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BEVEZETŐ

A kaposvári parancsnokságú magyar királyi 10. könnyű hadosztály1 leghosz-
szabb és legsúlyosabb második világháborús harctéri tevékenysége az 1942–43. 
évi keleti hadszíntéri hadműveletekhez kötődik. Kaposvári, nagyatádi, pélmo-
nostori és pécsi gyalogsági, tüzér-, lovas- és vonatalakulatai a magyar történe-
lem sokat idézett 2. hadseregének azon csapattesteit és alosztályait képezték, 
melyek esetenként erőn felüli helytállásukkal és kitartásukkal méltán vívtak ki 
dicsőséget a hadsereg egészén belül. Hasonló, hősies helytállást tanúsítottak, 
mint eleik, az Albrecht főherceg nevét viselő császári és királyi 44. gyalogez-
red katonái, az ún. „rosseb bakák”, akik a „nagy háború” galíciai, erdélyi és 
olasz hadszínterén küzdöttek.

A Don folyó menti katasztrófa – kisebb-nagyobb mértékben – érintette a 
terület-visszacsatolások következtében megnagyobbodott ország szinte vala-
mennyi tájegységének lakosságát. Mozgósított honvédalakulataik arányta-
lanul magas száma miatt az északnyugat- és a dél-dunántúli vármegyékben 
mérhették fel leginkább a tragédia nagyságát. Ez a megállapítás Somogy 
vármegyére is vonatkozott, hiszen a szomorú hírekről tudósító vöröskeresz-
tes értesítések több száz kaposvári, nagyatádi, tabi, böhönyei, csurgói, igali, 
kadarkúti, karádi, kéthelyi, kutasi, lábodi, mikei, nagybajomi, nagyszakácsi, 
somogyszobi, somogyvári és szigetvári családhoz érkeztek meg 72–73 évvel 
ezelőtt. Az elvesztett apákra és fiúkra hosszú ideig csupán a „hősi halált halt 
a Korotojak környéki harcokban”, „meghalt az osztrogozsszki, vagy veretyjei 
tábori kórházban”, vagy „eltűnt az 1943. januári visszavonulás során” szövege-
zésű, szűkszavú értesítések, illetve a megsárgult katonafotók és tábori lapok 
emlékeztettek, hiszen nyugvóhelyük hollétéről, haláluk körülményeiről a hoz-
zátartozók nem szerezhettek tudomást. 

Kötetünk azon második világháborús csapattörténetek sorába tartozik, 
melyek 2001-től szinte folyamatosan jelennek meg vidéken és a fővárosban 
egyaránt. Eredetük ugyan a két világháború között napvilágot látott honvéd-
ezredek krónikáiig nyúlik vissza, azonban mind szemléletében, mind a tár-
gyalt események több szempontú bemutatásában különböznek ezektől. Jelen 
kiadványunk alapjában véve egy sajátos összeállítású forráskiadvány. A tár-
gyalt események kronologikus sorrendjét követve, minden egyes fejezetét egy 
hadtörténeti feldolgozás, a Hadtörténelmi Levéltárban, a Magyar Nemzeti 

1 1942. február 17-éig, mint 10. gyalogdandár, 1943. augusztus 10-étől pedig, mint gyaloghadosztály 
tevékenykedett.
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Levéltár Somogy Megyei Levéltárában, illetve a különböző családi archívu-
mokban őrzött korabeli hadiokmányok, harctéri naplók, feljegyzések, tábori 
levelezőlapok, visszaemlékezések részletei és sajtóhíradások alkotják. E sajtó 
alá rendezett dokumentumokban előforduló katonai személyek 1942 és 1945 
közötti harctéri szolgálatára koncentráló és a második világháborús kitünte-
téseiket is tartalmazó rövid életrajzai a kötet végén találhatók. Többnyire a 
teljes nevükkel szerepelő, illetve a más egyéb támpontok alapján beazonosít-
ható személyek harctéri szolgálatára vonatkozóan tudtunk tájékoztatást nyúj-
tani. Az idézett dokumentumok szövegeit a könnyebb olvashatóság érdekében 
helyenként kiegészítettük, stilizáltuk. A memoárok, frontnaplók és a korabeli 
hadiokmányok szerzőinek, illetve szerkesztőinek életrajzai nem külön, hanem 
írásaik elején találhatók. Kiadványunk mellékleteként – egy CD-lemezen – az 
egykori, illetve a jelenlegi Somogy vármegye településeiben született katonák 
és munkaszolgálatosok adatait publikáljuk, akik a 2. hadsereg kötelékében a 
keleti hadszíntéren hősi halált haltak, hadifogságba estek, illetve nyomtalanul 
eltűntek 1942–1943 folyamán. Az írásos dokumentumokon kívül számos kora-
beli fényképfelvételt teszünk közzé a somogyi honvédalakulatok hadszíntérre 
elvonulásáról; a hadműveleti területen történő, hosszú, több mint 1000 kilo-
méteres gyalogmenetéről; Don menti védelmi berendezkedéséről; fronthét-
köznapjairól; tisztikaráról és legénységi állományáról; a veszteségteljes 1943. 
januári–februári visszavonulásáról; illetve megmaradt részeinek 1943. április 
végi – május eleji hazatéréséről.

Negyed évszázada már kimondhatjuk, hogy a második világháborús hon-
védeink, akik a hadszíntereken vélt vagy valós igazságokért küzdve kötelessé-
güket teljesítették, főhajtást és tiszteletet érdemelnek. Jelen kiadványunkkal 
az egykori oroszországi hadszíntéren 1942–1943-ban hősi halált halt, nyom-
talanul eltűnt vagy hadifogságban meghalt somogyi honvédek emléke előtt 
tisztelgünk.



RÖVID TÖRTÉNELMI HÁTTÉR

A második világháború egyik legfontosabb magyar vonatkozású hadiesemé-
nyeként kezelt, dokumentumfilm-sorozat és az esszé- illetve memoáriroda-
lom által rekonstruált, valamint tudományosan is feldolgozott, fájó emlékű 
Don menti történések előzményei az 1941-es esztendő végéig nyúlnak vissza. 
Magyarország jelképesnek indult második világháborús katonai részvétele 
ezen időszaktól kezdett nagyobb méreteket ölteni. A Szovjetunió elleni német 
hadjáratba való nagyobb arányú bekapcsolódása már Hitler határozott köve-
telésére történt. E követelés legfőbb indítéka a keleti hadszíntéren 1942 elejére 
kialakult helyzetben keresendő.

A német hadsereg a kezdeti, nagy győzelmeket és sikereket követően az 
1941–42 fordulóján megindított szovjet ellentámadás következtében pótolha-
tatlan személyi és anyagi veszteségeket2 szenvedett. A német–szovjet arcvonal 
– az 1941. decemberihez képest – 1942. február végére 200–250 kilométerrel 
nyugatabbra merevedett meg. A keleti hadszíntéren küzdő német seregteste-
ken a kimerültség és a fáradtság jelei mutatkoztak. Nem képeztek már olyan 
erőt, mellyel a 3000 kilométer széles keleti arcvonal teljes hosszán támadó 
hadműveletekbe kezdjenek. 

1942 tavaszán a német hadvezetésnek arról kellett döntenie, hogy az ún. 
Schlammperiode3 elmúltával miképpen folytassa a háborút a Szovjetunió 
ellen. Hitler egyáltalán nem gondolt arra, hogy a Wehrmacht a keleti had-
színtéren védelemre rendezkedjék be. Nagy-Britannia várható újbóli megerő-
södése miatt azonban számolt azzal, hogy már csak 1942-ben lesz lehetőség 
az „egy arcvonalas” háború folytatására, tehát még ebben az évben kell a 
döntést kierőszakolni a Vörös Hadsereg ellen. Hitler az általános célt a követ-
kezőkben jelölte meg: északon Leningrád elfoglalása után védelembe men-
ni; a középső arcvonalon fenntartani a meglevő helyzetet; az arcvonal déli 
szárnyán pedig kikényszeríteni az áttörést a Kaukázus irányába. A legfőbb 
cél a további küzdelmek folytatásához elengedhetetlenül szükséges kaukázusi 
olajmezők és finomítók birtokbavétele volt. 

A német hadvezetés saját csapatainak tehermentesítését, illetve az arc-
vonalhosszak rövidülését oly módon akarta elérni, hogy a tervezett támadó 

2 A német szárazföldi haderő a „Barbarossa” hadművelet kezdetétől 1942. március 20-áig 225 559 
halottat, 796 516 sebesültet és 50 991 eltűntet, összesen 1 millió 75 066 katonát veszített. További 
78 479 fő hadikórházakban feküdt betegen. A csapatok egyebek mellett 3319 harckocsit, 173 rohamlö-
veget, 4531 löveget, 5249 páncéltörő ágyút és 334 légvédelmi ágyút jelentettek veszteségként. SZABÓ 
PÉTER – SZÁMVÉBER NORBERT 2003. 52. p.
3 Schlammperiode, vagyis esős, sáros időszak. Az orosz és ukrán területeken ez a tavaszi és az őszi 
hónapokra értendő.
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hadműveletekben a leharcolt seregtestei feltöltése és egyes, nyugati hadszínté-
ren állomásozó alakulatainak átcsoportosítása mellett az eddiginél is nagyobb 
arányban veszi igénybe a szövetséges román, olasz és magyar erőket. Jóllehet 
ezek a szövetséges seregtestek a fegyverzetet, a felszerelést, a kiképzést és a 
haditapasztalatot illetően messze a német alakulatok mögött álltak, a mellék-
arcvonalakon történő alkalmazásukat lehetségesnek ítélték.

Hitler és a német katonai vezetés fenyegetéssel és zsarolással mindent elkö-
vetett, hogy ezen határozott igényét az érintett szövetséges államok politikai 
és katonai vezetésénél kierőszakolja. A magyar politikai és katonai vezetés az 
1938 és 1941 között visszakapott területeket és a magyar államiságot féltve, 
illetve egyfajta német retorziótól tartva csupán a követelések mérséklésére 
törekedett. Mivel 1942 elejéig Magyarország kisebb mértékben vette ki részét 
a háborúból, mint az erdélyi területeinek elvesztésébe bele nem nyugodott 
Románia, katonai erejét a későbbiekben sem akarta délkeleti szomszédja javá-
ra meggyengíteni. A magyar és a német politikai és katonai vezetés 1942. 
január 22-ei megállapodása értelmében a magyar hadvezetésnek kilenc gya-
logdandárt, egy páncéloshadosztályt és egy repülőköteléket kellett kikülde-
nie a keleti hadszíntérre. 

Horthy és a magyar hadvezetés kedvezőnek minősítette a magyar hon-
védség aktívabb keleti hadszíntéri részvételéről szóló német–magyar megál-
lapodást. A meglevő erőknek ugyanis csak felét érintette a német kérés, így 
Románia hadserege a keleti hadszíntéren továbbra is nagyobb mértékben fog 
„vérezni”, és a németektől várt fegyverzet és felszerelés pedig a későbbiek-
ben is emelheti a csapatok harcértékét. A tárgyalások során nem tisztázták 
a kiküldendő hadsereg várható alkalmazási módját, annak területi és időha-
tárait, a veszteségek pótlását és a németek csupán fegyverzeti, felszerelésbeli 
kiegészítéseket ígértek. A kiküldendő hadsereg parancsnokságának cselek-
vési lehetőségei a keleti hadszíntéren igen behatároltak voltak, hadművele-
ti-harcászati kérdésekben minden esetben az elöljáró német parancsnokságok 
döntései számítottak mérvadónak.

A 2. hadsereg-parancsnokság által mozgósított, 207 ezer fős személyi állo-
mány összeállításánál a minisztertanács 1942. január 26-ai határozatához 
igazodva a magyar hadvezetést az a cél vezérelte, hogy a frontszolgálatra 
behívottak egyenlően terheljék az ország területét és kis mértékben érintsék 
a honvédség legjobban kiképzett állományát. A hadszíntérre kivonuló sorállo-
mány nem haladhatta meg a honvédség egész sorállományának 20 százalékát, 
a mozgósított alakulatok tartalékállományuk felét vehették igénybe, a fenn-
maradó hányadot pedig 30–45 év közötti, gyengén kiképzett póttartalékosok-
kal4 egészítették ki. A nemzetiségek – főképpen románok – 20, a munkaszolgá-

4 A szigorú trianoni katonai előírások miatt tényleges katonai szolgálatot 1928-ig nem teljesített, 
zömében az 1901–1910 között született hadköteleseket hívták póttartalékosoknak (bakanyelven 
„nehézkatonáknak”). Kiképzésük 1938–39-től kezdődhetett meg, és 8 hétig tartott. 
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latra kötelezett zsidók és a baloldali mozgalmak résztvevői pedig 10 százalék 
arányában kerültek be a hadsereg kötelékébe. A mozgósításra a szombathelyi 
III., a pécsi IV. és a miskolci VII. hadtestet jelölték ki. Mindhárom hadtest 
két könnyű hadosztályát mozgósíthatta hadrendi alakulatainak igénybevéte-
le érdekében, a harmadik hiányzót egy idegen hadtest állományából kapták. 
Hadtestközvetlen alakulataik közül néhányat szintén nem saját illetékességi 
területükön állíthattak fel, s mozgósított könnyű hadosztályaik állományába 
számos, szervezetszerűen oda nem tartozó gyalogezred, zászlóalj, század és 
üteg is bekerült. A 2. hadsereg hadrendjének kialakításánál azt is figyelembe 
kellett venni, hogy 1941 novemberétől 5 megszálló gyalogdandár került ki a 
keleti hadszíntérre.

Míg a 2. hadsereg személyi állományának összeállításánál a legértékesebb 
korosztályok kímélése volt a cél, fegyverzeti-technikai viszonylatban megpró-
bálták a lehető legjobban felszerelni a kivonuló alakulatokat. Fegyverzetüket 
és felszerelésüket a honvédség összes csapattestétől egyenlően elvont anyag-
ból és a német hadseregtől remélt kiegészítésekre hagyatkozva állították 
össze. A hátországban rendelkezésre álló teljes fegyvermennyiség csaknem 
felét megkapta a 2. hadsereg, s az ország gépjármű-állományának zömét is 
mozgósították részére.5 A 2. hadsereg fegyverzete és felszerelése természe-
tesen mind mennyiségben, mind minőségben elmaradt a német és a szovjet 
hadseregekétől, hiszen a honvédség alakulatait nem a katonai nagyhatalmak 
háborújában való részvételre készítették fel. A honvédség 1938-tól megindu-
ló fejlesztése legfeljebb a szomszédos országok hasonló vagy azt meghaladó 
hadipotenciállal rendelkező hadseregeivel megvívandó harcokra tette képessé 
a csapatokat. A fegyverzetnek, a személyi állomány felszerelésének, ruháza-
tának, szállító járműveinek összeállításánál is egy esetleges közép-európai 
hadszíntér terep- és időjárási viszonyait vették alapul. A magyar politikai és 
katonai vezetés remélte, hogy az 1942 tavaszán, kora nyarán elvonuló alakula-
tok részvétele nem húzódik el, s rövid frontszolgálat után – ahogy 1941 végén 
a gyorshadtestet – hamarosan leváltják.

5 A 2. hadsereg fegyverzetéről és felszereléséről lásd bővebben: SZABÓ PÉTER 2001. 30–54. p.





I.

SOMOGYI HONVÉDALAKULATOK 
A 2. HADSEREG KÖTELÉKÉBEN

A kaposvári 10. könnyű hadosztálynál 1942. április 20-ától kezdődtek meg a 
mozgósítá sok. A behívott állomány honvédelmi kötelezettségének eleget téve, 
bevonult a mozgósítási körleteinek számító kaposvári, nagyatádi, illetve egyes 
Baranya vármegyei helyőrségekbe. A kaposvári seregtest a „doni hadsereg” 
kötelékében a szekszárdi 10. és a szegedi V. hadtestbeli kecskeméti 13. könnyű 
hadosztályokkal, valamint a javarészt pécsi helyőrségű hadtestközvetlen gép-
vontatású, fogatolt és légvédelmi tüzér, híradó, kerékpáros, utász és a csapa-
tok ellátását, utánszállítását biztosító ún. vonat6 alakulatokkal együtt alkotta 
a IV. hadtestet. A magyar királyi honvédség Somogy vármegyei származá-
sú hadkötelesei természetesen nem kizárólag a 10. könnyű hadosztály köte-
lékében teljesítettek harctéri szolgálatot, kiképzettségük, valamint az egyéb 
mozgósított 2. hadseregbeli alakulatok személyi és hadrendi hiányai miatt más 
sereg-, illetve csapattestekbe – például az 1. tábori páncéloshadosztályba, vagy 
a pécsi 8/III., a zalaegerszegi 17/III., illetve a munkácsi 54/III. zászlóaljakba – is 
bekerülhettek.

A 2. hadsereggel elvonuló 13 500 fős könnyű hadosztályok – ahogy a 
kaposvári 10. is – két gyalogezredből, egy fogatolt könnyű tüzérezredből és a 
hadosztályközvetlen alakulatokból (önálló lovasszázad, légvédelmi gépágyús 
üteg, híradószázad, fogatolt seregvonatosztály,7 illetve a hadszíntéren felál-
lított páncéltörő ágyús század) szerveződtek. Állományuk főképpen szállí-
tóoszlopaik és tüzérségük fogatoltsága miatt duzzadt fel. Az arcvonalszol-
gálatot ellátó ún. harcos (ütközet) állományuk alig volt több mint 5000 fő. 
Valamennyi alakulat a mozgósítását követően került felállításra, a két gyalog-
ezred a békeidőszakban működő ún. „anyaezred”, a fogatolt könnyű tüzérez-
red pedig a szintén csak békében tevékenykedő fogatolt tábori tüzérosztály 
„ikreződése” által. A korabeli katonai fogalomnak számító „ikreződés” alatt 
azt kell érteni, hogy a békeidőszakban működő ezred, zászlóalj vagy üteg a 

6 Vonat: személy- vagy anyagszállításra, oszlopokba foglalt fogatolt vagy géperőhajtású szállí-
tóeszközök, a hozzátartozó személyzettel. BERGER KÁROLY 277. p.
7 A seregvonat elsődleges feladata az utánszállítás, a szolgálati ágak szállítási szükségleteinek 
kielégítése, a gépjármű- és lóállomány rendben tartása, pótlása. BERGER KÁROLY 278. p. 
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mozgósításkor leadta a saját, ténylegesen szolgálatot teljesítő tiszti, altiszti és 
legénységi állományának felét, s a bevonuló tartalékosokból töltötték fel az 
immáron megalakuló két ezred, zászlóalj vagy üteg állományát. 

A 10. könnyű hadosztálynál – ellentétben a 2. hadsereg mozgósított sereg-
testjeinek zömével – csaknem teljes egészében az érvényes hadrendi előírások 
szerint zajlottak a mozgósítási munkálatok. Szervezése az alábbiak szerint 
történt: 6. gyalogezrede mozgósította mindhárom zászlóalját, vagyis a kapos-
vári 6/I. és 6/II., valamint a nagyatádi 6/III. zászlóaljakat. Felállították a 36. 
(iker) gyalogezredet is, nevezetesen a 36/I. és a 36/III. zászlóaljával, illetve a 
pécsi 8. gyalogezredtől átvett pélmonostori 38/II. zászlóaljjal.8 Ezen utóbbi 
– nem szervezetszerű – csapattestet azért kellett beállítani hadrendjébe, mert 
a 6. gyalogezredtől 1941 novemberében már elvonult egy gyalogzászlóalj a 
megszállt ukrajnai területre. E kaposvári 36/II. (iker) zászlóalj a megszálló fel-
adatok ellátására hivatott 108. könnyű hadosztály kötelékében 1942. március 
második felétől, Harkovtól délkeletre már súlyos védelmi harcokat folytatott 
a szovjet reguláris erőkkel.9 

A 4300 fős gyalogezredeket – ahogy a kaposvári 6-at és 36-at is – három 
zászlóalj, az ezredközvetlen, illetve a csapatvonat10 alakulatok alkották. 
A 30 tisztből és 964 főnyi legénységből álló zászlóaljai három puskásszázad-
ból, egy géppuskás századból és a zászlóaljközvetlenekből (csapatvonatosz-
lop, távbeszélőszakasz) szerveződtek. Lóállományuk általában 220–225 darab 
volt. A puskásszázadokon (5 tiszt, 192 legénység) belül a négy puskásszakaszt 
egyenként 3 darab 31 M 8 mm-es golyószóróval, a gépszakaszt pedig 2-2 darab 
36 M 20 mm-es nehézpuskával, illetve 39 M 50 mm-es gránátvetővel látták 
el. Fegyverzetükhöz tartozott a fentieken kívül 129 darab 35 M és 13 darab 
31/A M Mannlicher ismétlőpuska, 18 géppisztoly és 32 pisztoly is.11 A géppus-
kás század (9 tiszt, 323 fő legénység) szervezete az 1942. februári fegyver-
zetkiegészítő rendelkezések eredményeképpen 4 géppuskás és 2-2 páncéltö-
rő ágyús, illetve aknavető szakaszból állt. Fegyverzetét ennek megfelelően 
12 darab 7/31 M 8 mm-es (Schwarzlose) géppuska, 4 darab 36 M 37 mm-es 
páncéltörő ágyú és 4 darab 36/39 M 81 mm-es aknavető képezte.

8 HL 2. hadsereg iratai. 4. doboz. Szn. iratok. A 2. hadsereg hadrendje 1942 tavaszán.
9 A megszállt ukrán területen tevékenykedő 36/II. zászlóalj első hősi halottainak földi maradvá-
nyait 1941 végén, 1942 elején még hazaszállították. „A somogyi halottak a kaposvári vasútállomás 
előtti téren külön koporsókban, felravatalozva a nyilvánosság elé voltak kitéve. A halotti szertartás után 
mindnyájukat a saját falujukba szállították és katonai tiszteletadás mellett eltemették. A katonai és az 
akkori állami vezetés azt akarta bemutatni, hogy mennyire tisztelik a magyar katonát és a hősi halotta-
kat” – olvasható Negyedes Károly továbbszolgáló szakaszvezető „Mi mentünk… s ők jöttek” című, 
1992-ben készült visszaemlékezésében. (Dr. Balázs Árpád jóvoltából másolata a szerzők birtokában.)
10 A csapatvonat hivatása általában azon szükségletek (lőszer, élelmiszer, műszaki és egészség-
ügyi anyag) szállítása volt, melyek ütközet alatt, menetben és elhelyezésben kellettek. BERGER 
KÁROLY 278. p.
11 BABUCS ZOLTÁN – MARUZS ROLAND – SZABÓ PÉTER 2008. 24. p.
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A gyalogezredek alárendeltségébe tartozott nyolc ezredközvetlen alosz-
tály is. Közülük az egyik legnagyobb személyi állománnyal (4 tiszt, 220 főnyi 
legénység) rendelkező árkászszázad fegyverzete 3 darab jugoszláv eredetű 
golyószóróból állott. A gyalogezred légvédelmére hivatott kocsizó géppuskás 
század kötelékébe (4 tiszt, 150 főnyi legénység) 12 géppuskát rendszeresítet-
tek. A szintén ezredközvetlen páncéltörő ágyús (5 tiszt, 224 főnyi legénység), 
valamint aknavető század (5 tiszt, 155 főnyi legénység) négy-négy szakaszból 
szerveződött. A keleti hadszíntérre elvonuló szombathelyi III. hadtestbeli ala-
kulatoktól eltérően a kaposvári 6. és 36. gyalogezredek ezredközvetlen páncél-
törő ágyús századai egyik szakaszukkal 2 darab német 38 M 50 mm-es, a többi 
hárommal pedig a német hadsereg hadizsákmánykészletéből kapott, belga 
eredetű egyenként 2 darab 36 M 47 mm-es páncéltörő ágyút vittek ki a had-
műveleti területre. Aknavető századaik a III. hadtestbeliekkel megegyezően, 
de a VII. hadtestbeliektől eltérően 8 darab 36/39 M 81 mm-es aknavetővel 
rendelkeztek. A kísérő könnyű tábori ágyús ütegek (7 tiszt, 134 főnyi legény-
ség) felállítása a gyalogezredeknél – ahogy a páncéltörő ágyús századoké 
is – a helyi ellenállás gyors letörése, a harc közvetlen támogatása és a páncél-
elhárítás hathatósabb megszervezése érdekében történt. Ezeket egyformán 
4 darab 5/8 M 8 cm-es tábori ágyúval látták el, s csak hadrendileg tartoztak 
a gyalogezredekhez. A javarészt gyorstartalékként, s felderítési feladatokra 
alkalmazott lovas- (1 tiszt, 51 főnyi legénység) és kerékpáros szakaszok (1 tiszt, 
49 főnyi legénység) fegyverzete három-három darab golyószóróból, a távbe-
szélőszakaszoké (1 tiszt, 50 főnyi legénység) pedig csupán 31/A M és 35 M 
ismétlőpuskákból állott.

A 10. könnyű tüzérezred a 10. könnyű hadosztály kötelékében 75 tiszttel, 
950 főnyi legénységgel, s – a gyalogezredek kísérő könnyű tábori ágyús üte-
geit is beleszámítva – 32 löveggel rendelkezett. Lövegállományából csupán 
a németektől kapott 10,5 cm-es 37 M (Göring) könnyűtarack származott az 
első világháborút követő évekből. Ütegei két osztályt alkottak. Az első tüzér-
osztály 10/2. ütegének felszerelésébe 4 darab 5/8 M 8 cm-es könnyű tábori 
ágyú, a 10/3. ütegébe 4 darab 37 M 10,5 cm-es (Göring) könnyűtarack tarto-
zott. Második tüzérosztálya 4 ütegből szerveződött. A 10/4. és 10/5. ütegekben 
egyenként 4 darab 14 M 10 cm-es könnyűtarackot, a 10/6. és 10/7. ütegekben 
pedig egyenként 4 darab 14/39 M 15 cm-es közepes tarackot rendszeresítettek. 
Valamennyi löveget kivétel nélkül lovakkal vontatták. Könnyű- és közepes 
tarackjaikat szétszerelt állapotban, hat lóval a csőrészt, szintén hattal a löveg-
talpat.

A hadosztályközvetlen 10. önálló lovasszázad négy szakaszból, egy-egy 
nehézpuskás és távbeszélőrajból, a lőszerlépcsőből12 és a századvonatból álltak. 
Fegyverzetébe a legénység által használt karabélyokon kívül 12 golyószóró 

12 Lőszerszállító fogatolt-, vagy gépjárművek, a hozzátartozó személyzettel.
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és 2 nehézpuska tartozott, melyekhez kiegészítésképpen a hadszíntérre való 
elvonulás előtt minden egyes lovasszakasz és a századtörzs egy-egy német 
40 M 9 mm-es Schmeisser géppisztolyt kapott. Személyi állományát 6 tiszt, 
2 tiszthelyettes és 269 huszár alkotta. A hadosztályközvetlen alakulatok közül 
a seregtest légvédelmét a páncélelhárításra is alkalmazott, vontatóval szállí-
tott 10. légvédelmi gépágyús üteg látta el, melybe 3 tiszt és közel 200 főnyi 
legénység tartozott. Ezen ütegbe 6 darab 36 M 40 mm-es légvédelmi gépágyút 
állítottak be. Hasonló feladatokat oldott meg a 10 darab géppuskával felsze-
relt légvédelmi géppuskás század. Ez utóbbi alosztály a könnyű hadosztály 
fogatolt seregvonatcsoport parancsnokságának alárendeltségébe tartozott, 
hasonlóképpen az alábbiak is: a 10/1–4., a 111. és a IV/3. kocsioszlopok, 
a 135. tehergépkocsi-oszlop, a 10. lőszerkezelő oszlop, a 10. élelmezőoszlop, a 
10. egészségügyi oszlop, a 10. sebesültszállító gépkocsioszlop, a IV/1. sütőosz-
lop, a 105/1. hadtápszázad, a 231. műszaki vezető törzs (104/5–7. tábori mun-
kásszázadokkal)13 és a 6. gyalogezred ezredzenekar. A 7 tiszt és 240 főnyi 
legénység alkotta 10. híradószázadot és a vonatalosztályokat kevés, jugoszláv 
eredetű golyószóróval és német géppisztollyal látták el. A könnyű hadosztály 
– Szomajom és környékén megalakult – seregvonatának személyi állománya 
– hozzávetőlegesen 140 tiszt és 3400 fő legénység – csekély kivétellel tartalé-
kos tisztekből, illetve tartalékos és póttartalékos legénységből állt.

A 2. hadsereg kivonuló alakulataiba – mint már említettük – több, a koráb-
bi hadihadrendekhez képest újonnan felállított szakasz és század is bekerült. 
Főleg aknavetős és páncéltörő ágyús alosztályokat kell érteni ezek alatt, 
melyekkel a gyalogság nehézfegyverzetét igyekeztek megnövelni. A szemé-
lyi kiegészítést ezen alosztályok felállításához általában a nem mozgósított 
hadtestek állományából kapták a csapatok. A 10. könnyű hadosztály gyalog-
zászlóaljaiba és ezredközvetlen alakulataiba ennélfogva a zombori 20/III., a 
kalocsai 20/II. és a ceglédi 7/II. zászlóaljtól is kerültek be főleg legénységi 
állományú honvédek.14

A magyar királyi honvédség egyes kijelölt hadtest-, könnyű hadosztály- és 
egyéb parancsnokságai már 1942 februárjában értesültek arról, hogy csapatai-
kat tavasszal mozgósítani fogják. A Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvédelmi 
Minisztérium által kiadott M. tárgyú intézkedések már február és március 
hónapokban, részleteiben meghatározták a 2. hadsereg hadrendjébe bekerült 

13 A 214 fő majd 1942 őszétől 250 fő munkaszolgálatosból álló tábori munkásszázadok négy szakasz-
ból szerveződtek. A századok parancsnokai a tartalékos tiszti karból kerültek ki, a tiszthelyettesi 
és a tisztesi állományban hivatásosak, illetve tartalékosok egyaránt jelen voltak. Az egészségügyi 
ellátás a bevonultatott zsidó orvosokra hárult. A 10-15 fős keretállomány fegyverzetét az átfúrt csö-
vű 31. M Mannlicher puska (a századparancsnokét a 37 M pisztoly) képezte, a munkaszolgálatosok 
az erődítési földmunkákhoz szükséges lapátot, ásót, csákányt kaptak. Az utóbbiak polgári ruhában 
teljesítettek szolgálatot, a honvédség részéről csak sapkát, bakancsot, főzőcsészét, kulacsot és két 
darab sárga karszalagot biztosítottak részükre. Lásd bővebbet: KIS GERGŐ BARNABÁS – SZABÓ 
PÉTER 2004. 887–926. p.
14 HL 10. k. ho. iratai. 55. doboz. 881/M – 1942.
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alakulatok felállítását, felszerelésének, fegyverzetének kiegészítését, szemé-
lyi állományának összeállítását. A számos mozgósítás (a felvidéki és erdélyi 
„bevonulások”, illetve a kárpátaljai és délvidéki hadműveletek) és a kiképzési 
gyakorlatok során elhasználódott és megrongálódott fegyverzetű és felszere-
lésű csapatok hadianyag-hiánylisták tömegével árasztották el a Honvédelmi 
Minisztérium anyagi ügyekkel foglalkozó osztályait.

A legnagyobb nehézségek és legérzékenyebb hiányosságok a  gépkocsiállo-
mánynál mutatkoztak. A seregtest tehergépkocsi-állományának zöme még a 
nem mozgósított hadtestektől kapott kisegítés és költséges javítások után is 
igen elhasznált, hadihasználatra még szükségből is alig alkalmas járművekből 
állott. Ugyanez volt a helyzet a motorkerékpárokkal is.

A 10. könnyű hadosztály mozgósított alakulatainak személyi állományát 
zömében Somogy, részben Baranya, Zala és Fejér vármegyékből hívták be. 
Az elvonuló alakulatok személyi állományának összeállításakor a nemzeti-
ségi legénység beosztására gondos előkészületeket követően került sor. Azok 
a mozgósított alakulatok, melyeknél nem állt rendelkezésre helyben meg-
felelő számú – sebtében átképzett – nemzetiségi hadköteles, főleg a kassai 
VIII. és a kolozsvári IX. hadtestek tekintélyes számú ruszin és román ajkú 
személyi állományából kaptak kiegészítést. Nemzetiségi katonák ún. védett 
(határvadász-, híradó-, légi- stb.) alakulatokba nem kerülhettek. A gyalogez-
redekben velük töltötték be a kocsisok, málhásállat- és taligavezetők, szaká-
csok, mesteremberek, sebesültvivők, lőszervivők, árkászok és puskáscsatárok 
30–50%-át. Kisebb létszámban bekerültek a tüzér- és műszaki alakulatokba is. 
A vonatalosztályoknál viszont meglehetősen nagyszámú nemzetiségi legény-
ség szolgált. Egy 1000 fős gyalogzászlóalj állományában 200 fő volt védett 
beosztásban. Emiatt a maradék 800 fő 20%-ánál, azaz 160 főnél nem lehetett 
több nemzetiségi katona ebben az alakulatban.15 A keleti hadszíntérre elvonu-
ló somogyi csapattestekben a korábban átképzett ruszin ajkú katonák jelentős 
számban teljesítettek szolgálatot, az Észak-Erdélyből bevonultatott román 
hadkötelesek át- és kiképzését azonban a mozgósítás előtt közvetlenül kellett 
megoldani. Kisebb gondot okozott az is, hogy a vármegyében élő német nem-
zetiségű katonák közül sokan nem beszélték a hivatalos magyar nyelvet.

A hadbavonultak túlnyomó többsége mezőgazdasági munkákból élő, cse-
kély jövedelmű törpe- és kisbirtokos, továbbá a magát és családját részesmű-
velésből és napszámból fenntartó, iskolázatlan fiatalember volt. Javarészt a 
gyalogosalakulatok személyi állományát töltötték fel velük. Rajtuk kívül 
a városias vagy jelentősebb közlekedési útvonal melletti településeken élő, 
önálló vállalkozást vivő, szerény jövedelmű kisiparosok közül számosan 
kerültek be a frontszolgálatra elvonuló alakulatokba. Ez utóbbiak többnyire 

15 HL 10. k. ho. iratai. 55. doboz. 758/M – 1942.; 581/M – 1942. Lásd bővebben: SZABÓ PÉTER 1990. 
39–55. p.
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csak idényszerűen gyakorolhatták tanult szakmájukat, az év nagyobbik felé-
ben részes földműveléssel keresték kenyerüket. A tisztikar neuralgikus sze-
mélyeit a 45–50 év feletti ezred-, illetve zászlóaljparancsnokok jelentették. 
Az első világháborúban is részt vett törzstisztek közül sokuk már képtelen 
volt elviselni a harctéri megpróbáltatásokat, s pár hónap elteltével betegen 
tért vissza a hátországba. A század-, üteg- és szakaszparancsnokok esetében 
a hivatásos tiszthiány erősen éreztette hatását. A teljes tiszti állomány több 
mint felét kitevő tartalékos tisztek javarészt a tanítók és kistisztviselők réte-
géből kerültek ki. Ha katonai képzettségük nem is volt arányban a beosztá-
sukkal összefüggő feladatokkal, a harcok kritikus pillanataiban esetenként 
jobban helytálltak, mint néhány hivatásos tiszt, s szorosabb kapcsolat fűzte 
össze őket a legénységgel is. 

Az egyes zászlóaljak és alosztályok megalakulása után a felszerelés, a 
fegyverzet, a fogatolt járművek, illetve számos kiegészítő felszerelési cikk 
kiosztása, felvételezése következett. Nehézségek e téren leginkább a német 
rendszerű 38 M 50 mm-es és a belga zsákmányból kapott 36 M 47 mm-es pán-
céltörő ágyúk késedelmes kiutalása, valamint a gyenge lóanyag feljavítását 
célzó lóvásárlások vontatottsága miatt mutatkoztak. A korábbi mozgósítások 
alatt elhasználódott gyalogsági nehézfegyverek, fogatolt járművek kijavítása, 
a kiegészítő cikkek beszerzése is sok időt vett igénybe.

Miután Kaposvár laktanyáinak befogadóképessége korlátozott volt, s a 
mozgósított gyalog-, tüzér-, illetve vonatalosztályok teljes állományát nem 
lehetett bennük elhelyezni, egy részüket többnyire közintézményekben 
és magánházakban szállásolták be. A 6/I. és II. zászlóaljaknak, illetve a 
6. gyalogezred ezredközvetlen alakulatainak egyes részeit a Cseri, a Pécsi 
és a Petőfi utcai elemi iskolákban, a polgári fiúiskolában, a téli gazdasá-
gi iskolában, a Széchenyi városi cserkészotthonban, illetve a cukorgyári 
nagyteremben helyezték el. A laktanyákon kívül elszállásolt alosztályok 
lovainak elhelyezéséről is gondoskodni kellett, ezek többnyire magánhá-
zakhoz kerültek.16

A kissé vontatott ütemben végrehajtott mozgósítási munkálatok után a 
csapatok kiképzésére és összeszoktatására hat hetet szántak. A 10. könnyű 
hadosztálybeli alakulatok a kiképzésre és összeszoktatásra szánt rövid időt 
főleg a Bőszénfán megtartott éleslövészetekre és a menetgyakorlatokra for-
dították. Vegyes fegyvernemi gyakorlatra is sor került, melyen a mozgósított 
tüzérezred I. osztálya a 6., II. osztálya a 36. gyalogezredet támogatta. Ez 
a beosztás megmaradt nagyjából a harctéren is. A már hadműveleti terüle-
ten levő III. hadtest „alkalmazásának” tapasztalatai alapján a kiképzésben 
helyet kapott a partizánegységek elleni harc gyakorlása is (erdők átfésülése, 
erdei harc stb.). A németek által belga zsákmányból juttatott 36 M 47 mm-es 

16 HL 10. k. ho. iratai. 55. doboz. 760/M – 1942.
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páncéltörő ágyúk késedelmes leszállítása és kiutalása miatt ezen harceszkö-
zökkel csupán a kaposvári gyalogzászlóaljak tarthattak gyakorlatot május 27. 
és 29. között a bőszénfai lőtéren, a hasonló nagyatádi csapattestek próbalövé-
szetét a hadműveleti területen tervezték. 17

Mialatt a kaposvári könnyű hadosztály alakulatainál folytak a hadszíntérre 
elvonulás előkészületei, a seregtest harctérre induló tüzérezrede csapatzászlót 
kapott. A Somogy vármegye által felajánlott zászlót a tüzérezred május 17-én, 
Kaposváron, a Császárréten megtartott zászlószentelési ünnepség keretében 
vette át.18

Harctéri naplók, korabeli feljegyzések, 
visszaemlékezések

Baumann Nándor tartalékos szakaszvezető  
visszaemlékezése6. GYALOGEZRED, EZREDKÖZVETLEN TÁVBESZÉLŐSZAKASZ

�(1943. I. 19.) 
BAUMANN NÁNDOR (Felsőmindszent, 1919. augusztus 30. – Kapospula, 
2002. augusztus 13.) tartalékos szakaszvezető. Polgári foglalkozása: bognár-
mester. 1940. december 13-án a 6/I. zászlóaljhoz hívták be tényleges katonai 
szolgálatra. Távbeszélőszázadában kapott kiképzést. Alakulatával részt vett 
az 1941. áprilisi délvidéki hadműveletben, melynek során Zomborba vonult be, 
és két hétig itt állomásozott. 1942. május 28-án a 6. gyalogezred ezredközvet-
len távbeszélőszakaszának kötelékében vonult el a keleti hadszíntérre. Miután 
a hadműveleti területről visszatért, 1943. június 22-én leszerelték. Ezt köve-
tően a háború végéig katonai szolgálatot már nem teljesített. A háború után 
önálló kisiparosként, majd 1969-től nyugdíjazásáig a kapospulai Ezüstkalász 
MGTSZ-ben dolgozott. Visszaemlékezését – kézirata, írásos jegyzetei és szó-
beli elmondása alapján – fia, Barkóczi Nándor, és unokája, dr. Barkóczi Balázs 
állította össze 2003 nyarán.

Lassan tavaszodott, és megtörtént a nagy mozgósítás. Tudtuk, hogy ki kell men-
nünk az orosz frontra. Állandó gyakorlatok voltak éleslövészettel. Szakaszunkat 
Mágocsra rendelték, a pécsi híradósokkal közös, összehangoló gyakorlatra. 
Naponta ment misére az összes ott lévő alakulat, a tisztelendő úr németül tar-
totta a misét. Elhatároztuk, hogy amikor a Miatyánkot mondják, mi magyarul 

17 HL 10. k. ho. iratai. 55. doboz. 986/M – 1942.; 1169/M – 1942. 
18 HL 10. k. tü. e. iratai. 36. doboz. Boda Sándor tartalékos zászlós: A 10. tüzérezred történelme. 
I. rész. Mozgósítástól a berakodásig. 10–11. p. 



20 LUKÁCS BENCE ÁKOS–SZABÓ PÉTER

fogunk imádkozni. Lett is ebből nagy botrány! Túlkiabáltuk egymást, a németek 
németül, mi magyarul, a végén csak ordítás volt a templomban. A következ-
mény az lett, hogy egész délelőtt „feküdj-föl, feküdj-föl!” fegyelmező büntetést 
kaptunk a mágocsi utcán úgy, hogy végül az ott lakó németek is odakiabáltak, 
miért kell így kínozni a katonákat. […] Egy alkalommal a tüzérparancsnok-
ságra voltam vezényelve rádiós rajommal tüzérségi nagygyakorlatra, a parancs-
nok Kassay19alezredes volt. Éjjeli gyakorlat volt, jól sikerült, az összeköttetést jól 
tudtam vezetni (ezredparancsnoki kitüntetést kaptam). Az alezredes ellenőriz-
ni jött, és megkérdezte: Fiam, ettetek-e? Jelentettem, hogy mi a rádióállomásról 
nem mehetünk el. Ezután saját tiszti konyhájáról kaptunk ellátást, egy egész 
sajka rumos feketét adatott. Életemben ekkor ittam először rumos feketét. Közben 
május derekára összeállt az egész ezred tartalékosokkal felerősítve és az indulá-
si parancsra várva. Elnevezésünk 2. hadsereg, IV. hadtest, 10. könnyű hadosz-
tály, 6. gyalogezred, távbeszélőszakasz volt, parancsnokunk Rimanóczy András 
százados. Én ekkor tizedes voltam, beosztottaim Vida József őrvezető és Csóri 
Sándor tartalékos őrvezető 20 voltak. Mi hárman R/3 jelzésű rádióval az ezred-
parancsnokságon teljesítettünk szolgálatot. A vezetékeseket Groszl József tize-
des és beosztottai képezték. Akikre még visszaemlékszek: Czippán Lajos, Varga, 
Magyar őrvezetők, Pál és Kertész honvédek.21

Somogyi János tizedes 6/II. ZÁSZLÓALJ, 6. PUSKÁSSZÁZAD 
SOMOGYI (Steiner) JÁNOS (Kaposszentbenedek, 1920. szeptember 10. – 
Kaposvár, 2010. február 7.). tizedes. Tényleges katonai szolgálatát 1941. októ-
ber 13-án a kaposvári 6/II. zászlóaljnál kezdte meg. Elvégezte a tisztesiskolát, 
majd 1942. június 2-án alakulata 6. puskásszázadának kötelékében elvonult a 
keleti hadszíntérre. A 2. hadsereg Don menti arcvonalának áttörését követő-
en, 1943. január 20-án Osztrogozsszknál szovjet hadifogságba esett. Először 
a davidovkai hadifogoly-gyűjtőtáborban, majd a marsanszki lágerben sínylő-
dött. Júniustól novemberig a talicai, azt követően a krasznogorszki antifasisz-
ta tábor hallgatója volt. 1945. május 10-én tért vissza Magyarországra. 1946 
márciusától különböző belügyi, politikai és katonai beosztásokat látott el. 1961 
és 1964 között a bárdudvarnoki termelőszövetkezet kihelyezett elnöke, ezt 
követően a Somogy Megyei Földhivatal csoportvezetője volt. Önéletrajzi 
írásait és egyéb feljegyzéseit a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei 

19 KASSAY ALBERT alezredes, 1942. szeptember 30-ától ezredes, a keleti hadszíntérre elvonuló 
10/I. könnyű tüzérosztály parancsnoka volt. 
20 Személyükre vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.
21 RIMANÓCZY ANDRÁS százados és GROSZL JÓZSEF tizedes kivételével a többi legénységi 
állományú személyről nem rendelkezünk adatokkal.
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Levéltárában őrzik. Don menti frontszolgálatáról készített rövid visszaem-
lékezését az 1990-es években kibővítette, megírta fogságba esésének körül-
ményeit, illetve a marsanszki lágerben eltöltött, gyötrelmes hónapjait is. 
Utóbbi írását Puskás Béla helytörténet-kutató bocsátotta rendelkezésünkre 
magángyűjteményéből.

A rövidre szabott húsvéti szabadságolás után továbbra is a Honvéd laktanyában 
maradtunk. Azonban levélcímünk az addig használt polgári címzés helyett tábori 
postaszámmá változott. Jelentős változás történt a tisztikarban is. Új zászlóalj-
parancsnokunk lett Pallay Jenő alezredes személyében. Segédtisztje maradt Sárdi 
László főhadnagy. A század új parancsnoka Szabados Antal százados. A beosz-
tott négy szakaszparancsnok közül három tiszti rendfokozatban volt. Név szerint 
Gaál hadnagy,22 Balogh Ferenc tartalékos hadnagy és Balogh Béla tartalékos 
hadnagy. A két utóbbi hadnagy budapesti magántisztviselő volt. […] 

A vallásgyakorlásra is súlyt helyeztek, persze csak úgy katonai módon. 
Vasárnaponta a Hősök templomában23 római katolikus istentisztelet volt. Oda 
vonultunk a helyőrségi zenekar kíséretében délelőtti misére, tekintet nélkül a val-
lási hovatartozásra. Ettől eltekintve nagyon felemelő látvány volt a zenekarral 
kísért, zárt alakzatban vonuló sok katona. Mindig sok nézője volt a vonulásnak. 
Az istentisztelet végeztével az alakzatok felvétele az utcán, a templom előtt tör-
tént. Itt már elhangzottak a kaszárnyában használt szövegek. Majd megindult a 
menet, élén a zenekarral. A hosszú menetoszlop végén lévők csak később tudták 
felvenni a lépést. Itt „segítettek be” a smasszerek, akik éktelen káromkodással 
és bokán rugdosásokkal segítettek felvenni a lépést. Nagy esemény volt április 
hónapban a visszacsatolt Észak-Erdélyből bevonultatott, román nemzetiségű 
tartalékosok beérkezése.24 Ezzel tovább vegyült a különböző nemzetiségű legény-
ségi állomány. Ruszinok már voltak korábbról is, illetve a Délvidékről kevés 
szerb is. Most pedig nagyobb csoport érkezett a zászlóaljhoz. Ezek már kiszolgált 
katonák voltak a román hadseregben, a területi átcsatolás előtt. Az ott szerzett 
rendfokozatokat a magyar királyi honvédségnél nem ismerték el. Ezért vagy 
egyéb okból a húsvétra kapott szabadságról többen nem jöttek vissza, és átszök-
tek Romániába. Egyébként a mi laktanyánkba bevonultatott román legénységet 

22 Feltehetően GÁL IMRE továbbszolgáló zászlósra gondolt a visszaemlékező, hiszen rajta kívül 
más Gaál vagy Gál nevű tartalékos tiszt nem szolgált a 6/II. zászlóaljnál.
23 A „Jézus Szent Szíve” tiszteletére és az első világháborúban elesett somogyi hősök emlékére 
emelt, 1927-ben felszentelt és a kaposvári Keleti temető mellett található, neoromán jellegű temp-
lomot az 1930-as évek elején nevezték el a Hősök templomának. 2001-ben a templom belső falán 
elhelyezett márványtáblákra több mint 1100 elesett és meghalt katona, munkaszolgálatos és polgári 
személy nevét vésték fel.
24 A terület-visszacsatolások következtében az új határokon belül élő nemzetiségi hadviselteket 8 hét 
időtartam alatt tervezték átképezni a magyar harceszközök kezelésére, illetve a magyar harceljárások, 
harcmódok és a legfontosabb vezényszavak elsajátítására. Általában azon magyarországi alakulatok-
nál képezték át őket, melyekkel az átképzésük után elvonultak a harctéri szolgálatra. Lásd bővebbet: 
SZABÓ PÉTER 1989. 34–41. p. 
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erdélyi székely katonák hozták, illetve kísérték be hozzánk. Szívesen beszélget-
tünk a kíséretben érkezett székely honvédokkal. A székely kísérőszemélyzet a 
románokkal románul beszélt. A civil ruhában érkezett románok otthoni, mond-
hatni népies viseletükben érkeztek. Döntő többségük házi szőttes, fehér színű, 
gyapjú szövésű nadrágot, fehér házi vászon inget, báránybőr bekecset, legtöbbjük 
báránybőr kucsmát viselt. Sokan közülük a derekán széles bőrövet hordott, ame-
lyen kis zsebek voltak kialakítva apróbb használati tárgyaik célszerű elhelyezé-
sére. Mondhatni igen egzotikus látványt nyújtottak számunkra. Szinte élőben 
visszaköszöntek azok a korábbról ismert rajzi ábrázolások, amelyeken az erdé-
lyi Kárpátok román lakosait nálunk lefestették. Mi tagadás, a most már négy 
kisebbségi nemzetiség fiait befogadó laktanyában amolyan bábeli nyelvi zűrza-
var tört ki. A nemzetiségek, még ha ismerték is a magyar nyelvet, egymás közt 
anyanyelvükön beszélgettek. Mi, újoncok természetesnek vettük a nemzetiségek 
anyanyelvhasználatát. Ellenben a tartalékos magyar honvédek nehezen békül-
tek ki az adott helyzettel. Elmondták, hogy a területi visszacsatolások előtt csak 
magyar szó hangzott el a laktanyában. Ez a kettősség azután odáig fejlődött, 
hogy a nemzetiségi honvédektől kezdték megkövetelni a magyar szó használatát, 
még az egymás közti érintkezésnél is. Persze ez az erőszakos beavatkozás nem 
segítette előbbre a kölcsönös eggyé olvadást. Nem szabad elhallgatni azt sem, 
hogy a román bajtársak között akadtak olyanok is, akik a magyar nyelv helyes 
használatát igyekeztek elsajátítani. Ilyen, törekvő román fiú volt a Küküllő 
vidékéről származó Kovrik Viorel25 honvéd. Ő beszélni tudta a magyar nyelvet, 
ellenben az írással nagy nehézségei voltak. Kölcsönös szimpátia fejlődött ki ket-
tőnk között. Szívesen ismertettem vele a helyes magyar szó- és mondatképzést. 
Mondhatni, jó eredménnyel.

Ez idő tájt már javában folyt az azóta 2. magyar hadseregnek megismert és a 
szovjet elleni frontra indítandó haderő szervezése és felállítása. […] A legénységi 
állomány jelentős részét is nemzetiségiekkel egészítették ki. A feltöltött alakulatok 
már nem fértek el a laktanyában, ezért iskolákat és egyéb középületeket is igénybe 
vettek. Sőt a város környéki községekbe is kerültek katonák. A mi századunk, a 
6. menetszázad26 a Berzsenyi Dániel fiúiskolában lett elhelyezve. […]

Az április és május hónapok állandó menetgyakorlatokkal és gyalogsá-
gi harci gyakorlatozásokkal teltek. A század négy szakaszra tagolódott. A lét-
szám jelentős részét nemzetiségiek alkották. A századba tartozó negyedik sza-
kasz, amelyikbe én is tartoztam az úgynevezett rohamszakasz elnevezést viselte. 
Szakaszparancsnokunk egy mindenre vállalkozó jutasi őrmester, Farkas Márton 
volt. Ez a szakasz annyiban különbözött a többitől, hogy állásharc esetén nem a 
futóárokban védekezett, hanem esetenként vetették be ott, ahol segítségre szük-
ség volt. Nem kell mondani, hogy ez milyen veszéllyel járt. Gyakran használt 

25 Személyére vonatkozólag nem rendelkezünk adatokkal.
26 Pontosabban a 6/II. zászlóalj 6. puskásszázada.



A 2. hAdSEREg KöTELÉKÉBEN 23

gyakorlótér volt a nádasdi gyakorló- és lőtér. Itt rájöttünk arra, hogy mennyire 
nem veszik komolyan a ránk váró harci feladatra történő kiképzést. Volt a gyakor-
lótéren egy deszkából és földhányásból épített úgynevezett „román kiserőd”. Ezt 
az építményt már korábban, vagy 3-4 évvel előbb építették, amikor még az volt a 
terv, hogy Erdélyt háborúban kell visszaszerezni a románoktól. A román határon 
állítólag a románok ilyen típusú kiserődöket építettek védelem céljából.27 Azonban 
a második bécsi döntéssel Magyarországhoz csatolt Észak-Erdély megszerzésével 
már nem volt szükség az erődök harcban történő leküzdésére. Számunkra érthe-
tetlen volt, miért kellett heteken át ennek a félig már beomlott román kiserőd-
nek a leküzdését begyakorolni, amikor eredeti helyükön azok már nem léteznek.28 
Minket pedig szovjet földre visznek, ahol nincsenek kiserődök. Tehát nem arra 
képeztek ki minket, amire a feladatból eredően szükségünk lehetett. Változatlanul 
érvényben maradt az a régi jelszó, miszerint a katona ne gondolkodjék, hanem 
hajtsa végre a kapott parancsot.

Időközben folyt a századunk, a 6. puskásszázad személyi állományának hadra 
kész felszerelése. Lássuk, mi tartozott egy baka teljes, harcra kész felszereléséhez. 
Ellenző nélküli sapka (Bocskai), zubbony, nadrág télre, nyárra posztóból, szeges 
talpú bőrbakancs, 2 gatya, 2 ing, magas nyakú pulóver, köpeny, egy pokróc és egy 
sátorlap.29 Ebből állott az öltözék. Ehhez jött a felszerelés. Puska (Mauser rend-
szerű), hosszú szurony, hüvelyben bal oldalon, a derékszíjon hordva. Kettő darab 
tölténytáska, elöl a derékszíjon (40 darab tölténynek), gyalogsági ásó, bal olda-
lon a szuronyhüvely mellett a derékszíjhoz rögzítve. Kenyérzsák (sokszor kenyér 
nélkül) vászonból, tarisznyaszerűen hordva bal felől. Gázálarc külön tartóban 
nyakba akasztva. Végül a háti bőrönd (a borjú).30 Ugye még felsorolni is nehéz, 

27 A Nagyvárad, Oláhapáti és Ottomány közötti szakaszon, továbbá a Szamos szinérváraljai völgy-
szorosánál kiépített román Carol-erődrendszer oldalazótűz leadására képes betonerődjeire utal a 
memoár szerzője.
28 A IV. hadtest parancsnokságának 1942. március 9-én kelt „Kiegészítő intézkedés az elvonuló ala-
kulatok kiképzésére” című, előzetes rendelkezésében ezzel kapcsolatban az alábbi olvasható: „Minden 
gyalogzászlóalj helyőrségben egy-egy orosz tábori erődítésiszakasz-mintát (tüzelőállások, összekötő 
árkok, akadályok, zárak) kell haladéktalanul csináltatni és azon a rohamkiképzést meg kell kezdeni.” 
HL 10. k. ho. iratai. 55. doboz. 611/M – 1942. 
29 A honvédgyalogság tábori ruházata 1938 és 1943 között pontosabban az alábbiakból állt:  
24 M Bocskai-sapka, 39 M fekvőgalléros legénységi zubbony, 20 M legénységi egytüskés derékszíj, 
35 M legénységi nadrág, 38 M tábori barna ing, 24 M legénységi köpeny, 35 M gyalogsági bakancs, 
35 M 2 pár kapca, 1 db gatya. Téli cikkek: 36 M ötujjas vászonkesztyű, 36 M kötszövött ujjas,  
39 M kötszövött pamut alsónadrág. A pokróc és a sátorlap a felszereléshez tartozott. BABUCS 
ZOLTÁN – SZABÓ PÉTER 2013. 172. p.
30 A honvédgyalogság tábori felszerelését 1938 és 1943 között pontosabban a következő cikkek 
képezték: 35 M rohamsisak, 35 M kenyérzsák, 35 M kulacs, szíjas pohárkával, 34 M fedett evőcsésze, 
evőeszközökkel, 34 M gázálarc, gázálarctáskával vagy 42 M fémhenger horddobozzal, 39 M tábori 
takaró, 38 M sátorlap-esőgallér, 11 M kettős bőr tölténytáskák, tisztesektől magasabb rendfokoza-
túaknak vagy pisztollyal rendelkezőknek: 35 M pisztolytáska, 10 M gyalogsági ásó bőr hordkészü-
lékkel, 36 M gyalogsági ásó-kapa, 36 M azonossági jegytok betétlapokkal, 42 M khaki hátizsák.  
A 35 M szőrmés tölténybőröndöt, a „bornyút” hivatalosan már nem használták, esetenként a menet-
századok állományát látták el ezekkel, amennyiben a raktári készletek kifogytak. BABUCS ZOLTÁN 
– SZABÓ PÉTER 2013. 172. p. 



24 LUKÁCS BENCE ÁKOS–SZABÓ PÉTER

hát még hordani. Ezt a felszerelést hordta a puskásszázad valamennyi tagja, a 
rajparancsnokokat is beleértve. Az említett posztóruházat pedig téli-nyári viselet 
volt egyaránt. A fegyverzetben annyi volt az új, hogy a rajparancsnokokat német 
géppisztollyal 31 látták el. Minden rajnyi egység egy darab 35 mintájú, korszerű 
golyószórót32 kapott. Engem nem éppen örömömre golyószórósnak osztottak be. 
A golyószórót vállra fektetve kellett hordani, súlya a puskáénál jóval nehezebb 
volt. Puska helyett a golyószórós még pisztollyal is fel volt szerelve. A pisztolyt 
kezelési utasítás nélkül osztották ki. Hogy a fegyver használhatóságáról meg- 
győződjek, egy alkalommal egyetlen lövéssel kipróbáltam még elvonulás előtt. 
A pisztolylőszert megszámlálva adták ki, így a kilőtt egy darab lőszer nálam 
hiányzott, ezért kihallgatásra rendeltek. De Szabados Antal százados nem bün-
tetett meg. Elfogadta védekezésül, hogy a fegyver használhatóságáról akartam 
meggyőződni.

A frontra indított baka öltönyét és harci felszerelését a fentiekben bemutat-
tam. Lássuk a szállítóeszközök helyzetét, használhatóságát. A puskásszázadhoz 
4 lófogatolt jármű tartozott. De a szekerek meg a lovak is a parasztoktól „bevo-
nultatott” lovak és szekerek voltak.33 Hogy hadi célra bevonultatott lovaikért, 
lószerszámaikért és szekereikért hogyan lettek kárpótolva a parasztok, azt nem 
tudom. De egy biztos, ez a felszerelés is elveszett a hadjáratban. A fogatokon 
kívül további kettő ló tartozott még a századhoz. Két nyerges, egyik a századpa-
rancsnoké, másik a lovásza számára. A lovászt, Sárközinek34 hívták, nem kellő 
gonddal használta a saját lovát, ezért felsebesedett a ló háta. A lova felgyógyu-
lásáig Sárközi a nyakán cipelte büntetésből a nyerget. Még erről a bevonultatott 
és hadrendbe állított fogatokról annyit, hogy a katonák háti bőröndjeiket a sze-
kerekre felrakhatták. A vegyes holmikkal telerakott szekerek (országos járművek), 
a lőcsökre akasztott vedrekkel inkább egy karaván képet mutatták. Mivel titok-
ban volt tartva a frontra elvonulás ideje, jónak láttam a távolabb lakó rokonság-
hoz elmenni, elbúcsúzni.

31 A 9 mm-es 40 M Schmeisser géppisztoly 30-as tárral rendelkezett, tűzgyorsasága 350-400 lövés/
perc, hatásos lőtávolsága 200 m volt. LEXIKON 1997. 490. p.
32 A léghűtéses 31 – és nem 35 – M 8 mm-es állványos és normál golyószórók nagyjából beváltak a 
keleti hadszíntéren. Amennyiben alkatrészeik közé por vagy piszok került, ezeket is nehezen lehe-
tett kezelni. Viszonylagos hatótávolsága 1000-1200 méterig terjedt. Tűzgyorsaságuk 350 lövés/perc. 
KATONAI ZSEB-LEXIKON 1939. 7–16. p.
33 A mozgósított honvédalakulatok lóállománya egyrészt az alakulatoknál meglevő kincstári lovak-
ból, másrészt a környékbeli gazdáknak magánhasználatra kiadott, idomított kincstári lovakból állt, 
ezeken kívül a honvédség által nyilvántartott, gazdaságokban lévő ún. igénybevételes lovakat is 
behívhattak. BABUCS ZOLTÁN – SZABÓ PÉTER 2013. 176. p. 
34 Személyére vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.




