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FORRÁSKÖZLÉS

„Mi lesz, hogy lesz! Ki csinál most legjobban!”

Ágh Zoltán tartalékos főhadnagy  
hadi naplója, 

1944. december 21. – 1945. március 21.

RAINER PÁL

A napló írója

Ágh Zoltán 1910. május 18-án született a 
szepességi Késmárkon. Szülei id. Ágh István 
(Vajasvata, Pozsony vm. 1875 – Farkasgyepű, 
1970) gazdatiszt, uradalmi intéző és Szabó Gi-
zella (Késmárk, 1883 – Budapest, 1943) voltak, 
akik Késmárkon 1905-ben kötöttek egymással 
házasságot. Zoltán az elemi iskolát Vas megyé-
ben, a gimnáziumot a bencéseknél Sopronban 
és Győrben végezte. Az 1921-es soproni nép-
szavazás alkalmával ő is lelkesen osztogatta 
a Magyarország melletti kiállásra felszólító 
röplapokat. A győri érettségit követően 1928. 
október 1-én vonult be katonai szolgálatra a m. 
kir. 3. honvéd gyalogezredhez Székesfehérvár-
ra, amit 1929-től 1932-ig Debrecenben, a m. kir. 
11. (1930-tól Bocskai István nevét viselő) hajdú 
ezred egyetemi századánál folytatott. 1929-ben 
karpaszományos őrmesterré lépett elő. Közben 
párhuzamosan elvégezte a Debreceni Gazda-
sági Akadémiát, ahol okleveles gazdai képesí-
tést kapott. 

Ágh Zoltán karpaszományos 
őrmester. Szipál Ábrahám udvari 

fényképész felvétele,  
Debrecen 1929–1932 között. 
(Ágh Magdolna tulajdona,  

Farkasgyepű)
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Átmenetileg többféle állás és munkanélküliség között hányódva, végül a pan-
nonhalmi Szent Benedek-rend Járiföld-pusztai gazdaságában lett segédtiszt. A 
bencés-rend számos birtokán megfordult, három év múlva már intéző volt. Vé-
gül Szántód-pusztáról (Somogy vm.) 1939 nyarán Pannonhalmára került. Far-
kasgyepűn ismerte meg későbbi feleségét, Dobó Magdolnát (Somogyszob, 1911. 
okt. 23 – Farkasgyepű, 2002. ápr. 25.), akinek édesapja, Dobó Jenő a veszprémi 
püspöki erdészet vezetője volt.1 Farkasgyepűn 1940. jan. 22-án kötöttek házassá-
got. Házasságukból három gyermek született: Péter (Szombathely, 1941. jan. 22.), 
Pál (Szombathely, 1942. okt. 2.) és Magdolna (Debrecen, 1943. szept. 27.).

Közben több ízben teljesített tartalékos 
katonai szolgálatot. 1936. szeptember 1-jétől 
élelmező tiszti tanfolyamot végzett Székes-
fehérvárott, majd zászlóssá lépett elő. 1937. 
szeptember 1-jétől élelmező tisztként hadgya-
korlaton vett részt a 16. honvéd gyalogezrednél 
Győrött, s hadnaggyá lépett elő. 1938 szeptem-
berétől decemberig (a felvidéki bevonulással 
kapcsolatban), majd 1939 márciusától áprilisá-
ig (Nagysurányban, Nyitra m.) élelmező tiszt-
ként szolgált. 1940-ben lépett elő főhadnaggyá. 

A Magyar Néphadsereg Pápa járási kiegé-
szítő parancsnoksága által 1958. március 26-
án kiállított katonakönyve szerint2 1944-ben 
szeptember 15-étől teljesített szolgálatot. Fenn-
maradt 1944-es naplója alapján viszont csak 
december 21-től követte nyomon az esemé-
nyeket. Ezen végül is szerencsésnek mondha-
tó – hiszen közvetlen harci eseményekben nem 

kellett részt vennie – szolgálata a m. kir. Honvédség végső dunántúli harcainak 
időszakára esett. Ha csak rövid időre is, de a 20. honvéd gyaloghadosztály pa-
rancsnokának segédtiszti beosztásában a neves írót, br. Wass Albert tartalékos 
zászlóst váltotta fel néhány napra.3 1945. március 20-án leszerelt.

Az 1945-ös földosztáskor 15 hold földet és egy tehenet kapott. Intézői lakását 
viszont 1945 júliusában 24 óra alatt el kellett hagynia – abba ugyanis a járási 

1 Dobó Jenő és a Dobó család életéről: ÁGH 2014., DOBÓ 2018.
2 Ágh Magdolna tulajdonában.
3 Wass Albert hozzá írt levelét (Jacksonville, Florida, USA, 1982. nov. 23.) leánya, Ágh 

Magdolna ma is őrzi.

Ágh Zoltán tartalékos hadnagy 
1937–1940 között. 

(Ágh Magdolna tulajdona, 
Farkasgyepű)
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rendőrkapitányság költözött –, s ő feleségével és három kisgyermekével szük-
séglakásban (az apátság egyik félig kész ingatlanában) nyert elhelyezést. Az új 
rezsim – tiltott könyv birtoklásáért – rövidesen fél évre rendőri felügyelet alá he-
lyezte. 1946 novemberétől költöztek át Pannonhalmáról apósához Farkasgyepű-
re (Petőfi Sándor utca 14.). Ő azonban tekintettel mezőgazdasági munkakörére, 
továbbra is sokfelé, családjától rendszeresen távol dolgozott. 1955. szeptember 
20-ától a Városlődi Állami Gazdaságnál helyezkedett el főagronómusként. Köz-
ben 1955-ben – mondvacsinált vádak alapján – 11 napot ült a győri börtönben. 
1958. február 13-án – megfosztva tartalékos főhadnagyi rendfokozatától – lefo-
kozták. Tevékeny, változatos – a kor- és sorstársaihoz hasonlóan nem egyszer 
hányatott – pályafutás után 1971-ben ment nyugdíjba. Idős korában is érdekel-
ték közösségének közügyei, lakóhelyének múltja, története. 97 éves korában 
vasdiplomás agrármérnökként 2007. június 3-án hunyt el Farkasgyepűn.4

Itt közreadott 1944/1945-ös hadi naplóját Veress D. Csaba a veszprémi Ba-
konyi (ma Laczkó Dezső) Múzeum történésze5 1985/1986-ban már felhasználta 
„Harcok a Balatoni védelmi vonalban (1944. december – 1945. március)” című tanul-
mányának megírásakor,6 de a napló teljes szövege most kerül első ízben bemu-
tatásra.

A naplót egy 16x23 cm-es méretű füzet, négyzethálós papírlapjaira kék 
színű tintával írta. Jelenleg összesen 21 lapot tartalmaz, amelyeket a jobb felső 
sarkukon piros színű tintával írt számokkal 1-től 42-ig terjedően beszámozott. 
A lapokat utóbb kitépték a füzetből. A füzet borítója nincs meg. A naplórészt 
egy további 12 lapból álló, azonos méretű, de sima (nem négyzethálós), grafit-
ceruzával írt feljegyzéseket tartalmazó rész egészíti ki. Ez részben a m. kir. 
20. honvéd gyaloghadosztály parancsnokságának egyes osztályait, illetve az 
azokat vezető és oda beosztott tisztek nevét tartalmazza, másrészt feltehetően 
egy-egy utalás szerűen felírt szóval az elintézendő ügyeket. Az utóbbi rész 
feljegyzéseit később – nyilván amikor az ügyeket már elintézték, vagy egyéb 
módon aktualitásukat veszítették – gyakran áthúzta. (Ezen legutóbbi rész köz-
lésétől eltekintettem.)

A naplót jelenlegi tulajdonosa, Ágh Zoltán leánya, Ágh Magdolna írta be szá-
mítógépbe Farkasgyepűn, 2021 januárjában.7 A szöveget az eredetivel egybevet-
ve magam javítottam. Az eredeti írásmódot mindenütt változatlanul hagytam.

4 ÁGH 1997., S. BONNYAI 1990.
5 Életéről, munkásságáról: RAINER 2014, RAINER 2019.
6 VERESS D. 1986.
7 A napló leközlésének engedélyezését, egyes adatok pontosítását Ágh Magdolnának há-

lásan köszönöm.
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A napló

1944. december 21. – Este ½ 8-kor Muki8 lakásán kapom a parancsot, hogy  a 
megalakult 16/4. lövész menetszázad9 22-én berak  Győrszabadhegyen, s vas-
úti szállítással Tapolcára lesz irányítva. 120-an vagyunk 6 lóval. Az emberek 98 
%-ban frontot jártak, kiknek pótkeretük már menekült, s úgy lettek Győrbe a 
16/5. törzspót szd-nál összegyűjtve, s menetszázadba beosztva. Véletlen: ma-
gam a pk. okl. gazda; Sulyok Balázs hdgy. okl. gazda; Nikházy Dániel szak. pk. 
hadapród őrm. szintén gazda. Ez lett a paraszt szd. Nikházy egyébként Gorove 
uradalomban van, Apát ismeri.10

XII. 22. – Készülődés, felszerelés pótlás. D. u. 4-kor kivonulás az állomás-
ra a 16/5. szd-al együtt. Este Laci11 kijött elbúcsúzni. Sajnos három waggonunk 
hiányzik, így nem indulhatunk. Az éjszakát „40 embernek vagy 6 lónak” jelű 
szálloda egyik nem fűtött példányában12 „aludtuk” 40-en. Kezdődik! A hiányzó 
waggon reggelre sem jön meg; így állunk, várunk, fázunk.

XII. 23. – D. u. végre megjön a várt 3 waggon, köztük egy német oldalbejá-
rós személykocsi. Nagy az öröm; lesz padunk, még WC. is. E kocsiból egy két 
szakaszos fülkét lefoglalok a „parancsnokság” részére. Este 8-kor jövő Pápa i 
személlyel megy együtt szerelvényünk. Lefekszünk s készülünk az indulásra. 
Örömre üröm! A várt személy megérkezik ugyan, de oly-nagy a szerelvény, 
hogy a mi 10 kocsinkat nem tudja elvinni. Újra maradunk. Szobánk pedig kezd 
kihűlni, befagynak az ablakok, fázunk.

XII. 24. – Reggel ¼ 7 kor egy német lőszervonathoz csatolnak s végre el-
indulunk. Nagy a hideg. Simán beérünk Pápára, ott alig 20 perces állás után 
megyünk tovább. Indulás óta príma az ütem. Mezőlakra érünk, tele minden 
vágány. Úr Isten hogy megyünk el innen?! Sehogy! Celldömölk tele van, nem 
fogad; állandóan szembe jönnek a keletre menő katona vonatok.

8 Ágh Zoltán fivére, Ágh István (Késmárk, 1906. aug. 29. – New Jersey, USA, 1987) győri 
OTI-tisztviselő. 1945. márc.-ban Ny-ra menekült. Amerikában házmester volt, New 
Yorkban, majd később New Jerseyben élt.

9 M. kir. 16. (győri) honvéd gyalogezred 4. menetszázada.
10 Ágh Zoltán apja, id. Ágh István (Vajasvata, Pozsony vm., 1875 – Farkasgyepű, 1970) 

ekkor Sályban (Borsod vm.) a Gorove-Szinyei birtokon  volt uradalmi  intéző.
11 Ágh Zoltán testvére, Ágh László (Késmárk, 1908. febr. 11. – New Jersey, USA, 1998. 

febr. 8.) ügyvéd, tart. m. kir. tüzér főhadnagy, az 1942/1943-as doni és az 1944-es galí-
ciai, kárpáti harcok résztvevője. 1945. márc.-ban Ágfalvánál hagyta el Magyarországot. 
Átmenetileg Ausztriában és Olaszországban élt, majd Amerikában telepedett le. Volt 
pékinas, később banktisztviselő, végül revizor.

12 Értsd marhavagon.
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Pápán halljuk, hogy Bicske felett az oroszok átlépték a Győr–Pest-i vasutat. 
Jó érzés, hogy viszont mennek a katona vonatok.

D. u., este kis tolatgatások kivételével állunk Mezőlakon. Spekulálunk, hogy 
lehetne befűteni hideg lakosztályunkat. Nem megy! Minden beszerzési lehető-
ségre a tulajdonosok éberen vigyáznak. Egy jó ötlet! Hozzuk be a konyha 75lt-es 
üstjét. Remek! Megtörtént s pillanatok alatt kellemes a meleg. De okos ember 
volt a kályha feltalálója!

Este hatkor kis tábortüzet csináltunk; mindkét menetszd eléje sorakozik. 
Pár perces beszédet mondunk Sulyok Balázzsal együtt, 3 karácsonyi éneket s 
a Szózatot elénekeljük. Megültük 944. katona karácsonyát. Mindenki elvonul 
waggonjaiba, ahol a rögtönzött kályhák segítségével barátságos a hangulat. 
Danolgatnak a bajtársak... lassan elcsendesedik az ének, lélekben otthon va-
gyunk. Megünnepeltük a Jézuska eljövetelét.

XII. 25. – Igen kellemes temperatúrájú a hajlékunk. Az éjszaka óriásit halad-
tunk: eljöttünk Mezőlakról – Vinárra.13 Állunk! D. u. végre beérünk Celldömölk-
re. Az Apátságnál14 megkerestük Apostollal (legényem)15 Nemes Vazult;16 nála 
mosakodás; nagy érzés tisztának lenni. Délbe riadó, kitolják szerelvényünket 
Sárvár felé. Minden baj nélkül múlik el ez is. Este 6-kor indulunk, s elég gyors 
menetben éjfélre beértünk a végcélhoz: Tapolcára.

XII. 26. – Éjjel ½ 1-kor jelentkezés a pup-nál;17 alvás tovább. Reggel jelentke-
zés a Ho. pságnál.18 Itt Tótvázsonyt jelölték meg végcélunkul.  Menet riadó alatt 
Tapolcán át; ebéd Monostorapátiban. Itt betértünk Balázs hdgy-al a püspökségi 
erdőtiszthez; kaptunk egy jó ebédet. Menet tovább. Kapolcs községben éjszaká-
zás jó elhelyezéssel.

XII. 27. – Vigant, Nemesleányfalú, Nagyvázsonyon át Tótvázsonyba értünk 
14 h-ra. Jelentkezés a Stadler gyűjtő csoportnál. A menetszázadokat szétszedték. 
Zömmel a 23/III. zlj-ba19 lettünk beosztva,  Potyondy szds . prg. alá. Éjszakázás 
Tótvázsonyba.20   

13 Kb. 6–8 km távolság.
14 Celldömölki Bencés Apátság.
15 Legény = tisztilegény, tisztiszolga.
16 Nemes Vazul Pál (Pápa, 1906. okt. 30. – Pannonhalma, 1979. márc. 22.) bencés szerzetes. 

1924-ben lépett be a rendbe. 1932. jún. 12-én Győrött szentelték pappá. A pannonhalmi 
rendi főiskolán tanított, teológiából doktorált. 1941–1953 között Celldömölk plébánosa. 
1953–1957-ig Nemeskoltán, 1957–1972 között Iváncon plébános. 1972-ben vonult nyu-
galomba. Haláláig Pannonhalmán élt. DIÓS–VICZIÁN 2004. IX. 652–653.

17 pup = pályaudvar parancsnokság
18 Ho. pság = hadosztály parancsnokság
19 M. kir. 23. (losonci) honvéd gyalogezred III. (salgótarjáni) zászlóalja.
20 Az események bemutatása Ágh Zoltán fhgy. naplója alapján: VERESS D. 1986. 568.



26

VESZPRÉMI SZEMLE 2022/1

XII. 28. – A zlj. Hidegkúton elhelyezve. Kijöttünk reggel a menetszd marad-
ványával. Itt halljuk a hírt, hogy holnap Magyar–Német Barnagra kell átmenni 
az egész zlj-nak. Ismét vándorlás. Hideg van! Szerencsére kályha van az irodá-
ban. Fűtünk. Tihany felől hallik az ágyúzás.

XII. 29. – Csak a zlj. törzs megy át Barnagra, mi a 3. szd. maradunk; ellenben 
Barnagnál átjön Szegedi szds. úr zlj. törzsével, s átvesz minket, mint a 23. gye. 
IV.-ik zlj-t. Én a 10. szd. parságot kapom. Este riadó parancs jön, menetkészen 
kell pihennünk, mert újra tovább kell menni. Éjjel 12-kor lefújják a riadót azzal, 
hogy reggel ½ 7-re kell menetkészen állni a zlj-nak.

XII. 30. – Menet! Veszprémen át Szentkirályszabadjára a már kiürített, épülő-
ben lévő repülőakadémiába.21 Útközben V-ben meglátogattam Hankóékat,22 kik 
Sümegre mennek. Ernő fiúk elesett a Kárpátokban.

A városban egy Puma23 szd.–beli rep. hdgy mondja, hogy 29-én Berhidán 
voltak az oroszok. Ágyúzást halljuk egész nap. A rep.téren24 igen jó az elhe-
lyezés, jó meleg van, mindenki tisztálkodik, mos, borotválkozik. Jó hangulat-
ban van a legénység. Este ½ 9-kor zlj. pk-i25 megbeszélés, ki hozza a hírt, hogy 
megalakult zlj. t szétszedik, s egy Székesfehérvár alatt szétvert ezred pótlására 
használják fel. Lóg az orrunk, mert különösen a zlj. törzs már egy éve együtt 
harcol, a pk. személyének elvesztését mi is fájlaljuk. Holnap 9-kor az új ezred 
pk. megszemléli a zlj-t.

XII. 31. – D. e. 9-kor a 25. gyalogezred26 pk.-a megszemléli a zlj-t s pillanatok 
alatt szétszed minket. Jó magam a 25/I. zlj-hoz27 kerültem 37-ed magammal. Me-
net azonnal Litérre, itt áll u. i. az I. zlj. A 38 főt még szétszedik, s jó magam a 2. 
szd-hoz kerülök mint szd. pk. helyettes.  A pk. Daróczy fhdgy. Még aznap este 
az összeállt zlj-nak boldog Újévet kíván parancsnoka; Borsich őrgy úr.28 Szállá-
sunkon Szilveszterezünk. Éjfél előtt – a napos jelenti, hogy a községben ég egy 
kazal. Rohanás tüzet oltani. Majd éjfélkor az előttünk lévő arcvonalon nagy tü-

21 A M. Kir. Horthy István Honvéd Repülő Akadémia a frontesemények miatt 1944 no-
vemberében Kassáról Szentkirályszabadjára települt át. Az akadémia történetéről 
RADA 2001. II. 173–271.; M. SZABÓ 2020.

22 Hankó Ernő a Veszprémi Püspöki Uradalom  jószágkormányzója volt. ÁGH 2014. 80., 
97., 210 (fotó).

23 A m. kir. 101. (veszprémi) honvéd vadászrepülő ezred  közkedvelt megnevezése a pu-
mát ábrázoló ezredjelvény után. Az alakulat működéséről: B. STENGE 2014.; BENKŐ 
2016.; VERESS D. 1982.; VERESS D. 1993–1994.

24 A szentkirályszabadjai repülőtérről van szó.
25 zlj. pk-i = zászlóaljparancsnoki
26 M. kir. 25. (nagyváradi) honvéd gyalogezred.
27 M. kir. 25. (nagyváradi) honvéd gyalogezred III. (nagykárolyi) zászlóalja.
28 VERESS D. 1986. 568.
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zérségi tűz, géppuskázás, rakétázás kezdődik. A községben a becsípett németek 
lövöldöznek, kézigránátokat dobálnak. Rém nagy a zaj. A zlj-t riadóztatják. Az 
újév köszöntőben volt egy kis komolyság is, mert jobbra tőlünk kicsit szivárgott 
az orosz, de vissza lett verve.

1945. I. 1. – Újév! Vajjon mit tartogat számunkra? Délben bajtársi ebéd, ez 
után jön a hír, hogy holnap a zlj. a Balatonhoz eredeti helyére figyelőszolgálatra 
visszamegy. Nagy az öröm, mert az jó hely. Este búcsúvacsora a házi néninél, 
akinél laktunk. Menü: bableves, székelygulyás; mákos, – diós, – almás, – túrós, 
– káposztás rétes!! Ez való a harcosnak. A házi néni Berki Ilma neve megörökí-
tendő ezért, Ő egyébként kemenessömjéni,29 ki ismeri Berzsenyiéket. – Tábori 
posta számunk A: 433.

I. 2. – D. e. 10-kor indulás. Vörösberény–Almádin át Alsóőrsre. Érkezés d. 
u. 1-kor. Itt régi ismerős vagyok: 1926. nyarát itt töltöttem. Rádyéknál30 szállok 
meg, kik Magdus31 ismerősei, így itt is ismerősre akadtam. Védőkörlet átadás–
átvétel.

I. 3. – Berendezkedés. A szd. egyik harmada Alsóőrstől nyugatra, másik har-
mada keletre, harmadik harmada tartalék. Az emberek kint vannak az őrsökön, 
s nappal a nagyjában vasút és országút mentén elhelyezett körletükben figyelik 
a Balatont,32 éjjel pedig körleteik előtt a Balaton jegén figyelnek. Állandó kelet 
felől az ágyúzás,33 halljuk, hogy támad a német; közben Tihany felől is mozog-
nak a kövér berták.34

I. 4. – Őröket végigjártam. Vannak itt folyamőrök is, kik a Balaton jegét ha-
jókkal törik.35  Ma bizony az véget ért, mert befagyott teljesen a víz. Fakutyával 
járjuk a jeget, őrsöket. Erős az ágyúzás a túlsó oldalon. Állítólag Fonyódig jöttek 
fel délről csapataink; de miért a sok rakétázás, géppuskázás Siófok–Zamárdi kö-
zött. Csak nem nyomják a muszkát keletről is? Bár úgy volna. B.füreden iszonyú 
detonációval robbantjuk a jeget.36 Kipróbáltam géppisztolyomat, pisztolyomat. 
Jól működik. Kézi gránátokat is dobáltunk. Gyakorolunk.

29 Vas vm. Celldömölki j.
30 Rády Andor a Veszprémi Püspökség tisztviselője (titkár, majd főtitkár) volt. ÁGH 2014. 

66., 69., 71., 198 (fotó), 210. (fotó).
31  Dobó Magdolna (Somogyszob, 1911. okt. 23 – Farkasgyepű, 2002. ápr. 25.) 1940. jan. 

22-től Ágh Zoltán felesége.
32 A Balaton D-i partja 1944. december első napjaitól már szovjet megszállás alatt állt. Sió-

fok december 4-én esett el.
33 VERESS D. 1986. 569.
34 Berta, kövér Berta = a nagy űrméretű mozsárágyúk beceneve, még az 1. világháborúból.
35 A m. kir. Honvéd Folyami Erőknek a Balaton  térségében  játszott szerepéről: CSONKA-

RÉTI–BENCZÚR 248–249.
36 VERESS D. 1986. 569.
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I. 5. – Figyelünk, őrködünk, ellenőrzünk. Tisztigyűlés a zlj. prságon Csopa-
kon.

I. 6. – Vízkereszt ünnepe. Fent a községben misén voltunk. Érdekes! Szlovák 
tábori lelkésznek magyar altiszt ministrált.37 Sok a telepen itt maradt pesti lakós. 
Almádi felől egész d. u. igen erős detonációt hallunk, állítólag a német 21-ek 
lőnek.38 A rádió bemondja, hogy a Pestet felszabadító csapatok elérték Dorogot 
és Bicskét. Most segíts Úr Isten!

I. 7. – Vasárnap! Újra mise. Alsóőrsön ezúttal én voltam a kántor. 11-kor mint 
derült égből jön a hír, hogy áthelyeztek,  s a ho. pságnál kell jelentkezni Bfüre-
den. Újra pakkolás, no, de már megszoktuk.

Először Csopakra mentem be a zlj. prságra, ahol összegyűltünk a 25/I., II., III., 
zlj.39 összes leadandó emberei, 14 tiszt cca 180 fő legénység. Búcsú–búcsúztatás. 
Indulás gyalogmenetbe hóesésben Bfüredre. A legénység a községben egy elemi 
iskolában elhelyezve, a ti-k [tisztek] a telepen a Grand Hotelben beszállásolva.40 
A ho. prságon tudjuk meg, hogy a 20. ho-nak41 Tapolcára leszünk átadva. Este 
Szepesi Valter igazgatónál az Erzsébet Szanatóriumban vacsora.

I. 8. – Jól aludtunk; de éjjel már tovább leszünk. A 25. ho. kebelében mega-
lakítandó Balaton zlj.42 kivesz tőlünk embereket, ti-ket. A maradékkal este 17 
h kor a páncélvonattal43 utazunk Tapolcára, hozzánk jön még cca 30 ti + 80 
fő leg. Este 20 h-kor megérkeztünk. Közbe óvatosan jöttünk, mert az oroszok 
helyenként belőtték magukat a vasútra s minden vonatot megaknáznak. Nincs 
baj, csak egy baka egy kézigránátot vág ki, melyre először azt hittük, hogy akna 

37 A térségben (harcálláspont: Zirc) ekkoriban az 1. szlovák műszaki hadosztály tevékeny-
kedett. VERESS D. 1986. 563. „Novemberben egy munkaszolgálatos szlovák alakulat érkezett 
(Alsóörsre – R. P.), amelyet a faluban és a villákban beszállásoltak. Fegyver nélküli legénység 
érkezett tisztekkel és tábori lelkésszel, aki az iskolakápolnában rendszeresen misézett. a szlovák 
munkaszolgálatosok többnyire a Balatonnal párhuzamos irányú lövészárkokat ástak a német had-
vezetés parancsára.” LICHTNECKERT 1996. 587.

38 A német 959/8. mozsárágyús ütegről van szó. VERESS D. 1986. 570. LICHTNECKERT 
1996. 588. szerint csak 1945. február 2-án érkezett Veszprémbe ez a tüzér alakulat.

39 M. kir. 25. (nagyváradi) honvéd gyalogezred I. (nagyváradi), II. (zilah–szilágysomlyói), 
III. (nagykárolyi) zászlóaljai.

40 VERESS D. 1986. 570.
41 M. kir. 20. (egri) honvéd gyaloghadosztály.
42 A Balaton őrzászlóaljat (pk. Jekelfalusi-Piller György őrgy., Csopak, gyermekotthon) 

1944. dec. 4-től Balatonfüreden alakították meg a 14. és 23. gyalogezredek maradványa-
iból és olyan 16–48 éves korú civilekből, akik eddig még nem tettek eleget bevonulási 
kötelezettségüknek. VERESS D. 1986. 567.

43 Valószínűleg a 101-es páncélvonat, amelyet 1944. nov. 28-án vezényeltek Balatonfüred-
re, hogy Balatonfűzfő és Tapolca között mozogva támogassa a partvédelmet. VERESS D. 
564., 567.; BONHARDT–SÁRHIDAI–WINKLER 179.
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Somogyból. Megérkezés sötétbe, elszállásolni mikor tele a város, s nem készül-
nek előre. Nehezen sikerült. Magam a tapolcai főbíró dolgozószobájában alud-
tam.44

I. 9. – ½ 9-kor a ho. prsgon megtudjuk, hogy Újdörögd ptára [pusztára] me-
gyünk. Menet; ½ 12-kor megérkezünk, itt alakul Fekete Pál szds. prsága alatt 
a 20. ho. kik. zlj.45 A mu. szdba46 osztottak be pk.-ul. Igen sok a ti. így szalmán 
aludtunk, de jól pihentünk.47

I. 10. – D. e. a szd törzset alakítottuk meg 21 úrral. Óriási létszám. Sokakkal 
találkoztam, kik a hosszas vándorlás alatt más irányban ép úgy hánykódnak, 
mint én. A Győrből elindult menetszd sok legénye került most ismét ide vissza. 
Persze korosabbak, s mindenki az ismert embereit tartja meg. Vajjon meddig 
leszünk együtt?!48

I. 11. – Nagy hóra ébredtünk. Hótakarítás, berendezkedés szakaszok szerint 
fürdés, fertőtlenítés. Helyi ismerkedés, zsold, – dohány, – szappan felvétel. Tp:49 
K–443/kik.

I. 12. – A székesfehérvári püspökség deákii gazdaságába megyünk kint ma-
radt tengerit törni. 1/7-es a munkarész. Igen rossz már a tengeri – vadkár – ezért 
nem érdemes vele foglalkozni. D. u. Magdus váratlanul beállított egy alkalmi 
autóval. Nagy az öröm, Devecseren át én is csatlakozom s elmegyek Magdusék-
kal Farkasgyepűre.50 Itt is nagy a csodálkozás jöttünkre. Pistiék,51 Jancsiék52 ott 
hadi létszámba. Éjfél utánig elbeszélgettünk.

I. 13. – Hajnali 3 órakor szánkóval indulok vissza Devecserre, illetőleg egész 
Puszta Miske községig jövök, s itt találom az elém küldött katona kocsit. Átszál-
lás, s reggel 7-re szerencsésen befutok. Takarítás, – nadrágba rázás, d. u. 3-kor 
tisztigyűlés. Hajnaltól megszűnünk 20 ho. lenni, helyette 9. ho. leszünk.53 Távo-
zó, érkező ho. pk. volt itt, a 2. ker. pk. is itt járt. Jó volna még ma este is a família 
körében lenni!

44 VERESS D. 1986. 570.
45 20. hadosztály kiképző zászlóalja.
46 Munkásszázad.
47 VERESS D. 1986. 570.
48 VERESS D. 1986. 570.
49 Tp = tábori posta szám.
50 Farkasgyepű, ekkor apósa, Dobó Jenő (Vác, 1873. dec. 12. – Farkasgyepű, 1956. dec. 23.), 

a Veszprémi Püspökség erdőmérnöki főtanácsosa szolgálati és lakhelye.
51 Ágh István sógora, Dobó István (Esztergom, 1906. máj. 18. – Bad Kreuznach, 1945. jún. 

25.) mezőgazdasági mérnök tanár. USA hadifogságban halt meg.
52 István sógora, Dobó Jenő János (Somogyszob, 1908. dec. 31. – Csopak, 1969. aug. 30.) 

erdőmérnök.
53 M. kir. 9. (nagykanizsai) honvéd gyaloghadosztály. Események VERESS D. 1986. 570.
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I. 14. – Ismét két ti. jött a szd.-hoz, s így már a szd ti létszáma 24 fő; egész 
zászlóaljra való.54 Vasárnap van; kat., ref., istentisztelet. D. e. zlj. pk.-i szemle, 
délben díszebéd a nemzetvezető55 születésnapja (I. 6.) tiszteletére. Este Kuko-
relly szds-ékhoz átmentem, régi Zalavár–Sármellék-i ismerőseim. Érdekes, ná-
luk ismertük fel egymást Sidlovics Ojcival, kivel egy zlj-ba szolgáltam eddig és 
nem jöttünk rá, hogy ismerjük egymást. Névmagyarosított ma Nagyalácsonyi56 
a neve, huszár szds. Ugyancsak itt találom egy régi debreceni egyetemi szd. – 
beli57 bajtársam öccsét, Dolák Géza fhgy-t. Érdekesek ezek a találkozások.

I. 15. – Hétfő! Új hét. Dolgozik a szd. Este jött a hír, hogy Budába behatoltak 
a németek.58 Csak igaz legyen; vesszen az orosz. Nappal már olvad, bár még 
fehér hótakaró borítja a tájat. Egész szokatlan, hogy még mindig egy helyben 
vagyunk. Szinte elkényesedünk. De meddig?

I. 16. – Éhes disznó makkal álmodik. Jön a hír, hogy a zlj. a Balaton déli részére 
megy; tehát máris tovább. Hiába csak így vagyunk következetesek önmagunk-

54 VERESS D. 1986. 570.
55 Szálasi Ferenc (Kassa, 1897. jan. 6. – Budapest, 1946. márc. 12.)
56 Nagyalásonyi (Sidlovits) Gyula (Vasdinnyepuszta, 1912. okt. 17. – Orosháza, 1963. ápr. 

20.) hivatásos katonatiszt. 1937. aug. 20. hdgy., ? fhdgy.,  1943. máj. 1. szds. Szülei Sidlo-
vits Lajos tanár és Ruisz Kornélia. Ludovika Akadémiát végzett. 1937. szept. – 1942. 
máj. 15.: 2/I. huszárosztály (Szentes) 1. lovasszázad szakaszparancsnoka. A felvidéki, 
erdélyi, délvidéki bevonulások résztvevője. 1940. jan. 10. – máj. 10. között Komáromban 
központi lovastiszti tanfolyamot végzett. 1941. febr. 15. – nov. 15. között az alagi Hon-
véd Versenyistálló állományába tartozott. 1942. máj. 15. – 1943. szept. 15. között a 2/I. 
huszárosztály osztálysegédtisztje, majd a 201. könnyű hadosztály önálló huszárszázada 
parancsnoka a megszállt ukrán területeken. 1944. máj. 10. – aug. 17. között a 19. tarta-
lék hadosztály huszárszázada parancsnoka Galíciában, majd a magyarországi harcok 
során a 25. felderítő osztálynál személyi tartalék, később huszárszázad parancsnok. Az 
1944. okt. 6–10. közti Békés megyei harcok során az ellenség előtt tanúsított személyes 
bátorságáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztje a hadiszalagon kardokkal kitüntetést 
kapta. 1945. febr. 25-től a 25. felderítő osztály parancsnokaként a Sió mente védelmében 
vett részt. Alakulatával osztrák területre vonult vissza. 1945. ápr. 5. – máj. 9. között a 25. 
gyaloghadosztály tiszti családi tábora parancsnoka St. Ulrichban (Karintia). 1945. nov. 
15-én tért haza az angol hadifogságból. 1946. szept. 26. B-listázták, felmentették a továb-
bi szolgálat alól. 1950-ig alkalmi munkákból élt Derekegyházán (Csongrád m.). Majd 
1952. márc.-ig egy építőipari tröszt raktári munkása volt Budapesten. Utóbb a Kőszigeti 
Állami Gazdaság, majd a tömörkényi (Csongrád m.) csikótelep vezetője, 1957. aug. 1-től 
a mezőhegyesi méntelep idomárja. 1958. ápr. 1-jén megfosztották trt. tiszti rangjától. 
Átképezte magát villanyhegesztővé. Az épülő orosházi üveggyárban, balesetben halt 
meg. BENE–SZABÓ 2006. 206. fényképpel.

57 Ágh Zoltán 1929–1932 között a m. kir. 11. (debreceni) hajdúezred egyetemi századánál 
szolgált, miközben a debreceni Gazdasági Akadémiát végezte. Az itteni akadémiai élet 
jó leírását adja PATAY 2014. főleg 31–39.

58 Ez nem volt igaz.
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hoz, ha mindig megyünk. Mi a mu. szd. sorsa bizonytalan, lehet, hogy mi meg 
felmegyünk Zólyomba. No majd meglátjuk hamarosan. Este fejmosás finom hólé-
vel. Ki kell használni a jó alkalmat, hátha két nap múlva már nem lesz rá alkalom.

I. 17. – Sorsunk még bizonytalan, de valószínűbb, hogy délre megyünk. Ké-
szülünk az útra. A napi munka: favágás, épület cserepezés, hótakarítás, lónyú-
zás, kavicsolás … mind mind a távozás jegyében folyik.

I. 18. – Fenti munkák folytatása, favágást a majorban befejeztük. D. u. faust 
gránát59 bemutató volt. Egy rossz Turán kocsira lőttek 25 m-ről. Csodálatos a 
hatás, de félelmetes is. Lélek kell és jó szív egy páncélos kilövéséhez.60 A harc 
helyzetéről semmit sem tudunk; vajjon mi lesz a szép Budapestünk sorsa? Ma-
gyarok Istene segíts!

I. 19. – Ma volt a tél leghidegebb délelőttje; –17 C° fok volt széllel súlyosbít-
va. Ma ép a szd. egy bemutató lövészeten vett részt, utána kézigránát dobási 
gyakorlat volt; úgy hogy reggel 8–½ 12-ig álltunk kint ebben a vad időben. Alig 
tudtunk délben felmelegedni. Érdekes, d. u.-ra teljesen megenyhült az idő, s 
kövér pelyhekben megindult a hóesés. Ma kaptam meg este Magdus első lapját; 
jól esik hazai híreket olvasni. Indulásunk még mindig bizonytalan.

I. 20. – Éjjel 1 órakor riadó volt, s a mu. szd. kiment az útról a havat letakarítani. 
Örömmel halljuk, hogy a Balatontól keletre mindenütt sikeresen megindult a né-
met–magyar ellentámadás.61 D. u. már bemondta a rádió, hogy a Fehérvár irányá-
ba kiindult rész elérte keletre a Duna vonalát. Magyarok Istene segíts! Sajnos Pest 
elesett,62 de reménykedünk, hogy ez a nagy támadás felszabadítja Pestet is. Buda 
mi kezünkön van. Nyirádon meglátogattam Kálnayékat, püspökségi erdőtiszt.

I. 21. – Jó hírek jönnek a megindult ellentámadásról. Hál Istennek! Ma fel-
esküdtek az újonc leventék, s velük mi is Szálasira. 7 leventét kitüntettek bronz 
éremmel.63 Az itt lévő felderítő osztály és 14. gyezred64 törzs ma elindultak mellő-
lünk B-edericsre, illetőleg Gyulakeszire.65 Jelenteni kellett a fölös ti-ket; kezdődik 
a szétszedés. Új tábori posta száma a zlj. törzsnek s vele együtt nekünk is: R–387. 
A tél tartja magát. Egy hónapja indultam útnak Győrből. Zlj-nk részben átalakul, 
mi maradunk a zlj-vel együtt. Így talán egyenlőre a vándorlás megszűnt.

59 Panzerfaust = páncélököl, páncélelhárító fegyver.
60 Hasonló páncélelhárítás-kiképzésről Ódörögd-pusztán készült fényképfelvétel VE-

RESS D. 1986. 566. 2. ábra.
61 Az 1945. január 18–26. közötti „Konrad III” fedőnevű sikertelen német ellentámadásról 

van szó.
62 Pestet 1945. január 18-án foglalták el a szovjet csapatok.
63 Bizonyára az 1939-ben alapított Magyar Bronz Vitézségi Éremmel.
64 M. kir. 14. (egri) Dobó István honvéd gyalogezred.
65 VERESS D. 1986. 572.
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I. 22. – Száraz hideg idő! Ho. vezérkari főnöki szemle. Embereket leadtunk, 
újakat kaptunk. Új alakulatok állnak fel. A frontról biztató hírek jönnek. Ma va-
gyok 5 éves házas!66 Hál Istennek ezt az évfordulót úgy ünnepelhetjük – bár 
távol egymástól – hogy az orosz megszállás borzalmait nem kellett átszenvedni. 
Hiszem, hogy erre most már nem kerül sor. Magdustól lapot kaptam (3.)

I. 23. – A nagy tiszti létszámot (21) megkopasztották 10 fővel. Részben a Halá-
pon települt páncéltörő ágyús szd-hoz, részben pedig az új „Hajmáskér zlj”-hoz 
mentek el az urak.67 Utóbbi alakulat legénysége a most felszabadított területek-
ről összeszedett kiképzett férfi lakosságból áll. Este a búcsúzó urak tiszteletére 
nagy mákos tésztás búcsú vacsora volt. Igen jó hírek vannak: Székesfehérvár 
felszabadult, a támadás lendületesen halad előre; a lengyelországi óriási orosz 
nyomást is állítólag felfogták, így van remény, hogy támadásunk sikeres lesz!

I. 24. – A tél úgy látszik kitartó. Széllel súlyosbított hideg „hangossá” teszi 
az időt. A hófúvások sem szünetelnek, úgy hogy sokat takarítjuk az országutat. 
A tegnap elbúcsúztatott bajtársak útnak indultak. Kicsit összeszoktunk, máris 
szétszakadnak a kapcsok. Ez a katonasors ma!

I. 25. – Beregfy vezérezredes68 esetleges látogatását vártuk. Nagy sürgés-for-
gás, rend csinálás. A látogatás elmaradt. D. u. Nyirádon Kálnayéknál tüzifát 

66 1940. január 22-én kötöttek házasságot. Eredetileg január 19-re volt kitűzve az esküvő 
napja, de a közbejött nagy hófúvás miatt az utak járhatatlanná váltak és sem a vőlegény, 
sem az eskető pap nem érkeztek meg időre. (Ágh Magdolna közlése.)

67 VERESS D. 1986. 572.
68 Beregfy (1932-ig Berger) Károly (Cservenka, Bács-Bodrog vm., 1882. febr. 12. – Buda-

pest 1946. márc. 12.) hivatásos katonatiszt. 1910. aug. 18. hadnagy, 1914. aug. 1. főhad-
nagy, 1917. szept. 1. százados, 1925. máj. 1. őrnagy, 1929. máj. 1. alezredes, 1934. nov. 
1. ezredes, 1939. nov. 1. tábornok, 1941. nov. 1. altábornagy, 1944. jan. 1. vezérezredes. 
1904–1907 között a cs. és kir. temesvári gyalogsági hadapródiskolát és 1907–1910 kö-
zött a cs. és kir. katonai akadémiát végezte. 1910. aug. 18. – 1917. febr. 12. cs. és kir. 46. 
(szegedi) gyalogezred század szolgálat, század pk. 1917. febr. 12. – 1917. máj. vezérkari 
tanfolyamon Laibachban. 1917. máj. – 1918 különböző vezérkari beosztásokban. 1918 
– 1919. máj. a magyar hadseregben, illetve a Vörös Hadseregben. 1919–1920 a szegedi 
katonai körletparancsnokságon beosztott. 1920 – 1921. szept. Hadiakadémia hallgató. 
1921. szept. – 1927. máj. 1. Honvédelmi Minisztérium beosztott. 1927. máj. 1. – 1929. nov. 
1. ugyanott VI-4. osztály beosztott. 1929. nov. 1. – 1932. aug. 1. Hadiakadémiai tanár 
(hadműveleti vezérkari szolgálat). 1932. aug. 1. – 1933. máj. 1. Honvédelmi Minisztéri-
um 3/c. osztály beosztott. 1933. máj. 1. – 1937. máj. 1. ugyanott 3/c. osztály vezető (ké-
sőbb 1/c. osztály). 1937. máj. 1. – 1938. jún. 15. ugyanott anyagi csoportfőnök helyettes 
(1938. márc. 15-től III. csoportfőnök helyettes). 1938. jún. 15. – 1939. jan. 10. Hadilevéltár 
beosztott. 1939. jan. 10. – 1941. nov. 1. Hadiakadémia pk. 1941. nov. 1. – 1943. aug. 1. VI. 
(debreceni) hadtest pk. (1943. jún. 12-től mint megbízott a hadtestet vezeti). 1943. aug. 
1. – 1944. máj. 15. 3. hadsereg pk. 1944. máj. 15. – 1944. aug. 1. 1. hadsereg pk. 1944. aug. 
1. – 1944. okt. 16. Honvédelmi Minisztériumban létszám feletti, megbízva a honvédség 
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szereztem a zlj.-nak. Este Fekete szds úrnál Pál napot ünnepeltünk; ott voltak az 
alosztály pk-k és a segédtiszt.

I. 26. – A szélvihar miatt egész nap havat takarítottunk az országúton; egy 
lapáttal kidobtunk kettő jött helyette. Hideg is van; tartja magát a tél. 4 nap 
szabadságot kapott a zlj. ti-kara és legénysége arányos kiszabatban, így van re-
mény, hogy az egyik turnussal hazajutok én is.

I. 27. – Érdekes az idő! Tegnap este 11-ig esett az eső, s már azt hittük, hogy 
vége a télnek. Lett aztán éjjel olyan vihar, hogy reggel formálisan úgy kellett 
kiásni a laktanyát. Az országúton egész napi munka után csak egy kocsiszéles-
séget tudtunk felszabadítani. Este Kukorellyéknél voltunk Pál napon, 2 óráig jó 
hangulatban együtt voltunk. Jól esett a „jó polgári” koszt a katonagyomornak. A 
harcok hazánkban jól mennek előre csak az északi nagy orosz támadást lehessen 
megfogni!

I. 28. – Tegnap Kiss hdgy-t, ma Forgó zls-t kellett leadni; fogyunk. Vajjon 
mikor kerül rám is a sor? 1–2 nap múlva 3 hete itt vagyok, ez már sok idő egy 

átszervezésével. 1944. okt. 16. – 1944. dec. 20. honvédelmi miniszter és a Honvéd Ve-
zérkar főnöke. 1944. dec. 20. – 1945. máj. 1. honvédelmi miniszter és a honvédség főpa-
rancsnoka. 1945. máj. 1. – 1945. jún. 9. amerikai hadifogságban. A budapesti népbíróság 
kötél általi halálra ítélte, kivégezték. SZAKÁLY 2001. 53–54. fényképpel.

Balról jobbra: talán von Geesche német főhadnagy (zubbonyán a német Vaskereszt 
2. osztályának szalagja), Ágh István OTI-tisztviselő, Ágh Zoltán tartalékos főhadnagy, 

valószínűleg Alois Steiner német tábori csendőr hadnagy (zubbonyán a német Hadi 
Érdemkereszt 1. osztálya a kardokkal). Győrszentmárton, 1945. febr. 15–19. 

(Ágh Magdolna tulajdona, Farkasgyepű)
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helyben. Vasárnap van; d. e. mise. Sok asszony látogató jött a táborba. D. u. „be-
vetésre” megyünk; rendet kellett csinálni az úton, el kellett a havat takarítani.

I. 29. – A tél leghidegebb reggelére ébredtünk! Az ablak belső párkányán 
lévő tej a csajkában megfagyott. Orkánszerű a vihar, hordja a havat s kibírhatat-
lan a széllel szembe járni. Az összes eddigi „bevetésünk” eredménye – hóhányás 
– semmivé lett. Egész nap kényszerszünetet kellett tartanunk az állandó orkán 
miatt. Erős 1944/45. tele! 

I. 30. – A tegnapi vihar munkáját takarítja az egész zlj. az útról. Rengeteg a 
hó; egész napi munkával reggel 6-tól – csak egy kocsi szélességben sikerült ki-
szabadítani az utat. Este tábortüzet rendezett a gh69 és ati.,70 egész jó műsor volt, 
sokat nevetett a zlj. az est folyamán.

I. 31. – Az év 1/12-ed része elment! Vajjon mit hoz még a többi hónap? Az 
orosz ellentámad Simontornyánál. Reméljük nem lesz nagy eredménye. Ma is-
mét 5 bajtársat leadtunk, s így a szd. 24 fős tiszti létszámából ma már csak 4-en 
maradtunk. Nagy Károly hdgy; Nagy Gyula zls ; Pál Sándor hadapród és én. 
Vajjon mi is meddig maradunk együtt? A legénység is kopik, már az is csak 200 
fő. A hideg tartja magát, de nem baj, most legyen tél, ne májusba!

Magdustól este ¼ 10-kor egy hosszú levelet kaptam. (4-es) Ez a legjobb érzés: 
otthonról hírt hallani. Még éjfélkor is ébren voltam ágyamon a levél hatására. Jól 
vannak otthon s ez megnyugtató!

II. 1. – Ellenőrizhetetlen hírek terjednek. Az orosz dühöng, mert állítólag az 
angol és német tárgyal, ki akarnak békülni. Erre ujjongunk, mert hisz akkor ha-
zánkról is egy nagy nyomás enyhül. A másik hír szerint az orosz már Frankfurt 
am Oderától keletre 40 km-re áll; ez 120 km Berlintől. Erre a hírre elszomorod-
tunk. Mi lesz a vége, kicsit várjuk, szeretnénk ha az első hír volna az igazi s 
válna valóra. A maradék 4 „fehér gárdás” tiszt feszesen együtt vagyunk szol-
gálatban, s ezen kívül is, s fogadkozunk, hogy egymást meglátogatjuk civilben 
rövid időn belül. Adja Isten úgy legyen. A szd-tól 6 fő szabadságra ment, egyik 
közülük Écsre;71 ezzel az emberrel küldtem haza Magdusnak levelet; s várom 
5-én a választ.

II. 2. – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja! Az eresz csorgott, a barlangjából 
kijött medve visszabújik, mert még hosszú lesz a tél. Ez nem biztató nekünk. D. 
u. Nyirádon jártam Nagy hdgy-vel; megnéztük az erdőbe vezető utat járható-
ság miatt, majd pedig meglátogattuk a minap a 14/I. zlj-hoz átadott bajtársakat, 
később meg Kálnayékhoz néztünk be. Este 7-kor a 3 szd. rendezésében ismét 

69 Gh = gazdasági hivatal.
70 ati = altisztek.
71 Győr vm., Pusztai j.
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tábortűz volt. Igen jól sikerült, sokat mulattunk; jól összeállított, nívós est volt. 
A front hírei váltakozók. Reméljük minden jóra fordul.

II. 3. – A mu. század önálló postaszámot kapott: R–625. A zlj. is megszaporo-
dott 360 leventével, s hivatalosan roham zlj-vé alakul. Megkezdődik a kiképzés, 
mely 5 hétre van előirányozva. Mi történik még addig!? Mi öreg munkások is 
lecsappanunk 80 főre, már előre kérdés, hogy ki maradjon és ki menjen? Ma 
egyébként éles lövészet és kézigránát dobás volt; előkészíteni a kiképzetleneket. 
Érdekes, hogy hogyan meg tud ijedni egy öreg 38–40 éves ember az első puska-
lövéstől. Olvad; érdekes a február már csak úgy látszik következetes önmagá-
hoz, kifelé tartunk már a télből. De ez is a jó!

II. 4. – Vasárnap! Mise; pihenő. Drukkolunk a frontok híreiért. Nálunk arány-
lag csend van, de Németországban igen nagy, véres csaták dúlnak. D. u. estig 
nagy kártya csata dúlt viszont nálunk. Bíz-e helyzetben az utóbbi nem helyén-
való, de tudjuk, hogy még ránk is ránk kerül majd a sor. Olvad – olvad. Jó is 
lenne már a kitavaszodást látni. A tél csak civilben szép.

II. 5. – A bevonult leventéket elosztották a századhoz. Így mi kikerültünk 
a régi barakkjainkból. Új helyünk van a táborban; berendezkedés takarítás fo-
lyik. A zászlóalj egyébként hivatalosan a 20. rohamzlj elnevezést kapta. Nagy 
a tervezgetés, hogy a zlj. jelvények milyenek legyenek, mekkora legyen rajta a 
halálfej a csontokkal. Csak ruha és fegyver volna, mert e nélkül mit sem ér a jó 
szándék, a lelkesedés.

II. 6. – Hazulról Fülöp bajtárs útján levelet, hazait kaptam. Este a ti. bajtár-
sakkal együtt vacsoráztunk. Nagy sikere volt az édességnek; erre van legjobban 
kiéhezve mindenki. Lassan, de biztosan gyarapodik a század létszáma, mert a 
feltöltött szd-ok a feleslegeiket mind nekünk adják le. Van köztünk minden fajta. 
Jó lenne, ha már kialakulna a végső helyzet.

II. 7. – Nagy nyüzsgés–mozgás van a táborban; a sok levente katona nagy 
lelkesedéssel kezdi katonai pályafutását. Isten áldja, segítse céljaikat, elhatáro-
zásukat!

II. 8. – Már azt hittük jön a tavasz! Szép napsütéses napok, olvadás. Ma reg-
gelre hóviharra ébredtünk. Szerencsére mindjárt el is olvadt a hó, s így külön be-
vetésre nem kerültünk. Nagy viták a háborút megnyerjük–elveszítjük probléma 
körül. Sok szenvedélyes hang, tán csüggedés, különösen ott, ahol hozzátartozó 
maradt a megszállt területen. Mindezek ellenére győzünk!!

II. 9. – Lázas ütemben folyik a kiképzés; mi öreg fehér gárdisták, mu. szd., 
mindig oda megyünk „bevetésre” ahol munkánkkal a legtöbb praktikus hasz-
not hajtjuk. Fő fegyverünk a lapát, legtöbb ellenségünk a hó. Utóbbival a nap 
melegítő sugarai kezdik már felvenni a küzdelmet, s így a nap segítő társunkká 
lesz. Készülök pár nap szabadságra haza.



36

VESZPRÉMI SZEMLE 2022/1

II. 10. – A tábor körvédelmén dolgozunk: fairtás, hó eltakarítás, futóárok ásás 
stb … stb. Este a 2. szd. rendezésében igen nagyszabású tábortűz volt, amelyen 
a ho. prk. úr törzskarának 2 vk. szds. tagjával is megjelent, Utána vacsora volt a 
bajtársi étkezdében igen választékos és jó összeállításban.

II. 11. – Vasárnap! Pihenés! Ez annyit jelent, hogy van ideje az embernek gon-
dolkodni…. Mit hoz a jövő!? Feleség, gyermekek, család, vagyon sorsa vajjon 
mi lesz? Győzünk, vagy alulmaradunk?! Rövid hetek biztosan feleletet adnak 
erre a kérdésre. De milyen lesz az a felelet? Szinte jobb nem gondolkodni. A szd. 
tisztikara együtt van példás bajtársi szellemben; együtt dolgozunk, de együtt 
szórakozunk is. Kezdek elromlani… kártyázok, sramlizunk; no de, csak szerény 
alapokon, s abban is több a jóízű felkacagás, mint a nyerek vesztek izgalmai.

II. 12. – Egy télből kimenő szürke februári hétköznap. A változatos munkák 
közt is állandóan a mai nagy problémákon rágódunk, vitatkozunk. D. u. bemen-
tem Tapolcára az eligazításért; ez az első eset, hogy kimozdultam a táborból. 
De jobb is így. Szinte lehangoló ennek a kis városnak a nyüzsgése; látszik, hogy 
a háború hatodik évében az erkölcsök lazulnak; össze-vissza öltözött katonák, 
túl kacér  uccai nők, fiatal suhancok, uccakölykök … ..Nehéz lesz majd ezeket 
a népeket a polgári életbe visszavezetni. Igaz viszont, hogy ezek a nehézségek 
ugyanúgy, vagy még fokozottabban megvannak odaát is.

II. 13. – Végre egy kis civil életre emlékeztető foglalkozás is: vadászat! Ku-
korelly szds meginvitált minket a zlj-ból 6 puskást szarvastehén, nyúl, róka 
hajtásra. Persze nekünk csak golyós fegyverünk van s így ez nehéz ügy. Még 
géppisztoly is volt. Az egész eredmény 6 nyúl volt, melyből egyet golyóval én 
fogtam futtában. Sok mély olvadó havat jártunk; estére bizony elfáradtunk, s 
teljesen át is áztunk. De mindezek ellenére jó volt ez a kis szórakozás.

II. 14. – Szürke munkás hétköznapnak indult, legfeljebb azzal tarkítva, hogy 
estére a vadászzsákmány felét bajtársi vacsora keretében megesszük. Utóbbi 
meg is történt csak én hiányoztam. Délbe jött egy távmondat, mely a mu. szd-
ra vonatkozott; ebből azt láttam, hogy mozgatásunkkal számolni kell. Gyorsan 
kértem 5 nap szabadságot, s azonnal útnak is indultam. Pusztamiskéig szekér-
rel, onnan egy német mentőautóval Devecserig, ott pillanatok alatt kaptam egy 
magyar személyautót, mely egészen Veszprémig bevitt. Hankóéknál éjszakáz-
tam.

II. 15. – Reggel egy német teherautóval eljutottam egészen Kisécsig s délbe 
½ 12-kor már karjaimba ölelhettem a családot. II.15–16–17–18–19. Felejthetetlen 
szép napok a Familia körében, jó barátokkal, német bajtársakkal, ismerősökkel. 
Közbe Laci is befutott Kapuvárról, ment front ellenőrzésre Fehérvárra s vissza 
is betért. Borús felhőként nehezedett azonban együttlétünkre a háború állapota, 
a bizonytalan jövő. 
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II. 19. – D.u. 3-kor Ali bácsival72 
visszaindultunk Magdus kíséretében 
Hajmáskéren át Veszprémbe. Itt Mag-
dus visszafordult hazafelé, én pedig 
a veszprémi német tábori csendőrök 
személygépkocsiján egészen Újdörög-
dig ismét autóval jöttem s ¾ 11-kor 
éjjel szerencsésen megérkeztem. Na-
gyon jól esett a szabadság, csak rette-
netesen gyorsan elrohant; visszafelé 
nagyon nehéz szívvel jöttem, de első a 
kötelesség, s ezért annak leteltével egy 
elöljárónak akár nehéz, akár nem, haza 
kell érkeznie.

II. 20. – Egész váratlan meglepetést 
tartogattak számomra: a 20. ho. pk-nak 
a személyi segédtisztje leszek. Meg-
lepett a hír, mert e tisztség elég ritka, 
lehetőleg ténylegesek részére fenntar-
tott – irigyelt – hely. Nem kerestem e 
helyet, de ha rám esett a választás hát 
menni kell. Szomorú szívvel hagyom 
el a zlj-t, különösen a szd-t, bajtársa-
kat, kikkel ép 6 hetet töltöttem együtt. 
A bucsuzásnál még könnyes bajtársa-
kat is láttam. Nehéz így a búcsú, de ez 
az eset jobb, mint ha egy – hál Istennek 
megszabadultunk – felkiáltással hagytam volna ott embereimet.

II. 21. – Bevonulás Tapolcára a ho-hoz. Új hely, új arcok. Szokatlan, s kicsit 
szorongok, hogy el tudom-e látni az új helyemet. Érdekes véletlen: e poszton 
elődöm gróf Wass Albert zls.,73 kivel Debrecenben együtt jártam az akadémián. 

72 Steiner, Alois német tábori csendőr hadnagy Würzburgból, aki Győrszentmártonban 
Ágh Zoltánéknál volt beszállásolva.

73 Gróf szentegyedi és czegei Wass Albert (Válaszút, Kolozs vm., 1908. jan. 8. – Astor, Flo-
rida, USA 1998. febr. 17.) ismert erdélyi magyar író, költő, trt. m. kir.  főhadnagy. (Tapol-
cai szállása a Batsányi János utcában volt, ma négyemeletes szocreál házsor áll a helyén. 
Ráérő idejében a helyi postáskisasszonynak udvarolt. – Hangodi László történész kollé-
gám és barátom szíves közlése.)

Ágh Zoltán tartalékos főhadnagy és  
felesége, Dobó Magdolna gyermekeikkel. 

Magdolna édesapja karjában,  
balra Péter, jobbra Pál.  

Győrszentmárton, 1945. febr. 15–19.  
(Ágh Magdolna tulajdona, Farkasgyepű)
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Főnököm, Tilger Ferenc vezérőrgy úr74 – ki kiszálláson volt – csak röviden fo-
gadta jelentkezésem, s majd a hivatalos jelentkezés holnap lesz. Szent Imre tér 1. 
sz alatt van a lakásom özv. Bereczki Kálmánnénál. Kicsi, de barátságos a szoba, 
s Apostol Imrével osztom meg a helyet. Új tábori számom: P–652.

II. 22. – Reggel hivatalos jelentkezés a „gazdánál”. Egész rövid volt, át kell 
venni a még rendelkezésre álló napokon – míg Wass Albert itt lesz – a szolgálatot. 
Ebben serénykedtem. Csak az a kellemetlen, hogy kimondott hatáskör nincsen, s 
mégis ha kérdeznek felelni kell, s tudni kell mindent. A gazda pár napra kiment 
front ellenőrzésre; távolléte alatt vt. Csoknyay Pál ezrs úr, gypk,75 helyettesíti.

II. 23. – A sgt. hivatal vezetője, Nemes hdpr. révén a ho. szervezetét tanul-
mányoztam, írogatom, ismerkedek. Közös étkezde van, sok új arcot kell meg-
ismernem. Ilyenkor mindenki tudja a régiekből ha új jön, hogy kicsoda, de az 
újnak ezer új arcot kell megismerni, helyére szortírozni. Lassan lassan megy. 
A ho. keretén belül más változások is vannak, jönnek–mennek osztályvezető s 
beosztott urak. Szokatlan… szokatlan; majd meglátjuk!

II. 24. – Törökország hadat üzent Németországnak és Japánnak! Hullarabló! 
És mégse marad alul a német. Hiszem, hogy van a németeknek egy oly borzal-
mas fegyverük, amellyel az utolsó csatát mégis csak ők fogják megnyerni. Adja 
Isten úgy legyen. Győri ismerősre bukkantam a ho.-nál. Lengyel Frédire, az I/a-
n76 van: itt van még Perlaky Géza zls is, kivel Újdörögdön melegedtem össze. 
A gazda este megjött körútjáról. Apostol Imrét ma átküldtem Ábrahámhegyre 
Ferenczy Kálmán Bátyám számára hozott csomaggal.

II.25. – Vasárnap! D. e. mise, délben a gazda egy nagy ismerkedési ebédet 
rendezett, melyben bent voltak a magasabb pk-k s a németek. Front viszonylat-
ban egész jó ebédet ettünk, hozzá kiváló bort ittunk. D. u. a pap által rendezett 

74 Tilger Ferenc (? 1890. máj. 2. – Cruzeiro do Oeste, Brazília, 1966. jún.) hivatásos kato-
natiszt.1908. aug. 18. hadapród tiszthelyettes, 1911. máj. 1. hdgy., 1914. aug. 1. fhdgy., 
1917. aug. 1. szds., 1927. nov. 1. őrgy., ? alezds., 1938. máj. 1. ezds., 1941. nov. 1. (később 
1941. május 1-jére javítva) vőrgy. Iskolái: 1904–1908: cs. és kir. gyalogsági hadapródis-
kola(1–4. évfolyam), Temesvár. Szolgálat: 1908. aug. 18. – 1918: cs. és kir. 46. (szegedi) 
gyalogezred, 1919. aug. – ?: Nemzeti Hadsereg 1. dandár törzsnél beosztott, 1920 – ?: 5. 
(szegedi) vegyesdandár parancsnokságnál beosztott határőr kerületi parancsnok, 1939. 
jan. 23. – 1941. aug. 1.: 23. (losonci) gyalogezred parancsnoka, 1941. aug. 1. – 1942. febr. 
1.: 21. (losonci) gyalogdandár parancsnoka, 1942. febr. 1. – 1942. nov. 1.: V. (szegedi) 
hadtest beosztott tábornok, 1943. febr. 1. nyugállományba helyezés, 1944 őszén: vissza-
ténylegesítve, Legfelsőbb Honvéd Törvényszék alelnöke, 1945. márc. – 1945. máj.: 20. 
(egri) gyaloghadosztály parancsnoka, 1945–1946: amerikai hadifogságban.  Felesége: dr. 
Virág Mária a doni sebesülteket ápolta. SZAKÁLY 2001. 348–349.

75 gypk = gyalogsági parancsnok, a hadosztály gyalogos csapatainak parancsnoka
76 A hadosztály parancsnokság I/a. (hadműveleti) osztályán.
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honvéd estet láttunk; jó műsor volt pár egészen fővárosi számmal. A vonalak-
ban csend, talán vihar előtti. Állítólag Hitler ismét beszélt, hangoztatva, hogy 
ezt a háborút ebben az évben megnyerjük. Isten adja!

II. 26. – Megismerkedtem a hdt. pk. úrral, Kudriczky altábornagy úrral,77 ki 
átutazott rajtunk. D. e. nagy vk. értekezlet volt, itt voltak a hds., hdt, ho. vk. urai, 
meg a ho-unk ezred, zlj pk-i sgt-kel. Csupa új arc; ismerkedés, ellátni őket. Wass 
Albert itt van még – ma vadászott – de posztot már én viszem. Az új vkf. Koltay 
őrgy is most veszi át a szolgálatot elődjétől. A bolsik garami hídfője fel lett szá-
molva, sok a halottjuk, veszteségük; nagy a hadizsákmányunk. Fent északon is 
lassabban mennek az oroszok előre.

II. 27. – A gazda sokat van úton, ismerkedik. Jó magam egyedül maradok, 
olvasgatok, érdeklődök. A vkf-ség átadása megtörtént, ez ügyeket már az új 
„kis gazda” viszi. A szem. sgt.78 körüli ügyek még nem rendezettek; úgy látszik 
concurrens van. Bár nem kerestem e beosztást, de rövid pár nap alatt újra más 
beosztás, ez bosszantó volna. Majd meglátjuk.

II. 28. – 1945. év első két hónapjának vége. Hál Istennek minden baj nélkül 
elmúlt ez idő. Vajjon mit tartogat a következő többi hónap? Göbbels79 beszélt 
este! Kitartani, győzünk!!

77 Vitéz Kudriczy (1922. aug. 11-ig Haiser) István (Pancsova, Torontál vm., 1896. aug. 29. – 
Passaic, USA, 1969. okt. 15.) hivatásos katonatiszt. ? zls., 1916. júl. 1. (1915. szept. 1-jei rang) 
hdgy., 1917. nov. 1. fhdgy., 1925. nov. 1. szds., 1935. máj. 1. őrgy., 1938. máj. 1. alezds., 
1940. szept. 1. ezds., 1943. febr. 2. vőrgy., 1944. nov. 1. altbgy. Szülei Haiser Károly bank-
tisztviselő és Dulcz Irma. 1914. aug. – ?: 24. tábori vadász zászlóalj. 1920 –?: 14. honvéd 
gyalogezred. 1923–1925: hadiakadémiai hallgató. ? – ? :7. vegyesdandár parancsnokságon 
vezérkari tiszt. 1932–1935: Ludovika Akadémián a harcászat tanára. 1935–1937: HM VI-2. 
osztályon beosztott. 1937–1938. aug. 1.: Országos Légvédelmi Parancsnokság vezérkari 
főnökség osztályvezető. 1938. aug. 1. – 1940. okt. 1.: Hadiakadémia tanára. 1940. máj. 1. – 
1941. aug. 1.: 6. vezérkari főnökség osztályvezető (közben 1941. febr. 1. – 1941. máj. 1.: I. 
hadtest vezérkari főnökség megbízott). 1941. aug. 1. – 1942. nov. 1.: HM 40. osztály vezető, 
egyben a leventék országos parancsnoka. 1942. nov. 1. – 1943. febr. 1.: HM VIII. csoport 
főnök helyettes. 1943. febr. 1. – 1943. aug. 10.; HM VIII. csoport főnök. 1943. aug. 10. – 1944. 
jún. 15.: 10. gyaloghadosztály parancsnok, 1944. jún. 15. – 1944. aug. 26.: 7. gyaloghadosz-
tály parancsnok. 1944. szept. – 1944. nov. 10.: 10. gyaloghadosztály parancsnok. 1944. nov. 
15. – 1945. máj.: II. hadtest parancsnok. 1945. máj. – 1945. okt. 1.: hüttenbergi magyar cso-
port parancsnok. 1945. jún. 20. lefokozva és a honvédségből kicsapva. 1945. okt. 1. – 1946. 
márc. 15.: angol internálásban. 1946. ápr. 8.-tól katona politikai őrizetben. 1947. jún. 20.: a 
budapesti népbíróság 12 évi fegyházbüntetésre, politikai jogainak 10 évi felfüggesztésére 
ítélte. 1956. okt.: szabadult. Az USA-ba emigrált. SZAKÁLY 2001. 193. fényképpel.

78 szem. sgt. = személyi segédtiszt
79 Goebbels, Joseph (Rheydt, Mönchengladbach, 1879. okt. 29. – Berlin, 1945. máj. 1.) né-

met nemzetiszocialista politikus, 1933–1945 között Hitler népfelvilágosító és propagan-
da minisztere.
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III. 1. – Gyönyörű március 1! Ragyogó napsütés, kellemes meleg, köpeny 
nélkül járunk. Jöttek is az amerikaiak;80 két nagy riadó volt. Mi ugyan nem kap-
tunk bombákat, de éjszaka lehetett hallani a becsapódásokat. A szűkebb törzs 
megkezdte a külön étkezését a hop. előszobában; este Lengyel altábornagy úr 
volt vendégünk.81 Wass Albert elődöm s Zsilinszky vk. szds ma eltávoztak Kő-
szegre. Beköltözködtem a Szent Imre tér 1-ből a ho. prsg. épületébe. Igen jó szo-
bám van, fürdőszobával. Szinte nem is frontra való.

III. 2. – A hadsereg parancsnokságunk Apika falujából82 áttelepül s minket 
egyenesen Magdus falujabeli sógorunk alá rendeltek. Így van reményem, hogy 
haza Werner83 útján fogok tudni telefonálni. Milyen is a mai háború; a frontról 
lehet dróton keresztül kapcsolatot felvenni az otthonnal. Szomorú ez, de remél-
jük hamarosan megváltozik. Vihar előtti csend van, sokszor szinte egész békébe 
képzelem magam, de ez a rosszabbik eset, mert ilyenkor forr valami. A környék 
gyönyörű, ha lesz szabad időm egy pár szép hegyet megmászok.

80 Értsd amerikai repülők.
81 Vitéz ebesfalvi Lengyel Béla (Szarvas, 1897. ápr. 19. – Graz, 1988. dec. 20.) hivatásos 

katonatiszt. 1914. okt. 15. zls., 1915. aug. 25. hgy., 1917. máj. 1. fhgy., 1925. máj. 1. szds., 
1933. máj. 1. őrgy., 1936. máj. 1. alezrds., 1939. nov. 1. ezrds., 1942. nov. 1. vőrgy., 1944. 
szept. 1. altbngy. Szülei dr. Lengyel Sándor ügyvéd és Kontur Ilona.1911–1914: végez-
te a budapesti cs. és kir. gyalogsági  hadapródiskolát. 1914. okt.: avatták a 101. gye.-
hez. 1914. nov.-től mint a 16., 4. szd. és a IV. gp. szd. pk-a, 36 hónapon át harcolt. 6 
hónapon át pedig a 67. és 9. gy.dd. pksg. vezérkari teendőit látta el. Az e. utolsó harcá-
szati e. segédtisztje. J. könyökén sebesült. 1918. nov.–1919.: olasz hadifogságban volt. 
A Nemzeti Hadseregben, majd a m. kir. Honvédségnél szolgált tovább.1920–1923: 2. 
h. gye. beosztott. 1923–1925: hadiakadémiai hallgató. 1924 vitézzé avatták. 1925–1930. 
máj. 1.: 3. vegyes dd. pksg. vezérkari tiszt, illetve Honvédelmi Minisztérium VI–1. 
oszt. beosztott.1934. máj. 1.–1939. máj. 1.: katonai attasé Varsóban. (1934. máj. 1.–1939. 
márc. 1. Finnországba és Észtországba, 1936. okt. 15.–1939. márc. 1.: Lettországba és 
? –1939. ápr. 20.: Litvániába is akkreditálva.) 1939. júl. 1. – 1940. márc. 1.: IV. hdtst. 
vezérkari főnök. 1940. márc. 1.–1940. dec. 24.: gyorshdtst. vezérkari főnök. 1940. dec. 
24.–1941. aug. 1.: Honvédelmi Minisztérium Elnöksége vezetője. 1941. aug. 1.–1942. 
aug. 1.: Honvédelmi Minisztérium 10. oszt. vezető. 1942. aug. 1.–1944. júl. 22.: 16. 
könnyű ho. (1943. aug. 10.-étől 16. gy. ho.) pk. 1944. aug. 1.–1944. szept. 22.: II. tartalék 
hdtst. pk. 1944. szept. 22.–1944. dec. 1.: VIII. hdtst. pk. 1944. dec. 1.–1945. márc. 18.: 
Honvédelmi Minisztérium személyi tartalék. 1945. márc. 18.: ny.áll-ba helyezés. 1946. 
febr. 7.–1948: népügyészség által letartóztatva. 1948-tól haláláig Ausztriában élt. SZA-
KÁLY 2001. 203–204.

82 Farkasgyepű: 1944. november 8-tól a Szálasi kormány hadügyminisztériuma költözött 
a szanatóriumba, majd december 8-án helyet cseréltek a 3. magyar hadsereg  parancs-
nokságával. A hadsereg parancsnokság 1945. február 28-án, március 1–2-án települt át 
Tatára, de előtte január 22-én Fűzfőre költözött (Dobó Jenő 1944–1945-ös naplója), folya-
matos a katonai jelenlét a faluban.

83 Ágh Zoltánékhoz Győrszentmártonba beszállásolt német hadnagy.
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III. 3. – Szombat. Ismét elmúlt egy hét. Várjuk, lessük a kitavaszodást, mely 
számunkra minden esetben nagy dolgokat sejteget. Németek vonultak át a vá-
roson kelet felé s ezt jóleső érzéssel vesszük tudomásul. Csak most tudjunk egy 
nagyot ütni a muszka fejére, akkor minden jó lesz.

III. 4. – A gazdával a helybeli notabilitásoknál tisztelegtünk. Vasárnap; bár 
elvben ünnep nincs, de azért d. u. kicsit magánemberek is lehetünk. D. u. al-
vás, olvasgatás, összejövetel a bajtársakkal, tere-fere. Hogy lesz mint lesz majd   
majd ha vége lesz?!

III. 5. – Finnország is hadat üzent a németeknek, de még esetleg svéd belé-
pést is emlegetnek. Ördögi a szövetségesek politikája. Ezzel szemben hazánk-
ban jönnek-jönnek a német csapatok, itt valami nagy dolog készül.84 Áldja meg 
a jóisten fegyvereinket!

III. 6. – A tél verekedik a tavasszal! Reggelre nagy hóra ébredtünk, ami las-
san el is olvadt, s estére fekete volt már újra minden. Geschéék85 is elmentek 
tőlünk. Hurcolkodás, készülődés. Jó időt, jó fegyvereket!

III. 7. – Reggelre ismét fehér lett minden. Estére újra elolvadt. Az egyhangú 
hétköznapok kezdenek mozgalmasabb és mozgalmasabbak lenni. Ma 3 lapot is 
kaptam Magdustól. Otthon jól vannak s egy a legfőbb! Talán-talán Laci elhozza 
Magdust alkalmilag. Ma bevonult az új tpk.86 Gecsey ezds úr, Lacit ismeri.

III. 8. – Újra csak hóesésre ébredtünk. De talán jobb is, hogy most rúgja a tél 
az utolsót s nem áprilisban, vagy májusban. Vagy talán még akkor is ilyen idő 
lesz? Dunántúlon megindultak a hadműveletek s szépen mennek előre a csa-
pataink. Hála Istennek! Csak mentül több magyar terület szabaduljon fel, lesz 
akkor még több katona, de lesz zsákmány fegyver is.

III. 9. – A ma megkapott V. 7-i87 Honvédségi Rendeletekben megjelent a 
mezőgazdasági munkásság, – szellemiek is – leszerelése, 32 éven felüliek. Ezek 
szerint én is búcsút mondok a katonaságnak, s megkezdem a hivatásos mes-
terségemben a nagy küzdelmet, mely sok tekintetben nem tudom nem lesz-e 
nehezebb probléma, mint a katonai szolgálatom. Minden áldozatot meghozni 
– csak győzzünk!!

III. 10. – Az egész napom már oly hazamenős hangulatban telt el. Hogy mi-
kor mehetek ezt még nem tudom, de már gondolatban otthon járok. Ha egész 
őszinte akarok lenni, akkor be kell vallanom, hogy egy kicsit izgat azért a ho. ka-

84 Utalás az 1945. március 6–15. közötti „Frühlingserwachen” fedőnevű sikertelen német 
ellentámadásra.

85 Von Geschee az Ágh családhoz Győrszentmártonban beszállásolt német főhadnagy 
volt.

86 tpk. = tüzérségi parancsnok, a hadosztály tüzér csapatainak parancsnoka
87 Valószínűleg elírás II. 7. vagy III. 7. helyett.



42

VESZPRÉMI SZEMLE 2022/1

tonai sorsa is, mint-hogy lesz a jövőben; kicsit verekedni se ártana. A megismert 
bajtársi kötelékből kiszakadni, itt hagyni őket, egy kis visszatartó érzést vált ki. 
Hiába menni kell, szaktudásommal többet használhatok a hazának otthon, mint 
itt. No meg ezután szeretteim körében leszek, kiknek sorsa legfőbb problémája 
életemnek. Ha – ne adj Isten mégis hátrálni kellene – hát együtt lehetünk. A ka-
tonai hírek egyébként jók, mindenütt megyünk előre, Pécs állítólag ma d. e. fel-
szabadult. A ho.-tól is a Boldus csoportból a törzset 2 zlj-val máris előrevonták. 
Érzem, hogy hamarosan a ho. is mehet előre. Még egy hét szolgálat kell, s meg 
lesz a 84 napom, ami a tűzkeresztre88 jogosít; nem megyek üresen haza. A nagy 
európai helyzet bár nyomasztó, de hiszem, hogy előjönnek a németek olyas va-
lamivel, ami mégis csak meghozza a győzelmet.

III. 11. – Vasárnap! Csúnya havas esős reggelre ébredtünk, de délre szépen 
kitisztul. Ma két levél és fénykép is érkezett hazulról. Ez a legjobb érzés, olvasni 
az otthoni szeretteink sorait; Ők még nem is tudják, hogy hamarosan köztük 
leszek. Magdus készül hozzám, Laci hozza le Őt autóval. Képzelem mily na-
gyot fognak nézni, ha a hírt itt megmondom nekik. A gazda délben hazaért; 
megyünk át Balatonfüredre. A hadműveletek jól haladnak előre. Győzünk!

III. 12. – A szolgálatom már a leszerelés jegyében folyik – lélekben már ott-
hon gazdálkodom. Áttelepülésünk, bár mindig hangoztatjuk terminusát, mégis 
késik, mert Bfüreden nem lehet helyet kapni, annyira tele van minden. Kicsit 
nem is bánom, mert Laciék itt biztosabban megtalálnak. A támadások kissé las-
san mennek előre, s a két napja kapott jó hírekről – Pécs, Kaposvár felszabadult 
– kisült, hogy egy kicsit koraiak voltak. Reméljük azonban, hogy azért csak meg-
lesz hamarosan a várt nagy siker is.

III. 13. – Egész napom a várakozás jegyében telt el, minden elénk érkező 
autóban Laci kocsiját vélem felismerni. Úgy 11 óra felé d. e. tényleg jött is egy 
ahhoz hasonló kocsi: megállt előttünk, s mielőtt kinyílt volna az ajtója, látok az 
első ülésen egy katonaköpeny véget, a kezén fehér kötött kesztyűvel. Biztos-
ra vettem, hogy ez csak a Laci lehet. Rögtön ablakot nyitottam, hogy mielőbb 
had találjunk egymásra; nyílik az ajtó, most… s kilép egy haditudósító zászlós 
a bajtársával. Lepottyantam a magasból! No, de majd csak ide érnek, s lesz nagy 
öröm.

III. 14. – Ma a gazdával Szigligettől Révfülöpig végigjártuk a Balatont. Külö-
nös érzés ott járni 23 év után, ahol gyerekeskedtem.89 Úgy néz ki minden mint 
régen, csak az utak vannak kiépítve. Erős, igen erős ágyúzás hallatszott át a túl-

88 A Tűzkereszt Horthy Miklós kormányzó által 1941-ben alapított, háromfokozatú kitün-
tetés volt, amelyet 3 havi frontszolgálat után adományoztak.

89 Apja, id. Ágh István egykor Szigligeten, az Eszterházy birtokon volt intéző.
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só partról; estére jött is a jelentés, hogy 12 km-t mentek a mieink előre. D. u. egy 
szökevény őrv. kivégzését láttam; agyon lett lőve. Nem valami derűt nyújtó kép 
bíz az ily szomorú aktus.90 Laciék ismét csak nem jöttek. Kezdek már drukkolni, 
hogy egyáltalán ide érnek-e. Nagyon várom Magdust.

III. 15. – Március idusa. Mise, ünnepség; fél ünnep. Kilobogózás nincsen a 
bombázások miatt. Villany nincs. Környékünket nap-nap után meglátogatják 
a bolsi repülők, s rendszerint a villany vezetéket is eldobják. Petróleummal va-
koskodunk. 14/I., és III. zlj91 már harcokban van; elfoglalták Lajoskomáromot. 
Páncélriadó van. Áttelepülésünk Bfüredre már egész komoly stádiumban van, a 
híradósok már át is mentek.92 Megnéztem Tapolca egyik nevezetességét, a bar-
langot. Igen érdekes, egyúttal légvédelmi óvóhely is; bombabiztos. Magdusék 
csak nem jönnek!

III. 16. – Végre eldűlt indulásunk időpontja, holnap reggel indulunk Balaton-
füredre. Drukkolok, hogy esetleg Magdusék ha ide jönnek mégis, nem fognak 
megtalálni új helyemen, bár tudják merre települünk, ha elmegyünk. Még min-
dig sok német vonul át a városon, Készülődnek a nagy összecsapásra, ez lesz 
a döntő. Somogy, Tolna, Baranya bizony nagy események színhelye lesz, de az 
eredmény biztos jó lesz.

III. 17. – Végre áttelepültünk Balatonfüredre.93 Jó magam a gazdám autójával 
jöttem, úgy hogy útközben csapatokat is megszemléltünk. Zánkán ebédeltünk a 
Kovács zlj-nál. A hop-ság többi része – a személyek autóikon jöttek át –, teherau-
tókra felpakkolt málha pedig a páncélvonattal lett ide áthozva.94 Elhelyezésünk 
nem oly egységes, mint a régi volt, az egyes osztályok szétszórtan villákban, 
panziókban vannak.95 Légitámadás szempontjából talán jobb is ez így. Gazdám-
mal együtt az Erzsébet szanatóriumban vagyunk. Jó magam a Fritschék96 laká-
sában.

III. 18. – Vasárnap! A gazdával misén voltunk, hadtestnél, gypk-nál – utóbbi 
lesz a hop iroda. Ismerkedés a helyzettel. Du. Böskével97 átmentünk Vaszaryékhoz, 

90 A szemleutat és a kivégzést Ágh Zoltán fhgy. naplójára hivatkozva említi: VERESS D. 
1986. 576.

91 A m. kir. 14. (egri) honvéd gyalogezred I. (egri) és III. (gyöngyösi) zászlóaljai.
92 Említi: VERESS D. 1986. 576.
93 Balatonfüred háború alatti életéről: CHOLNOKY 1998. 319–332.
94 Az áttelepülés eseményeinek említése: VERESS D. 1986. 576.
95 A magyar katonaság füredi elhelyezkedéséről, viselkedéséről: CHOLNOKY 1998. 321.
96 Fritsch Antal erdőmérnök, Vaszary Erzsébet férje.
97 Vaszary Erzsébet, Vaszary Antal erdőmérnök (Kaposvár, 1866. márc. 13. – Budapest, 

1936. nov. 12.) és Szlávy Aranka (†Nyergesújfalu, 1907) leánya. Ágh Zoltánné szül. 
Dobó Magdolna unokanővére.
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volt ravazdi erdőtiszt, füredi fürdőigazgató.98 Onnan hazajövet egy légitáma-
dást láttunk, illetőleg hallottunk Almádi felé. Rettenetesen szép az ilyesmi; stalin 
gyertyázás, zengett minden a bombáktól, villany persze elaludt. Közel a front. 
Fehérvárnál – mondják a németek, igen erős páncélos csata dúl. Sorsdöntő na-
pok, órák!

III. 19. – A gazdával d. e. Erdődi (sic!) Harrach99 hu. századot Füreden, Telkes 
őrgy utászait Aszófőn néztük meg. Telkes őrnagy azonos a régi győri utászélet 
Tiefentahler fhdgy-jával – Tifivel. D. u. a tihanyi csücskén nézegettünk át a gaz-
dával Szántód felé.100 Érdekes érzések kavarognak ilyenkor az emberben – ezek 
a helyek ahol egy ember civilként működött, ma hadszíntér. Szántód elég épnek 
látszik, de teljesen kihalt odaát minden, igaz ez itt is csakúgy néz ki – de éjszaka 
annál élénkebb mindkét részről a forgalom. Az apátság épen áll, talán intő pél-
da, hogy a kereszténységet nem szabad bántani.

III. 20. – A leszerelés napja! Búcsú a gazdától, vkf-től, bajtársaktól. Kaptam 
egy autót, mellyel hazajöttem – Polgár Vilmos OSB.101 fürdőigazgatót vittem 
magammal. Időközben megindult egy nagy orosz offenzíva102 Fehérvári visz-
szavonulás részünkről s így Veszprém–Zirc-en át már nem jöhettünk: Utunk 
Aszófő–Tótvázsony–Herend–Farkasgyepű, Pápa Varsányon át jött. Soha nem 
lehet ezt a 10 órás – egyébként 3 órás – autóutat elfelejteni. Iszonyú forgalom, 

98 Vaszary Ernő (Nagycenk, 1863. máj. 23. – Balatonfüred, 1950. jan. 10.) Sopronban érett-
ségizett. Selmecbányán végezte az Erdészeti és Bányászati Akadémiát. 1890-től a pan-
nonhalmi Szent Benedek-rend ravazdi erdészetének vezetője. 1912. jún. 4-től balaton-
füredi fürdőigazgató. 1934-ben vonult nyugállományba. LICHTNECKERT 1999. 426., 
436., 448., 458., 463., 497., 698., BÁNDI 2004. 211.

99 Ruttkai Erődi-Harrach Tamás (Budapest, 1917. aug. 3. – Graz, 1988. okt. 25.) hivatásos 
katonatiszt. 1939. jan. 15. hdgy, 1941. nov. 1. fhdgy, 1944. nov. 1. szds. Erődi-Harrach 
Béla egyetemi tanár és Tauffer Mária Irma gyermeke. Ludovikát végzett. 1939-től sza-
kaszparancsnok az 1/6. huszárszázadnál Nagykőrösön, majd 1940. jan. 1-től az 1/II. hu-
szárosztály géppuskás századánál Kecskeméten. Az erdélyi (1940) és délvidéki (1941) 
bevonuláskor az 1/6. lovasszázad szakaszparancsnoka. 1942. nov. 1-től Rimaszombaton 
a VII. önálló huszárszázad-, ill. átszervezés révén 1943. okt. 1-től a 20. felderítő osztály 
huszárszázadának szakaszparancsnoka. 1944. ápr. 20-tól frontszolgálatot teljesített Ga-
líciában és Magyarországon, mint szakaszparancsnok, majd arcvonalmögötti tiszt. 1945. 
januártól századparancsnok. 1945. ápr. 10-én századával Karintiában angol hadifogság-
ba esett. 1946. aug. 23-án tért haza. 1948-ban emigrált. Ausztriában volt szőnyegkereske-
dő. BENE– SZABÓ 2006. 84., RADA 2001. 328., RAINER M. 2018. 240-241.

100 Ágh Zoltán pannonhalmi kinevezése előtt Tihanyban és Szántódon, a bencés birtoko-
kon volt segédtiszt. A napi eseményeket említi: VERESS D. 1986. 576. Telkes őrnagy 
szerinte az 57. utász zlj. parancsnoka volt.

101 OSB. = Ordo Sancti Benedicti = Szt. Benedek rendi, bencés szerzetes.
102 Az 1945. március 16–19. között Székesfehérvár térségéből meginduló szovjet bécsi 

támadó hadművelet Győr és Veszprém általános irányokba.
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helyenként rettenetes rossz karban lévő utak. Egy küszködés volt az út, de sze-
rencsére este ½ 7-re befutottunk. Itthon leírhatatlan örömujjongásban fogadtak 
a gyerekek, Magdus, Muki, Márta együtt voltak. Leszereltem, megérkeztem. 
Nagyigmánd–Kisbér–Mór közt az orosz! Vajjon meddig leszek itthon? Úr Isten 
légy irgalmas, segíts!

III. 21. – Még mundérban vagyok. Az autót defekt érte, annak megjavításán 
fáradozunk, ami sajnos estig sem sikerül. Így a sofőr itt alszik, bár neki 24 h-ra 
be kellett volna vonulnia. Az orosz közeledik: nagy az idegesség. Iszonyú nagy 
a faluban a forgalom.

III. 22. – Riadó! Az orosz Varsánynál van! Hál Istennek ez csak vaklárma 
volt, de arra jó volt, így az idegeket felrázza. Magdi csomagjait felvittük a vár-
ba;103 én is menetkész vagyok. D. e.  Jelentkeztem az áp-on,104 ott mutatták a 
rendeletet, mely alapján leszereltem, vissza lett vonva. Civil vagyok, de itt nem 
maradhatok. Délbe Werner futott be, Mártát elvitte Karcsihoz, a ház kiürült. 
Ideges a hangulat. Az orosz ideér – elkerülhetetlen! Mi lesz, hogy lesz! Ki csinál 
most legjobban! Csak a jó Isten tudja! Fél éven belül okosabbak leszünk. Úr 
Isten segíts!

103 A pannonhalmi Bencés Főapátságba.
104 Valószínűleg állomásparancsnokság.
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A 20. gyaloghadosztály parancsnokság105

I/a. hadműveleti oszt. Hegymeghy 
vk. szds

I/b. anyagi osztály Külkey vk. szds.106

I/c. kémelhárító osztály Selmeczy 
ezds.

II. műszaki osztály Halmy Béla szds.
II/a. személyügyi osztály (tiszti) 

Halmy Gyula szds.
II/b. személyügyi osztály (leg.) Hal-

my Gyula szds.
III. tábori bíróság Dr. Szerdahelyi 

hb. szds.107

IV.a. hadbiztosság Dr. Ujváry hbs. 
szds.108

IV. b. vezető orvos Dr. Ruttner o. 
szds.109

IV. c. vezető állatorvos Dr. Arany áo. 
alez.110

IV. d. vezető rk. lelkész Nagy Lajos 
táb. lelk. fhgy.111

IV. e. vezető prot. lelkész Galát 
György táb. lelk. fhgy.

V. gépkocsi előadó Bódis gyak.112

I/a. hadműveleti oszt: vt  Hegymeghy 
László vkrb. ezds113

I/b. hírszerző, propg.114 oszt: Selmeczi 
Henrick ezrds

I/c. anyagi oszt: Külkey Dénes vkb. szds.
II. műszaki oszt: Halmy Béla szds (iro-

da I/a ban)
III. híradó oszt: Bulgár ales
IV/a. tábori lelkész: pk. Nagy Lajos
                                   Galát György
IV/b. tábori bíróság: Dr. Szerdahelyi 

Imre hb. szds.
IV/c. hadbiztosság: Dr. Újváry Kálmán 

hbs. szds.
IV/d. személyügyi o: Halmy Gyula t. szds.
                                   (Gombás alezds) ?
Segédhivatal: Nemes Béla hdpr.
Gypk.115 vt. Csoknyay Pál ezrds116 (Bfüred)
Tpk.117 Gecsey ezds.
Hfb. (szd) Ráthy Henrick ezds.
Tszd. Áprily alezds.
DVK-142118 Burghardt Henrik fhdgy. 

(német)

105 Innentől kezdve kezdődnek osztályai, tapolcai elhelyezésük címei és az oda beosztottak 
nevei. A neveknél kisebb-nagyobb félreolvasás lehetséges. Néha a rangoknál is az ezrds. 
és szds.-ok esetében. A 20. gyaloghadosztály vezetési törzse 1944. december 6-tól települt 
Tapolcán. VERESS D. 28. Az eredeti naplóban nem táblázatban szerepelnek az adatok.

106  vezérkari százados
107  hadbíró százados
108  hadbiztos százados
109  orvos százados
110  állatorvos alezredes
111  tábori lelkész főhadnagy
112  gyakornok
113  1942. dec. 20-tól századosként a m. kir. 4. (soproni) Szt. László honvéd gyalogezred II. 

zászlóaljának parancsnoka, a doni harcoknál. SZABÓ 2001. 207., 320., ROMÁN 2003. 74.
114  propaganda
115  gyalogsági parancsnok
116  Korábban a m. kir. 4. (soproni) Szt. László honvéd gyalogezred I. zászlóaljának (1942. 

jún. 8-ig), majd az ezrednek (1942. aug. 15-től) a parancsnoka. A Don-menti harcok 
résztvevője, a visszavonulásnál Sztarij Oszkol körvédelmének irányítója. SZABÓ 2001. 
174., 198., 319., 347.

117  tüzérségi parancsnok
118  Talán Deutsches Verbindungs Kommando 142 = 142. német összekötő parancsnokság(?).
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I/a. (Deák F. út 7. I. em)
hdm. sgt.119 Cseresnyés Géza fhd-

ngy.
I.sgt. Hell István zls.
páncél előadó Perlaky Géza zls
rajzoló Angster József tiz.120

I/c. (Deák F. u. 7. földsz.)
sgt.121 Dr. vt. Ferenczy Sándor fhdgy.
lőszerti.122 Faragó Pál fhdgy.
…123 Szelecsényi tü. hdpr.124

gp. előadó125 Bódis István mű. gyak.
gp. előadó Gulyás zls.
vez. állato. Arany ales.
vez. orvos Dr. Ruttner Béla o. szds.
vez. orvos h. fhdgy. higienikus
eü. oszlop126 pk. Sziráky o. szds.
beosztott
vonat előadó Dévényi fhdgy.
táb. posta127 Dobry Dezső zls. Glázer u. 

6.
I/b. (Kossuth L. u. 1. fszt.)
beosztva: Dr. Spelbár László fhdgy.
Dr. Erhardt Géza zls. iroda vezető
Kumpanek János zls. hírszerző ti.
Kovács László zls.
Szász Dezső zls. hírszerző és tolmács
Háromszéky József karp. őrm.128

Grób Lajos karp. őrm.
Molnár Gábor zls.
Dr. Walter Kálmán zls.

III. hírközpont Deák F. u. 11, 13, 15.
a hír. zlj.129 Halápon
központban beosztva: hdgy.
                            zls.
                               hadapród őrm. (sgt.)

119  hadművelet segédtiszt
120  tizedes
121  segédtiszt
122  lőszertiszt
123  olvashatatlan szó
124  tüzér hadapród
125  gépkocsi előadó
126  egészségügyi oszlop
127  tábori posta
128  karpaszományos őrmester
129  híradó zászlóalj
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IV/a. (Szt. Háromság tér 21. I. e.) 
távb.130 a postán 134. keresztül

IV/b. (Kossuth L. u. 2. II. em. Hangya 
ép.131)

beosztva: Dr. Széna András fhdgy.
beosztva: Dr. Tóby Kálmán hadpr.
beosztva: Vajda Zoltán hadpr.

IV/c. (Deák F. u. 7. fszt.)
vezető h. Szelényi szds.
hadipénztár Dóczy hdgy.
                     Keresztesi András zls.

IV/d. (Kossuth Lajos u. 2. I. em.)
beosztva: Halmy Gyula szds. kitünteté-

si előadó
                 Paur(?) hadapród

Gypk. (Balatonfüred – Mágnás(?))
beosztva: Halmay ezds.
beosztva: Németh József fhdgy.

Tpk. (Deák F. u. 16.) – Dédapa
beosztva: Misz(?) Egon fhdgy.
                                        zls.
                                        zls.

Tszd. Szent Háromság tér 8.
beosztva: Bardócz Gyula zls.
gk. szak. pk.132 Tibód Antal hadapr. 

(Darányi u. 8.)
Tszd. gh.133 főnök: Dr. Csutora Al-

bert zls. (Deák F. u. 22.)
        konyha (Deák F. u. 16.)

DVK-14 Deák F. u. 8 v. 10.
beosztva hdgy.

Zene (Dabosi u. 2.) Lehota János tőrm.134

130  távbeszélő
131  épület
132  gépkocsi szakasz parancsnok
133  gazdasági hivatal
134  törzsőrmester

Tapolca, Fő (Szentháromság) tér. A Hotel Pannóniától balra a 3. épület a Szentháromság 
(ma Fő) tér 8. Az épületben 1944/1945-ben a 20. honvéd gyaloghadosztály parancsnok-
ságának egyes osztályai voltak elhelyezve. 1945 előtti képes levelezőlap. (Wass Albert 

Könyvtár és Múzeum gyűjteménye, Tapolca)
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