állt, a má-
sik hátul volt tartalékban. Az 1/51. 
árkászszázad a honvéddandár ez-
redeinek műszaki századaival kar-
öltve fejlesztett e tovább azt a védel-
mi rendszert, melyet előzőleg a 17. 
hadosztály csapatai kezdtek meg. 
A század kizárólag éjjel dolgozha-
tott , a legnagyobb csendben, mert 
az olaszok a legkisebb zajra akna-
vetőtűzzel árasztott ák el a területet. 
Délelőtt  a század legénysége pihent, 
délután pedig előkészült az éjjeli 
munkára, ami főleg a betonelemek 
gyártását, anyagszállításokat és a 
kocsik megrakását jelentett e. A le-
génység erőállapota a hiányos táp-
lálkozás miatt  napról napra gyen-
gült, ez a fi zikai munkának szűk 
határt szabott . Napi 8 óránál többet 
már nem tudtak dolgozni. 

A századparancsoknak egy új öt-
lete támadt, mert volt a századnak 
Bethlenben, az erdélyi határszélen 
még a bukovinai harcok idejéből 
pár hold föld bérelt gazdasága, ahol 

A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI SZEGEDI 7. 
UTÁSZZÁSZLÓALJ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN (3.)

Írásomban a szegedi utás  z-

zászlóalj – a Honvéd Altiszti Fo-

lyóirat 2015/2–3. számában köz-

readott – történetét folytatom. 

1. Megemlékezés egy első világháborús galíciai katonatemetőben      2. Hozzátartozók szeretteik nyughelyén

(Forrás: A Kárpátok hágóin át Galíciába. Útikönyv az első világháború emlékeit keresőknek I. Zrínyi Kiadó, 2014.)
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a század részére gabonát termesz-
tett ek. A gazdaságban a hadosztály 
olasz frontra való átszállítása alkal-
mával 7 főnyi őrség maradt vissza. 
A századparancsnok Magyarország 
akkori közélelmezési miniszteré-
hez, Windischgrätz herceghez for-
dult, hogy engedélyezze százada 
részére a termés olasz frontra való 
kiszállítását. Az engedélyt megkap-
ta, október 10-én egy vagon élelmi-
szerhez jutott ak (káposzta, bab, liszt, 
kukorica). 1918. október 30-án a szá-
zad a Tagliamentóhoz menetel, és 
azt a feladatot kapja, hogy a folyónál 
lévő hadtáphidat az 51. honvédhad-
osztály átvonulására műszakilag 
biztosítsa és rombolásra készítse elő. 

1918. november 2-án hajnal-
ban a 1/51.  árkászszázad a Tag lia-
mentónál, mivel robbanóanyaga 
már nem volt, a hadtáphidat fel-
gyújtja. Ez volt az 1/51. árkászszá-
zad utolsó műszaki tevékenysége 
a világháborúban. November 3-án 
a század értesül az olaszokkal kö-
tött  fegyverszünet életbe lépéséről. 
November 7-én az olasz fogságtól 
való félelem miatt  azt a parancsot 
kapják, hogy minden hadfelszere-
lésüket meg kell semmisíteni. Csak 
a lovakat hozhatt ák magukkal. A 
legénységnek az összes élelmiszert 
kiosztott ák, több napig ezt kellett  
beosztaniuk. A lovakra felpakolták 
a maradék élelmet (zabot, kukori-
cát), a századparancsnok magához 
vett e a század pénzét, aztán az egész 
felszerelést felgyújtott ák. A tüzérek 
a lövegek zárjait a Tagliamentóba 
dobták. 

Az 51. honvédhadosztálynak 
Villachot kellett  elérnie. Az 1/51. 
árkászszázad volt a hadosztály 
utóvédje. November 12-én érték el 
Villachot, itt  tudták meg, hogy Ti-
sza Istvánt október 31-én meggyil-
kolták. Villachban „a magyar” kor-
mány utasítására az osztrákok le 
akarták fegyverezni őket, de a fegy-
vereiket nem adták át. Az 1/51. ár-
kászszázad (kb. 150 fő) a századpa-
rancsnok vezetésével és Bachmann 
Jenő zászlóssal mint egyedüli alan-
tos tisztt el 1918. november 18-án tel-
jes fegyverzett el és a század pénz-
tárával mint zárt egység vonult be 
Szegedre az utászlaktanyába, ahon-
nan 1914-ben mint 3/7. utászszázad 
indult útjára. 

4/7. utászszázad 
A 4/7. utászszázad már békében 
Boszniában állomásozott , század-
parancsnoka a háború kitörésekor 
Pleplár Lajos százados volt. Be-
osztott  tisztek voltak: Witwiczky 
István százados, Kantlehner Emil 
főhadnagy, Lemhényi Dávad Zol-
tán főhadnagy. A századot már a 
háború elején bevetett ék. A parancs 
szerint augusztus 16-án, Visegrá-
don (Bosznia) áthajózási tagokat 
kellett  összeállítani, ezekkel völgy-
menetben leereszkednie a Drinán 
Staribródig, ahol augusztus 17-én 
a 10. hegyidandárt hajózta át a túl-
partra. A parancs szerint nappal 
kellett  a leereszkedést végrehajtani, 
de ezt Pleplár százados saját hatás-
körben megváltoztatt a és a sötétsé-
get kihasználva még 16-án hajnal-
ban végrehajtott a, így elkerülte az 
ellenséges szerb csapatok nappali 
tüzét, mely a teljes megsemmisü-
léshez vezetett  volna.

A 10. hegyidandár csapatainak 
a század három áthajózási he-
lyen egy-egy kompot rendezett  be. 
Megkezdődött  az átkelés, de a szerb 
tüzérség tüzében sok ember és pon-
ton megsérült, ezért az átkelést éj-
szakára kellett  halasztani. Az est 
beálltával és a pontonok kĳ avítása 
után az utászszázad, ellenséges 
zavarás nélkül, a feladatát sikere-
sen végrehajtott a, és a 10. dandárt 
átszállított a a túlpartra. Összesen 4 
zászlóalj, 1 hegyi üteg, 1 ulánus [lán-
dzsá val fegyverzett  könnyű lo vas kato-
na – K. S.] szakasz, egy árkászsza-
kasz. Augusztus 18-án a század egy 
szükséghíd megépítésére kapott  
parancsot; építés közben a 79. dan-
dárt áthajózta a Drinán. A szükség-
hídhoz szükséges faanyagot élőfák 
kidöntésével kellett  előteremteni. A 
munka állandóan ellenséges tűz-
ben folyt, a híd augusztus 20-án 10 
órakor készen állt. Az utászszázad 
parancsnokát, Pleplár Lajos száza-
dost a műszaki munkálatok kiváló 
megvalósításáért 3. osztályú Vasko-
ronarenddel tüntett ék ki, és később 
,,staribródi” előnévvel nemességet 
kapott .

5/7. utászszázad 

A század nemes Hausner Adolf 
százados parancsnoksága alatt  1914. 
augusztus 13-án indult a harctérre. 

A századnál beosztott  tisztek vol-
tak: nemes Rehberger Rudolf szá-
zados, Hahn Sándor főhadnagy, 
Komlós Artur tartalékos hadnagy, 
Schubert Károly tartalékos had-
nagy, Lehóczky János tartalékos 
zászlós, Bencsik Mátyás hadapród. 
A század nagyrészt tartalékosokból 
és népfölkelőkből állt, így először a 
kiképzésre fordított ak nagy hang-
súlyt. Augusztus végével a század 
az orosz harctérre került, ahol a 
VII. hadtest kötelékében hidakat 
erősített  meg, akadályokat épített , 
majd a zydacsowi hidat robbantot-
ta fel. Október elején a 34. hadosz-
tály keretében hidat vert Dobrónál, 
Tarnava környékén erődítési mun-
kálatokat végzett . 1915 elején a VII. 
hadtest kötelékében erődítési fel-
adatokat hajtott  végre, utaka t és hi-
dakat javított . 1915. május közepén 
a századot az orosz harctérre vezé-
nyelték. A század a Lessach-völgyi 
Fasser ezredes csoportjához került 
és itt  végzett  erődítési munkálato-
kat. Ebben a beosztásban körülbe-
lül egy évig dolgoztak. Ezen idő-
pontig a század tisztikara majdnem 
teljesen kicserélődött .

Az új századparancsnok Scheyrer 
Rudolf százados lett . Az új harcesz-
közök kezelése az utászok feladata 
volt. Az 5/7. századhoz fényszóró-
kat, gránátvetőket, aknavetőket és 
lángszórókat osztott ak be, továbbá a 
század a 150 milliméteres légakna-
vető-szakaszt is felváltott a. 1917. ja-
nuár másodikán a század felváltott a 
a 3/7. árkászszázadot. A század áp-
rilis végével a 35. hadosztályhoz ke-
rült, amelynek kötelékében az olasz 
hadszíntéren ellentámadásokban 
vett  részt. A fenti leírásból látjuk, 
hogy a század különböző hadszín-
tereken változatos alkalmazások-
ban volt. Munkájának zömét erődí-
tési munkák végrehajtása képezte, 
és e munkálatokkal nyílott  alkalma, 
hogy önfeláldozóan segítse a többi 
fegyvernemet. Régi „pionier” jel-
mondat: „Az utász ásója a baka vé-
rét spórolja!” [Jacobi: i. m. 146.]

Felhasznált irodalom: Jacobi Ágost 
(szerk.): Magyar műszaki parancs-
nokságok, csapatok és alakulatok 
a világháborúban. Budapest, 1938, 
Közlekedési Nyomda.

Korsós Sándor 
szerződéses törzsőrmester
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Hosszú idő elteltével ismét harc-
kocsiszázad tüzétől hangos a lőtér. 
2002, Táborfalva: a MH 25. Klapka 
György Gépesített  Lövészdandár 
1. Harckocsizászlóalja század éles 
lőgyakorlatot hajtott végre a „Mobil 
Harmónia” elnevezésű gyakorlat 
keretén belül. Ekkor még nem tud-
hatt a senki, hogy a lőgyakorlatot 
lezáró ágyúlövést követően hosz-
szú időre nem nyílik újra lehetőség 
ilyen lövészeti mozzanatban részt 
venni.

Több mint egy évtized telt el, mi-
közben megannyi jól képzett  harc-
kocsizó katona hagyta el a pályát. 
Átszervezések, csökkentések, átala-
kítások, aztán pedig a harckocsizó 
fegyvernem ismételt életre keltése, 
erejének zászlóaljszintre emelése 
támasztja alá azt, hogy szükség van 
a harckocsikra és a jól képzett  harc-
kocsizó katonákra. 

A feladatot a kor színvonalának 
megfelelően a modern harcászati 
elvekre épülő, megszerzett  tapasz-
talatokon alapuló gondos tervezés 
előzte meg.

2015. június 8. A Veszprém mel-
lett  elterülő gyakorlótér újra lán-
cok gyötrésétől porlik. Megszo-
kott  látvány ez, azonban a kötelék, 
amely a port felverte, már rég nem 
látott . A résztvevők: a 2011-ben, az 
MH 25. Klapka György Lövész-
dandár alárendeltségében meg-
alakított  11. Harckocsizászlóalj 
két harckocsiszakasza, egy 
átalárendelt lövészszakasz, egy 
támogatószakasz, valamint vegyi  
és sugárfelderítő rajokkal megerő-
sített  századharccsoport. Velük 
szemben az MH Bakony Harcki-
képző Központ ellenerőszázadából 
kĳ elölt ideiglenes alegység. 

A Gömbölyű-hegy lábánál kĳ e-
lölt körletbe nehézkesen cammog-
nak be a vasszörnyek. Az aljnö-
vényzet és a terepegyenetlenségek 
sem nagyon akarnak akár csak egy 
napra is eggyé válni a nehézkes 
harckocsiláncokkal. A megindulási 

körlet elfoglalása az első mozzanata 
a század ellenőrző foglalkozásának. 
A századharccsoport állománya 
a meghatározott  helyeken körlet-
munkát hajt végre. Az idő esőre áll, 
a katonák vészjóslóan tekintenek a 
Várpalota felől közeledő, villámok-
kal tarkított  viharfelhőkre. Szalad 
az idő, lassan besötétedik, min-
den elcsendesül, szigorú hang- és 
fényálcázás van érvényben. Csak 
a szakavatott  szemnek tűnik fel az 
erdőben – körletben lévő – álcázott 
harckocsi, de annak is csak egészen 
közelről. Légvédelmi géppuskája 
az égre mered, ügyeletes légtér-
fi gyelőként biztosítja az alegység 
tevékenységét. Járőr tűnik fel a sö-

tétben, majd jelszó-, jelszám-azono-
sítás után ismét eltűnik hangtala-
nul. Az éjszaka a körletben embert 
próbáló kihívás, harceszközben 
aludni a biztonságérzet és a gyöt-
relem furcsa egyvelege. Az eső sze-
rencsére elkerülni látszik a Gömbö-
lyű-hegyet; maradó kellemetlenség 
a harckocsik leadott  hőjére gyűlő 
repülő és mászó rovarok furcsa 
kavalkádja. Ők jelentik a társasá-
got erre az estére. Kis csoportban a 
század parancsnoka hallgatja meg 
a szakaszparancsnokok elgondo-
lását a következő napi harctevé-
kenységről. Szükségeszközökből 
rögtönzött  terepasztal készült, a 
harckocsiparancsnokok itt  hallgat-
ják meg a szakaszparancsnokok 
harcparancsát. A körlet lassan nyu-
govóra tér, csak a szolgálati felada-
taikat ellátó katonák halk csörtetése 
veri fel az erdő csendjét. Mindenki 
megpróbál a lehető legtöbbet alud-
ni, mert hamar itt  a hajnal, és indul-
niuk kell. 

Pirkadatkor kékesfehér füst száll 
az erdő fölé, beindultak a motorok, 
az esti körlet nyomait szorgos kezek 
takarítják. A menetoszlop megala-
kítását rádión kapott  rövid utasítá-
sok jelzik. A század a készenlétet 
kis idő elteltével eléri, elkezdik a 
biztosított  menetet a támadóállás-
körletként kĳ elölt erdős terület irá-

EGY HARCKOCSIZÓ KIKÉPZÉSI FOGLALKOZÁS 
KRÓNIKÁJA
Bakonyi Csapás 2015

2015. június 8-án a gyakorlótér újra láncok gyötrésétől porlott

Az MH 25. Klapka György Lövészdan-

dár 11. Harckocsizászlóaljának harcko-

csija a gyakorlótéren
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nyában. Az erdei úton sorra tűnnek 
elő a soktonnás monstrumok. A 
frissen feltört föld illata a dízel-
motor kipufogófüstjével keveredve 
megmagyarázhatatlanul kellemes, 
mással össze nem hasonlítható, a 
harckocsizók sajátjává vált élmény-
nyel ajándékozza meg a fanatiku-
sokat. A tornyok a meghatározott  
rendben, a biztosítandó terület irá-
nyába néznek. Az ellenerőszázad 
kĳ elölt állománya szórványos ellen-
séges tevékenységet imitálva hú-
zódik vissza Hajmáskér irányába. 
Minden megtett  kilométer kihívás-
ban és feladatokban bővelkedett , 
ezzel segítve a század felkészülé-
sét, valamint biztosítva a lehetősé-
get arra, hogy az alegység számot 
tudjon adni az eddig végrehajtott  
kiképzéseken megszerzett  tudásá-
ról. A támadóállás-körlet elfoglalá-
sát követően, a hajnaltól kora dél-
utánig tartó harcászati mozzanat 
végén jut egy lélegzetvételnyi idő 
arra, hogy a katonák ellenőrizzék 
a fegyvereiket, a felszereléseket, 
végrehajtsák az előírt technikai ki-
szolgálásokat. Egyben felkészülnek 
a délutáni támadó feladat végrehaj-
tására, a célobjektum elfoglalására . 
A század parancsnoka újra (már 
sokadik alkalommal) terepasztalt 
készíttet, ahol aztán a műveleti 
terület berendezése után megkezdi 
az együttműködés megszervezését 
a támadó feladatban részt vevő al-
egységek között . 

A harckocsiszakaszok és a lö-
vészszakasz előrevonása, szét-
bontakozása felemelő látvány. A 
század egy meghatározott  feladat 

végrehajtására lett  összeállítva, 
mégis egyként mozogva hajtják 
végre a századparancsnoktól rá-
dión kapott  utasításokat. A külső 
hőmérséklet 30 Celsius-fok, a harc-
járművekben közel 50. A századhoz 
rendelt vegyi és sugárfelderítő rajok 
folyamatosan fi gyelik az esetleges 
szennyezésre utaló jeleket. A tá-
mogatószakasz aknavetősei készen 
állnak arra, hogy a legrövidebb idő 
alatt  harchoz helyezzék eszközeiket 
és támogatást nyújtsanak a támadó 
csoportosításnak. Az ellenséges pe-
remvonalból sárga füsttel imitálják 
a mérgező harcanyag alkalmazá-
sát. A felderítőrajok detektálják 
a szennyezést, jelentik a század 
parancsnokának annak tényét és 
az alkalmazott  harcanyag fajtáját. 
A századot kivonják a harcból, a 
peremvonal mögött a vegyivédelmi 
felderítőrajok szennyezett  és nem 
szennyezett  eszközökre különítik 
el a harckocsiszázadot. A szennye-
zett  eszközökre és kezelőikre ve-
gyi-mentesítés, a nem szennyezett  
eszközökre a mentesítőpont biz-
tosítása vár. Úton a mentesítőpont 
felé rádión kapja az alegység az 

utasításokat a mentesítőpont pa-
rancsnokától. A kapott  ukáznak 
megfelelően sorolnak be a megha-
tározott  koordinátán lévő dombok 
között  megbúvó mentesítőpont be-
járatához, ahol már a vegyivédel-
mi ruhába beöltözött  személyzet 
végzi az eszközök vizsgálatát és 
vegyimentesítését. Rövid szünet 
elteltével a szennyezőanyagoktól 
megtisztított  eszközök és kezelőik 
ismét a harcrendben találják ma-
gukat és folytatják a vegyi csapás 
következményeinek felszámolása 
miatt  elrendelt kényszerpihenővel 
félbeszakított  feladatukat.

A gyakorlati mozzanat a Hajmás-
kér közelében található Határ-erdő 
mögött i területen ér véget, innen-
től a lövészeti részé a főszerep. A 
málházáshoz előkészített  eszközök 
fegyelmezett  rendben sorakoznak 
a Határ-erdő átjáróiban az erdőta-
karó lombkoronája alatt , a légi fel-
derítéstől védett  helyen. A lőszerek 
felmálházását követően a kezelők 
már az eszközökben várják, hogy 
parancsra a lőtérre futhassanak. 
A berendezett  célterületen a célok 
az előírtaknak megfelelő rend-
ben bukkannak fel – és eldördül a 
harckocsiágyú régóta várt lövése. 
Aknavetők, BTR-toronyfegyverek, 
gyalogos katonák kézifegyverei és 
harckocsiágyúk ontják a tüzet a 
célterületen elhelyezett célokra. Az 
összhang megkérdőjelezhetetlen, a 
látvány felemelő, a hanghatás félel-
metes. A már harmadik napja harc-
ban lévő katonák harceszközeikkel 
sorra semmisítik meg az előtt ük 
felbukkanó célokat. Az eredmény 
egy jó szinten végrehajtott  harcko-
csiszázad-harccsoport éles lőgya-
korlat. A tankok és harcjárművek 
méltóságteljesen hagyják el a több 
helyen égő, füstölő lőteret. A lerom-
bolt célokat tekintve kétség sem 
fér hozzá, hogy ezek az emberek a 
szakmájuk mesterei. 

Hosszú idő után ismét bebi-
zonyosodott , hogy a technika az 
azt alkalmazni képes személyzet 
nélkül mit sem ér. A különböző 
fegyvernemek és szakcsapatok 
zökkenőmentes együtt működése 
példázza, hogy az eltelt idő és az 
összekovácsolásra szánt rengeteg 
energia nem volt hiábavaló.

Csete László törzszászlós 

Harckocsik éles lőgyakorlata: az összhang megkérdőjelezhetetlen, a látvány feleme-

lő, a hanghatás félelmetes

A technika és az azt alkalmazó sze-

mélyzet összhangja példás volt



18

C

S

A

L

Á

D

Hitélet

A csaknem évezredes hagyomány 
szerint augusztus 20-án ünnepel-
jük Magyarország alapítását, mely-
re Szent István, a nemzet első kirá-
lyának uralkodása alatt  került sor. 
Kevesen tudják, hogy a keresztény 
világnak, de különösen Magyaror-
szágnak van egy másik ünnepnapja 
is, mely szintén szorosan kapcsoló-
dik első királyunkhoz. Ez Nagy-
boldogasszony, azaz Szűz Mária 
mennybevételének napja, mely a 
katolikus egyház legnagyobb Má-
ria-ünnepe, egyben Magyarország 
védőszentjének, patrónájának is 
ünnepe. 

A Szűzanya halálának pontos 
időpontját lehetetlen meghatároz-
ni. Haláláról az Újszövetség nem ír, 
így a hagyományokra és más írásos 
emlékekre vagyunk utalva. Az ős-
egyházig visszanyúló hagyomány 
szerint a Megváltó édesanyjának 
nem kellett  a sírban várnia Jézus vi-
lág végi eljöveteléig, hanem halála 
után Isten föltámasztott a, és magá-
hoz emelte a mennyei dicsőségbe. 
Ezt a népi vallásosságban is évszá-
zadokon át öröklődő nézetet XII. 
Pius pápa 1950-ben dogmai rangra 
emelte: „a Boldogságos Szűz Mária 
a földi életpálya befejezése után tes-
tével és lelkével együtt  felvétetett  a 
mennyei dicsőségbe”. 

2003 óta a Szeplőtelen Fogantatás 
december 8-án ünnepelt napja mel-
lett  Nagyboldogasszony a második 
kötelező Mária-ünnep. Magyaror-
szágon Szent István óta parancsolt 
ünnep, mely 1948-ig munkaszüneti 
nap volt. A krónikák szerint István 
ezen a napon ajánlott a Magyar-
országot Szűz Mária oltalmába – 
ezért nevezzük őt Magyarország 
égi pártfogójának, vagyis Patrona 
Hungariae-nak. A maga nemében 
páratlan felajánlás nyomán a köz-
jogban is érvényesült a magyar 
történelem folyamán a Regnum 
Marianum eszme, mely szerint Ma-
gyarország Mária országa.

A katolikus egyházban a Mária-
napok között  Nagyboldogasszony 
napja a legbensőségesebb ünnep, 
amelyhez számos legenda és nép-
szokás fűződik. Országszerte Má-

ria-kegyhelyre való zarán-
doklatokat, körmeneteket, 
búcsúkat tartanak. Palóc 
vidékeken a gyerekágyas 
asszony ágyát, a lepedőkkel 
eltakart fekhelyét „Boldog-
asszony ágyának” nevezik. 
A moldvai magyarok e na-
pon mindenféle virágot, 
gyógynövényt szenteltet-
tek, hogy majd ezzel füs-
töljék a betegeket, menny-
dörgésnél is ezt égett ék. 
A Muravidéken dologtiltó 
nap, nem volt szabad sütni, 
mert a tűz kitörne a kemencéből. A 
Drávaszögben azt tartott ák, hogy 
ezen a napon keresztet kell vágni a 
gyümölcsfába, hogy egészséges le-
gyen, és sokat teremjen. A nap idő-
járása termésjósló is: ha a „Nagyasz-
szony” szépen fénylik, jó bortermés 
van kilátásban. A XX. század elején 
az egész magyar nyelvterületen élt 
a nagyboldogasszonyi virágszente-
lés, virágáldás népi szokása, amikor 
is virágszentelést tartanak, és virá-
gokból koporsót (Mária-koporsót) 
készítenek. A megszentelt illatos 
füveket később a halott  koporsójába 
tett ék (hogy Máriához hasonlóan 
dicsőségre jusson), beépített ék a ház 
alapjába, vagy a csecsemő bölcsőjé-
be, vagy az új pár ágyába tett ék.

A Nagyboldogasszonyt köve-
tő időszakban van még egy lassan 
teljesen feledésbe merülő, ősi nép-
ünnepünk, amelyet régen „Boldog-
asszony másnapjának” neveztek. 
Ez augusztus 16-a, tartalma pedig 
a magyar őstörténetig vezethető 
vissza. Egyes történészeink szerint 
ezen a napon történt, hogy a hét 
törzs vezérei Álmost fővezérré vá-
lasztott ák, neki engedelmességet 
fogadtak, és ezt vérszerződéssel 
pecsételték meg. Egyesek szerint a 
vérszerződés a magyar nép szüle-
tésnapja volt.

Augusztus hónap a MH Altiszti 
Akadémia, az altisztek és leendő 
altisztek életében hagyományosan 
a bevonulás, a különböző alapki-
képzések, a tanév kezdete. Az első 
évesek várakozással és bizalommal 
tekintenek előre és megkezdik ka-

tonai pályafutásukat. A Szűzanya 
oltalmába ajánlva kívánok eredmé-
nyes felkészülést, az akadályok le-
küzdéséhez pedig erős hitet és erős 
akaratot! 

„Boldogasszony Anyánk, régi nagy 
patrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólamlik Ha-
zánk:
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.”

 Horváth Kornél
r. k. tábori lelkész

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

Nagyboldogasszony napja a Mária-kegyhelye-

ken híres búcsúnap

HIBAIGAZÍTÁS

Folyóiratunk 2015/3. számának 20–
21. oldalán jelentett ük meg a „Pál-
fától Déváig gyalogszerrel” című 
írást. Sajnálatosan a cikk végén nem 
az írás szerzőjének nevét tüntett ük 
fel. A nagyszerű karitatív akció és 
egyben sportt eljesítmény végre-
hajtója, egyben az úti beszámoló 
papírravetője Magyar Károly főtörzs-
őrmester (középen) volt. Az érintett  
altisztektől és olvasóinktól elnézést 
kérünk a hibáért.

A szerkesztő
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A Magyar Honvédség Hadkiegé-
szítő és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság 3. Katonai Igazgatási 
Központjának (MH HKNYP 3. KIK ) 
sokrétű feladata mellett  egyik fontos 
teendője az illetékességébe tartozó 
megyék (Fejér, Veszprém, Komá-
rom-Esztergom, Tolna, Baranya, Vas, 
Győr-Moson-Sopron, Zala) katonai 
toborzási feladatainak tervezése, 
szervezése, az azokon való részvétel, 
a végrehajtás ellenőrzése. A székes-
fehérvári toborzórészleg állománya 
– együtt működve a megyékben ta-
lálható katonai igazgatási és érdek-
védelmi iroda állományával – áldo-
zatos közbenjárásának és szakmai 
munkájának köszönhetően jelentő-
sen hozzájárul a Magyar Honvédség 
katonai oktatási intézményei beisko-
lázási igényeinek, valamint a hivatá-
sos és szerződéses állomány, továb-
bá az önkéntes tartalékos állomány 
utánpótlásának biztosításához. 

A területi elhelyezkedésből adó-
dóan a székesfehérvári központ a 
helyőrségben települt katonai szer-
vezetekkel, így az MH 43. Nagysán-
dor József Híradó és Vezetéstámoga-

tó Ezreddel, illetve a 93. Petőfi  Sándor 
Vegyivédelmi Zászlóaljjal intenzív, 
szinte napi kapcsolatot ápol. Ennek 
az együtt működésnek, de legfőképp 
Szendrei Péter főtörzsőrmesternek kö-
szönhetően újult meg a székesfehér-
vári központ arculata is. Az ezred 
kiképzési főnökségének beosztott  
altisztje nemcsak a kiképzési fog-
lalkozások tervezésének „mestere”, 
hanem szabadidejében kiválóan fest. 
Szendrei főtörzsőrmester, ha ideje 
engedi, szívesen ragad ecsetet, hogy 
szenvedélyének hódolva, a festészet 
nyújtott a lehetőségeket kihasználva 
„hadat üzenjen” az üres felületek-
nek. Ennek a művészi lelkesedésnek 
és kézügyességnek esett  „áldozatá-

ul” a székesfehérvári toborzóiroda 
bejárata is. A katonás kompozíció 
már elkészítése közben is a járóke-
lők érdeklődésének középpontjába 
került, műértő felnőtt ek és gyerekek 
próbálták kifürkészni a fehér hát-
térből előbukkanó helikoptereket és 
harcosokat, a szürke hétköznapokat 
vidámabbá tevő végeredmény pe-
dig nemcsak a kíváncsi tekinteteket 
vonzza oda önkéntelenül, de a mun-
kába siető kollégákat is jobb kedvre 
deríti, sőt egyre többen betérnek az 
irodába, hogy érdeklődjenek a ka-
tonai szolgálatvállalási lehetőségek 
iránt.

Rátkai József őrnagy
A szerző felvétele

ÚJRASZÍNEZVE…

Rácz Péter főtörzsőrmester monumentális munkája előtt

A nótázás hangulati tényező, em-
beri viszonyok, az alakulat belső 
folyamatai, erkölcsi, kiképzési ered-
ményei (akár harckészültségi muta-
tói is) tükröződhetnek benne. 

Hadtörténelmünk minden kor-
szakában jelen volt a dal. Elég utal-
nunk például a kuruc kor katoná-
ira, a doberdói harctérre, vagy a 
második világháború idején a Don-
kanyarba vezényelt fi ainkra.

Bár a fi ataloktól, a hedseregtől ma 
sem idegen a dal, valahogy mégis az 
az érzése támad az embernek, hogy 
katonáink valahogy nincsenek elég-
gé tudatában annak, hogy a közös 
éneklésben mekkora erők rejlenek. 
Pedig hát a kollektív nótázás – hogy 
csak néhány jellemzőjét említsem 
– felszabadít, felvidítja a csüggedő-
ket, felfrissíti a fáradtakat, erősíti az 
együvé tartozás érzését, biztonság-

tudatot ad, kedvet csinál, mozgósít, 
megkönnyíti a célok elérését, eszté-
tikai örömöket nyújt… Kodály Zol-
tán szavaival: „Az ének szebbé teszi 
az életet, az éneklő másokét is.”

Véleményem szerint, mint 
minden hasonló ügyben, ebben 
a kérdésben is a legfontosabb 
a megfelelő szemlélet, a helyes 
közfelfogás kialakítása, a közös 
éneklés jelentőségének megértetése.

Kodály Zoltán költői szavai e 
tekintetben is mérvadóak: „Nem 
sokat ér, ha magunkban dalolunk, 
szebb, ha kett en összedalolnak. 
Aztán mind többen, százan, ezren, 
míg megszólal a nagy Harmónia, 
amiben mind egyek lehetünk. Ak-
kor mondjuk majd igazán: örvend-
jen az egész világ.”

Ezek emelkedett , nagy szavak, 
amelyek a katonaélet mai viszonyai 

között  ebben a formában kivitelez-
hetetlenek, de iránymutatásnak, az 
ügy fontosságának érzékeltetésére 
jók. Ennek tudatában teremtsünk 
nótázó közszellemet. Teremtsünk 
olyan légkört, melyben természe-
tes emberi megnyilvánulás a közös 
éneklés, melyben a legkülönbözőbb 
hangulatokban is kikívánkozik az 
emberekből egy-egy jó dal, mely-
ben nem restell senki „rágyújtani” 
kedvenc nótájára, s természetes, 
hogy a közösség többi tagja is átve-
szi az elkezdett  dalt. Vigyük be még 
jobban a köztudatba a dalt, tartoz-
zon hozzá még inkább a katonaélet 
hétköznapjaihoz, a szórakozáshoz.

Szívesen venném, ha a Honvéd 
Altiszti Folyóirat olvasói kifejtenék 
véleményüket a témáról.

Az újság rendszeres olvasója: 
Füleki Mihály ny. ezredes

GONDOLATOK A KÖZÖS ÉNEKLÉSRŐL 
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A PT–17, AT–6, AT–11 oktató-gya-
korló repülőgépek nyitott ák meg 
a sort, amelyekhez csatlakozott  az 
ismert Piper L–4 Grasshopper típus 
is, ez utóbbit nemcsak oktató-gya-
korló, de esetenként futár- és felde-
rítő repülőgépként is alkalmazták.

A második alakzat neve „Pearl 
Harbor” volt, utalva a japánok 1941. 
december 7-én bekövetkezett  táma-
dására. A kötelék P–40 Warhawk tí-
pusból állt. A P–40 sikeresen harcolt 
a japánok ellen a kínai légtérben is, 
és Nagy-Britannia, a Szovjetunió, 
valamint más szövetséges országok 
légierejében alkalmazták a külön-
böző hadszíntereken.

A harmadik alakzat a „Doolitt le 
támadása” nevet viselte. Jimmy 
Doolitt le ezredes B–25 Mitchell tí-
pusú bombázó repülőgépekkel haj-
tott a végre Tokió és más városok 
elleni bombatámadását 1942-ben. A 
B–25 típust a holland, a brit, a kínai, 
a szovjet és az ausztrál légierő is al-
kalmazta.

A negyedik alakzat a „Midway-
csata” nevet kapta. A midwayi 
csatában közel azonos tengeri 
erők ütköztek meg, mely során az 
amerikaiak súlyos csapást mértek 
a japán fl ott ára. Az alakzatot 3 re-
pülőgép alkott a: az F4F Wildcat, 
amely sikeresen vett e fel a harcot 
a kiváló japán Zero típusokkal; az 
SDB Dauntless zuhanóbombázó, 
mellyel a midwayi csatában 4 japán 
repülőgép-hordozót süllyesztett ek 
el, ezzel megfordított ák a háború 
menetét a csendes-óceáni hadszín-
téren; valamint a PBY Catilina vízi 

repülőgép. A kétmotoros gépet vízi 
kutató-mentő szolgálati feladatok-
ra, éjszakai torpedóvetésre alkal-
mazták. A midwayi csatában fontos 
szerepe volt a japán fl ott a felderíté-
sében.

Az ötödik köteléket a „Guadal-
canal-hadjárat”-ról nevezték el. 
Guadalcanal a Salamon-szigetek-
hez tartozik. 1942. augusztus 7-én 
az amerikai tengerészgyalogosok 
súlyos harcokban megállított ák a 
japánok előnyomulását Ausztrália 
felé. A köteléket 1 F4F repülőgép 
képviselte.

A hatodik kötelék a „Yamamoto 
halála” nevet kapta. 1943. április 18-
án amerikai felderítők megfejtett ék 
a Yamamoto tengernagy repülé-
si útvonalát közlő japán táviratot, 
és 16 Lighting P–38 repülőgépet 
küldtek ellene. Yamamoto OB–01 
Bett y típusú közepes bombázóját 
felfedezték, és rövid tűzharc után 
lelőtt ék. A kétt örzsű kétmotoros 

repülőgép nagy sikereket ért el a 
csendes-óceáni hadszíntéren. Az 
alakzatot 1 P–38 Lighting alkott a.

A hetedik köteléket Ploieşti 
támadásáról nevezték el. 1943. au-
gusztus 1-jén az amerikaiak 9. Légi 
Hadserege 178 darab B–24 Liberator 
típusú bombázóval támadta a romá-
niai Ploieşti olajfi nomítóját. A bom-
bázók a líbiai Bengáziból indultak 
az oda-vissza 4300 km távolságra. 
A Liberatorok meghatározóan nagy 
számban vettek részt 1944-ben a 
magyarországi bombázásokban. 

A P–51 Mustang vadász-
vadászbombázó-felderítő repülőgé-
pet 1941-ben állított ák rendszerbe. 
A nagy sebességű fordulékony gé-
pet a koreai háborúban alkalmaz-
ták utoljára. Más országoknál a 
’80-as évek elejéig rendszerben volt. 
A típus 1944-ben jelen volt Magyar-
ország légterében. Az alakzatot 1 
B–24 és 3 P–51 alkott a.

A nyolcadik alakzat a „Kísérő 
vadászok” nevet kapta. Az alakzat-
ban 3 darab P–51 Mustang repült.

A kilencedik alakzat a „Nagy 
Hét” néven repült. A Nagy Hét az 
1944. február 19–26. közötti napokat 
jelentette, amikor nagyszabású 
bombatámadást intéztek a német 
repülőgépgyártás ellen. A B–17 és 
B–24 típusú amerikai bombázók 
közül 3000 Angliából, 500 Olasz-
országból szállt fel, és mintegy tíz-
ezer tonna bombát dobott  le. A B–17 
Flying Fortress négymotoros egyi-

A GYŐZELEM NAPJÁRA EMLÉKEZTEK
Légi parádé Washingtonban

A második világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából Wa-

shingtonban is nagyszabású légi parádéval ünnepelték meg a Győze-

lem Napját. A nyugati szövetségesek május 8-át, míg Oroszországban 

(az időeltolódás miatt) május 9-ét tekintik a háború befejező napjának. 

Az évforduló tiszteletére 15 kötelékbe rendeződve repültek át a Wa-

shington központjában fekvő Mall tér felett a második világháborúban 

alkalmazott amerikai repülőgépek. A kötelékeket az egykori repülőgé-

pek feladataitól, illetve a jellegzetes bevetési helyeikről nevezték el. (A 

parádén részt vevő gépeket a washingtoni Nemzeti Légi- és Űrmúze-

umban készített képekkel illusztrálom.)

A Piper L–4 Grasshopper típust oktató-gyakorló, futár- és felderítő repülőgépként 

alkalmazták
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ke a leghíresebb nehézbombázók-
nak. Kis számban a magyarországi 
bombázásokban is részt vett . Az 
alakzatot 2 B–17 alkott a.

A tizedik alakzat a „Partraszállás 
Napja” (D-Day) nevet kapta. A légi 
szállítású csapatokat a DC–3 kato-
nai változata, a C–47/R4D Skytrain 
jutt att a célhoz. A DC–3 típust licen-
cia alapján a Szovjetunió is gyártot-
ta, Li–2 néven. Magyarországon a 
polgári utasszállítóként is szerepelt. 
A Magyar Néphadseregben a Teve 
nevet kapta. Az alakzatot 1 C–47 
Skytrain és 1 C–53 Skytrooper ké-
pezte.

 A tizenegyedik alakzat neve a 
„Leyte-öböl” volt. A Fülöp-szigete-
ki Leyte-öbölben zajlott  le a máso-
dik világháború legnagyobb ten-
geri ütközete az Egyesült Államok 
és Japán tengeri erői között  (1944. 
október 23–26). A japánok megpró-

bálták elhárítani a partra szállást 
előkészítő hadműveleteket. A japán 
fl ott a súlyos vereséget szenvedett , 
és elvesztett e hajóarzenálja nagy 
részét. Itt  alkalmaztak a japánok 
először tömegesen kamikaze repü-
lőgépeket.

A Grumman TBM Avenger az 
Egyesült Államok repülőgép-hor-
dozó fl ott ájának legnehezebb re-
pülőgépe volt. Először Midway-nél 
vetett ék harcba. A későbbi elnök, 
George H. W. Bush is vezett e ezt a 
típust harci bevetéseken. A Curtiss 
SB2C Helldiver változatot 1943 és 
1945 között  gyártott ák. A repülőgép 
a haditengerészetnél állt szolgálat-
ban. Az alakzatot 2 TBM Avenger 
és 1SB2C Helldiver képezte.

A tizenkett edik alakzat neve az 
„Ardenneki csata” volt. 1944 telén 
a németek nagyszabású támadást 
intéztek az amerikai csapatok el-

len az Ardennekben, amelyet csak 
szívós ellenállással tudtak megál-
lítani. Az A–26 Invader a háború 
leggyorsabb amerikai bombázó-
ja volt. Az európai hadszíntéren 
könnyűbombázóként alkalmazták. 
Az alakzatot 1 A-26 Invader alkott a. 

A tizenharmadik alakzat az 
„Ivo Dzsima” nevet kapta. Ivo 
Dzsima egy a japánok által meg-
szállt sziget volt. A sziget birtok-
lása hadászati jelentőséggel bírt, 
mert a japán szigetek bombázása-
kor megsérült gépeknek nem volt 
szükségrepülőterük. A szigetet 
mintegy 19 000 japán katona védte. 
A japán harcosok fanatizmusát mu-
tatja, hogy a sziget elfoglalása után 
kevesebb mint 200 fő esett  fogságba. 
Ivo Dzsima elfoglalása után közel 
2400 bombázógép, jellemzően B–29 
kényszült leszállásra a szigeten. A 
sirályszárnyú Vought F4U Corsair 
volt az első amerikai vadászrepü-
lőgép, amelynek sebessége meg-
haladta a 643,6 km/h (400 mph) 
sebességet. Kiváló eredménnyel 
alkalmazták szigetekre telepített  
légi támaszpontokról is. A koreai 
háborúban is szerepelt. A közép-
amerikai légierőkben az 1970-es 
évek elején még rendszerben volt. 
Az alakzatot 2 F4 U Corsair alkott a.

A tizennegyedik alakzat neve 
„A végső légitámadás”. A B–29 
Superfortress nagy hatótávolságú 
nehézbombázó a háború utolsó idő-
szakában állt szolgálatba. Akkortájt 
a legnagyobb repülőgépek egyike 
volt. A különleges célnak megfelelő-
en átalakított  B–29 bombázók dob-
ták le Hirosimára és Nagaszakira az 
atombombákat. A hirosimai bom-
bázó, az Enola Gay hosszú hányat-
tatás után, jelenleg teljesen felújítva 
Washingtonban, az Udvarházy 
István által alapított  Udvar-Hazy 
Center-ben látható. A másik B–29, a 
Bockscar az amerikai légierő múze-
umában tekinthető meg Ohio állam-
ban. Az alakzatot 1 B–29 képezte. 

A tizenötödik alakzat az angol–
amerikai hagyományokat őrző tisz-
telgő díszalakzat volt. Az alakzatot 
1 TBM Avenger, 1 F4U Corsair, 1 
P–40 Warhawk és 1 P–51 Mustang 
képezte.

Amaczi Viktor ny. alezredes 
(Washington)

A szerző felvételei

A B–25 Mitchellt a holland, a brit, a kínai, a szovjet és az ausztrál légierő is alkalmazta

Egy AD–4 Skyraider repülőgép a múzeumi hangárban
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1942 máju-
sában, a fe-
héroroszor-
szági Gomel 
városka vas-
útállomásán 
rakodott  ki 
a szerelvé-

nyekből a 12. könnyű hadosztály. 
Bíró őrmester, aki ezt a bravúrnak 
beillő műveletet vezett e, kilenc óra 
alatt  elkészült vele, holott  a rommá 
lőtt  pályaudvaron a rakodórámpá-
kon kívül úgyszólván semmi föl-
szerelést sem talált. Bírót én már 
régen tiszteltem, úgyszólván fene-
ketlen bor-befogadóképességéért; e 
napon, amikor a Gomel fölött i légte-
ret kilenc óra hosszat az ő üvöltése 
uralta, tiszteletem megszázszorozó-
dott . Zömök, nyakas, kissé csámpás 
mozgású fi gurája mégis tökéletesen 
kiment a fejemből, s csak most buk-
kant elő a feledésből, amikor James 
Jones: From Here to Eternity című 
regényét olvastam.

Sok-sok évig szolgáltam mint ka-
tona, de Bírót mégsem ebben a mi-
nőségben, hanem írói mivoltomban 
tiszteltem, káprázatos nyelvi képes-

ségéért. E napon ugyanis, kilenc-
órás szakadatlan ordítozás közben, 
mindössze egyetlen igét használt, 
nevezetesen azt, amellyel az élőlé-
nyek megtermékenyítését jelöljük, s 
amelyet ostoba szemérmem, sajnos, 
nem enged leírnom. Távol legyen tő-
lem minden túlzás és hatáskeresés 
ebben a megállapításban. Bíró való-
ban csak ezt az igét használta, mely 
valóban igévé lőn ajkain. Nyelvünk 
páratlan gráciáról tett  tanúbizony-
ságot ezen a napon; igekötőink, me-
lyek minden árnyalat kifejezésére 
készek, jelesre vizsgáztak előtt em. 
Bíró e kurta szócskával ki tudta 
fejezni szerett einkhez fűződő leg-
bonyolultabb viszonyainkat. Édes-
anyánk, keresztanyánk, öregapánk, 
ángyunk, húgaink legapróbb szoká-
sait sorra vett e. Millió teendője közt 
szerét ejtett e ifj úkori betegségeink, 
férfi nyavalyáink felemlegetésének. 
E szóval az ajkán betört a technikai 
és katonai ismeretek világába, s ott  
is hiánytalanul kifejezte érzésvilá-
gának minden moccanását. Példá-
ul ez a mondat: „Nagyon kérem, 
Horváth közlegény, taszítsa le ezt 
a lőszeres rakaszt a csúszdán”, Bíró 

nyelvén két kurta, patt anó szócs-
kává sűrűsödött . De ennél sokkal 
bonyolultabb felszólítások is való-
színűtlenül megrövidültek e szó 
használata révén. „Felkantározni”, 
„a konyha üstje alatt  a tüzet kiol-
tani”, „Az alezredes gépkocsĳ ának 
hátsó ülését szappanos vízbe már-
tott  ruhával portalanítani”: mindezt 
ezzel a tömör, férfi as zengésű szócs-
kával parancsolta meg Bíró, s nem 
volt senki, aki e parancsokat első 
hallásra meg nem értett e volna.

Mindez a From Here to Eternity 
című regény olvasása közben, a 618. 
lapon jutott  eszembe. Fennhangon 
elnevett em magam, s becsuktam a 
könyvet. Nincs is róla több monda-
nivalóm.

Nem olvastam tovább, mert 
James Jones e nyelvi ügyességben 
messze elmarad a drága emlékű 
Bíró őrmester mögött . A hátralevő 
kétszáz oldal elolvasásával adósa 
maradtam az írónak, a könyvről 
szóló bővebb beszámolóval pedig 
adósa maradok az olvasónak.



Az írás részlet a Három amerikai 
re gényről című recenzióból, amely 
A mesterség titkaiból című kötetben 
jelent meg. Örkény István művei. 
Új sorozat, 2014. Palatinus Kiadó. 
185–189. oldal.
www.palatinuskiado.hu

Örkény István: 

BÍRÓ ŐRMESTER

Hol volt, hol nem volt, Meseország 
hadseregének egyik alakulatánál, 
konkrétan annak egyik zászlóaljá-
nál a szokásos havi  állománygyűlés 
befejezése után,  amikor is a zászló-
aljparancsnok kötelezően elrendelte 
a teljes állomány számára a fegy-
verkarbantartást.  A fegyverszoba 
kinyílott , az állomány magához 
vett e a fegyvereket és megkezdték 
szépen a karbantartást. Telt múlt az 
idő, a fegyverszobát nyitó altiszt an-
nak rendje és módja szerint elkezd-
te visszavenni a fegyvereket, és már 
csak egy ember maradt hátra. 

 – Egyszer csak odalépett  hozzá 
egy kolléganő (aki már régebb óta 

szolgált a seregben) és egy „újfajta” 
katonai megszólítást alkalmazva, 
így szólt az altiszthez: 

– „Cica”, összeraktam az AK-t, 
de maradt felesleges alkatrész, nem 
tudom, hova való. Vedd vissza a 
puskámat, ezt az izét (a felesleges 
alkatrészt) meg rakjad oda a puska 
mellé a polcra. 

Az altiszt döbbenten hallgatt a a 
kapott  utasítást, majd így szólt: 

–„Cica ”, ezt te komolyan gon-
dolod?  Ki fogja összerakni, talán a 
kismanók?

– Majd valaki összerakja egyszer, 
az a lényeg, hogy megvan minden 
darabja. Tudod, én nem foglalko-

zom mindennap a fegyverrel, így 
elfelejtett em az összerakását.

 Erre az altiszt így felelt: 
–„Cica”, ezt nem lehet elfelejteni, 

ha álmodból felébresztenek, akkor 
is tudni kell! 

A vita lezárásaként az altiszt 
rögtönzött  foglalkozást tartott  a 
fegyver szét- és összeszereléséből 
„Cicának”, melyet követően a gép-
karabély végül a helyére került a 
fegyverszobában. 

 Az altiszt a „Cicával történt ka-
landot” jelentett e az elöljárónak. A 
zászlóaljparancsnok „emlékeztető” 
képzésre kötelezte „Cicát”, amire 
természetesen nem került sor, mert 
mesehősünk időközben az egyen-
ruhás világból az Üveghegyen át 
eltávozott  az Óperenciás tengeren 
túlra, a polgári életbe. 

Surányi Barnabás zászlós

„CICA” ÉS A KALASNYIKOV
Mese a való életből
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Humor

LALI A SEREGBEN

Egyed Zoltán szakaszvezető rajza

HUMOR

Úgy is jó lesz!
Bemegy az éhes őrmester a 
hentesüzletbe.
– Kérek szépen egy méter kolbászt. 
– A kolbászt kilóra adom – mondja 
az eladó.
– Sebaj, akkor adjon egy kilométert!

Táncóra
Az ezredes lánya a tánciskola után 
panaszkodik az anyjának. 
– Képzeld mama, a Kovács őrmester 
folyton tapogat. 
– Hagyd csak, majd megbánja egy 
életre. Annak idején az apád is így 
kezdte!

Ugyan már!
Cseng a telefon a tűzoltó ügye le-
tesnél. 
– Gyertek azonnal, a telephelyes 
vagyok, kigyulladt a szolgálati he-
lyiség! 
– Próbáltad már vízzel locsolni? 
– Igen. 
– És használt? 
– Nem. 
– Akkor fölösleges kimennünk, mi 
is csak ezt tudnánk csinálni…

Ezt is tudta!
– Zászlós úr, maga szerint melyik a 
legöregebb állatfaj a Földön? 
– Hááát, megvan, a pingvin! 
– Miért? 
– Mert az még fekete-fehér.

Kantin
Az agresszív főtörzs beugróként ki-
segít a kantinban. 
Belép egy őrvezető és látja, hogy a 
főtörzs nem fi gyel rá, ezért így szól: 
– Elnézést kérek! 
– Nem árulunk!!!

A zsugori
A zsugoriságáról híres zászlósnak 
ritka vércsoportú vére van és éppen 
egy közkatonának lenne rá szüksé-
ge. Elmegy az őrnagyhoz tanácsot 
kérni.
– Fiam, ő is egy ember, segítened 
kell rajta – mondja az őrnagy. 
A zászlós kelletlenül bár, de megte-
szi, és láss csodát, egy hónap múl-
va kap egy csomagot, benne egy 
aranyrúddal.
Évek múlva a gazdagnak bizonyult 
fi únak megint vérre van szüksége.
A zászlós már nem is megy az őr-
nagyhoz, azonnal segít neki.
Egy hónap múlva kap egy csoma-
got 4 tábla csokoládéval.
Ekkor viszont már felháborodott an 
szalad az őrnagyhoz, hogy micsoda 
szemtelenség, a múltkor egy rúd 
arany, most meg 4 tábla csoki!?! 
– Fiam – szólt az őrnagy –, ne fe-
ledd, már a te véred csordogál az 
ereiben…

A ravasz
NATO-bizott ság járja a laktanyákat, 
az őrkutyákat ellenőrzik. 
Egyből az első helyen meg is kérde-
zik, hogy mit esznek a kutyák. 
– Hát mi mást, mondja a parancs-

nok, moslékot, darát, főtt  krumplit. 
Innen kapjuk az étkezdéből... 
– Micsoda?? Moslékot? Telepet be-
zárni, kutyákat szélnek ereszteni, 
támogatást megvonni!
Egyből végre is hajtják a rendele-
teket, amit könnyezve panaszol el 
a parancsnok a másik laktanya pa-
rancsnokának. 
Ám ez a helyőrség sem kerüli el 
Brüsszel szemét, itt  is ellenőrző lá-
togatást tesznek. 
– Na, ezredes úr, mitől ilyen szépek 
a kutyák? 
– Ezek kérem szépen csak dán 
premixet, amerikai szóját, brit hús-
lisztet kapnak egy kis kukoricával. 
Csakis ISO-tápokkal etetek! 
– Micsoda??? Hát nem tudja, hogy 
a húsliszt, dögliszt etetése már tíz 
éve is tilos volt? Nem hallott  még a 
BSE-kórról? 
– Én kérem alássan... 
– Elég! Szankció, retorzió, telepbe-
zárás!! 
Az ezredes bánatosan meséli el a 
következő laktanya parancsnoká-
nak az esetét a NATO-bizott sággal, 
és siratja a kutyáit. 
 Természetesen ez a laktanya sem 
ússza meg a látogatást. A parancs-
nok készül. 
– Na, parancsnok úr, mit etet ezek-
kel a kutyákkal? 
– Ezekkel? Semmit. Mindegyiknek 
adok reggel két dollárt, és azt vesz-
nek rajta, amit akarnak!

Összeállított a: 
Berek Zsolt törzszászlós



HADIFOGLYOK – BÉLYEGEN

▲ 60 fi llér + 2 koronás címlet. A bélyegkép fo-
golytábor drótkerítése mögött hazavágyó hadi-
foglyokat ábrázol. 

◄ 40 fi llér + 1 koronás címlet. Az álló téglalap 
alakú bélyeg a hómezőn hazaigyekvő hadifog-
lyot ábrázol. 

◄ 1 korona + 5 koronás címlet. A bélyegkép 
hazaérkező hadifoglyot ábrázol, akit felesége és 
két gyermeke szeretettel ölel át. 

Surányi Barnabás zászlós 
(A bélyegek a szerző gyűjteményéből valók.)

Az első világháború befejeződése után még hadifogságban lévő magyar hadifoglyok haza-
hozatalának anyagi támogatására feláras, jótékonysági, három címletből álló bélyegsoroza-
tot bocsátottak ki. A bélyegeket pályázaton elnyert megbízás alapján tervezték. 
Árusítása 1920. március 31-éig  a Honvédelmi Minisztérium hadifogolyosztályán és a Magyar 
Országos Véderő Egyesület helyiségében történt. 1920 április 1-jétől valamennyi postahiva-
tal árusította. 
Mindegyik címlet közös felirata (különbözőképpen elhelyezve) a „SEGÍTSÜK HAZA VÉREIN-
KET ” – „HADIFOGLYAINK JAVÁRA, 1 (2, illetve 5) KORONA” szöveg. A bélyegképeken, külön-
bözőképpen elhelyezve magyaros díszítés látható.


