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heGedűS ELEMÉR	 	 	 	 	 						Soproni	születésű	hősi	halott	tisztek		
	 	 		Galíciában1

A Nagy Háború kezdetén, 1914. augusztus 10-től folyamatosan indultak a zsúfolt katona-
vonatok Galíciába. A soproni katonák Dankl Viktor lovassági tábornok2 parancsnoksága 
alatt álló császári és királyi 1. Hadsereghez, ezen belül a pozsonyi V. hadtesthez (parancs-
nok: báró Puhalló Pál táborszernagy)3 voltak beosztva. A hadsereg augusztus 19-én ké-
szen állt Oroszországba történő bevonulásra.

A háború Galíciában szinte el sem kezdődött, de már voltak áldozatai. Különböző 
balesetekben, betegségekben elhunyt katonák sírjai domborultak a kis falvak templom-
kertjeiben, a plébániai temetőkben. A Kraszniknál (1914. aug. 23–25.), és Komarownál 
(1914. aug. 26. – szept. 1.) vívott ütközetek a cs. és kir. hadseregek javára dőltek el. Ezt 
követően a túlerőben lévő, jobb fegyverzettel rendelkező orosz cári hadsereg visszaszo-
rította az osztrák–magyar alakulatokat. Elkezdődött a visszavonulás. Egyre több lett az 
elesett, sebesült, fogságba esett katona és tiszt. A Sopronból induló alakulatok állományá-
ból is megnőtt a veszteség.

Az V. hadtest állományába tartozó cs. és kir. 76. gyalogezredből – Sopron háziezre-
de – a kasznik-polichnai ütközetben 10 tiszt esett el, megsebesült 24 tiszt és hadapród, 
a legénységi állomány vesztesége kb. 1000 fő volt.4 A magyar királyi soproni 18. honvéd 
gyalogezred parancsnoka, Brunszwik Lajos ezredes már 1914. aug. 21-én kórházba ke-
rült. A galíciai frontra elindult tiszti kar 80 %-a 1914. dec. 1-ig kicserélődött. A m. kir. 7. 
sz. menetezredet, melyben a soproni 18-as és a pozsonyi 13-as honvédek voltak beosztva, 
létszámgondok miatt már szeptember elején feloszlatták. A hadra fogható állományt az 
anyaezredekbe osztották be.5 Ugyancsak fel kellett oszlatni a m. kir. 18. népfelkelő ezre-
det is. Állománya részben a magyar kir. 18. honvédezredhez került, részben újjászervezés-
re visszatért Sopronba. A cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezredből, mely négy századdal aug. 
23-án érkezett Galíciába – két század Szerbiában maradt – 9 tiszt esett el, vagy halt meg 
betegségben 1914 végéig.

Írásomban a Nagy Háború három helyszínén hősi halált halt három tisztjét szeret-
ném bemutatni, akik Sopronban születtek. Életrajzi adataik hozzájárulhatnak az I. Vi-
lágháború kezdete és az azt megelőző időszak jobb megismeréséhez, és módot adnak a 
személyes emlékezésre is.

1   A soproni Közgyűjteményi napon (2014. nov. 4.) elhangzott előadás szerkesztett anyaga.
2   Dankl Viktor Graf von Krasnik (Udine 1854. 09. 18. – Innsbruck 1941. 01. 08.) vezérezredes 1916. máj. 
1-től. A Katonai Mária Terézia-rend parancsnoki kereszt tulajdonosa.
3   Báró Puhalló Pál (Brogl 1856 – Wien 1926) vezérezredes 1916. máj. 1-től.
4   Hadtörténeti Levéltár: I. Világháború II/512/12. sz. doboz
5   Hadtörténeti Levéltár: I. Világháború II/595/6. sz. doboz
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Simonyi Hajas Dezső huszárfőhadnagy
Családi háttere és tanulmányai
Simonyi Hajas Dezső Sopronban született 1882. október 14-én, evangélikus vallású, 
nemességgel rendelkező családban (1. kép).6 Anyja, Zergényi Irma (1861–1943), nagy-
kereskedő családból származott. Apja, Hajas Antal (1853–1929) jogot végzett. Katonai 
önkéntes évét a cs. és kir. 76. gyalogezrednél töltötte le. Részt vett 1878-ban a boszniai 
hadjáratban, megkapta a Hadi Érem kitüntetést. Iskolái befejezése után Sopron Várme-
gye tisztviselői karában dolgozott, különböző beosztásokban. A megyei Árvaszéknél el-
nökhelyettes volt, majd hosszabb ideig a megyei Tiszti Ügyészséget vezette. Alispánnak 
1906-ban választották meg. Elismerten nagy munkabírású, a megyei érdekek követke-
zetes képviselője volt. Alispáni tevékenysége idejéhez fűződik a megye útjainak átépíté-
se, felújítása, az egészségügyi intézetek rendbetétele, a Sopronban állomásozó katonai 
alakulatok elhelyezési gondjainak megoldása, vagy annak elősegítése. Munkája elisme-
réseként a császár és király 1901-ben engedélyezte a család részére a „simonyi” nemesi 
előnév viselését. Kitüntették 1912-ben térítésmentesen a Vaskorona Rend 3. osztályával. 
Az I. Világháború idején a megye polgári lakosainak, a hadbavonultak családjainak érde-
kében végzett felelősségteljes munkát. Elősegítette az elesettek feleségei és gyermekei, 
a sebesültek, a hadirokkantak támogatását. Megkapta 1917-ben a Polgári Érdemkereszt 
2. osztályú kitüntetését. Felajánlották részére a főispáni beosztást, amit nem fogadott el. 
1918-ban nyugdíjba helyezték. Sopronban halt meg 1929. jan. 6-án. Az evangélikus te-
mető kápolnájában, a családi kriptában temették el.

1. kép. Hajas Dezső hadnagyi fotója

6   Kempelen Béla: Magyar nemesi családok. Budapest, 1911, IV. kötet 444. 



104Soproni arcok

Hajas Dezső a család első gyermekeként született, az anyakönyvbe több keresztapa, 
keresztanya van bejegyezve.7 Az elemi iskola után az evangélikus líceumba (ma Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium) íratták be továbbtanulásra. Télen síelt, nyáron úszott.  
A család Csorna melletti birtokán élő rokonoknál a lovaglással is megpróbálkozott. Tu-
dott kerékpározni, a líceumban a vívás alapelemeivel is megismerkedett. Tanulmányai 
során minden évben jó bizonyítványt kapott. Német nyelven kitűnően írt, olvasott, be-
szélt. Az érettségi vizsgát 1899/1900 tanévben jó eredménnyel tette le. Érettségi után a 
Monarchia legjelentősebb felsőfokú tisztképző intézetébe kérte felvételét, az 1751-ben 
alapított Mária Terézia császár- és királynőről elnevezett, Wiener Neustadtban (Bécsúj-
hely) működő katonai Akadémiára. Az Akadémiára a katonai főreál iskolákon végzette-
ken kívül a polgári gimnáziumokban érettségizettek is jelentkezhettek továbbtanulásra. 
Követelmény volt a jeles vagy jó érettségi bizonyítvány és sikeres felvételi vizsga letétele, 
amely német nyelven történt. Írásbeli és szóbeli vizsgát tettek különböző tárgyakból, va-
lamint testnevelésből (torna, kerékpározás, úszás). Hajas Dezső a felvételin jeles és jó 
jegyeket kapott. Testnevelési eredményeit kitűnőre értékelték, szinte minden sportágban 
nagy gyakorlati ismeretekkel rendelkezett.

A Katonai Akadémián 1900. okt. 1-jén kezdte el tanulmányait lovastiszti szakon. Ta-
nultak klasszikus katonai ismereti tárgyakat (történelem, hadtörténelem, katonai taktika, 
térképészet) és szerepelt a tanrendben tereptan, szolgálati szabályzat, fegyver- és lőtan, 
műszaki ismeretek is. Sokat lovagoltak, rendszeres volt a lövészet. Magas szintű volt a 
nyelvoktatás. Német nyelven kívül francia, orosz, olasz, magyar nyelv tanulása volt előír-
va. Tanult szlovákul is, de ennek használatára nincs adat anyagában. Sokrétű volt a test-
nevelés: úszás, vívás, torna, atlétika. Az előadásokat az Akadémiára vezényelt, magasan 
képzett tisztek, illetve külső, polgári iskolákból óraadásra szerződött tanárok tartották. 

Szolgálata a császári és királyi 9. Nádasdy huszárezredben8

Hajas Dezső 1903. aug. 18-án tette le a tiszti esküt, hadnagyi rendfokozatban avatták fel. 
A cs. és kir. 9. huszárezredhez nevezték ki szolgálattételre, Sopronba. A Monarchia leg-
régebbi, 1688-ban alapított huszárezrede 1884 óta állomásozott szülővárosában. A tiszti 
pályaválasztásban valószínűleg befolyásolhatta az itt szolgálatot teljesítő huszártisztekkel 
való ismeretsége is. Az új tiszteket – vele együtt végzett évfolyamtársát, Himmel Heinrich 
huszárhadnagyot és a gyalogságtól áthelyezett Roller Oszkár huszárhadnagyot is – lovag 
Korda Ignác huszár ezredes,9 az ezred parancsnoka fogadta. Az ezred történetének is-
mertetése során bizonyosan figyelmükbe ajánlotta a huszárezredről megjelent könyvet.10

Mindhárom tisztet beosztotta a kötelezően elvégzendő lovagló tanfolyamra. Hajas 
Dezső hadnagy szeretett és tudott lovagolni. A tanfolyamon elsajátította azon ismerete-
ket is, melyeket minden huszártisztnek a szolgálat ellátásához tudnia kellett. Versenylo-

7   Soproni Levéltár: Evangélikus anyakönyv 1882. év
8   Hadtörténeti Levéltár: Tiszti Anyakönyvi lap. AKVI 2492.
9   Lovag Korda Ignác (1858–1918) ezredes, parancsnok 1901. 04. 09.–1907. 06. 07. között. Lovassági 
tábornok 1915. 08. 21-én.
10   Korda Ignác: Geschichte des K. u. K. Husaren-regimentes Graf Nadasdy Nr. 9. 1688–1903. Sopron, 1903.
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vas nem volt, az ezred tisztjei részére szervezett lovasversenyeken (díjlovaglás, díjugratás, 
akadályverseny) azonban részt vett. Minden alkalommal értékelhetőek voltak eredmé-
nyei, célba érkezett. A Győr mellett, 1910. aug. 31-én rendezett ezredversenyen, az 5000 
méteres akadályfutásban, Garibaldi nevű lovával második helyezést ért el. Szolgálati lo-
ván kívül saját lovai is voltak. 

A lovagló tanfolyam jó eredménnyel történt bejegyzése után beosztották lovag 
Jasinsky Lajos huszárkapitány mellé előadónak. Szombathelyen a gyalogos tisztek részé-
re szervezett lovagló tanfolyamokon oktatott. Ezt követően Sopronban az önkéntes isko-
lán volt tanár, Cserny Gyula huszárfőhadnagy beosztottjaként. Mindkét tiszthez baráti 
kapcsolat is fűzte. Részt vett Szombathelyen lovag Jasinsky huszárkapitány esküvőjén, 
valamint meghívták Cserny Gyula huszárfőhadnagy esküvőjére is Sopronba. Győrben 
mint századbeosztott tiszt teljesített szolgálatot. Sopronba visszatérve szakaszparancs-
nokként dolgozott. Gyakorlat során, 1908. májusban leesett a lováról, súlyos lábficamot 
szenvedett. Felgyógyult, további tiszti pályafutására nem volt hatással balesete.

A császár és király uralkodásának 60. évfordulóján, 1908. dec. 2-án megkapta a Ju-
bileumi Keresztet, majd 1909. máj. 1-jén főhadnagyi rendfokozatba léptették elő. Gróf 
Herberstein Herbert ezredes11 ezredsegédtiszti beosztásba helyezte. A parancsnok jól vá-
lasztott, a tiszttársai bíztak benne, érdekeiket képviselte, a legénységi állomány is szerette. 
Apja magas megyei tisztsége alkalmassá tette, hogy ezredét képviselje a város, a megye 
vezetőinek körében. A beosztást 1912 májusáig töltötte be, majd átadta Himmel Hein-
rich huszárfőhadnagynak.

Vezényelték Bruck an der Leitha (Királyhida) városban működő lövő tanfolyamra. 
Elvégezte a géppuskás tiszti tanfolyamot is, és vizsgáit jó eredménnyel tette le. A vezénylés 
befejezése után Pozsonyba irányították, hadtest tiszti iskolára. A cs. és kir. 9. huszárezred-
ből vele együtt gróf Thun-Hohenstein Lénárt huszárkapitány és Hanvay László huszár-
főhadnagy vett részt még a pozsonyi iskolán. Itt kapta meg a Mozgósítási Keresztet 1913 
májusában. A pozsonyi iskola ideje alatt, 1913 végén Bécsben feleségül vette Goeling Ilse 
bécsi úrilányt. A házaspár nem költözött Sopronba. Az iskola befejezése után 1914 má-
jusában bevonult az ezredhez Mitrovicába. Indija (ma Szerbia) községben települt II/4. 
századhoz kapott beosztást. 

A háború első hónapja
A cs. és kir. 9. huszárezredet 1914. jún. 29. után harckészültségbe helyezték. A részle-
ges mozgósítás kihirdetése után – 1914. júl. 25. – a negyedik századot Csalmára, majd 
augusztus első hetében Mitrovicába telepítették át. Az ezred a cs. és kir. 10. lovashad-
osztály (parancsnok: Mayr Viktor altábornagy), a cs. és kir. 8. lovasdandár (parancsnok: 
bauentali Bauer Viktor ezredes) alárendeltségébe tartozott. 1914. aug. 16-án folyambiz-
tosító szolgálatot végeztek, majd századonként, 1914. aug. 18-tól vasúti szállítással in-
dultak Galíciába. A II/4. század parancsnoka: Del Fabro Alfréd huszárkapitány; arcvo-

11   Gróf Herberstein Herbert (1863–1940) ezredes, ezredparancsnok 1909. 06. 07–1912. 12. 20-ig. A Nagy 
Háború során lovas hadosztály, majd lovas hadtestparancsnok.
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nalmögötti tiszt: simonyi Hajas Dezső huszárfőhadnagy; szakaszparancsnokok: tormási 
Bauer Ottó huszárhadnagy, gróf Wencheim László tartalékos huszárhadnagy, gróf Eszter-
házy Károly tartalékos huszárhadnagy, herceg Odescalchi Béla tartalékos huszárzászlós.

A Mitrovica – Zágráb – Pagenhof – Graz – Bécs – Krakkó – Tarnow – Jaroslau út-
vonalon érkeztek 1914. szept. 23-án Oleszyce helységbe, ahol kirakodtak és Krupiec 
községbe meneteltek. A vonat Bécsben a pályaudvaron kb. 4 órát állt, Hajas Dezső itt 
találkozott akkor már várandós feleségével. A cs. és kir. 10. lovas hadosztályt a cs. és kir. 4. 
Hadsereg jobb szárnyához irányították. Feladatul az orosz arcvonal, az orosz alakulatok 
elhelyezkedésének felderítését kapták. A cs. és kir. 9. huszárezred Tarnogrod erdős terü-
letén végzett felderítő tevékenységet. Járőrök indultak az I/1. századból Hanvay László 
huszárfőhadnagy; a II/4. századból Hajas Dezső huszárfőhadnagy és a II/5. századból 
báró Fekete Aladár huszárfőhadnagy vezetésével. A járőrszakasz 10–12 fő huszárból állt, 
és legalább két esetben küldtek jelentést 2–2 fővel.

A Brody és Tormaszow közötti erdős részen a Hajas főhadnagy által vezetett járőr 
több alkalommal ütközött kozák lovasokba, vagy zárt arcvonalba, esetenként tűzharcot 
is folytattak. Egy ilyen tűzharc után a járőrszakaszt egy kozák lovas alakulat az erdő mo-
csaras, szakadékos területére szorította. A fáradt lovakkal innen nem tudtak kitörni. Az 
egyenlőtlen küzdelem során Hajas Dezső huszárfőhadnagy és a járőrszakasz két tagja el-
esett, a Replin nevű tanyaközpont közelében. Hajas Dezső huszárfőhadnagyot a tanya 
lakói temették el, két huszárjával együtt.12 Az ezredhez visszatért huszárok jelentései alap-
ján rekonstruálták az eseményeket.

Hajas Dezsőt az ezredparancsnok javaslatára posztumusz a 3. osztályú Katonai Ér-
demkereszttel tüntették ki, melyet feleségének adták át. Kapitányi előléptetése 1914. nov. 
1-jére volt ütemezve. Fia 1914. október 23-án született, apja után a Dezső nevet kapta, 
de sajnálatosan egy év múlva betegségben meghalt. A Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum-
ban található arcképén a posztumusz kitüntetést mellére ráfestették. A család a soproni 
evangélikus temető kápolnájában emléktáblát helyeztetett el, halála helyének, idejének 
feltüntetésével.13 

Bella Jenő honvéd főhadnagy
Családi háttere és tanulmányai
Bella Jenő 1882. szeptember 19-én született Sopronban, római katolikus polgári család-
ban (2. kép). Anyja Gállfy Mária. Apja a pozsonyi születésű Bella Lajos (1850–1937), a 
soproni főreál-gimnázium történelem – földrajz szakos tanára. Bella Lajos Pozsonyban 
tanult, önkéntes éveit a cs. és kir. 72. „Freiherr Dormus” gyalogezrednél töltötte le. Tiszti 
vizsgát tett, és 1873. nov. 11-én tartalékos hadnagyi rendfokozatba léptették elő. Tanul-
mányai befejezésével 1876-ban Budapesten kapta meg tanári oklevelét. Sopronban, a fő-

12   Hadtörténeti Levéltár: Lelkészi halálozási anyakönyv. 378/94. sz. 
13   Hajas Antalné Zergényi Irma fia halála után a frontújságok és háborús sajtóanyag szisztematikus 
gyűjtésébe kezdett. Gyűjteménye a Soproni Múzeumban található, ld. erről: Osváth Ádám: Újságok a 
frontról. Egy különleges gyűjtemény. Soproni Szemle 69 (2015), 179–186. (A Szerk.)
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reál iskolához 1877. jan. 11-én nevezték ki rendes tanárnak. A cs. és kir. 72. gyalogezred 
tartalékos tisztjeként részt vett a boszniai háborúban, ezért kitüntették a hadi éremmel. A 
magyar kir. honvédséghez történő áthelyezése után a soproni 18. magyar kir. gyalogezred 
szabadságolt állományába került. Tartalékos főhadnagyi rendfokozatba 1883. jan. l-jén, 
tartalékos II. osztályú századosi rendfokozatba 1899. jan. 1-jén lépett elő.14

2. kép. Bella Jenő főhadnagy előléptetése után

Bella Lajos tanári tevékenysége mellett aktívan dolgozott a soproni sportéletben. El-
nöke volt az atlétikai klubnak (1877–1881), a tornaegyletnek (1891–1900). Tagja volt 
1900–1911. között Sopron városi Törvényhatósági Bizottságának. Sopronban több he-
lyen is folytatott régészeti tevékenységet, végeztetett ásatásokat. A várhelyi ásatás munká-
latait, annak eredményeit a cs. és kir. Nádasdy huszárezred regnáló parancsnoka, Ferenc 
Ferdinánd főherceg, ezredes is figyelemmel kísérte és több alkalommal megjelent az ása-
tás helyszínén. A Sopronból távozó főherceg 1882 őszén arany melltűt ajándékozott Bella 
Lajosnak, régészeti munkájáról adott szakszerű tájékoztatásáért. Eredményeit publikálta, 
rendszeresen írt archeológiai értekezéseket,. A gimnáziumban a történelmi és a földrajzi 
gyűjtemény vezetőjeként is tevékenykedett. 1913-ban Budapestre helyezték át.15

Bella Jenő az elemi iskola elvégezése után a reálgimnáziumban folytatta tanulmánya-
it az 1893/94-es tanévben. A második gimnáziumi év elején ismeretlen okból kilépett 

14   Hadtörténeti Levéltár: Tiszti személyügyi anyag 35075.
15   Launinger Ernő: Bella Lajos 1850–1937. Soproni Szemle I (1937), 2. szám, 81–86.
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és magántanulóként vizsgázott a második és a harmadik osztály tárgyaiból. A negyedik 
és ötödik évet újra rendes tanulóként folytatta. Történelemből jeles, német nyelvből és 
vegytanból elégséges, a többi tárgyakból jó eredményt ért el. Jó tornászként tagja volt 
az iskola tornászcsapatának. Tornaversenyeken történt részvétele után költségtérítést ka-
pott az iskolától.16 Az ötödik évfolyam elvégzése után bizonyítványát kikérték, és jelent-
kezett az 1898 őszén a Sopronban megnyitott katonai főreál iskolára. A tiszti kardbojt 
elnyerésének egyik lehetősége volt a katonai főreál iskola három évének elvégzése a sike-
res felvételi után. A főreáliskolát végzettek automatikusan kerültek be a katonai Akadé-
miákra. Ezt követően 21-22 éves korban avatták tisztté, hadnagyi rendfokozatban. Bella 
Jenő sikeresen túljutott a felvételi vizsgán és bekerült az új katonai főreál iskolára. Ötven 
főt vettek fel, akik október 1-jén megkezdték tanulmányaikat az első évfolyamon.17

A katonai főreáliskolán az oktatás a gimnáziumok felső tagozatán elfogadott tanrend 
alapján folyt, kiegészítve katonai szolgálati szabályzat-ismerettel, gyakorlati szakképzés-
sel. Sok testnevelési órát tartottak, atlétika, vívás, nyáron úszás, télen sí, korcsolya volt 
napirenden. A nyelvtanulásra is nagy gondot fordítottak. A magyar nyelv mellett német, 
francia és horvát nyelvet oktattak. Bella Jenő folyamatosa jól teljesített, csupán a német 
nyelvvel voltak gondjai, de az elégséges eredményt minden esetben elérte.

A soproni főreáliskoláról a Ludovika Akadémia valamennyi végzős hallgató jelent-
kezését elfogadta. A tanulmányi év 1901 októberében kezdődött. 1904. aug. 18-án tisztté 
avatták, hadnagyi rendfokozatban. Az avatási rangsorban gyalogos tisztként végzett 30 
növendék között a 15. rangszámot kapta.18 Vizsga eredményei jeles, jó szintűek voltak, 
de német nyelvből csak elégséges. A gyenge német nyelvtudás további előmenetelére is 
kihatással lesz. Az új hadnagyoknak a rendfokozatát egy évvel visszadátumozták, így elő-
léptetésre 1903. szeptembertől számíthatott. (Rendeleti Közlöny 35/1904.) Az avatás 
után a magyar kir. 8. gyalogezredhez kapott kinevezést Lugosra (ma Lugoj, Románia).

A magyar kir. 18. gyalogezrednél 
Bella Jenő hadnagyot 1904. nov. 1-től saját kérésére helyezték át a magyar kir. 18. gyalog-
ezredhez Sopronba.19 Családja, szülei a városban éltek, így lakásgondja hosszú ideig nem 
volt, választott hivatásának élhetett.  Az új tisztet az ezred parancsnoka, Schwaab Alfréd 
ezredes20 fogadta. Ismertette vele az ezred, illetve elődje, a magyar kir. 74. honvédzász-
lóalj történetét. A megszűnt zászlóalj, illetve az ezred zászlója fehér selyem, angyalos cí-
merrel volt díszítve. A zászlószentelés során a zászlóanya tisztét Mária Valéria főhercegnő 
vállalta még 1871-ben. 

Az ezrednél 1896-tól vezették be a kétéves szolgálati kötelezettséget, a harckiképzés 
ez időtől folyamatossá vált. Az őszi királygyakorlatokon minden alkalommal kiváló ered-
ményt ért el. Ezredparancsnoka rövid beszélgetés után beosztotta Bella Jenő hadnagyot 

16   Ld. a Soproni Főreálgimnázium évkönyveit 1893 és 1898 között.
17   Péterfy Károly: A soproni m. kir. Főreál iskola története 1898–1921. Sopron, 1934.
18   Rendeleti Közlöny: 35/1904.
19   Rendeleti Közlöny: 49/1904.
20   Schwaab Alfréd ezredes (1867– n. a.) 1910-től tábornok
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a gyalogos tisztek részére szervezett lovas tanfolyamra, melyet a cs. és kir. 9. huszárezred 
tisztjei vezettek. A tanfolyam célja, hogy a gyalogos tisztek is tanuljanak meg lóval bánni 
és jó szinten lovagolni. A lovagló tanfolyamot Bella hadnagy jó eredménnyel végezte el, 
majd ezután századszolgálatra osztották be. A századnál hamarosan megállapították, hogy 
kiválóan lő a rendszeresített fegyverekből, puskából, pisztolyból. Szakaszparancsnoki 
tisztét jól végezte. A törekvő hadnagyot az ezredparancsnokság javaslatára 1907 őszén 
behívták a Felső Tiszti tanfolyamra.21 A tanfolyamra 20-25 honvédtisztet rendeltek be. 
Bella Jenőt azonban gyenge német nyelvtudása miatt már az első félév után visszahívták, 
vezénylését megszüntették. Elesett attól a lehetőségtől, hogy vezérkari tisztképzésben 
vehessen részt Bécsben, a Kriegschulén. 1908. dec. 2-án megkapta Ferenc József császár 
és király 60 éves uralkodásának évfordulójára kiadott Jubileumi Keresztet. Az ezrednél 
újra szakaszparancsnok volt, majd lövő és géppuskás parancsnoki tanfolyamra küldték 
Királyhidára. 1909. május 1-jén előléptették főhadnagyi rendfokozatba. (Rangsora 36. 
Rendeleti Közlöny 15/1909) A Lövő iskolát igen jó eredménnyel végezte el. Visszatér-
ve ezredéhez, géppuskás parancsnoknak nevezték ki. 1910-ben a honvéd gyalogezredek 
géppuskásai részére rendezett országos versenyen a 28 honvéd ezred között első helyezést 
értek el. A cs. és kir. V. Hadtest 1910. aug. 14-én rendezte meg az alárendelt alakulatok 
tisztjeinek lövő bajnokságát. A több versenyből (pisztoly, sportpuska, hadipuska) álló 
lövészeten a fődíjat a magyar kir. 18. honvéd gyalogezred tisztje, Winkler Rudolf százados 
nyerte el. Érdekessége a versenynek, hogy a második díjat Pekle Béla hadnagy, a harma-
dik díjat Kelemen Károly főhadnagy kapta, akik a cs. és kir. 48. gyalogezred Sopronban 
állomásozó zászlóaljainál szolgáltak. Bella Jenő főhadnagy első díjat vehetett át a 300 és 
400 lépéses hadipuska versenyben. A puskával 400 lépésről céltáblára, 300 lépésről álló 
alakra lőttek. Lövő eredményeire a Ludovika Akadémián is felfigyeltek, vezényelték ta-
nárnak Budapestre. Az egy éves vezénylés során, 1911/12 tanévben a lövészet gyakorlati 
oktatását végezte. Sopronba 1912-ben került vissza, századparancsnok helyettesnek ne-
vezték ki, majd megbízták a századparancsnoki beosztással is. A mozgósítás, hadüzenet e 
beosztásban érte 1914. július végén. 

Egy hónap a háborúban
A Szerbia elleni hadüzenet után (1914. júl. 25.) július 31-én érkezett meg Sopronba a 
mozgósítási utasítás a honvéd gyalogezredhez szóban, majd rövidesen írásban is. Az ez-
red parancsnoka, Brunszwik Lajos ezredes22 tiszti gyűlést rendelt el, ismertette az utasí-
tást. A tisztek egyöntetűen „Éljen a király!”-lyal válaszoltak, és elkezdték a mozgósítási 
parancs végrehajtását. A századparancsnokok beosztottjaikhoz mentek. Útközben Bella 
Jenő megkérdezte barátját: „vajon hogy fognak aludni ma éjjel a hitelezőim?” „Ezt nem 
tudom, de te biztos jól fogsz aludni.” Mire Bella Jenő azt válaszolta: „ma nem alszom, ma 
pezsgőzni kell egész éjszaka”.23

21   M. kir. honvédség és csendőrség névkönyve 1908. 
22   Brunszwik Lajos ezredes (1860–1924) címzetes tábornok 1917. 08. 02-től.
23   Martini Róbert: Egy 18-as honvéd hadinaplója. Sopron, év nélkül.
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Megkezdődött a felkészülés a háborúba indulásra. Az I. zászlóalj a laktanyában 
hajtotta ezt végre. (Zászlóaljparancsnok: Burza Árpád őrnagy,24 zászlóaljsegédtiszt: Je-
szenszky Ernő főhadnagy.) A II. zászlóalj a Fertő menti falvakban, laktáborokban gya-
korlatozott. Bella Jenő főhadnagy az I. zászlóalj 1. század parancsnokaként készült fel az 
indulásra. Szakaszparancsnokai: Schedl Vilmos hadnagy, Telter Jenő hadnagy, Ungar 
Ernő tartalékos hadnagy, Haupt Imre tartalékos zászlós és Takács Antal hadapród.25 Az 
ezredből az I. zászlóalj indult elsőnek aug. 10-én, Sopron – Pozsony – Trencsén – Zsolna 
– Tarnow – Lancut útvonalon.26 Lancutban rakodtak ki, majd Giedlerowka nevű kisvá-
rosba meneteltek. Aug. 20-án Noklikban, már orosz határt átlépve várták a további uta-
sítást. Biskupéig nyomultak előre. Itt volt az ezred tűzkeresztsége, elfoglalták az ellenség 
állásait. Bella főhadnagy százada elsőnek tört be az orosz állásokba, szinte magával húzva 
a többi századot. A Pietrokow melletti ütközetek aug. 29 és szept. 5 között zajlottak. Az 
első napokon az orosz támadást kellett kivédeni, itt sebesült meg az 1. század 3. szakasz-
parancsnoka, Haupt Imre tartalékos zászlós.27 Szeptember 1-jén támadásba mentek át, 
majd ezt követően állásharc alakult ki. Az újabb erős orosz támadás hatására az ezred visz-
szavonta századait. Az I. zászlóalj 1. százada maradt utolsónak, de Bella Jenő főhadnagy 
századparancsnok több katonájával együtt már nem tudott visszavonulni. A vonalban 
esett el, fejlövést kapott. Az elesetteket Pietrokow község keleti részén lévő erdő mellett 
az orosz katonák temették el. 

Az ezred parancsnoka 3. osztályú hadiékítményes Katonai Érdemkereszt kitünte-
tésre terjesztette fel, melyet jóváhagytak.28 A kitüntetést szüleinek adták át Budapesten. 
Sopronban, a főreálgimnázium háborúban elesett öregdiákjainak emléktáblájára felke-
rült a neve.29 A tábla jelenleg nem található. Ugyancsak szerepelt Bella Jenő neve a katonai 
Főreáliskola elesetteinek emléktábláján, amely valószínűleg szintén megsemmisült.

Péteri Takáts Gábor huszárkapitány
Családi háttere és tanulmányai
Péteri Takáts Gábor Sopronban született 1877. október 17-én, polgárosodott nemesi csa-
ládban (3. kép). A család a nemességét I. Ferdinánd királytól kapta 1554 júniusában. A 
nemesi összeírások során az adománylevelek lapjain minden esetben igazolták származá-
sukat.30 Anyja Varsányi Amália. Apja dr. Takáts Dénes (1839–1902), nyugdíjazása előtt 
törvényszéki bírósági elnök volt Sopronban. Répceszemerén született, a soproni líceum-
ban tanult. Jogot hallgatott Bécsben és Budapesten, az ügyvédi vizsgát 1864-ben tette le. 
Állami szolgálatba lépett, 1867-ben szolgabíró, 1869-ben törvényszéki ülnök, majd bíró, 
1890-től elnök.

24   Burza Árpád őrnagy a háború után címzetes tábornok. 1917–18-ban a soproni pótzászlóalj parancsnoka.
25   Takács Antal hadapród 1914. nov. 18-án megsebesült és a kórházban meghalt.
26   „A soproni 18. honvéd gyalogezred háborús története” Hadtörténeti Levéltár I. Világháború II/595. 6. 
számú doboz
27   Haupt Imre tartalékos zászlós 1914. nov. 18-án elesett.
28   Rendeleti Közlöny: 2/1915. 01. 13.
29   Főreál Gimnáziumi Értesítő: 1927.
30   Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedéki táblákkal” XI. kötet Budapest, 1863.
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3. kép. Takáts Gábor huszárkapitány

Legidősebb bátyja, ifj. Takáts Dénes is a jogi pályát választotta, miután államvizsgá-
zott. 1901-től kinevezték Büntető Törvényszéki aljegyzőnek Sopronba, 1906-tól pedig a 
Pestvidéki Királyi Ügyészségen kapott megbízatást, vezető ügyészi beosztásban.31 Még 
két testvére volt, nővére, Valéria (férjezett Károlyi Endréné) és Elemér nevű öccse, aki 
szintén jogi pályára készült. A családban széles körben ismert péteri Takáts Gábor nevű 
nagybácsi, aki 1835-ben a cs. kir. 9. „Miklós cár” huszárezredből ment nyugdíjba mint 
alezredes. A cs. kir. 5. „Radeczky” huszárezredből helyezték át, és I. Miklós orosz cártól a 
Szent Szaniszló Rend 3. osztályú kitüntetését kapta meg.32 Az ifjú Takáts Gábor pályavá-
lasztását valószínűleg nagyban befolyásolta a nagybátyjáról szóló elbeszélések.

Takáts Gábor az elemi iskola után a soproni líceumban kezdett tanulni. Osztálytár-
sai tudták, hogy katona akar lenni. Nyáron úszott, a családi nyaralások során lovaglással 
is próbálkozott. Rendszeresen kerékpározott, télen korcsolyázott, síelt. Foglalkozott at-
létikával, jó tornász volt. Részt vett az iskola vívószakkörének tevékenységében, lőni is 
megtanult. Tanulmányait sem hanyagolta el, minden tárgyból jeles, vagy jó szintet ért el. 

31   Soproni Levéltár XIII/26. sz. anyag
32   Militär-Schematismus des Österrechischen Kaiserthumes Wien 1834.
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Németül anyanyelvi szinten beszélt, írt, olvasott.33 Tanárai törekvését méltányolták, igye-
keztek felkészíteni a szükséges tantárgyakból a továbbtanulásra. Jól érettségizett 1895-
ben. Jelentkezett Bécsújhelyre, a Katonai Mária Terézia Akadémiára. A német nyelvű 
szóbeli és írásbeli vizsgákon igen jól megfelelt, testnevelési vizsgái is kiválóra sikerültek. 
A Katonai Akadémiát 1895. október 1-től kezdte el. A három év során folyamatosan jól 
teljesítette a követelményeket. A záró vizsgákat igen jó eredménnyel tette le. Hadnagyi 
rendfokozatban avatták fel 1898. aug. 18-án és kinevezték a cs. és kir. 13. huszárezredhez 
Kecskemétre.

Szolgálata a háborúig
Takáts Gábor huszárhadnagy 1898. okt. 1-jén jelentkezett szolgálatra Kecskeméten, a 
cs. és kir. 13. huszárezred pótszázad parancsnokánál. Pár napig tartózkodott a városban, 
majd indult Galíciába, Jaroslau kisvárosban állomásozó ezredéhez. Az új tisztet Feigl 
Endre huszárezredes, az ezred parancsnoka fogadta.

A cs. és kir. 13. huszárezredet34 1859. május 10-én szervezett önkéntes könnyű lovas-
hadosztály, valamint az 1859. aug. 17-én alakított hasonló lovashadosztály összevonásá-
val, ezreddé történő átszervezésével állították fel. Az ezred első parancsnoka galántai gróf 
Eszterházy Sándor ezredes volt és hosszabb ideig állomásoztak Welsben.  Első névadó tu-
lajdonosuk herceg Liechtenstein Frigyes lovassági tábornok.35 Ütközetbe 1866-ban, Itá-
liában kerültek. Pulz Johann ezredes lovas dandárjába beosztva részt vettek Custozánál 
az olasz hadsereg legyőzésében. Az ezredet 1862. ápr. 8-tól gróf Szapáry László ezredes 
vezette. Az ezred tulajdonosa 1900. máj. 4-től Vilmos porosz herceg, trónörökös lett.  
A cs. és kir. 13. huszárezred Jaroslauból Lancutba került át, innen tértek vissza Magyaror-
szágra. Az ezredtörzs és a II. osztály Székesfehérváron, a I. osztály Tolnán állomásozott. 
A pótszázad, a tartalék, a kiképzés folyamatosan Kecskeméten települt.

Feigl Endre ezredes az ezredtörténet ismertetése, a vezető tisztek bemutatása után 
századszolgálatra osztotta be az érkezett új tisztet és vezényelte a dandár tiszti iskolára, a 
lovagló tanfolyam elvégzésére. Takáts Gábor huszárhadnagy jól lovagolt, tudott a lóval 
bánni, bár ismeretei még hiányosak voltak. Versenyeken nem indult, az ezredversenyekre 
benevezett, eredményei nem voltak számottevőek. Elkezdte a dandártiszti iskolát, ahol 
az elméleti vizsgákon „igen jó” eredményeket ért el. A gyakorlati vizsgákon viszont csak 
„megfelelő” értékelést kapott. A tanfolyamon a gyakorlati tárgyakból a következő évben 
újra vizsgázott, most „jó” eredménnyel végzett.36 Századbeosztott tisztként, illetve az al-
tiszti iskolán tanárként teljesített szolgálatot. A Jubileumi Emlékérem kitüntetést 1898. 
dec. 2-án kapta meg, a császár és király uralkodásának 50 éves évfordulója alkalmával. 
Az ezrednél 1902. november 1-jén főhadnaggyá lépett elő. A minősítéseiben minden év 
során igyekvő, jó hozzáállású, jó elméleti tudású tisztként jellemezték. Parancsnokai elfo-

33   Soproni Evangélikus Líceum évkönyvei 1887–1895.
34   Dernyey (Szlávik) György: A Jász-Kun huszárezred története. Budapest, 1941.
35   Herceg Liechtenstein Frigyes lovassági tábornok ezredtulajdonos 1861. okt. 25-től 1885. máj. 1-ig.
36   Hadtörténeti Levéltár Tiszti anyakönyvi lap 9300.



113 Soproni arcok

gadták és támogatták jelentkezését a Hadi Akadémiára. Felvételi vizsgán elérte a jó szin-
tet, mivel német nyelvtudása is jó volt, 1903. okt. 1-től újra Bécsbe költözött a Vezérkari 
tiszti iskola elvégzésére. 

Két nehéz, tanulással, gyakorlatokkal teli évet töltött el Bécsben. A vezérkarhoz 
jelölt tisztek katonai tárgyakat, nyelveket tanultak. Hadseregszervezés, hadtörténelem, 
vezérkari szolgálati ismeret, vezetési ismeretek, tereptan, stratégia, taktika, erődítéstan 
(műszaki), aknász, utász, árkász, hidász ismeretek szerepeltek. A nyelvoktatás keretében 
a francia, olasz, orosz volt elsősorban, illetve egy szabadon választott nyelv a Monarchia 
valamely nemzetiségének nyelve közül (szlovák, román, horvát). Anyagában nem sze-
repel, ezek közül melyiket tanulta, vagy melyiket kellett használnia. Nyelvismeretével 
kapcsolatban feljegyezték, hogy beszél franciául. Naponta volt lovagló óra, több esetben 
a Práter területén. Az oktatás általában reggel 7 órakor kezdődött és késő délután ért vé-
get. Este harcászati, hadműveleti írásbeli feladatokat oldottak meg, vázlatokat, térképeket 
rajzoltak. A jelölteket osztályozták, eredményességi sorrendet állapítottak meg közöttük, 
mely a későbbi szolgálati beosztást nagyban befolyásolta. Takáts Gábor huszárfőhadnagy 
a Hadi iskolán jól teljesített, „igen jó” eredménnyel vizsgázott. Az éves „császár” gyakor-
laton ellenőrző tisztként szerepelt. 

Miután jelentését leadta, a debreceni magyar királyi honvéd lovasdandárhoz vezé-
nyelték vezérkari szolgálati gyakorlatra, 1905. november 1-jén. Két év után, 1907. no-
vember 1-jén Gyulafehérvár következett, a cs. és kir. 69. dandárparancsnoksághoz ka-
pott beosztást. A dandár parancsnoka, gróf Scheuchentuel Viktor (1857–1938) tábor-
nok fogadta, törzsmunkára osztotta be.37 Szolgálati tevékenységéről jó minősítést adott.  
A dandár a cs. és kir. 35. hadosztály kötelékébe tartozott, mely Kolozsváron állomásozott.  
A négyévi gyakorlati időszak után azonban nem vették át vezérkari szolgálatba. Megkapta 
a Bronz Katonai Érdemérem kitüntetést, vörös szalagon, majd visszavezényelték lovas-
tiszti szolgálatba. 1909. év elején rövid ideig Nagyszebenben, a cs. és kir. 12. huszárezred 
állományába került, a törzsnél dolgozott.38 Az ezrednél kapta meg a császár és király trón-
ra lépésének 60 éves évfordulójára alapított Jubileumi Keresztet 1908. dec. 1-jén. Az év 
során, május l-jén Miskolcra helyezték át a cs. és kir. 15. huszárezredhez. Századtisztként 
az önkéntes iskola tanáraként, az altiszti iskola parancsnokaként szolgált. 

Az ezredtől vezényelték Királyhidára, lövő és géppuskakezelő tanfolyamra és a gép-
puska parancsnoki vizsgát is letette. Az ezredhez visszatérve géppuskás szakaszparancs-
nok volt. 1911 júliusában a cs. és kir. 7. „Vilmos német császár és porosz király” huszár-
ezredhez került Nyíregyházára. Géppuskás osztag parancsnokának nevezték ki. A cs. és 
kir. 7. huszárezredtől a géppuskás osztagot áthelyezték a cs. és kir. 10. „Friedrich Wilhelm 
porosz király” huszárezredhez, 1912. szeptember hó folyamán (parancsnok: Alois Ritter 
Klepsch-Kloth von Roden ezredes, 1863–1957) Az ezredtörzs Budapesten állomáso-
zott. A pótszázad, a tartalék és a hadkiegészítő Székesfehérváron települt.

 

37   Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer für 1905. Wien 1904.
38   Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer für 1910. Wien 1909. 
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A háború
A cs. és kir. 10. huszárezred a részleges mozgósításra, valamint a déli határvidékre, 
Mitrovica városba történő elvonulásra 1914. július 28-án kapta meg az utasítást. 
Az ezred rövid idő alatt készenlétben állt, az I. osztály 1. százada július 30-án, a József 
pályaudvaron megkezdte a bevagonírozást és indultak rendeltetési helyükre.
Az ezred parancsnoka: Markovits Kálmán alezredes

- Segédtiszt: Strosser Ákos kapitány
- I. osztály parancsnoka: Pust Jenő őrnagy
- II. osztály parancsnoka: dálnokfalvi Bartha Imre alezredes
- Géppuskás osztag parancsnok: Takáts Gábor kapitány, beosztottjai: tasnádi 

Szántay Jenő kapitány és margittai Margittay József főhadnagy
Az első szerelvény 1914. aug. 31-én késő este érkezett Mitrovicába. A mozgósított, 

háborúba induló huszártisztek arany zsinóros, világoskék atillában, prémes, világoskék 
mentében, zsinóros veres nadrágban voltak felöltözve. A csákó viaszosvászonnal bevon-
va, vállukon az aranyozott kartus. Az ezred Mitrovica mellett, kukulevici falunál gyüle-
kezett, bevárva a hadosztály több alakulatának beérkezését. A hadosztály parancsnoka: 
Mayr Viktor tábornok (1852–1933), a 4. dandár parancsnoka: Losert Gusztáv tábornok 
(1858–1922), a 8. dandár parancsnoka: Bauer Viktor ezredes (1867–1937).39

Székesfehérvárról a kiegészítés aug. 3-án érkezett. Az ezred feladata a Száva folyó biz-
tosítása volt. Egy-egy szakasz átment a folyón, de a géppuskások bevetésre nem kerültek. 
Augusztus 18-án Zágráb – Cilli – Bécs – Prerau – Odenberg – Jaroslau útvonalon indul-
tak Galíciába. Lubaczow állomáson rakodtak ki és a cs. és kir. 4. Hadsereg kötelékében 
kaptak beosztást. A kirakódó helyről lóháton indultak Tomasow irányába. Részt vettek a 
komarowi ütközetben, majd az azt követő előrenyomulásban és a visszavonulásban is.40 
Fő feladatul a hadsereg szárnyának biztosítását kapták, valamint összeköttetést kellett tar-
taniuk a cs. és kir. 3. Hadsereggel. Az ezred, és benne a géppuskás osztag szinte állandóan 
igénybe volt véve. Orosz támadások elhárításában, felderítő műveletek biztosításában, 
előőrsök védelmében vették igénybe őket. A géppuskás osztag mindig az utolsók között 
vonult hátrafelé. Takáts Gábor kapitány és Szántay Jenő kapitány október hó folyamán 
Bronz Katonai Érdemrendet kapott hadi szalagon. Szántay kapitány megsebesült és he-
lyére a 1. századtól alsó-mátyásföldi báró Matyasovszky Zoltán került.

A lovashadosztályt december 1-jén kivonták a XI. hadtest alárendeltségéből és új 
feladatot kaptak az induló hadjáratban.41 A lapanowi – limanowai hadjárat során, dec. 
6–8. között a cs. és kir. 10. huszárezredből báró Fiath Béla kapitány vezetésével különít-
ményben, Alt-Sandec, majd Neu-Sandec elfoglalására induló különítményben a géppus-
kások is ott voltak. A cs. és kir. 10. lovashadosztály, benne a cs. és kir. 10. huszárezred 
Limanowánál, a jablonieci hegyen létesített gyenge védővonalba került. December 10-én 
este a cs. és kir. 10. huszárezred is a védővonalban volt. A hegygerincen lévő 2. sz. védelmi 

39   Kozma Miklós: Egy csapattiszt naplója. Budapest, 1931.
40   Kozma Miklós: Egy csapattiszt naplója. Budapest 1931.
41   A Világháború 1914–1918. VII. kötet. Hadtörténeti Levéltár Budapest 1937.
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szakaszon Hertelendy Miklós huszárkapitány volt a parancsnok. Ide került még az ezred 
5. százada, a cs. és kir. 59. gyalogezred egy része, a cs. kir. 34. Landwehr gyalogezred egy 
százada, a 212. Landstrum zászlóalj fél százada. Ezen a védővonalon kerültek állásba a 
10. huszárezred géppuskásai.42 Az osztag és az 1. szakasz parancsnoka Takáts Gábor kapi-
tány, a 2. szakasz parancsnoka Margittay József főhadnagy volt. A két szakasz kb. 150–180 
méter távolságban helyezkedett el. Az állás elfoglalása után Takáts Gábor felkereste a 2. 
szakaszt, tájékoztatta beosztottjait, hogy kb. reggel 6 óra körül érkezik a váltó alakulat. 
Támadás esetén addig tartani kell az állásokat. „A belünket itt lehet hagyni, a géppuskákat 
nem!” közölte, majd beosztottjaitól elköszönve hozzátette: „Isten adja, hogy megérjük 
a hajnalt”. Az állásához visszatérve éberségre intette huszárjait. Az orosz támadás kora 
hajnalban kezdődött, visszaszorították a védőket, elfoglalták a géppuskákat. Takáts Gá-
bor kapitány az irányzó eleste után a géppuska mögé feküdt, lőtte a támadó oroszokat. 
Homloklövést kapott, azonnal meghalt.43 

Az elesett tiszteket Tymbarkban temették el. Takáts Gábor kapitány földi maradvá-
nyait a család hazahozatta, jelenleg Ostffyasszonyfán van eltemetve (4. kép). Halálát a 
121. sz. (1915. 02. 06.) veszteséglista közölte. Az ezredparancsnokság az ütközet után 
3. osztályú Vaskorona Rend kitüntetésre terjesztette fel. A kitüntetést feleségének adták 
át.44 A soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium és az evangélikus templom falain elhelyezett 
márvány emléktáblákra rávésték nevét az I. Világháború hősi halottai közé.

4. kép. Takáts Gábor huszárkapitány sírja (Horváth Sándor gyűjteményéből)

42   Julier Ferenc: Limanowa. Budapest, 1937.
43   Landauer Béla: Glória – A géppuska hőse. Budapest, 1916.
44   Kitüntetési javaslat: 109084 számon, Hadtörténeti Levéltár




