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Vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok,
a Magyar Királyi Honvédség

első főparancsnoka
„Én azt állítom, hogy kiváltságos generáció vagyunk,

mert megengedte a Mindenható érnünk, hogy nemzetünk
legnagyobb megpróbáltatása idején adhassuk mindazt,

amit egy nemzet hazájáért adni képes.”1

Vitéz Nagy Pál tábornok neve ma már szinte csak az első világháborúval foglalkozó had-
történészek számára cseng ismerősen, noha életében a középiskolás diákok is tanultak hős-
tetteiről.2 Ki volt ez a nagy formátumú katonatiszt, akinek az életútja a boldog békeidők 
karrierépítési éveitől az első világégés vérzivataros évein át a Trianon után újjászervezett 
Magyar Királyi Honvédség első főparancsnoki tisztéig ívelt? Ezt a fényes életpályát kívánom 
röviden áttekinteni, felidézve Nagy Pál hőstetteit, de nem megfeledkezve vitatott megítélésű 
cselekedeteiről sem. Fontos hangsúlyoznom, hogy élettörténete, pályafutása mindmáig fel-
dolgozatlannak számít – ahogyan erre már néhányan fel is hívták a fi gyelmet.3

EGY FÉNYES KARRIER KEZDETE

Nagy Pál a Borsod vármegyei Senyén (ma Sajósenye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye) szü-
letett 1864. szeptember 18-án Nagy Péter földbirtokos, miskolci gőzmalmi tisztviselő és 
Naményi Karolina gyermekeként.4 Középiskolai tanulmányait a miskolci Helvét Hitvallá-
sú Református Lyceumban végezte.5

A gimnázium hat osztályának elvégzése után a katonai hivatást választva 1881-től a csá-
szári és királyi 26. gyalogezred kötelékében, úgynevezett „csapatosztályban” elvégezte a 
pozsonyi gyalogsági hadapródiskolát – kitűnő eredménnyel.6 1884. augusztus 18-án ha-
dapróddá avatták7 és szeptember 1-jétől a cs. és kir. győri 11. tábori vadász zászlóaljhoz 
vezényelték.8 1885. július 1-jén hadapród-tiszthelyettessé lépett elő.9

1887-ig szolgált a cs. és kir. hadseregben, ekkor ugyanis saját kérésére áthelyezték a Ma-
gyar Királyi Honvédség kötelékébe, ahol a 10. honvéd gyalog féldandárnál nyert beosztást 

1 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban MNL OL) K szekció Magyar Távirati Iroda (a 
továbbiakban MTI) Napi Hírek 1924. szeptember 14. 2. kiadás.
2 „A toporoutzi és rarancei borzalmas küzdelmekről ma már a középiskolák tanulói is tanulnak a világtörténet 
során…” Veszprémy Dezső: Jegyzetek ágyúszó mellett. Toporoutz és Rarance. Miskolc, 1936. 3.
3 Nemeskürty István: Kisebbségben saját hazánkban. I. Bp., 2005. 307.; Balla Tibor: Az első világháborús 
osztrák–magyar tábornokok életrajzának kutatása. Századok 139. (2005) 83–100. 83.
4 Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára (a továbbiakban MNL BAZML) IV. 830. 
Borsod vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 270. kötet.
5 MNL BAZML VIII. 55. A miskolci Református Lévay József Gimnázium iratai 100–104. kötet.
6 A tízéves Vitézi Rend 1921–1931. Szerk.: Szécsy Imre–Oszlányi Kornél–Oszlányi József–Farkass Jenő. Bp., 1931. 
102–105.; 104.
7 Nemes vitéz Nagy Pál nyug. áll. gyalogsági tábornok. Magyar Katonai Közlöny 2. (1927) 109–112. (szerző 
nélkül); 109.
8 HM HIM. Hadtörténelmi Levéltár. Tiszti anyakönyvi lapok. 10852.
9 Gabányi János: A világháború hősei. Vitéz nemes Nagy Pál gyalogsági tábornok. Magyar Katonai Közlöny 3. 
(1922) 169-213.; 194.
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Miskolcon.10  Itt kiválóságát azonnal felismerték11 és rövid ideig tartó századszolgálat után 
zászlóalj segédtisztté nevezték ki.12 „Nem csak az ifj úkor legszebb emlékei, hanem a küzdel-
mes előretörés sikerei révén is felejthetetlen reám ezen idő” – emlékezett vissza 1918-ban.13 
1888-ban megkapta a hadnagyi csillagot.14

1890 őszétől a budapesti felsőbb tiszti tanfolyam hallgatója, amelyet 1891-ben a legjele-
sebbek egyikeként végzett el. Ennek eredményeként 1891 októberében megkezdhette tanul-
mányait Bécsben a cs. és kir. hadiiskolában. 1891-ben a vezérkari iskola hallgatójaként érte 
el a főhadnagyi rendfokozatot.15

1893-ben kiváló eredménnyel fejezte be a bécsi Hadiiskolát, majd különböző csapattes-
tekhez nyert beosztást. 1895-ben századossá lépett elő és még ebben az évben megkapta 
kinevezését a honvédelmi minisztertől mint a Ludovika Akadémia harcászat tanára. 
Emellett oktatott a felsőbb tiszti tanfolyamon és szerkesztette az egyetlen magyar katonai 
folyóirat, a Ludovika Akadémia Közlönyét.16

1895-től ismét különböző alakulatokhoz osztották be csapatszolgálatra. 1906-ban vezér-
kari alezredes, a következő évben Ferenc József a Honvédelmi Minisztérium 10. osztályá-
nak vezetőjévé nevezte ki, ahol a mozgósítási ügyek irányítása lett a feladata.17 1910-ben 

– már mint vezérkari ezredest – osztályparancsnoki állásából felmentették és véglegesen 
csapatállományba helyezték. 1913-ban Pozsonyba vezényelték, ahol a 73. honvéd gyalog-
dandár parancsnoklásával bízták meg.18 E dandár élén érte a mozgósítási parancs kihirde-
tése 1914. július 26-án.

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

A mozgósítást követően a dandárt a galíciai frontra vezényelték, ahol a harcászat egykori 
tanárának immáron a gyakorlatban kellett bizonyítania hadvezetési képességeit – korábbi 
háborús tapasztalatok nélkül. 

Először a piotrkówi ütközetben tűnt ki, ahol felsőbb parancs, illetve jóváhagyás nélkül 
a szomszéd hadosztály megsegítésére beavatkozott annak harcába és a nehéz körülmé-
nyek között vívott ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában.19 Amiért „a 
nehéz harcban álló bajtársak támogatására öntevékenyen támadásra rendelte ezredeit és a 
harc félbeszakítását elrendelő parancs ellenére is kitartott elhatározása mellett” 1918-ban IV. 
Károly király a Mária Terézia Rend Lovagkeresztjével tüntette ki.20

1914. december 4-én súlyos harcok közepette vette át a 38. honvéd gyaloghadosztály irá-
nyítását az orosz csapatok varsó–ivangorodi támadása után kibontakozó – limanowai csa-
taként híressé vált – osztrák–magyar ellentámadás közepette.21 Öt és fél nap alatt 70 km-t 
tett meg az ellenséggel folyamatos harcérintkezésben, nehéz terepen, dermesztő hidegben 

10 Honvédségi Közlöny 1887. november 1. 342.
11 Magyar Katonai Közlöny 2. (1927) 110.
12 Gabányi i. m. 195.; Magyar Katonai Közlöny 2. (1927) 110.
13 10-es Honvéd 9. (1918) 3.
14 Budapesti Közlöny 100. (1888) 3.
15 Budapesti Közlöny 246. (1891) 3.
16 Gabányi i. m. 195.
17 Honvédségi Közlöny 1907. május 8. 141.
18 Honvédségi Közlöny 1913. február 27. 152.
19 Nagy Károly: A magyarság fegyverben. Bp., 1939. 60.
20 A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története. Szerk.: Doromby József–Reé László. Bp., 1941. 181.
21 Gabányi i. m. 183.
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és nagy hóban.22 Az előretörés eredményeként sikerült az 
orosz csapatokat kiszorítani Magyarország területéről.23

1915. június 7-től már a 20. honvéd gyaloghadosztály 
élén állt és a Kárpátokban védte állásainkat a Magyaror-
szág területére ismételten betörő és folyamatosan előre 
özönlő cári hadsereggel szemben. A gorlicei áttörés során 
a hadosztály május 5-én támadásba ment át és május 7-én 
Laborcfőnél „neki adatott az a gyönyörű pillanat, hogy a 
magyar haza területéről az Ő magyar honvédei verték ki az 
utolsó oroszt is”.24 A hadosztály – folytatva az előrenyomu-
lást – már a krosnoi medencében járt, ahol is utolérte az 
olasz hadüzenet híre. A csapatokat azonnal megállították 
és vasúton az olasz harctérre szállították. „Az egyébként 
oly kiváló honvéd gyalogság az itteni magas hegység külö-
nösen nehéz terepén” kimerült és szükségessé vált felvál-
tása.25 

Szűk két hónapos pihenés után Nagy Pál átvette – és 
a háború végéig vezette – a 40. honvéd gyaloghadosz-
tályt, mely „fokoshadosztály” néven híresült el, ugyanis 
parancsnoka kezdeményezésére a katonáknál rendszere-
sítésre került a fokos, ami a közelharc eredményes fegyve-
rének bizonyult – nem véletlen, hogy ez a harceszköz lett 
az egység jelvénye is.26

Nagy tábornok a kelet-galíciai „újévi csatában” 1916. ja-
nuár 11. és 20. között eredményesen állta Nyikolaj Iudovics Ivanov tábornok sokszoros hul-
lámvonalakban előretörő rohamait a teljes – Toporoutz és Rarancze között húzódó – 130 
kilométeres frontvonalon.27 Körültekintő, átgondolt és magabiztos vezetésének köszönhe-
tően az alá rendelt csapatok ragyogó és kimagasló teljesítményt vittek véghez,28 amely hadi-
tettről a hadsereg-főparancsnokság is elismeréssel nyilatkozott. 29 Hadosztályparancsában 
így emlékezett meg a január 19-i rarancei ütközetről: „Büszkén tekinthettek mindnyájan 
tetteitekre. Drága elesett hőseink emlékét soha el nem múló dicsőség fénye övezze. Hála és di-
csőség a Mindenhatónak. Bajtársi köszönetem Nektek, Vitézeim!”30 Ő maga e fegyverténye 
alapján tekintette magát később a Vitézi Rend tagjának.31

22 Gabányi i. m. 182.
23 Losonczi Szkall Kálmán: Uzsok hősei 1914. In Szurmay Sándor: A magyar katona a Kárpátokban. Bp., 2005. 
317.
24 Csendőrségi Lapok 4. (1927) 1.
25 A világháború 1914–1918. Különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére. IX. Bp., 
1940. Szerk.: M. Kir. Hadilevéltár. 46.
26 Vadász Sándor: A freiburgi Militärarchiv Seekt-hagyatékának magyar katonai vonatkozású iratai. 
Hadtörténelmi Közlemények 2. (1981) 279–291.; 285.
27 Dombrády Lóránd: Akiről nem beszélünk: Werth Henrik. I. rész. Hadtörténelmi Közlemények. 1. (2004) 
63–165.; 69–70.; Vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok. Magyar Katonai Közlöny 10–11 (1925) 809–814. (szerző 
nélkül); 811.
28 A császári és királyi II. hadtest kitüntetési javaslata 1916. január 30-án. HM HIM. Hadtörténelmi Levéltár. I. 
világháborús kitüntetési javaslatok. 6844/tiszti.
29 Gabányi i. m. 191.
30 Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Összeáll.: Paulovits Sándor. Kecskemét, 1939.168.
31 Szécsy–Oszlányi–Oszlányi–Farkass i. m. 103.

Nagy Pál 1918-ban,
a Mária Terézia Rend

Lovagkeresztjének átvétele után
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Június 11-én a Brussilow-off enzíva Nagy Pál hadosztályát is érintve Oknánál áttörte az 
osztrák–magyar vonalakat és Pfl anzer-Baltin lovassági tábornok kénytelen volt elrendelni 
a visszavonulást.32 A 40. gyaloghadosztályt az Aranyos-Beszterce völgyében lévő Kirliba-
báig vonták vissza, ahol Nagy Pál feladata a Kárpátokba vezető átjárók lezárása és a Kár-
pátok előterének védelme lett, amely feladatot 1916 júniusától 1917 júliusáig, 13 hónapon át 

– sok orosz előretörést visszaverve – sikerrel teljesítette.33 
1918. július 29-én csapatait a déli harctérre szállították, ahol az Asalone-szakaszon ti-

zenhét súlyos támadást vert vissza október végéig.34 Érdekességként említhető, hogy az itt 
folyó elkeseredett küzdelmek elevenednek meg a 29. honvéd gyalogezredben szolgált vitéz 
Somogyváry Gyula közismert regénytrilógiájának befejező részében, amelynek lapjain fel-
tűnik maga Nagy Pál hadosztályparancsnok is.35

A 40. honvéd gyaloghadosztály 1918. november 3-án, Molinában értesült a fegyverszü-
netről. Az „ellenségeskedést be kell szűntetni! […] Az ellenség előnyomulásával szemben 
ellenállást kifejteni nem szabad, azoknak átvonulást kell biztosítani” – tájékoztatta a kato-
nákat Nagy Pál parancsa.36

Miután fegyelmezetten és teljes egészében hazavezette hadosztályát, 1919. január 1-jé-
vel a Károlyi-kormány – sok más tábornok mellett – kényszernyugdíjazta.37 A történelmi 
események azonban hamarosan új feladatok elé állították az ekkor 54 éves altábornagyot.

A FORRADALMAK UTÁN

Nagy Pál 1919. augusztus 15-én ismét szolgálatba lépett és Schnetzer Ferenc tábornok – a 
Friedrich-kormány honvédelmi minisztere – a Miskolci Katonai Körlet parancsnokává ne-
vezte ki.38

1920. szeptember 25-én a kormányzó gróf Teleki Pál miniszterelnök ellenjegyzésével ki-
nevezte a Vitézi Rend 4-es számú vitézi törzsszékének törzskapitányává, ezzel az Országos 
Vitézi Szék tagjává, amely munkakörben tevékeny részt vállalt a szervezet kiépítésében. 
Május 1-jétől gyalogsági tábornok és a Vitézi Rend főkapitányának helyettese.39 

A kormányzó március 3-án kelt elhatározásával megbízta gyarmatai Dáni Béla altábor-
nagy betegségének tartamára a budapesti katonai körlet parancsnokságával.40 1921. július 
1-jével nyugállományba helyezték.41

1921. október 20-án „Magyarország utolsó törvényes királya, IV. Károly – királypárti ma-
gyar körök biztatására – Svájcból Szombathelyre repült, hogy az uralmat az országban átve-
gye.”42 A királyi csapatok már akadálytalanul közeledtek Budapest felé, amikor a kormány 
október 22-én hajnalban értesült a király visszatéréséről. Ekkor vitéz báró Willerding Re-

32 Gabányi i. m. 191.
33 Dombrády i. m. 69–70.; Gabányi i. m. 191–192.
34 Gabányi i. m. 194.; Vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok. 1925. 812.
35 Somogyváry Gyula: És Mihály harcolt… I. Bp., 1941. 157–159.
36 Andrássy Antal: A fegyveres erő és a hatalom Somogyban, a polgári demokratikus forradalom idején. 
Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 19. (1988) 263–298. 264.
37 8 Órai Újság 1918. december 3. 4.; 8 Órai Újság 1918. december 6. 2.
38 Gabányi i. m. 196.
39 A Vitézi Rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Szerk.: Hellebronth Kálmán. Bp., 1941. 14. 
40 8 Órai Újság 1921. március 5. 8.; Az Est 1921. március 5. 7.; Friss Újság 1921. március 5. 4.
41 Honvédségi Közlöny 1921. június 25. 427.
42 Dálnoki Veress Lajos: Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt (1920–1945). I. München, 
1972. 39.
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zső csapatfelügyelő43 – akit szintén a Mária Terézia Rend Lovagkeresztjével tüntettek ki az 
első világháborúban tanúsított helytállásáért és aki Nagy Pálhoz hasonlóan az elsők között 
felavatott vitézek közé tartozott – „nem értve egyet a királlyal történő szembefordulással, 
beosztásából történő felmentését kérte”.44 Ezért október 22-én Nagy Pált ismét szolgálatba 
helyezték és még aznap délelőtt megkapta a parancsot Horthy Miklós kormányzótól a ka-
tonai ellenállásra.45 A kormány előterjesztésére a kormányzó teljhatalmú katonai parancs-
nokká nevezte ki46 és ismét alá rendelték a budapesti körletparancsnokságot.47

A kormány – amely mindeddig igyekezett megelőzni az összecsapást – a fegyveres ellen-
állás mellett döntött.48 Reggel a kormányzó és a miniszterelnök tanácskozásán Nagy Pál 
azt jelentette, hogy „már elegendő csapatunk lenne Budaörsnél, a katonák azonban nem 
akarják a fegyverüket használni. Egyedül a tüzérek adnak le egy-egy lövést. A védelem ösz-
szeomlik, ha a túlsó oldal támadásba fogna” – emlékezett vissza gróf Bánff y Miklós, akkori 
külügyminiszter.49

A megerősített Nemzeti Hadsereg másnap 11 órakor ellentámadásba lendült, amelynek 
során visszafoglalták Budaörsöt és délután a királypárti csapatok folyamatos visszavonu-
lás után tűzszünetet kértek. Ezzel Nagy Pál teljesítette a kormánytól kapott megbízását és 
megakadályozta a király bevonulását Budapestre. 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG ELSŐ FŐPARANCSNOKA

A kormányzó és a kormány irányában tanúsított hűség Nagy Pál számára karrierje további 
ívelését hozta. 1921. november 1-jén a Honvédelmi Minisztérium VII. osztályának csoport-
főnöke, majd 1922. január 4-én a hivatalosan aznap megalakuló Magyar Királyi Honvédség 
főparancsnoka lett.50 

1925. október 27-én saját kérésére Horthy Miklós állásából – addigi szolgálatai elismerése 
mellett – felmentette, ezzel véglegesen nyugállományba került.51 A kormányzó ugyanezen 
a napon kelt hadparancsában távozása felőli sajnálatának és munkája iránti nagyrabecsü-
lésének és elismerésének adott kifejezést.52

„Minthogy a Vitézi Rendnek a nemzeti közéletben fokozatosabb bevonása kívánatossá vált, 
a felsőház megalakításáról szóló 1926. évi XII. t-c. 6. és 19. §-ai intézkedtek a Vitézi Rend fel-
sőházi képviseletéről.” 53 Ennek megfelelően az Országos Vitézi Szék 1927. január 5-én ülést 
tartott vitéz Hellebronth Antal nyugalmazott tüzérségi tábornok elnöklete alatt, amelyen 
a Vitézi Rend részéről a felsőház rendes tagjának vitéz Nagy Pált, póttagnak vitéz tiszabeői 

43 A Nemzeti Hadsereg (1922. január 4-étől Magyar Királyi Honvédség) főparancsnoka – kezdetben „csapat-
felügyelői”, később „hadsereg-felügyelői”, majd HM VII. csoportfőnöki beosztásban működött. (Szakály Sándor: 
Honvédség és tisztikar 1919–1947. Bp., 2002. 154.)
44 Szakály i .m. 157.
45 Fogarassy i. m. 322.
46 MNL OL K 27. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1921. október 22.
47 Fogarassy i. m. 328.
48 MNL OL K 27. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1921. október 23.
49 Bánff y Miklós: Egy erdélyi gróf emlékiratai. Emlékeimből – Huszonöt év. Bp., 2013. 283–284.
50 Rainer Pál: A m. kir. 307. honvéd gyalogezred jelvényei az első világháborúban: ezredszám, ezredjelvény, 
fokos. In A VIII. Numizmatika és a Társtudományok Konferencia. Szerk.: Nagy Ádám–Ujszászi Róbert. Szeged, 
2011. 210–232.; 217.
51 MNL OL K MTI Napi hírek 1925. október 29.
52 Honvédségi Közlöny 29. (1925) 113–114.
53 Hellebronth i. m. 1941. 14–15.
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Hellebronth Antalt jelölték. Az ezt követő titkos szavazás egyhangúlag helybenhagyta a 
jelölőbizottság felterjesztését.54 

A kitüntető feladat a Korányi-klinika betegágyán érte Nagy Pált, ugyanis egyre sú-
lyosbodó gyomorrákja miatt ekkor már folyamatos gyógykezelés alatt állt. Komolyabbra 
forduló állapota abban is megakadályozta, hogy az új országgyűlés megnyitásának ün-
nepségein részt vegyen.55 Hiába operálták meg a Verebély-klinikán, állapota nem javult. 
Mellhártyagyulladást kapott és végül nagyfokú szívgyöngesége február 10-én, csütörtök 
hajnal 3 órakor halálához vezetett.56 Temetésére 1927. február 12-én került sor.57

Kurucz Ádám

54 A felsőházi törvény értelmében a Vitézi Szék tagjai önmaguk közül választhattak egy felsőházi tagot és egy 
póttagot. Pesti Hírlap 1927. január 6. 5.; Pesti Napló 1927. január 6. 4. 
55 Miskolci Napló 1921. február 11. 3.
56 Pesti Napló 1927. február 11. 14.; Szécsy–Oszlányi–Oszlányi–Farkass i. m. 102.
57 Sírja ma is megtalálható a Kerepesi temetőben: 39. parcella, 1/131. sz. sírhely.

Emlékezés Sebeők Sári
operaénekesnőre

1882-ben született Sátoraljaújhelyen dr. Sebeők Antal katonaorvos, a zempléni orvos és 
gyógyszerész egyesület elnöke és Hübel Szidónia gyermekeként. Nyolcan voltak testvérek 
és mindannyiukat a művészetek szeretetére nevelte édesanyjuk, zongoráztak mind a nyol-
can, volt, aki festett is. A zenei tehetség megvolt nagynénjükben, Pálmay Ilkában (született: 
Petráss Ilona, Ungvár, 1859. szeptember 21.–Budapest, 1945. február 17.) is, aki világhírű 
énekesnő volt.

Édesapja már gyermekként felléptette az ezrede rendezvényein kislányát. Iskoláit Sátor- 
aljaújhelyben végezte, zenei tanulmányait pedig a fővárosban, az Operaiskolában kezd-
te, ahol tanárai Maleczkyné Ellinger Jozefa és Erkel Gyula lettek, majd Bécsben folytatta. 
1901-ben a Népszínház tagja lett, és ekkor ment Bécsbe tanulmányait folytatni, ahol mes-
tere Rosa Papier Paumgartner volt, majd maga Gustav Mahler szerződtette a Bécsi Udvari 
Operaházhoz 1904-ben, amely szerződését 1907-ben felbontotta és egy évadra Frankfurtba 
ment. 

1908-ban hazajött és a Budapesti Operaház tagja lett, ahol 1923-ban örökös taggá lépett 
elő, és mint vezető drámai szoprán működött. A magyar operaszínpadok egyik legkivá-
lóbb és legünnepeltebb művésznője volt, aki szinte a teljes operairodalmat végigénekelte. 
1917. augusztus 25-én nőül ment Lukács Simon miniszteri fogalmazóhoz.

Operaszerepei között gyakran fellépett hangversenyeken, már az 1900-as évek elejétől 
fogva, zajos sikereket aratva. A családban hagyomány volt a népdalok szeretete. Fellépése-
in, ráadásként mindig énekelt ezekből néhányat, ami szintén osztatlan sikert aratott. 

Budapesten kívül fellépett sok vidéki helyszínen is, köztük szülővárosában, Sátoralja-
újhelyen, mind a színházban, mind pedig dalesteken. Nemzeti identitását mutatja, hogy 
1921-ben egy, a Területvédő Liga által szervezett művészesten is fellépett.

Gyermekkorától meleg érzések fűzték a szülővárosához. Szívesen, lelkesen szerepelt az 
újhelyi közönség előtt. Volt, hogy húgával, Mártával együtt, aki akkor a bécsi zeneakadé-


