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ILLÉSFALVI PÉTER 

„gyopár a sapKánK dísze”

hegyivadásztiszt-képzés a magyar királyi honvéd ludovika akadémián

(Írott Szó Alapítvány – Magyar Napló, Budapest, 2015. 200 o. ISBN: 978-615-5195-26-6)

A csapat- és fegyvernemtörténet művelése a magyar hadtörténetírás feladatkörébe tar
tozó – intenzitását tekintve korszakonként változó – tevékenység volt. A két világháború 
közötti időszakban a Nagy Háború csatáiban résztvevő és kiemelkedő haditetteket vég
hezvivő katonák, tisztek, tábornokok és a hősiességük keretét adó alakulatok történeti 
feltárása és bemutatása nagy lendülettel indult el a ’20-as évek közepétől és folytatódott 
egészen a rendszer fennállásáig. A második világháborút követően a regnáló új politikai 
hatalmak vezetői a felbomló, megszűnt hadsereget és annak állományát különböző jel
zőkkel (horthysta, fasiszta, népellenes) illették, és tevékenységük megörökítését, az utó
kor számára történő továbbadását egyenesen károsnak, sőt, bizonyos időszakokban akár 
büntetendőnek tartották. Mindezeket figyelembe véve nem túl meglepő, hogy a hadtör
ténetírás hosszú ideig negligálta a mikro-szintű hadiesemények és szervezetek kutatását. 
Lassú módosulás az ellenforradalmi rendszer és hadseregének megítélésében a ’80-as 
évek kezdetétől–közepétől figyelhető meg, amikor először jelentek meg a különböző peri
odikákban a politikai elfogultságoktól mentes közlemények, tanulmányok – a mostani 
kötet lektorának, Szakály Sándornak első publikációi is – a magyar királyi Honvédség 
működéséről, egyes fegyvernemeinek kiemelkedőnek tekinthető ténykedéseiről. Változás 
és egyben fellendülés a rendszerváltást követő években bontakozott ki, melynek követ
keztében, ha nem is „régi dicsőségében és fényében”, de ismét jelentős figyelem irányult 
a csapat-és fegyvernemtörténet művelésére a hadtörténetírás keretében.

Illésfalvi Péter a Hadtörténeti Múzeum fiatal munkatársaként a ’90-es évek elejétől 
kezdte el a hegyicsapatok történetének szisztematikus feltárását, vélhetően a már koráb
ban kialakult érdeklődését és elkötelezettségét valósíthatta meg a tudományos műhely 
falai között. A magyar királyi Honvédség hegyi csapatnemének alakulatairól, történeté
ről, a második világháborúban való harccselekményeiről rendkívül kevés forrásanyaggal 
rendelkezünk, így Illésfalvi Péter több éves, évtizedes történészi kutatómunkája elsősor
ban a fellelhető levéltári dokumentumokra, az egykori részvevők írott és az oral history 
visszaemlékezéseire támaszkodva próbálta meg rekonstruálni, összegezni és közzé tenni 
e különleges csapatnem történetét.1 

Most megjelent kötetében első ízben kaphatunk információkat egy érdekes, izgal
mas és eddig feltáratlan témakörből, az 1939 októbere és 1945 májusa között fennálló 
hegyicsapatok egységeit, alegységeit vezetni hívatott hegyivadász tisztek oktatásának 
megszervezéséről, a kiképzés fordulatos mindennapjairól. A szerző mondanivalóját két, 
egymást kiegészítő tartalmi egységben tette közzé. Az első részben bepillantást nyerhetünk 
a történelmi előzményekről, a revíziós politika sikerének következtében a magyar királyi  

1  A hegyicsapatok szervezettörténetéről szóló tanulmánya: Illésfalvy Péter: A hegyicsapatok megszer
vezése a magyar királyi Honvédségnél 1939–1940-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 113. (2000) 4. sz. 743–
770. o.
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Honvédség keretében felállításra kerülő hegyicsapatok hadrendi- és létszámnövekedé
séről, majd a Ludovika Akadémia önálló hegyivadász alosztályának megszervezéséről  
és működéséről. A második rész, amely az Arcképcsarnok címet viseli, a hegyi kikép
zést kapott akadémikusok (három avatás során 83 fő) és közvetlen parancsnokaik élet
rajzi adatait tartalmazza.

A hegyicsapatok genezise a XIX. század végére és a XX. század elejére tehető. 
Elsősorban azon európai hadseregek hadrendjeiben jelentek meg ezek a speciális kato
nai alakulatok, ahol a terepviszonyok (magashegység, magas középhegység) ezt megkö
vetelték és a szélsőséges domborzati és időjárási viszonyok közepette is képesek voltak a 
hadvezetés számukra előírt harctevékenységek sikeres végrehajtására. Az első egységek 

– tartozhattak bármely fegyvernemhez (gyalogság, tüzérség, lovasság), vagy szakcsapa
tokhoz (utász, híradó, vonat) az egységes hegyicsapatok elnevezéssel Franciaországban, 
Németországban, Olaszországban és az Osztrák–Magyar Monarchiában jöttek létre. Ez 
utóbbi területén az 1900-as évek első évtizedében kerültek felállításra Tirol központtal 
a cs. kir. Landwehr állományába tartozó 1–2–3. lövészezredek. A Nagy Háború során 
a m. kir. Honvédségben is állítottak fel hasonló kötelékeket, bár ezek többnyire ad hoc-
jellegű csapatok voltak, és a „hegyi” elnevezést elsősorban a rendszeresített lövegtípu
soknak (hegyiágyú, hegyitarack) köszönhették. A világháború befejezését követően 
Magyarország új terepviszonyai nem követelték, a trianoni szerződés előírásai pedig nem 
tették – hosszú ideig – lehetővé az ilyen jellegű csapategységek megszervezését. Változás 
a revíziós politika sikerei nyomán bontakozhatott ki, Kárpátalja és Észak-Erdély csatla
kozása nyomán vált szükségessé a hegyi és határvadász dandárok, a hegyivadászzász
lóaljak valamint a határvonalak szorosainak, hágóinak lezárását biztosító erődszázadok 
felállítása. A megnövekedett létszámú és szervezetű hegyicsapatok irányítására a kez
deti időszakban a Ludovika Akadémia felavatott, elsősorban gyalogos hadnagyai közül 
vezényelték az arra rátermetteket és a speciális körülményeket vállalókat. A későbbiek 
(1942–1943) folyamán tüzér, huszár és vonat fegyvernemű tiszteket is beosztottak, bár 
továbbra is a gyalogos tisztek dominanciája érvényesült.

Az önálló hegyivadász tisztképzés Ludovikán történő bevezetésének gondolata a 
Honvédség felső vezetőinek körében feltehetően 1942-től válhatott egyre időszerűbbé. Az 
önálló hegyivadász alosztály felállításának pontos idejét és rendeleti számát a szerző kuta
tása során nem tudta egyértelműen megállapítani, amit bizonyossággal feltárt, az Makrai 
Zoltán századosnak, a komoly harctéri tapasztalatokkal rendelkező és egy géppisztoly-
sorozat által jobb kezére megrokkant tisztnek megjelenése az akadémikus lövészzász
lóalj törzsénél, 1943. szeptember 1-jén. Az ő szervező munkájának köszönhetően indult 
meg november végén – december elején a hegyisportok iránt érdeklődő és síelni tudó II. 
és III. évfolyambeli akadémikusok között a toborzó munka. A m. kir. Honvéd Ludovika 
Akadémia hegyivadász alosztálya teljes, 35 fős létszámmal először 1944. január 10-én, 
az orvosi vizsgálat napján állt össze – ez az időpont tekinthető a megalakulás hivata
los dátumának. Az új kötelék első megmérettetésére a Kárpátokban (Fekete-havas, Pop 
Iván csúcs körzete) megtartandó magashegyi január 13–26-i sítanfolyamon került sor.  
A szerző a kiképzés emberpróbáló mindennapi nehézségeit elsősorban a visszaemlékezé
sekre támaszkodva idézi fel, mutatja be. Megtudhatjuk, hogy Makrai százados célkitű
zése a kiképzési terv összeállításakor az 1939/40-es finn–szovjet téli háború tapasztalata
inak megismertetésére és – a lehetőségek szerint – elsajátítására irányult, hiszen a sítalpa
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kon nesztelenül sikló, kis létszámú, összeszokott finn csapatok számos győzelmet arattak 
a sokszoros technikai és számszerű fölényben levő, de a terepet nem ismerő, s a téli harc 
sajátosságaira fel nem készített szovjet csapatokkal szemben. A kiképzési napok – mint a 
Ludovikán – itt is a csuklógyakorlatokkal kezdődtek, melynek része volt a síbottal együtt 
történő hóban futás. Ezt követően került sor a síoktatásra, majd a tanultak begyakorlása 
céljából egy 3 kilométeres sífutásra. Szinte minden nap gyakorolták a hóba való beásást, 
a meredeken való siklást, a védelem megszervezését – mindezt teljes menetfelszerelés
sel. Az átlagos kiképzési napok szürkeségét néhány különleges feladat gyakorlása sza
kította meg. Így a jégmászás, melynek során több tíz méter magas jégfalon való feljutást 
kellet végrehajtani, felszereléssel, fegyverzettel együtt. Ehhez nem csak átlagon felüli  
fizikai teljesítményre, hanem komoly mászó-technikai tudásra is szükség volt az akadé
mikusok részéről. A lavina-kiképzés során azt az alapelvet kellett szinte sulykolás-sze
rűen begyakorolni, hogy lavinába kerülve a sítalpak lerázását követően úszómozdula
tokkal kíséreljék meg magukat a felszínen tartani. Ugyancsak a kiképzés részét képezte 
a szabadban való éjszakázás és táborozás fortélyainak megismerése, a lombsátor, az esz
kimó hókunyhó („iglu”) építése, valamint a tűzgyújtás elsajátítása. A kiképzés befeje
ződésével, január 26-án – záró gyakorlatként – sítalpon Rahóra kellett lesiklani a teljes 
állománynak, harcfeladatok végrehajtásával. Másnap megtörtént a berakodás, és két nap 
múlva érkeztek meg Budapestre. 

A leendő hegyivadász-tisztek ezt követően visszakerültek eredeti ludovikás tantermi 
egységeikbe, hiszen az új alosztály csak a terepen folytatott gyakorlatokon különült el 
az akadémia lövészzászlóaljától. Magyarország bombázásának megkezdését követően 
sor került az akadémia hallgatóinak kitelepítésére, így a lövészzászlóalj három százada 
a Cserhát községeibe települt. Mivel a hegyivadász század ismét önálló kötelékként sze
repelt, így ők külön lettek elszállásolva Cserhátszentiván faluban. A harcászati, tereptani, 
műszaki és híradó kiképzések mellett az iskolaparancsnokság terveiben hamar megfo
galmazódott egy sziklamászó tanfolyam megszervezése, amelynek helyszínéül a Békás-
szoros környékét, a háborús viszonyok közepette is közkedvelt üdülőhelyet, a gyilkostót 
választották. A mászó-kiképzést 1944. június 17-től július 18-ig tartották, amelyet a 
salzburgi XVIII. védelmi körzetparancsnokságtól vezényelt hegyivadász tiszt, Rudolf 
Margreiter hadnagy és két hegyivadász altiszt segített. A gyakorlati és elméleti kikép
zés a felkészítés első nyolc napján megszakítás nélkül folyt. El kellett sajátítaniuk a cso
mózás tudományát, a kötelek átvezetését, a biztosító kötél felkötését, tartását. Sulykolták 
az alapkövetelménynek számító hárompontos mászás fogásait (egyszerre mindig három 
végtaggal kell kapaszkodni, támasztani – két láb, egy kéz), de az is vérükké kellett vál
jon, hogy mászás közben senki se kerüljön pontosan a másik fölé. A hegymászás fortélya
inak elsajátítása mellett még egy fontos gyakorlat kényszerű megtanulása várt a leendő 
tisztekre, az öszvérek szabályos felmálházása. A lőszer, élelmiszer, a gyalogsági nehéz
fegyverek, vagy a tüzérségi felszerelések csak ezen állatok segítségével voltak mozgatha
tóak a hegyi viszonyok között, így ennek gyors és szakszerű megtanulása elengedhetet
len volt a leendő hegyivadász hadnagyoknak. A fárasztó kiképzési napok befejeztével, ha 
éppen nem szerepeltek éjszakai feladatok, a szolgálatban lévők kivételével a század tagjai 

– parancsnoki engedéllyel – részt vehettek az üdülő társasági életében, hiszen a környező 
villák – dacára a közelgő háborúnak – tele voltak a hegyek közt pihenőkkel. A kolozsvári 
Nemzeti Színház művészei is közéjük tartóztak, így az akadémikusok – energiaszintjük



896 

Szemle

től is függően – a társaság hölgytagjaival kapcsolatot is teremthettek. A kor ünnepelt szí
nésznője és szépségideálja, Szeleczky Zita a század parancsnokával, Makrai százados
sal került nem éppen szalonképes viszonyba egy alkalommal, amikor egy patakmeder
ben történő kötelék-kúszás szemtanújaként felelősségre vonta a századost az „embertelen 
bánásmódért”. A frontot megjárt parancsnokot ez annyira megdöbbentette, hogy a vissza
emlékezők beszámolói szerint – a ludovikás tisztekre általában jellemző lovagiasság és jó 
modor elhagyásával – keresetlen szavakkal utasította el az illetéktelenül beavatkozó, erős 
felindultságában talán ostobának is minősített nőszemély számonkérését. A művésznő 
esetleges lelki megrázkódtatásáról az akadémikusok – a későbbiek során is – udvariasan 
hallgattak visszaemlékezéseikben. 

A sziklamászó tanfolyam befejeztével a század 1944. július 21-én indult vissza, hogy 
Budapestet érintve Várpalotára érkezzen, az avatás előtti nagy együttműködési gyakor
latra. Ennek végeztével rövid szabadságolások következtek, majd a terveknek megfele
lően 1944. augusztus 20-án került sor a fiatal hadnagyok felavatására a kormányzó részvé
telével. A 126 gyalogos hadnagy között 37 fő viselte a hegyivadászok megkülönböztetett  
jelzéseit: a fajdkakastollas, szemernyős tábori sapkát, a havasi gyopárt, a kardot markoló 
turulos határvadász-jelvényt. A hadnagyok zöme, 22 tiszt az erőd alakulatokhoz, míg a 
maradék 15 fő a határvadász-zászlóaljakhoz került beosztásba és kezdhette meg szolgála
tát. Ez a vártnál hamarabb következett be, hiszen Románia augusztus 23-i kiugrása követ
keztében a szabadság helyett a harctérre kerültek a felavatott hadnagyok. Heten haltak 
hősi halált az elkövetkező hónapokban, míg a többiek sebesülésekkel, fogsággal élték túl 
a háború megpróbáltatásait.

Magyarország háborús hadszíntérré válása természetesen kihatott a tisztképzés, közte 
a hegyivadász évfolyam sorsára is, így az előzőekben ismertetett készségek elsajátítására 
már sem a megfelelő hely, sem az idő nem állt rendelkezésre. A helyzetnek megfelelően 
az új elképzelések szerint a Ludovika akadémikusai az Alföld megerősítési munkálata
ira felállított munkászászlóaljak alparancsnoki állományát adták volna az egyre közeledő 
front árnyékában. A visszavonulások, menetelések és a Honvéd Vezérkar főnökének tiltó 
parancsa ellenére előforduló harcbavetések közepette az akadémikusokat október köze
pén Székesfehérvárra, majd Körmendre telepítették. A második hegyivadász évfolyam 
hadnaggyá avatására is itt került sor 1944. november 15-én, melynek keretében 21 fő vált 
hivatásos tisztté. Többségük – erős felsőbb parancsnoki presszió hatására – a „Hunyadi” 
magyar SS és a Szent László hadosztályokba került beosztásokba és ezzel egyidejűleg 
bevetésekre. Egy fő 1945 februárjában halt hősi halált a sziléziai Stransnál, a többiek kivé
tel nélkül hadifogságba kerülve élték túl a harcokat. 

Az utolsó hegyivadász évfolyam szakasz-állományú tagjait 1945. január 11-én szál
lították Drezda érintésével a garmisch-Partenkirchen melletti Mittenwald kisvárosában 
lévő Hegyivadász Tiszti Iskolába. Itt, a hegyek által körülzárt idillikus, „békebeli” körül
mények között – jellemző német precizitással – indult meg a kiképzés. Ez kiterjedt a  
síoktatásra, az elsősegélynyújtás elméleti-gyakorlati elsajátítására, a lavinaveszély felis
merésére és elhárítására, valamint a tantermi foglalkozások keretében a nyomtaposó osz
tag feladatainak és a sítalpas harcjárőr ellenségmegtévesztő ténykedéseinek megtanulására.  
A tanultak magashegyi viszonyok közötti alkalmazására 1945. február 10. és március 9. 
között a 2756 méter magas Birkkarspitze közelében lévő kiképző táborba vonultak el a 
tisztjelöltek. A mostoha körülmények következtében jó néhány addigi szokás feladására 
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kényszerültek. Így a borotválkozást és a napi egyszeri tisztálkodást csak este lehetett 
elvégezni. Mindezek a másnap reggeli gyakorlatok elviselését tették lehetővé, hiszen az 
éjszaka folyamán képződő természetes zsírréteg védelmet nyújtott a hideg ellen. Március–
április folyamán tovább folytatódott a német hegyivadász alakulatokkal történő közös 
gyakorlatozás, az egymás elleni labdarúgó mérkőzések, a bajtársi esték, a mozi- és szín
házlátogatások. Az utolsó évfolyam (25 fő) felavatására 1945. április 26-án került sor a 
német iskolaparancsnokság és a teljes személyi állomány részvétele mellett. Az új had
nagyokat a körzetben lévő 85. újonckiképző ezred 3. és 4. zászlóaljaihoz helyezték. Valós 
tevékenység kifejtésére már nem maradt idő, hiszen május 1-jével valamennyien ameri
kai hadifogságba kerültek. A garmischba való menetelés előtt az amerikai őrség tagjai 
kifosztották őket, majd egy útközbeni pihenő alkalmával megmaradt értékeiket a lágerek
ből kiszabaduló zsidók vették el. Ezzel a Ludovika Akadémián szervezett hegyivadász 
alosztály 16 hónapos története véget ért.

A honvéd hegyicsapatok hatéves történetének olvasmányos és sok, eddig nem ismert 
részletének bemutatása mellett a szerző kötetének második, Arcképcsarnok elnevezésű 
részében az alosztály parancsnokai és beosztott tisztjeinek, a német sziklamászó oktató 
keret parancsnokának és három alkalommal felavatásra kerülő hadnagyoknak – rendel
kezésére álló – életrajzi adatai olvashatóak. A közel 80 személyt tartalmazó adattár rend
kívül gazdag és érdekes ismeretanyagot tartalmaz, mindenekelőtt a 1945. utáni életpályák 
alakulását illetően. Különösen az első 37 fős avatás részvevőinek további sorsa mutat igen 
változatos életutakat. Az előző életpálya lezárásaként, a nyugati vagy a szovjet fogságból 
visszaérkezők nagy többsége feladta korábbi katonai hivatását és valamilyen polgári szak
képzettség megszerzésére törekedett. Ennek eredményeképpen számosan magas beosz
tásokig is eljutottak a kádári korszakban és lettek vállalati igazgató-helyettesek, főmér
nökök, főosztályvezetők, osztályvezetők, tanárok vagy éppen mentőállomás-vezetők. 
Mások nem voltak ilyen szerencsések, valós, vagy vélt, a hatalom által veszélyesnek ítélt 
cselekedettel vagy egyszerűen csak szimpla véleménynyilvánítással kerültek az állam
védelem-állambiztonság látókörébe és szenvedtek el különböző repressziókat. Néhányan 
egy rövid ideig szerencsésnek érezhették magukat, hiszen megkezdett katonai pályafu
tásuk folytatódni látszott a fokozatosan kiépülő és megszilárduló Rákosi-diktatúrában, 
és lehettek a megszerveződő határőrségnél századparancsnok-helyettesek, őrsparancs
nokok, vagy valamelyik katonai tanintézetnél előadó tanárok. A reményteljes karrierek 
érdekében néhányan még a kommunista párttagságot is vállalták. Az új rendszer azon
ban nem akarta befogadni a volt „ludovikásokat”, így többségük 1952–1953-ban feladni 
kényszerült katonai pályáját. Kivételek persze előfordulhattak, így például Ady Zoltán 
esetében, aki szovjet hadifogságból való hazatérését (1948. június) követően a katonai 
felderítés kötelékébe kerülve futott be sikeres karriert és vált a MNVK 2. (Felderítő) 
Csoportfőnökség tájékoztató részlegének elismert szakmai tudású osztályvezetőjévé, 
majd 1976 szeptemberében alezredesi rendfokozattal került nyugállományba. 

A recenzens elismerve a kötet tudományos értékeit és fenntartva továbbra is pozitív 
véleményét nem tekinthet el egy apró kritikai megjegyzéstől, amely a könyv elolvasása 
után – önkéntelenül – megfogalmazódott benne, nevezetesen miért nem élt a szerző a fen
tebb elkezdett elemzések nyújtotta lehetőségekkel, ami által – véleményünk szerint – még 
izgalmasabb, színesebb lehetett volna a hegyivadász-tisztek, zárt, veszélyekkel teli és 
ebből is következően mélyen bajtársias világának feltárása és bemutatása.



898 

Szemle

Mindez természetesen nem befolyásolja Illésfalvi Péter megjelent kötetének magas 
szakmai színvonalát, olvasmányosságát és a több éves kitartó kutatómunka eredménye
inek elismerését. Ennek következtében jó szívvel ajánlhatom mindenki számára, aki 
érdeklődik a hadtörténet, a fegyvernemi alakulatok működése, tevékenysége iránt.

Okváth Imre

RÜDIgER W. A. FRANZ

das ss-fallsChIrmjäger bataIllon 500/600.

sein einsatz in ungarn und in der ardennenoffensive

(Band 3. Nation & Wissen Verlag, Riesa, 2015. 618 o. ISBN: 978-3-944580-08-1)

Rüdiger W. A. Franz harmadik könyve 2015 végén jelent meg, még terjedelmesebb 
és vastagabb, mint az előző kettő ugyanebben a témában. Rengeteg fénykép (96–185., 
338–530. o.) került a fejezetek végére, melyek jórésze a szerző saját fotója, a többi külön
böző intézmények, szervezetek (Imperial War Museum, National Archives, US-Army, 
US-Signal Corps) gyűjteményéből származik. A képanyag bizonyos hányadát eredeti ira
tok, katonakönyvek és kitüntetési dokumentumok facsimile másolatai (170–183., 532–
493. o.) alkotják. A kötet két fejezetből áll: az első a második magyarországi bevetést,  
a „Panzerfaust” vállalkozást, valamint az odáig vezető utat ismerteti (14–95. o.), a máso
dik a zászlóalj 1. századának szereplését taglalja az ardenneki offenzíva során (186–337. o.).

A könyv végén található szakirodalmi és felhasznált forrásokat tartalmazó összeál
lítás francia, olasz, magyar nyelvű szakirodalmat egyaránt tartalmaz, valamint német 
forrásokat a Bundesarchiv – Militärarchiv iratai közül: az OKW/WFSt, az OKW West, 
a H.gr. B. iratait, az OKL FüSt. hadinaplóit, a BA – MA RL 2 III/731, RH 2/2599, RH 
7/287. jelzettel ellátott iratcsoportok forrásait; az Amerikai Egyesült Államok forrásai 
közül pedig a National Archives és az U. S. Army Archives iratait építette be a könyvbe.

Az események jobb megértéséhez az 500/600. Waffen-SS ejtőernyős zászlóaljjal közö
sen harcoló alakulatokról és az általános katonai helyzetről esik szó. A rendelkezésre álló 
források „bősége” miatt a szerző kénytelen volt a kötetet befejezni a megerősített, feltöl
tött 1. század ardenneki harcokból való visszatérésével, megfogalmazásával élve „a könyv 
kezelhetetlen lenne és az olvasót csak elfárasztaná”. A könyv első része tehát a máso
dik magyarországi bevetést (Budapest elfoglalása) – a „Panzerfaust” vállalkozást – és a 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó elmozdításáig lezajló eseményeket elemzi. 
(A könyvben találhatunk utalást a folytatásra: a zászlóalj krónikáját lezáró negyedik kötet 
az Alsó-Oderánál lezajlott harcokat, és a visszavonulással és a hadifogságig vezető utat 
fogja részletezni.)

Sajnos a szövegrészben található néhány hiba, például: az 1. magyar hadsereg pusz
tulása a Donnál (16. o.), elírások: Nagy-Kanisza (17. o.), Dunavöldar (36. o.), riadóztatott 
magyar ejtőernyős ezred;1 Hardy Kálmán vezérfőkapitány nevének elírása (Hárdy) a 48. 

1  A magyar ejtőernyős ezred csak 1944 októberében jött létre; addig csak a m. kir. „vitéz Bertalan Árpád” 
1. honvéd ejtőernyős zászlóalj létezett.


