
Átány szülötte: 
Ötvös Imre 
vezérőrnagy 

Szülőfalujában az az utca őrzi a nevét, ahol élete utolsó öt esztendejében lakott. Hatvanöt 
éves korában saját kérésére helyezték nyugállományba, és ez alkalommal a Lipót-rend 
lovagkeresztjével tüntet ték ki. Ki volt ez az ember, aki a katonai pályán tábornoki rangot ért 
el? 

1850. szeptember 29-én született Átányban. A négy elemi elvégzése után műmolnármes-
terséget tanult, később al-, majd főmolnárként dolgozott . 

1871. április 14-én rendes sorozás út ján került a magyar királyi hadsereg első honvédhad-
osztályához, és a következő évben már tizedesi rendfokozatot kapott. 1875-1876-ban a 
Ludovika Akadémia t isztképző tanfolyamára járt, amit jó eredménnyel végzett el. Hadapród 
lett. Hamar kitűnt társai közül, ezért egyre magasabb beosztásba helyezték. 1876. december 
l - jén az ezred altisztképző iskolájának parancsnokává nevezték ki, és 1879-1886 között a téli 
időszakban vezette az altisztképző tanfolyamot. 1882-től ezenkívül utász-szakaszparancs-
nok is a fegyvergyakorlatok idején. 1883. május elsején a honvéd-főparancsnokság elismerés-
ben részesítette az ezred altiszti iskolai kiképzés terén elért eredményeiért, és egy év múlva 
főhadnaggyá léptették elő. 1886 nyarán a tüzérség tartalékából áthelyezett tisztek tanfolya-
mának parancsnokaként tevékenykedett. 

Jó munkájának elismeréseként nagy megtiszteltetés érte: 1886. október l-jétől 1893. 
szeptember 30-ig lovaglótanár a Ludovika Akadémián a tisztképző és felsőbb tisztképző 
tanfolyamon. Feladata a tényleges állományú tisztképző tanfolyamon részt vevő gyalogsági 
növendékek lovaglásban való kiképzése. 1890-től II. osztályú, majd egy év múlva I. osztályú 
százados lesz. Tíz éven keresztül ezt a rendfokozatot viseli. 

1893. október l - jén Debrecenbe helyezték századparancsnoknak. Állomáshelye később 
Gyula , ahol 1896. október 20-ig ugyancsak századparancsnok volt. 1896. október 28-tól 
1897. június 30-ig mint törzstisztjelöít a törzstiszti tanfolyam hallgatója. 

A tanfolyam elvégzése után, november végén Marosvásárhelyre helyezték, ahol 1900. 
április 24-ig teljesített szolgálatot. Az erdélyi városban ideiglenesen kétszer is (1898-ban és 
1900-ban) ezredparancsnoki teendőkkel bízták meg. Az utóobi alkalommal már felvetődött 
megbízatásának állandósítása, mert a parancsnoka azt írta róla, hogy alkalmasnak tartja 
ezredparancsnoknak. 

1900. április 25. és 1906. február 17. között Pápán szolgál. Itt lesz törzst iszt : őrnaggyá, 
majd alezredessé nevezik ki. A honvéd lovassági felügyelő és közvetlen parancsnoka is 
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alkalmasnak tartja ezredparancsnoknak. 1906-ban visszatér Marosvásárhelyre, és az ottani 9. 
honvéd huszárezred ezredparancsnoka lesz. Ez év novemberében ezredessé léptetik elő. A 
dandárparancsnoka igen jó minősítést ad róla. 1912-ig marad a Székelyföld fővárosában. 

1912. május 14-én jut el katonai pályájának csúcsára: vezérőrnagyi rangot kap, egyidejűleg 
a 2. és a 9. honvéd huszárezredből álló 4. honvéd lovasdandár parancsnoka lesz Debrecenben. 
1912. december 10-én munkája elismeréseként Ferenc József Ötvös Imrének és törvényes 
utódainak magyar nemességet és az Átányi előnevet adományozza. 

Ezután - vezérőrnagyi rendfokozatának megfelelően - továbbra is dandárparancsnokként 
dolgozott . 1913-1914-ben Kassán, illetve 1914. május elsejétől Zalaegerszegen szolgál. 1914. 
augusztus 5-én egészségi állapotára való tekintettel a szolgálat alól felmentették, és 
várakozási állományba Került. A következő év első napján pedig - saját kérésére -
nyugállományba helyezték. Nyugdíjazásakor állandó lakhelyének Zalaegerszeget jelölte 
meg. Ezt az elhatározását később megváltoztatta, és nem Zalában telepedett Te, hanem 
visszatért szülőfalujába. 

A hátralevő nyugdíjaséveit Átányban élte le. Zárkózott lett, szórakozni nem járt sehova 
sem. Rendszeres napi programjai közé tar tozot t viszont, hogy délutánonként a pónilovával 
végigkocsikázott a falun. A nyugdíjba vonulás után egyenruhát nem viselt, de rangjához 
méltón öl tözködött . A faluban vett egy házat a később róla elnevezett utcában. Ma is áll ez az 
épület, igaz, más formában. Lakásának bútorzata nem volt különleges. Egy szoba katonai 
tárgyaival volt tele: kitüntetései, kardok, sarkantyúk, tiszti ruhák sorakoztak itt. Három 
lovat tartott . Több éven át a Káposztás-kertet (12 katasztrális hold volt) bérelte. Mivel 
egyedül élt, háztartását rokonai vezették. Amikor a románok 1919-ben bejöttek Magyaror-
szágra, s Átányba is, Ötvös tábornokot tettlegesen is bántalmazták, féltve őrzöt t katonai 
tárgyai epy részét elvitték. Öregkorában elég magányosan élt. 1920. február 8-án hunyt el. 
Temetésén ott volt a falu lakosságának többsége. 

Az u tókor sem feledkezett meg róla. 1943. november 16-án katonai tiszteletadással avatták 
fel az akkor elkészült síremlékét, melyet a hadimúzeum és a rokonság közreműködésével a 
magyar honvédsereg állíttatott. 

Az átányi régi temetőben levő sírját egy iskolai osztály gondozza. 

Vörös Dezső 

For rá s : Hadtörténelmi Levéltár, Budapest; Ötvös Imre személyügyi anyaga 

HÍREK 
XI. Országos -nemze tköz i c i te ra tábor 

Tiszakécskén 

A Honismeret 1987/1. számában már 
hírt adtunk a tiszakécskei citerások tevé-
kenységéről és a Citerabarátok Köre 
nyári tiszakécskei táborairól. Most 
örömmel jelenthetjük, hogy mint azóta 
minden évben, úgy 1991-ben is sikerült, 
immár tizenegyedszer is megrendezni ezt 
a nagy nyári citerástalálkozót. 

1991. július 20-tól augusztus 10-ig tar-
tott a táborozás, háromszor egyhetes cso-
por tokban, 137,90 és 145 fővel. Tekintve, 
hogy a táborozás önköltséges, s résztve-
vői általában nem a leggazdagabb em-
berek (tanulók, tanárok, gyári munká-
sok, parasztemberek stb.), igen nagy 
eredménynek tekint jük, hogy a változó 
körülményekhez igazodva, de változat-

lan alapelvek szerint élt, működöt t a 
tábor. Vezetői most is Pribojszky Mátyás 
citeraművész és Zoboki Józsefné tisza-
kécskei tanárnő voltak. A résztvevők is s 
a citerát okta tók is többnyire fiatalok. A 
tanításból igen tevékenyen kivette a ré-
szét Olsvai Ildikó tanárnő és a tiszakécs-
kei Tisza '83 művészegyüttes két tagja, 
Szőke Péter és Urbán Zoltán. A táborla-
kók főleg magyar népdalokat tanultak, 
csiszolva, finomítva játéktechnikájukat. 
A legügyesebb citerások azonban - a 
tábor hagyományai szerint - a komolyze-
nei művek citeraátiratait is megtanulták. 

1992-ben kb. júl. 10-től 30-ig kétszer 
tíznapos csoportokban tervezik a szerve-
zők a táborozást , hogy több idő legyen a 
gyakorlásra, a baráti beszélgetésekre, a 
tábortűz körüli szabad éneklésre is. 

Tajti Erzsébet 
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