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Juhász Gyula

Negyvenhatosok
In memoriam
Szörnyű dicsőségünk hadd zengjem éjszínű fátyolt
Fonva a lantra, melyen bomlanak az idegek.
Álom nélküli és komoran feketéllő éjszaka vadján,
Lelkem pusztáján marsol a hősi ezer.
Látom őket a dél kövein menetelni kitartón,
Merre Szabács, Nándor, Valjevo, Nis meredez.
Látom északon is zord messze mezők sivatagján,
Hol ugató ércek számuma förgetegez.
Látom, amint dalolón nekiszegzi az ezred a mellét,
Hogy fölfogja a vak északi Rém rohamát.
Látom délnyugaton bástyát állítani holtak
Nagy seregéből, hogy két haza védve legyen!
S látom, a messze, szilaj Piavénál emberi hídként
Holtan is ők födözik a vonuló sereget.
Ó, ti fiúk, barnák, szőkék, ti Szegednek hősei, árvák,
Hol van a lant, a babér, mely dalol és koszorúz?
Északon és délen, keleten, nyugaton, e világnak
Minden tájékán sírotok áll s nevetek!
Hány hant domborodik s jelöletlen hány rög enyészik
Szerbia bús terein s merre Galícia van,
Lengyel síkokon és a Doberdón, távol Isonzó
És Piavé mélyén, messze kopár köveken!
Mind csöndben szunnyad s álmát álmodja a holt ott
— (Elfáradt gyermek mostoha anyja ölén) —
Hűs Tisza partjáról, hol a szürke füzes szomorún leng,
Nagy jegenyék dala zsong, szőke akác mosolyog,
Hol Dugonics búsong, Dankó muzsikál és méla Tömörkény
Darvadozik anyaföld csöndes eressze alatt,
Hol kis házak előtt, ha vasárnap alkonya barnul,
Ülnek a jó öregek, égnek a makrapipák
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S várnak a szép eladók pötykén kivirulva az ablak
Szászorszépei közt és violái mögött
S várnak néma, sötét sorban, síró szemmel, feketében,
Fájdalmas szüzek és bánatos édesanyák.
Véres idők terhét hordozza borongva, lemondva
E sereg és neki már mit hoz a vak diadal?
Kedveseik vérén váltságot nyert Magyarország
S szörnyű dicsőségük fénye ragyog Szegeden.
A vers eredetileg 46. címmel jelent meg a Délmagyarország, 1918. július 2-ai
számában.
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Szerzői előszó
Kötetünkben a cs. és kir. 46. gyalogezred első világháborús hadiútját és
mai emlékezetét kívánjuk bemutatni.
A Nagy Háború egyik legmegbízhatóbb osztrák–magyar alakulatának tekintett ezredet az általános hadkötelezettség elve alapján Csanád,
Csongrád és Torontál vármegyék férfi lakosságából sorozták. Szeged,
Hódmezővásárhely, Makó városából és a három megye egyes sorozójárásainak a falvaiból kerültek ki a kötetünk címében szereplő „fiúk”, akiknek
Juhász Gyula a Negyvenhatosok című költeményében állított örök emléket. A ma ezeken a településeken élők az ő leszármazottaik. A Csongrád–
Csanád megyei identitás része az egykori 46-os ezred és az abban küzdők
emlékének a megőrzése és ápolása. Ehhez kívánunk a kötetünkkel is segítséget nyújtani.
Szeged híres háziezrede a világháború 1914. július 28-ai kitörésétől
kezdve 1918. november 4-ig, a padovai fegyverszünetig terjedő 1561
napból 33-at töltött a szerb, 274-et az orosz és 1254-et, a teljes időszak
80,33%-át az olasz fronton. Az akkor északinak mondott orosz front galíciai és kárpátoki megpróbáltatásai után a délnyugatinak nevezetett olasz
hadszíntéren részt vett mind a 12 isonzói csatában, majd a Piavénál a háború utolsó napjáig a küzdelmekben. Az ezred a háború alatt súlyos veszteségeket szenvedett, amelyek a teljes hadkiegészítési terület lakosságát
drámaian érintették. Fiúk, testvérek, férjek, apák sokasága nem tért soha
többé vissza, sokan pedig testben vagy lélekben örökre megnyomorodva.
Az ezred által elszenvedett rendkívüli veszteségeket több esetben idegen
alakulatokból kellett pótolni, így kerültek az ezred kötelékébe más területek fiai is az egész Kárpát-medencéből.
Az ezred történetét Ajtay Endre A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 1914–1918 címmel 1933-ban Szegeden megjelent
kötete részletesen megörökítette. Ennek a folytatásaként jelent meg a
Hirn László által összeállított Negyvenhatosok fegyverben 1914–1918
címmel szintén 1933-ban Szegeden kiadott emlékalbum. A két világháború közötti időszak szellemiségét tükröző művek közül az Ajtay-kötet
alapvetően az anyaezredre koncentrált, s a kikülönített III. zászlóalj harcai abból teljesen kimaradtak. Hirn László munkája pedig a magukról
anyagot beküldő 56 fő hivatásos tiszt és 631 fő tartalékos tiszt és köz-
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katona életrajzát közli. Adatgazdagságuk miatt – kellő kritikával kezelve
– napjainkban is haszonnal lapozgathatjuk ezeket a munkákat. Kötetünk
nem kíván és terjedelmi korlátainál fogva nem is tud ezek helyett új ezredtörténetet nyújtani, azonban reményeink szerint kiegészíti ezeket a
46-os „alapműveket” az emlékezet azóta feltárt írásbeli dokumentumainak és ma is látható tárgyi lenyomatainak a bemutatásával, a ma élő generáció igényei szerint.
Kötetünk szerkezete a 46-osok levéltári források és a szakirodalom
alapján megismerhető első világháborús hadiútjának a kronologikus bemutatására épül. Az ezred Nagy Háború alatti történetéből kiragadjuk
a legfontosabb eseményeket, amelyeket részletesebben is bemutatunk.
Ezek megismerésében a személyes emlékezet forrásai, az eseményeket
megélők levelei, naplói és visszaemlékezései segítik az olvasót. Véleményünk szerint a történelem megismerésének és megértésének az egyik
alapja az események személyes megélésének az emlékezete. Fontosnak
tartjuk továbbá, hogy az ezred harcainak a legfontosabb helyszíneit, valamint az első világháborúhoz köthető emlékeit és emlékhelyeit is bemutassuk az olvasónak. A helyszínek jórészét kutatótársainkkal az elmúlt
évtizedekben már bejártuk, de 2021-ben a legfontosabbakat újra felkerestük, hogy a legfrissebb állapotot tudjuk a fotóink segítségével az Olvasóink elé tárni. Kötetünk lezárásaként a Magyar Honvédségben élő mai
negyvenhatos hagyományokat mutatjuk be.
A 46-osok emlékét sokan őrzik az ország határain belül és kívül egyaránt. Csongrád–Csanád megyében a szegedi Meritum Egyesület jár ebben
az élen. Példaértékű az együttműködésük az olasz San Martino del Carso-i Gruppo Speleologico Carsico szervezettel a doberdói emlékhelyek,
valamint a szlovén Društvo „Peski 1915–1917” Tolmin egyesülettel a
Mrzli vrh kapcsán. Reméljük, kötetünk új információkat adhat számukra
és új inspirációt jelenthet mások számára is a 46-os emlékek ápolásában.
Ajánljuk kötetünket az első világháború története, magyar vonatkozású emlékei és az ezred története iránt érdeklődők figyelmébe, különösen ajánlva azt az egykori 46-os fiúk mai utódainak.
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Előző oldalon:
1. Szeged utcáin masírozó katonák, 1904
2.

3.

2, 4. A 46. gyalogezred
Mars téri laktanyája
Szegeden korabeli képeslapon és mai felvételen
3. A 46-osok jelvénye

4.

10

Az ezred a háború előtt
Szeged híres gyalogezredének korai története két szálon futott. 1745ben Mária Terézia uralkodása idején alapították a tiroli országos és tábori
ezredet, amely 1769-ben a 46-os sorszámot kapta, azonban ez az alakulat
1809-ben megszűnt. 1762-ben 1. erdélyi határvidéki gyalogezred néven
hoztak létre egy alakulatot, ami több átszervezést követően a 16. román
határőrvidéki ezred nevet kapta. 1851-ben ezt az alakulatot alakították
át 46-os hadrendi sorszámú gyalogezreddé. Az ezredtörténet ezt a dátumot tekintette az ezred újjáalapítási évének.
1853-ban lett a 46. gyalogezred hadkiegészítési területe Szeged és
környéke. Az ezred 1878-ban részt vett Bosznia-Hercegovina megszállásában. A III. zászlóalja ezt követően is a Balkánon maradt. A szépíró Tömörkény István is ebben a zászlóaljban szolgált. Irodalmi munkásságának
a kezdeti témái is ide köthetők. A Péter László által Katona a kötélen címmel összegyűjtött novellái többsége is ennek az alakulatnak az életét mutatják be. A kikülönített zászlóalj később Avtovacon (ma Avtovac/Автовац,
Bosznia–Hercegovina) a 3. hegyidandár kötelékébe került, és szinte a világháború végéig az anyaezredtől elkülönítetten tevékenykedett.
1882-ben épült fel Szegeden a Mars téri laktanya, az ezred új otthona,
s váltak a 46-osok ténylegesen Szeged háziezredévé. Az ezred hadkiegészítő területe az első világháborút megelőzően Szeged és környéke, Csongrád, Csanád és Torontál vármegyék Szegedhez közeli járásai voltak. Szeged Szabad Királyi Város és Hódmezővásárhely város, s egyúttal sorozójárások mellett a következő területek lakosságából nyerte az állományát.
Csanád vármegye (zárójelben az újoncállító sorozójárás székhelye):
1. számú központi sorozójárás (Makó)
5. számú Makó városi sorozójárás (Makó)
Csongrád vármegye:
1. számú Tiszán inneni sorozójárás (Dorozsma)
2. számú csongrádi sorozójárás (Csongrád)
Torontál vármegye:
4. számú törökkanizsai sorozójárás (Törökkanizsa – ma Нови
Кнежевац/Novi Kneževac, Szerbia)
5. számú nagyszentmiklósi sorozójárás (Nagyszentmiklós – ma
Sânnicolau Mare, Románia)
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Az Osztrák–Magyar Monarchiában – miként a korszak többi tömeghadseregében – az alapvető harcászati egység a hadosztály volt. Egy hadosztály két dandárból, egy dandár két ezredből állt. A katonahagyományok megőrzésére és ápolására azonban a békeidőben is létező, az egyes
településekhez, kisebb-nagyobb földrajzi területekhez köthető gyalogezredekben nyílt lehetőség. Az ezredek ezrednévvel és hadrendi számmal is
rendelkeztek. Az ezredek hivatalos teljes elnevezése kifejezésre juttatta
az alakulat hovatartozását, közös, vagyis császári és királyi (cs. és kir.),
vagy honvéd, azaz magyar királyi (m. kir.) mivoltát.
A hagyományok ápolását szolgálta, hogy a közös hadseregbeli ezredek elnevezésükben megőrizték a mindenkori ezredtulajdonos nevét. Az
ezredeket az állandó hadsereg létrehozásáról szóló 1715. évi VIII. törvénycikket követően az ezredtulajdonosról nevezték el. 1887-től Báró
Fejérváry Géza (1833–1914) gyalogsági tábornok, 1884–1903 közötti
honvédelmi miniszter, az 1905–1906-os évek miniszterelnöke volt az ezred tulajdonosa, akit 1916-tól Hazai Samu vezérezredes (1876–1942), az
1910–1917 közötti időszak honvédelmi minisztere követett.
A XX. század fordulóján az ezredet a tulajdonosa után így „Fejérváry-ezrednek” is nevezték. A korabeli sajtó véleménye szerint Fejérváry
Gézát 40 éves magyar katonai szolgálatának elismeréseként tüntette ki
azzal az uralkodó, hogy „a legszebb, leghíresebb gyalogezredek egyikét, a szegedit adta neki”.
Az ezrednév részét képezhette még a békehelyőrség megnevezése. Az
ezredek jelentős részét több helyőrségben helyezték el, ilyen esetekben
az ezredtörzs helyőrségét adták meg az alakulat nevében. A név része volt
még a fegyvernem és a csapattest megnevezése. A 46-osok esetén a teljes
név így hangzott tehát a háború előtt magyarul: cs. és kir. báró Fejérváry
Géza nevét viselő 46. gyalogezred.
Az egykori magyarországi ezredek az első világháború kitörésekor szorosan kötődtek ahhoz a településhez, amelynek nevét viselték,
s amely „háziezredének” számítottak. Ez a kötődés kettős eredetű. Egyrészt adódott abból, hogy az ezred hadkiegészítése az adott településről
és környékéről került ki, másrészt, hogy a helyőrség a város életének
szerves részévé vált. Az ezred tisztikara a helyi köz- és társasági élet meghatározó szereplője és szervezője lett, a legénység is együtt élt a város
lakosságával, része lett annak. A 46-osok rendszeres utcai masírozása a
mindennapi szegedi élet látványos, korabeli képeslapokon és máig élő katonadalokban is megörökített velejárójának számított. Az ezredek 186712

től 43 főben véglegesített létszámú zenekarai rendszeresen koncertekkel
szórakoztatták az adott város közönségét is. 1890 és 1895 között Johann
Müller (magyarosan Müller János) osztrák zeneszerző és karmester volt
a 46. ezred zenekarának a vezetője, aki 1890-ben szerezte az ezred díszindulóját, a Fejérváry-indulót, ami a katonai ünnepségek mai napig játszott
népszerű, közismert darabja lett.
A település és az ezred kötődése a háború kitörését követően, a harcoló alakulat távozásakor még szorosabbá vált.
Az ezredek a közös hadseregben négy, a honvédek és a népfölkelés
esetében három zászlóaljból álltak. A zászlóaljakat négy század és egy
géppuskás osztag alkotta. Egy zászlóalj 900, hadilétszámra emelve 14001500 főből állt.
A gyalogezredek katonái a háború kitörésekor egységes fegyverzettel
vonultak a frontra, ami 8 milliméteres 1895 mintájú Mannlicher ismétlőpuskából és tőrszuronyból állt. Egyenruhájuk 1909-től szintén egységes csukaszürke tábori egyenruha volt. Fontos kiegészítő rész és az egyes
csoportok megkülönböztetésének eszköze volt a hajtóka, vagy más néven paroli. A közös ezredeknél 32 hajtókaszínt rendszeresítettek, amit
még sárga, vagy fehér gombszínnel kombináltak. A 46-osok egyenruhájának papagájzöld volt a hajtókája, a gomb színe pedig sárga.
1915-től a modern háború követelményeinek jobban megfelelő, teljesen egységes, úgynevezett tábori szürke ruházatot vezettek be, a lehajtott
gallérú zubbonyhoz és gyalogsági nadrághoz lábszártekercset és bakancsot
rendszeresítettek. 1916-tól egységes, viaszosvászonra nyomott megkülönböztető jelzésrendszert alkalmaztak, amelyet a vállpántokon és a sapka bal
oldalán kellett viselni. Az új rendszer betűkkel és számokkal tartalmazta
az egyes csapatok megjelölését, a császári és királyi alakulatoknál kékkel.
Az osztrák–magyar katonák teljes felszerelése a ruházattal és a tartalék élelmiszeradaggal 25 kg körül mozgott. A szerelvényük rézcsatos
derékszíjból, tölténytáskákból, borjúbőr hátbőröndből (ez volt az ún.
„borjú”) és kenyérzsákból állt. A háború alatt a rézcsatot elhagyták és a
borjút a vászon hátizsák váltotta föl. Tábori eszközeik közé tartozott a
főzőedény és a fedővel rendelkező evőcsésze, vagy főzőcsésze, a kulacs, a
takaró és a sátorfelszerelés. A gyalogsági műszaki felszerelés része a gyalogsági ásó, a csákánybalta és a drótvágó olló. Egyéni felszerelési cikk volt
még az igazolványjegy („dögcédula”) tokkal és hordzsinórral, a sebkötöző
csomag és a zseblámpa. 1915-től lett a felszerelés része a gázálarc, 1916
őszétől vezették be az olasz fronton a rohamsisak használatát.
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5. Az ezred hivatalos neve
tulajdonosának megnevezésével az alakulat zenekarának műsorfüzetéről,
papagájzölddel
nyomtatva

Indulás a frontra
A háború 1914. július 28-ai kitörésekor az ezredtörzs, az I., II. és a IV.
zászlóalj Szegeden, a III. zászlóalj a bosznia-hercegovinai Avtovacon állomásozott. A háború kitörésének és a frontra indulásnak az élményét
így örökítette meg emlékirataiban dr. Szojka Kornél, aki ekkor egyéves
önkéntesi szolgálatát töltötte a 46-osoknál:
„1914. június 27-én délelőtt századparancsnokomtól engedélyt kaptam,
hogy másnap, vasárnap kiutazhassam nagynénémékhez, Ivánkovics Sándorékhoz, Kamaráserdőre (Horgos) [ma Хоргош/Horgoš, Szerbia – a szerk.],
ahol ők az ottani villájukban családostól nyaraltak. A délutáni vonattal vis�szaérkezve a Szeged rókusi vasúti állomáson kiszállva hallom a hírt, hogy az
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Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét és feleségét Szarajevóban meggyilkolták. (Ferenc Ferdinándot és Chotek Zsófiát, kit I. Ferenc József, Ausztria
császára hercegnői rangra emelt.) A gyilkos Princip [Gavrilo Princip] nevű
szerb nacionalista érzelmű fiatalember volt, társai Cabrinovics [Nedeljko
Čabrinović], Grabes [Trifko Grabež], Ilic Daniló [Danilo Ilić] voltak. Mindenki érezte és tudta, hogy a háború kikerülhetetlen.
Az újságok rendkívüli kiadásokban közölték a rémséges hírt és a kormány
országos gyászt rendelvén el, mindenfajta mulatságot leállított. Így nem tartották meg az aznapra hirdetett regattaversenyt sem a Tiszán. […] Megindult
az Osztrák–Magyar Monarchia és Szerbia közötti jegyzékváltás. Ausztria elégtételt követelt. A Narodna Odbrana szerb nacionalista szervezet feloszlatását,
a bűnösök megbüntetését, illetve kiadását. […] Szerbia (Pasic miniszterelnök)
azonban vonakodott ettől, a részéről adott válasz elégtelen volt, mire 1914.
július hó 28-án megtörtént a hadüzenet és elrendelték a részleges mozgósítást
a Monarchia déli területein tartózkodó csapatok mozgósítását Szerbia ellen,
kijelentve, hogy a Monarchiának nincsenek hódító szándékai, csupán büntető
expedíció, elégtétel szerzés.
A hadüzenet megtételét elhatározó koronatanácson gróf Tisza István magyar miniszterelnök ellenezte a hadüzenetet, mivel jól tudta, hogy a szerbek
mögött ott áll az orosz mamut birodalom, az orosz medve, a maga óriási területénél fogva szinte legyőzhetetlen erejével és így a világkonfliktus elkerülhetetlen lesz, mint ahogyan az tényleg bekövetkezett. […]
Az utcákon megjelentek a bevonulási parancsok, augusztus 1-én általános
mozgósítás. A kaszárnyák megteltek a mozgósított katonasággal, tartalékosokkal, az ezred csukaszürkébe öltözött, mindenki megkapta a 120 darab élestöltényét, a bajonettjét hegyesre köszörülték.
Az ezred azonban még csak békelétszámmal indul útnak három vasúti
szállítmánnyal július 27-én Pancsovára [ma Панчево/Pančevo, Szerbia],
illetve az I és II-ik zászlóalj Pancsovára, a IV-ik zászlóalj pedig Hertelendyfalvára [ma Pancsova része, Војловица/Vojlovica]. Az ezrednek hadilétszámra
való felemelése augusztus 1-jén megtörtént. Az ezred élén báró Hennenberg
József ezredes állt.
Az ezred békelétszámával a laktanya udvarán csukaszürkében felállva az
ezredzászlóval az élén a főkapun át zeneszóval megindult, a tisztek Feldbindével [tábori öv], a századparancsnokok, zászlóaljparancsnokok és az ezredparancsnok a segédtisztjével Szwoboda Károly századossal lóháton a Nagykörúton, Gizella téren és a Boldogasszony sugárúton keresztül a Szeged vasúti
állomásra, természetesen a géppuskás osztaggal együtt (Csillag Viktor főhad15

6. A Szegedi Napló 1914. július 29-ei rendkívüli kiadásának
címlapja a Szerbia elleni hadüzenetről

nagy parancsnoksága alatt). A Gizella téren a honvéd-parancsnokság előtt,
ahol a honvédség parancsnoka a lakása emeleti balkonjáról nézte az ezred elvonulását, fejvetéssel és díszmenettel vonultunk az állomás felé és kanyarodtunk a Boldogasszony sugárútra.
Én a századom jobb szélén meneteltem és egyszer csak mellettem terem
Szabó Jolánka, a pusztaszeri tanítónő és búcsúzik tőlem, mert akkor már nem
lehetett az édesanyákat, feleségeket, gyerekeket, testvéreket visszatartani attól, hogy a háborúba vonuló szeretteikhez hozzá ne férkőzzenek. Engem szüleim nem kísértek ki, de a két öcskös bizonyára ott settenkedett a közelemben, a
nagy tömegben. Szabó Jolánkával csak pár szót váltottam és mentünk tovább
zeneszóval meghalni.
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A nagyállomáson a jobb oldali rámpán felhaladva vonatunk már ott állott
a befűtött mozdonnyal és beszálltunk a zöld gallyakkal, virágokkal és zászlókkal feldíszített 40 embernek, vagy 6 lónak készült teherkocsikból álló vasúti
kocsikba nagy danolással. Igaz, hogy én nem énekeltem, mert ehhez semmiféle
jó kedvet nem éreztem. De hát a legénység legtöbbje beborozva jókedvre hangolódott és a fiatalság nem is gondolt a halálra, én sem. Hiszen nem is tudtuk,
hogy milyen is az a háború, csak annyit sejtettünk, hogy ott esetleg meg is
lehet halni.”
Az ezred hadilétszámra
való feltöltésére már Pancsován került sor. A három zászlóaljból álló alakulat puskás
létszáma 1914. augusztus 8án 3037 fő volt.
A cs. és kir. szegedi 46.
gyalogezred a háború kitörésekor hadrendileg a 34. gyalogdandár, 17. hadosztály,
temesvári VII. hadtest kötelékébe tartozott és ennek a
keretei között harcolt a háború első időszakában. A háború elején a VII. hadtest a 2.
7. Dr. Szojka Kornél a fronton
hadsereg részét képezte.
Dr. Szojka Kornél (1889, Mindszent – 1978, Szentes). Jogász.
1913. október 1-jén Szegedre vonult be a 46-os gyalogezredhez egyéves önkéntesi szolgálatra. Az egy év letelte előtt kitört a háború,
amelyet végigküzdött és önkéntes káplárból (tizedes) a főhadnagyi
rangig emelkedett. Hadiútja először a 46-os anyaezredhez, később
ennek a kikülönített III. zászlóaljához, végül az ebből létrejövő 133.
gyalogezredhez vezetett. A két világháború között a Pénzügyminisztérium főtanácsosa. Háborús naplóját politikai okokból 1951-ben
megsemmisítette. Emlékei alapján 1962-ben írta meg visszaemlékezését, amelyből a kötetünkben többször idézünk , s amelynek az
első világháborús időszaka a Nagy Háború Blogon olvasható.
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Pancsovai kitérő
A 46-osok közel egy hónapig, 1914. július 28-tól augusztus 25-ig állomásoztak a Temes-parti városban és környékén. Az ezred közvetlen harci
feladatokban ebben az időszakban nem vett részt, a határ közelsége és a
jelentős számú szerb lakosság miatt azonban folyamatos készültségben
állt, s harcszerű fegyelmező gyakorlatokat végzett.
A Pancsovában töltött időszak egyik említésre méltó eseménye volt,
hogy a szegediek egy kisebb különítménye Jármy Andor százados vezetésével egy két tarackkal felszerelt dereglyén lehajózott egészen Belgrádig,
s közben gőzösöket és uszályokat süllyesztett el, majd a várost is lőtte.
Az itt következő fotó (8.) Pancsován készült ebben az időszakban, és
Varga Antal egyéves önkéntes őrvezető küldte 1914. augusztus 9-ei datálással fotólapként „Őnagys. Kocsis Maczuska úrleány” részére Szegedre az
Iskola utcába. A képen a 8. század katonái láthatók balról jobbra haladva:
Diendorfer Miksa százados, akiről később még sok szó esik, Lázár Mihály
őrmester, Márton Ferenc szakaszvezető, Weisz Sándor közlegény, Varga
Antal őrvezető, Sebök és Jakabffy szakaszvezetők.
8.
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Tűzkeresztség Rohatynnál
A tűzkeresztség meghatározó jelentőségű esemény volt az első világháborúban harcoló alakulatok hadiútjában és háborús emlékezetében. A
cs. és kir. szegedi 46. gyalogezred szerb hadszíntérnél tett rövid kitérője
után több magyar kiegészítésű alakulattal egyetemben 1914 augusztusának végén az orosz fronton, az Osztrák–Magyar Monarchia galíciai
területére betörő orosz csapatokkal vívott harcokban, Rohatynnál (ma
Рогатѝн/Rohatin, Ukrajna) esett át a tűzkeresztségen.
A 46-osok az 1914. augusztus 26–29-ei átszállítást követően Chodorowban (ma Ходорів/Hodoriv, Ukrajna) rakodtak ki. Innen 25 km-re
keletre Rohatynnál a m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály alakulatai már
elkeseredett küzdelmet folytattak az Osztrák–Magyar Monarchia galíciai
területére betört orosz túlerővel szemben a települést övező dombokon.
A nap végén a helyzetük kritikussá vált, de mindenképpen tartani kellett
a területet, hogy a támadó 8. orosz hadsereg ne tudjon előretörni, ezzel
ugyanis nagy veszélybe kerültek volna az osztrák–magyar 2. hadsereg
Halics (ma Галич/Halics, Ukrajna) térségében harcoló alakulatai, illetve
az északra harcoló osztrák–magyar 3. hadsereg jobbszárnya, esetleg az
egész galíciai arcvonal teljes déli szakasza.
A zavaros körülmények között, az ötnapos utazás után az ezred nem
sokat pihenhetett, alakulatai gyakorlatilag a vasútállomásról azonnal a
frontvonalra vonultak.
Az ezred II. zászlóaljával augusztus 29-én Chodorowba érkezett
Jármy Andor százados is, aki Henneberg József ezredes, ezredparancsnoktól azt a parancsot kapta, hogy az általa eddig vezetett 7. század parancsnokságát adja át, és Péter Imre századossal együtt az első
vonal közelében fekvő Mogilka magaslatra menjen. A domb az előző
nap még a m. kir. 20. gyaloghadosztály törzsének a harcálláspontja
volt. A parancs értelmében a két százados szekéren azonnal elindult
9. Következő oldalpáron: Galícia háború előtti térképének
részlete Révai nagy lexikonából. A térkép érdekessége, hogy azon Kókay
László, akinek a hagyatékában megőrződött, bejelölgette a 46-osok
galíciai harcainak a legfontosabb helyszíneit, így Rohatynt is. Ez a terület
az ezred orosz fronton vívott harcainak a helyszíne 1914–1915-ben
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Chodorowból, de alig haladtak 3–4 kilométert, mikor vad menekülésben lévő katonákkal találkoztak. Jármy százados a legelső lovak agyonlövésével megállította a menetet, és az emberekbe lelket öntve rendezte
a csapatokat. Az időközben megérkező II. zászlóaljból volt századának
két szakaszával mind nagyobb tömegben visszaözönlő további csapatokat is visszafordította. A már idézett dr. Szojka Kornél így számolt
be tapasztalatairól: „Jármy Andor a 7-ik századból egy szakaszt vett maga
mellé, amelyikben én is benne voltam, hogy az országúton a forgalmat biztosítsa. Ez augusztus 30-án, vasárnap történt. A harci zaj mindjobban közeledett. Mindenfelé halottak, eldobott fegyverek, tornisterek [háti bőrönd,
„borjú”], katonai felszerelési tárgyak szanaszét eldobálva. A látvány nem
volt valami lélekemelő és buzdító. Az ezredünk felfejlődött a galíciai tanyák,
learatatlan gabonaföldek között. Mindenfelé gazdátlan szarvasmarhák ténferegtek, mentek a kutakhoz, vizet várva a vályúkba, de senki sem volt, aki
nekik vizet merített volna. Ennél lényegesen nagyobb volt mindenkinek a
gondja, baja. A tanyák tele sebesültekkel, a szanitécek hordották ide a sebesülteket, jajgattak a fájdalomtól, akik ott feküdtek a szobák közepén orvosi
segítség nélkül, mert bár orvosok voltak, de ezek száma kevés volt a sebesültek nagy számához képest. Kint a szabadban fiu-fiu hanggal fütyültek és
csillogtak a napfényben az orosz gyalogság tűhegyes golyóinak megszámlálhatatlan tömegei.”
Barbini tábornok, a 17. hadosztály másik, 33. dandárának a parancsnoka vezetése alatt az I. zászlóalj augusztus 30-án a reggeli órákban a Knihyniczétől (ma Княгиничі/Knyjahinicsi, Ukrajna) keletre levő
Mogilka (354-es) magaslatra vonult és ott elfoglalta állását. A zászlóalj
itt maradt egészen 11 óráig, és a parancs értelmében a magaslatot megerősítette, heves harcokban a támadó orosz egységekkel szemben megtartotta. Az alakulat kötelékében a 2. században szolgált Boros István
makói gazda, aki az emlékiratában így írt erről:
„Jobb oldalt védve vagyunk, tőlünk balra lent a völgyben található Rohatyn. Azt támadta meg az orosz. […] roppant fegyverropogás hallik, villognak a fegyvertüzek, egy-egy golyó prüsszög felénk is. Mi csak rángatjuk a
fejünket, mert nagyon fázunk, csakúgy vacog a fogunk. Amott egy kis szénaboglya van, alig egy öles, belebúvunk. De még az is úgy mozog, hogy beleremegtem. Odalent egyre jobban-jobban dörögnek a fegyverek. De már az
ágyuk is szólnak. […] Majd, hurrá, hurrá hallik, szuronyrohamra fújja a
kürtös a zenét, már sturm! Sokfelé jaj kiálltás hallik, egyre csak kiabálás,
meg sokfelé hallik, előre menni!”
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10. Boros István és későbbi felesége a háború alatt

Boros István (1888, Makó – 1981, Makó) gazdálkodó, a háború
után taxisofőr. 1907 és 1911 között teljesítette tényleges katonai
szolgálatát, 1912-ben és 1913-ban is részt vett a nagygyakorlatokon. 1914. július 25-én vonult be az anyaezredhez, ahol szakaszvezetőként szolgált. 1914. december 8-án karlövéssel, 1916. augusztus 14-én gránátszilánktól sebesült. A felépülése után már nem
került ki a frontra, 1918. november 7-én szerelt le. Leszármazottai
2016-ban könyv formában is kiadták a fronton vezetett naplóját.
Eközben Jármy százados, miután megállította a visszaözönlő csapatokat, a fél 7. századával 11 órakor szintén a Mogilka magaslathoz érkezett. A helyszínen újabb parancsot kapott Henneberg ezredestől: teremtsen összeköttetést az I. zászlóalj és az ettől délre Jawczén (ma Явче/Javcse, Ukrajna) át előnyomuló Bacsila-csoport között. Ez nem volt egyszerű
feladat, mivel a két alakulat között körülbelül három kilométer távolság
volt. Jármy százados erélyes támadása során a fél század egészen az ellenség fedezékéig jutott, és annak ellenére, hogy időközben a szomszédos
csapatok már mind visszavonultak, 17 óráig kitartott.
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11. A 46-osok vonalainak vázlata
1914. augusztus
30-án Rohatynnál

Ezalatt az 5. század és a 7. század másik fele közvetlenül a Knihyniczét Rohatynnal összekötő úttól északra, a cs. és kir. debreceni 39. gyalogezred alakulataiból kialakított Barbini-csoport jobbszárnya mögött
nyomult, kezdetben csak rendkívül heves tüzérségi tűzben, majd amikor
az orosz csapatok közelébe értek, gyalogsági golyózáporban, előre. Azonban a csoport előrenyomulása megtorpant, és a hatalmas veszteségek és
a „harc legkínzóbb réme, a lőszerhiány” miatt 16 óra körül megkezdték a
visszavonulást, amihez a 46-osok is csatlakoztak.
Az ezred IV. zászlóalja a Knihynicze-Rohatyn úton a jellegzetes kanyarban található 287-es magaslattól kezdte meg a támadását. A roham
közben azonban 15. és a 16. század eltért a kijelölt iránytól s az úttól
délre található erdő felé vonultak. A zászlóaljparancsnok, aki ennél a két
századnál tartózkodott, magához rendelte a 13. és a 14. század parancsnokát is. Miközben a tisztek felettesüknél voltak, egy idegen vezérkari
tiszt érkezett az alakulatokhoz és megparancsolta nekik, hogy előre menjenek. Az alakulatok a kapott parancsnak eleget tettek, de megszokott
tisztjeik nélkül az ellenséges tűzben gyorsan felbomlottak. Amikor a két
századparancsnok visszatért, csapatukat teljes káoszban találták. Helyenként már megkezdték a visszavonulást.
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Az I. zászlóalj mindeközben, bár az ezred egyes alakulatai fedezékein
keresztül mentek előre, egy félreértés következtében helyén maradt.
A II. zászlóalj 6. és 8. százada külön harcolt alakulatától. Az augusztus
29-éről 30-ára virradó éjszakát a 29. ezred három géppuskásosztagával
Diendorfer Miksa százados parancsnoksága alatt, a Knihyniczétől nyugatra található 331-es magaslaton töltötték. Augusztus 30-án, vasárnap
reggel, a II. zászlóaljtól azt a parancsot kapták, hogy ők is a Mogilka magaslatra menjenek. A megerősített fél zászlóalj meg is kezdte a menetet,
de amikor Knihynicze keleti szegélyéhez értek, újabb parancs érkezett.
Azonnal a Psarytól (ma Дегова/Dehova, Ukrajna) keletre lévő 345-ös
magaslat felé törjenek előre, és ott a harcban álló csapatok közt támadt
5–6000 lépésnyi széles területet foglalják el. Diendorfer százados átlátta

12. Kilátás napjainkban a Mogilka magaslat oldalából a jellegzetes
útkanyarulatra. Az úttól északra nyomult előre az 5. és a fél 7. század,
a kanyar déli részén pedig a IV. zászlóalj csapatai indultak támadásra
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azt a veszélyt, amit az oroszoknak a résen való benyomulása jelentene,
és igyekezett a parancs értelmében a számukra megjelölt területet megszállni. A magaslatot fél 10-kor érték el, és innen látták, hogy csapataink
Rohatyn irányába előrenyomulnak, és így rájuk, messze az előrenyomuló
csapatok mögött a magaslaton már nincs szükség. Ezért a cs. és kir. 17.
hadosztály balszárnyához csatlakoztak, és a chodorow–rohatyni vasúttól
északra, a 311-es magaslat irányában nyomultak előre.
Mikor azonban a 311-es magaslat közelében átkeltek volna a vasúti
töltésen, rendkívül élénk gyalogsági tüzet kaptak a magaslaton állomásozó orosz csapatoktól. A százados azonnal „Feküdj”-t vezényelt, majd
parancsot adott a magaslat elleni támadásra, amelynek során a magaslat
lábánál lévő, előretolt orosz állásokat rohammal elfoglalták, s az oroszok
jobbszárnyát a 311-es magaslatra szorították vissza. Amikor a Barbini-csoport lőszerhiány miatt kénytelen volt megkezdeni a visszavonulást, az a 1/2 zászlóalj helyzetét is tarthatatlanná tette. Diendorfer százados csatlakozott a többi hátráló csapathoz és Psarytól keletre, a 345-ös
magaslatra vonult, és védelemre rendezkedett be.

13. Az egykori csatatér egy részlete: a Rohatynba vezető úttól északra eső
terület, a nagy kanyarulattól keletre
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Ezt követően parancs érkezett a m. kir. 20. honvédhadosztály parancsnokától, Csanády altábornagytól: „Az összes ide rendelt csapatokat
gyűjtse be, ezekkel a magaslaton okvetlenül tartson ki mindaddig, míg a
honvédcsapatok Psaryból és Knihyniczéről előre törnek.” Ez körülbelül egy
zászlóaljnyi erőt jelentett. Sürgősen fedezéket ástak, és Diendorfer százados éjjelre harcszerű biztosítást rendelt el. Másnap, 31-én reggel 9
után Psary környékéről tomboló gyalogsági és tüzérségi harc zaja hallatszott, majd nem sokkal ezt követően az oroszok megkezdték az előnyomulást Psaryra Czercze (ma Черче/Csercse, Ukrajna) és Potok (ma
Потік/Potik, Ukrajna) irányából Knihynicze felé. Mivel Diendorfer százados csoportjának sem a jobb, sem a bal oldalán nem voltak csapatok
és az átkarolás veszélye fenyegette, elrendelték a Knihyniczére való vis�szavonulást.
Az első harcokban az alakulat komoly veszteségeket szenvedett. Az
ezredalbum szerint „A legénységi veszteség hősi halottakban és sebesültekben 377 főre rúgott, ami a három zászlóaljas ezrednek a 12%-át tette ki!”
Nagyon magas volt a veszteség az alakulat tiszti állományában. Henneberg ezredes és segédtisztje, Szwoboda százados megsebesültek, úgyszintén két törzstiszt, Schiffer Alajos alezredes és Radelic Sztaniszló őrnagy is. A nem mindennapi eseményt, az ezredparancsnok sebesülését
Boros István is megörökítette: „Az ezredes urat a Haneberget, tényleg viszik egy létra oldalú kocsin. Be van kötözve, két tehénnel húzatják. Talán nem
olyan súlyosan sebesült meg.” Fuchs Béla őrnagy, Horváth Gyula százados
megbetegedtek. Megsebesültek még Polereczky Pál, Péter Imre századosok, Burtik Győző, Burgstaller Emil, Wittich Ignác főhadnagyok, Szobotka István, Kup Albert, Lyacliovics Viktor hadnagyok, Propst Ernő zászlós
(utóbbi három tiszt sebesülten eltűnt), Vajda Ernő hadapród. Eltűntek
Hidassy Sándor zászlós, Politzer Imre hadapród. Hősi halált haltak Hauth
Antal főhadnagy és Szarvady Lajos zászlós.
A szemben álló orosz 8. hadsereg parancsnoka, Bruszilov lovassági
tábornok így emlékezett a veszteségekre: „Hadseregem a Gnyilaja Lipánál kezdeményezte az első igazi ütközetet. Az addigi harcok, miközben egyre
hevesebbé váltak, jó iskolát teremtettek a tűzkeresztségen még át nem esett
csapatok számára.” A két háború közötti szakirodalom orosz forrásokra
hivatkozva 2950 halottat, illetve sebesültet említ a cári seregben. A nagy
veszteségeket alátámasztja, hogy több leírás és visszaemlékezés szerint
az oroszok azért nem üldözték a magyar csapatokat 29-én este, mert nagyon sok volt a halottjuk.
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A nagy veszteségek több dologgal magyarázhatók. Egyrészt a harctéri tapasztalatlansággal. Az alakulat és tisztikara, most először esett át
komoly harcokon, így nem is rendelkezhettek ilyen harctéri jártassággal.
A szemben álló cári sereg, bár ők is nagy veszteségeket szenvedtek, az
orosz-japán háború tapasztalatait felhasználva jobban védte katonáit a
nyílt terepen vívott összecsapás során is fedezékek, lövészárkok ásásával. Ezt támasztják alá Dr. Szojka Kornél szavai: „Szinte látni lehetett az
izzó napsütésben a gyalogsági golyók csillogását. Az ezred súlyos harcban állt,
veszteségei nagyok voltak. Ehhez nagyban hozzájárult a háborús tapasztalatlanságunk. A rajok, századok rajvonalban, állva mentek előre, míg előttünk az
ellenséget senki sem látta, mert be voltak ásva a földbe. Az oroszok tűzfölénye
minden tekintetben messze felette állt az osztrák–magyar csapatok tűzerejének. Ágyúink alig-alig szólaltak meg. Csak néha-néha jelent meg fent magasan
az égbolton a mi srapneljeinknek piros színű felhője. Ez aztán leverőleg hatott,
demoralizálta a csapatok lelkierejét, küzdőképességét, különösen látva a hátramenő sebesülteket és lógósokat, akik menteni próbálták életüket a veszélyben. Az oroszok ásókkal voltak felszerelve, míg a mieinknél csak minden két
embernek volt egy kis spátnia, ásója.”
Másrészt nagyon kezdetleges volt a csapatok közötti, illetve csapatokon belüli, a sikeres harc megvívásához elengedhetetlenül fontos kommunikáció. Akadozott vagy egyáltalán nem volt kapcsolat a tisztek és a
legénység között sem. A terepbejárás során magunk is tapasztaltuk, hogy
a változatos Rohatyn környéki dombvidéken, ahol tavak és mocsaras,
vizenyős területek találhatók, a terephullámokban rendkívül nehéz lehetett a tájékozódás. A leírásokban olvashattuk és helyszínen is átéltük,
hogy tovább nehezítette a tájékozódást a magas kultúrnövényzet, a tájat
akkor és ma is uraló kukorica is. A tiszteknek, hogy ebben a helyzetben
is irányítani tudják a csapataikat, előre kellett menni a rajvonalba, így
sokkal nagyobb mértékben ki voltak téve a sebesülés veszélyének is, mint
a későbbi harcok, főleg az állásháború időszakában. Ennek a helyzetnek
lehetett következménye a rengeteg sebesülés és haláleset a tisztikarban.
A hősi halottak végső nyugalomra helyezéséről jelenleg nincs információ. A visszavonulás miatt valószínűleg a szintén hatalmas veszteségeket szenvedő orosz csapatok temették el őket, de azt, hogy hova, s miként, további kutatásokat igényel.
1914. augusztus 31-én megkezdődött az általános visszavonulás. Az
ezredparancsnokságot Jármy százados vette át, és az alakulat a Knihynicze–
Chodorow közti országúton gyülekezett, majd Chodorowba vonult.
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14. A Rohatynban található első világháborús temető napjainkban

A visszavonulás is tartogatott viszontagságokat az alakulat számára. Az ezred átlagos napi menetteljesítménye elérte a 30–40 kilométert.
Mindezt poros, rossz minőségű utakon, kínzó hőségben, élelem nélkül
kellett végrehajtani. Az itt élő lakosság a menekülése során mindent magával vitt, a saját ellátás pedig akadozott. A katonák a környező szántóföldeken összeszedett sárgarépával, káposztával, burgonyával, vadalmával és vadkörtével táplálkoztak. Szeptember 4-én végre mindenki kapott
egy-egy kenyeret, de semmi mást. Az élelmezés tökéletesen felmondta a
szolgálatot. A visszavonulás azonban folytatódott tovább nyugatra egészen Zyrawáig (ma Жирова/Zsirova, Ukrajna), ahol az ezred sátortáborba szállt, és néhány napos nyugalom következett. A katonák rendezhették, pótolhatták a felszerelésüket és végre élelemhez jutottak, és nem
utolsósorban igyekeztek feldolgozni a sokkot, amit az első harc okozott
és amelyet a többször idézett dr. Szojka Kornél így értékelt: „Ezzel az
ezred átesett a tűzkeresztségen, melynek eredményét mi egészen másként
képzeltük el.”
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Hauth Antal, az ezred első tiszti hősi halottja
Hauth Antal Csátalján született 1888-ban. Baján végezte az első négy
gimnáziumi évét, majd 1902 és 1906 között Budapesten a gyalogos kadétiskolában tanult. A tisztképzés ideje alatt már a cs. és kir. 46. gyalogezredbe nyert beosztást. 1909. november 1-jén lett tiszt, elnyerve a
hadnagyi rangot. A családi hagyatékban megőrzött műtermi fotón már
az 1914. május 1-jén elnyert főhadnagyi rangban láthatjuk a frontra indulás előtt. A szegedi 46. gyalogezred 16. századával, annak a parancsnokaként vonult a harctérre és lelt hősi halált. Halálának a körülményeiről
katonatársa és legjobb barátja, a 2. században szolgáló Hollósy Sándor
főhadnagy a Hauth családnak 1914. szeptember 18-án írt tábori levelezőlapjából értesülhetünk.

Hollósy Sándor főhadnagy
46. gyalogezred 2. század
Tábori posta 109.

Nagyságos Haut A. úrnak
Baja, Mészáros Lázár utca

Igen Tisztelt Uram!
Mint kedves fiának legjobb barátja, kötelességemnek tartom Önt
arról értesíteni, hogy kedves fia, Antal, a Rohatyni ütközetben augusztus hó 30-án hősi halált halt. Egy ágyulöveg [értsd: ágyúlövedék]
elvitte a szó szoros értelmében mind a két lábát, mire rövid szenvedés
után kilehelte nemes lelkét. Ugyanazon a helyen ahol meghalt, másnapon egyházi szertartással el lett temetve.
Lehetséges, hogy hivatalosan Önt már arról értesítették. Nekem
csak most kínálkozott alkalom szomorú kötelességemet teljesíteni.
Bánatát Önnel osztva maradok szívélyes üdvözlettel igaz tisztelője:
Hollósy főhgy
Sept. 18.
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A haláleset másnapján ugyanazon a
helyen egyházi szertartással történt eltemetés csak úgy volt lehetséges, ha a halála nem a konkrét csatatéren, a Rohatynba
vezető út mentén történt, hanem még
Knihynicze község közelében, a kiindulási helynél, mert az ezred 1914. augusztus
31-én már visszavonult az összecsapás
helyszínéről, tehát a temetésre ott már
nem volt lehetőség. Ezt a feltételezést
erősíti meg a veszteségi kartonja is, amin
a haláleset helyeként „Knihinicze” szerepel. A másik eshetőség, hogy a tisztességes eltemetést csak a család megnyugtatására írta a katonatárs…
A halálesetről beszámoló Hollósy
Sándor másfél hónappal élte túl a barátját, 1914. október 15-én Grodowice (ma
Городовичі/Horodovicsi, Ukrajna) mellett az ekkorra már zászlóaljparancsnoki
beosztást betöltő főhadnagy is elesett.
Halálának a körülményeiről az Ajtay Endre által írt 1933-as ezredtörténet is beszá15. Hauth Antal főhadnagy
molt: „Az ezred egyik legvitézebb alantas
frontra indulás előtt készült
tisztje, Hollósy főhadnagy, az I. zászlóalj pafotója
rancsnoka […] hősi halált halt zászlóaljának
megszemlélése közben...”
Az ezred első tiszti hősi halottjának az emléke megőrződött az alakulatnál, legalábbis erre enged következtetni, hogy a bécsi Hadilevéltárban
fennmaradt egy kitüntetési javaslat, amit a halálát követően majd négy
évvel, 1918. március 27-én a 46. gyalogezred parancsnoksága terjesztett
fel. A fegyvertény leírásában az ellenség előtt tanúsított bátor magatartása szerepelt: az 1914. augusztus 30-án Galíciában Rohatynnál vívott
csatában a harcok során a százada élén a heves ellenséges tűzben saját
kezdeményezésére sikeres támadást hajtott végre, ahol hősi halált halt. A
felterjesztés alapján poszthumusz a Vaskorona Rend III. Osztálya hadidíszítménnyel és a kardokkal kitüntetést nyerte el.
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Ezredzászló a tűzben és a múzeumban
Az első világháború kezdeti harcai során az alakulatok a korábbi háborúk
gyakorlata szerint az ezredzászló alatt vonultak az ütközetbe. Így történt
ez a 46-osok esetén is Rohatynnál. Az Ajtay-féle ezredtörténet szerint a
7. század egyik szakaszának volt a feladata a zászló fedezete, amellyel a
rohatyni út mellett vonult előre az 5. századdal együtt. A Hirn László által
szerkesztett ezredalbum szerint a rohatyni ütközetben mint zászlótartó
Csukonyi Ferenc, akkor még tartalékos zászlós vitte az ezred zászlaját.
A rohatyni zászlótartó, Csukonyi Ferenc (1890, Szeged – 1971,
Szeged) később nagy karriert futott be az ezrednél. Az egyéves önkéntesi szolgálatát 1911-ben a 46-osoknál teljesítő tartalékos hadapród a világháború kitörésékor vonult be. Rohatynt követően
később betegen kórházba került, majd 1914 decemberében a III.
zászlóaljhoz a szerb frontra vezényelték. 1915. március 1-től lett
hadnagy. Az Isonzónál részt vett a zászlóalj tolmeini hídfő körüli harcaiban, ahol 1916. március 19-én egy kézitusában súlyosan
megsebesült. Ugyanebben a hónapban főhadnaggyá nevezik ki és
átkerül a hadsereg hivatásos állományába. 1916 októberétől újra
az Isonzónál harcol századparancsnoki beosztásban. 1917-ben az
isonzói hadsereg rohamzászlóaljánál lesz századparancsnok, később megszervezi a 17. hadosztály rohamzászlóalját és ennek a kötelékében a 46. gyalogezred rohamszázadának a parancsnoka lesz.
1918 októberében hosszú harctéri szolgálatára tekintettel a pótzászlóaljhoz vezénylik.
Az ezred másik rohatyni zászlótartóját, dr. Endrey Antalt fotó is
megörökíti a 46-osok lobogójával. Hirn László ezredalbuma szerint a rohatyni ütközetben „az ezredzászlóval a kezében harcolt és mentette meg az
ezredzászlót, hogy ellenséges kézre ne jusson”. Az egyéves önkéntes tartalékos zászlósként bevonuló, civilben hódmezővásárhelyi ügyvéd zászlótartó később hadnagyi, majd főhadnagyi rangban végigszolgálta a háborút.
1915-től az ezred élelmezési segédje a háború végéig.
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16. Dr. Endrey Antal zászlós zászlótartó és Polareczky Pál
százados, ezredsegédtiszt az ezred zászlajával

A 46-osok esetében az első világháború idején a rohatyni volt az
egyetlen olyan ütközet, amelyben az ezredzászlót is vitték. A zászló ezt
követően is az alakulattal volt, 1916. február 6-án a Doberdó-fennsíkon
a Segeti táborban még biztosan, amikor a VII. hadtest parancsnoka az
ezred néhány katonáját az ezredzászló előtt tüntette ki. Az év során az
ezredzászlókat központi intézkedésre hazaküldték a frontról.
A háborút követően a lobogót az ezred megmaradt tisztikara 1919.
január 24-én adta át a szegedi múzeum részére. Móra Ferenc, a múzeum
igazgatója 1919. január 25-én a leltárkönyvben így írta le a becses darabot: „A volt 46. gyalogezred ezredzászlaja. Fehér selyem, 180x130 cm méretű,
egyik oldalára hatalmas osztrák birodalmi címer, a másikon kígyót taposó madonna hímezve, utóbbi az egész alakot befogó, csipkesugarú arany glóriában; a
zászló szövetére mindhárom szabad tenyérnyi széles, sárga-fekete-piros-fehér
szegély varrva. A zászló 4 sor aranyozott (állítólag arany) szeggel van a 3 méter hosszú, piros-fehér-fekete-sárga csikokkal festett zászlórúdra szegezve. (A
zászlószegek száma 116.) A nyél fönt köpüslándzsában végződik, amelynek
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17. Az ezredzászló
napjainkban a Hadtörténeti
Múzeum gyűjteményéből

mindkét lapján, császári korona alatt Ferenc József monogrammja van bevésve: FJ I, illetve I FJ.”
A Szegedi Város Múzeum az 46-os gyalogezred emléktárgyait csak
ideiglenesen őrizte, ugyanis 1921. szeptember 4-én (a leltárkönyv szerint
összesen 51 darabot) átadta az utód m. kir. 9. gyalogezred parancsnokságának, ahonnan azok – a kutatók eddigi feltételezései szerint – 1944-ben
eltűntek, illetve megsemmisültek. A szovjet hadsereg azonban a tárgyanyagot, vagy annak egy részét, a zászlókat bizonyosan, a későbbiek során átadta a budapesti Hadtörténeti Múzeum részére. Az átadás pontos
időpontja és részletei nem ismertek, a múzeum zászlógyűjteményében
azonban sikerült megtalálnunk és beazonosítanunk a fotókon is látható
eredeti ezredzászlót, ami jelenleg a 135/zl azonosítószámot viseli.

A Kárpátok védelmében
A tűzkeresztséget követőn 1914 őszén és telén az ezred súlyos veszteségekkel járó, változó kimenetelű harcokat vívott az orosz erőkkel Galícia
területén a Kárpátok előterében, majd a Kárpátokban. Ezek során a 46osok kétszer is előrenyomultak Galíciába (1914. október 5–11., december
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13–16.), majd az orosz erők nyomására a Kárpátok hágóin visszavonultak a Magyar Királyság területére. 1915 januárjától a harcok hosszabb
időre a Felvidék észak-keleti részén, Sáros és Zemplén vármegyék területén folytak.
A támadó orosz csapatok 1914 szeptemberében jelentek meg először
az Uzsoki-hágónál, majd novemberben ismét megkísérelték a betörést a
Kárpátokon keresztül az Osztrák–Magyar Monarchia belső területére,
hogy ily módon kizárják a birodalmat a további harcokból. Kelet felől a
Bruszilov lovassági tábornok által vezetett 8. orosz hadsereg a Svetozar
Boroević gyalogsági tábornok vezette 3. hadsereggel találta magát szemben, amikor az Orosz-hágón át betört az országba, majd Homonna (ma
Humenné, Szlovákia) és Szinna (ma Snina, Szlovákia) irányába folytatta
az előrenyomulást. Az előretörést a Szurmay Sándor vezénylete alatt álló
csapatoknak sikerült megakadályozni, akik 1914. november 27-én ellentámadásba mentek át, és visszafordulásra kényszerítették a támadókat.
Ugyanezekben a napokban észak felől az orosz haderő XII. hadteste
a Duklai-szoroson keresztül tört előre. 1914. november 28–29-én a vele
szemben védekező 3. hadsereg III. hadteste visszavonult Sztropkó (ma
Stropkov, Szlovákia) irányába. A Homonna és Szinna körzetében megvívott harcok után a Sztropkó–Mezőlaborc (ma Medzilaborce, Szlovákia)
közötti térségben a temesvári VII. hadtest, míg a Girált (ma Giraltovce,
Szlovákia)–Sztropkó térségben a grazi III. hadtest védekezett. Az orosz
támadó csapatoknak 1914. december 2-án Bártfát (ma Bardejov, Szlovákia) is sikerült néhány napra elfoglalniuk. A Monarchia csapatai a várostól
délre foglalták el védelmi állásaikat, majd onnan kiindulva ellentámadásba kezdtek, és kemény harcok árán 1914. december 9-én felszabadították
Bártfát és környékét. Ezt követően sikeresen átkeltek a Kárpátok északi
oldalára, és a limanowa-łapanówi csatában hozzájárultak az osztrák–magyar csapatok győzelméhez.
1915 januárjában a Monarchia hadvezetése összevonta csapatait a
Duklai-szoros környékén levő településekre, mivel támadást terveztek az
oroszok által körülzárt przemyśli erődrendszer felmentésére. A kárpáti
téli csataként ismert támadás január 23-án indult meg, de nem járt eredménnyel. Sőt, néhány nappal később, január 28–29-én az orosz ellentámadás áttörte az osztrák–magyar csapatok védelmi állásait, és átjutott
a Kárpátok déli oldalára. Az előrenyomulást kemény harcok árán 1915.
február 5-én a Felsővízköz (ma Svidník, Szlovákia)–Szinna vonalon sikerült megállítani.
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Az orosz hadvezetés 1915 márciusának végén, Przemyśl elfoglalását követően a felszabaduló erőkkel döntő offenzívára szánta el magát
a térségben. A Dmitrijev gyalogsági tábornok vezetése alatt álló 3. orosz
hadsereg által végrehajtott támadás iránya a Laborc völgyében Homonna, az Ondava völgyében Sztropkó volt. 1915 áprilisában az úgynevezett
kárpáti húsvéti csatában Sztropkó környékén zajlottak a legsúlyosabb
összecsapások. Az osztrák–magyar hadvezetés által a súlyos helyzet miatt a térségbe átvezényelt további csapatok a német erőkből felállított
Beszkid-hadtest közreműködésével végül megállították a támadást. A vé-

18. Az 1914 őszén és 1914/1915 telén vívott harcok helyszínei a Kókay
László hagyatékában megmaradt egyik térképszelvényen, amelyen
pirossal bejelölte az ezred hadiútja szempontjából fontosabb helyszíneket
a Keleti-Beszkidek vidékén
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dekező harcokban súlyos küzdelmet folytatott a József főherceg irányítása alatt álló temesvári VII. hadtest kötelékében harcoló 17. közös és 20.
honvéd hadosztály.
Szinna térségében az oroszok már 1915. március 19-éről 20-ára virradóra megkezdték az előrenyomulásukat, amelyet a Felsőalmád (ma
Vyšná Jablonka, Szlovákia)–Telepóc (ma Osadné, Szlovékia)–Zellő (ma
Zvala, Takcsány Stakčín településrésze Szlovákia)–Újszomolnok (ma
Smolník, Takcsány Stakčín településrésze) vonalon sikerült megállítani
az itt védekező XIX., illetve a Nagypolány (ma Veľká Poľana, Szlováki)–
Juhászlak (ma Runina, Szlovákia)–Kistopolya (ma Topoľa, Szlovákia)–
Oroszpatak (ma Ruský Potok, Szlovákia)–Harcos (ma Zboj, Szlovákia)
vonalon a VIII. és XIII. hadtestnek.
Az 1915. áprilisi nagy harcok után a Monarchia csapatai megerősítették védelmi állásaikat, és a helyzet normalizálódott.
Az ország határának első átlépését így örökítette meg Boros István
gazda a naplójában: „[1914.] szeptember 23-án korán reggel mars tovább!
Most több felől hallatszik, ma elérjük a magyar határt. Kicsit vígabban megyünk a szerpentines úton fel a hegyre. Hideg a szél és havas eső kavarog. Majd
ismét lefelé visz az utunk. Néha elhaladunk földig égett fenyvesek mellett. Még
feljebb megyünk, egy kis őrházat látunk meg. Egy nagy kőszoborhoz hasonlót
veszünk észre. Itt a magyar határ! (Laborcki hágó) [magyarul Palotai-hágó
– a szerk.] Ez az őrház és az őr. Éljen Magyarország! Éljen a haza! Éljen! Éljen! Majd mindenki elkezdi énekelni a Rákóczi indulót. Vígan dalolunk minden
fáradtságot, fájdalmat feledve, reggel nyolc órakor Magyarországon vagyunk,
itt meghalni is könnyebb lesz. Vidránynál [ma Vydraň, Szlovákia], Zemplén
megyében vagyunk, sátrat verünk és lepihenünk. Majd tovább megyünk Mezőlaborczba.”

Henneberg József ezredes,
„a parancsnokok eszményképe”
A háború kezdeti időszakában a 46-osok galíciai és kárpáti harcai idején
a magyarul csak Henneberg József néven emlegetett Jozef Freiherr von
Henneberg (1858–1917) ezredes volt az ezred parancsnoka.
A katonatiszt 1877-ben szülővárosában, Pozsonyban (ma Bratislava,
Szlovákia) kezdte meg katonai pályáját a cs. és kir. 12. vadászzászlóalj37

ban. Számos alakulatnál szolgált, míg
1913. május 31-én a cs. és kir. munkácsi
(ma Мукачево/Mukacsevo, Ukrajna) 65.
gyalogezred kötelékéből a 46-osokhoz
került. 1914. augusztus 30-án Rohatynnál, az ezrede tűzkeresztsége alkalmával maga is megsebesült, így rövid időre kénytelen volt megválni az alakulat
vezetésétől. Szeptember 22-étől már
ismét ő állt az ezred élén egészen 1915.
február 19-ig. 1914 őszén a róla elnevezett harccsoportok vezetője, majd a cs.
és kir. 34. gyalogdandár, s rövid ideig
(1914. november 12–27.) az egész 17.
hadosztály parancsnoka volt. 1915. február 19-én Martinek Vilmost, a 4. tiroli
19. Henneberg József
vadászezred ezredesét nevezték ki a 46vezérőrnagy portréja
osok új parancsnokává, aki 22-én vette
át az alakulat irányítását.
Az Ajtay Endre által írt ezredkrónika több alkalommal is nagyon pozitívan emlékezett meg Henneberg ezredes személyéről. A lengyel-galíciai Dukla melletti Frankownál (ma Franków Teodorówka, Lengyelország)
heves ellenséges tűzben töltött 1914-es első harctéri karácsonyi szenteste alkalmával írja a krónikás: „És ezredparancsnoka, a régi hadsereg egyik
legbecsületesebb, legvitézebb, legszerényebb öreg katonája — mellette volt.
Henneberg ezredes és 46-os baka... Ki tudna a régi haderő sok-sok kiválósága közül náluknál pompásabb, jellegzetesebb alakokat kikeresni? Kettejükben
megvolt a katonai erényeknek az a szinte végtelen sorozata, mely a régi haderőt s a régi honvédséget, tarka nemzetiségi összetétele ellenére is, a világ legelső fegyveres erejévé tette. A Hennebergek a magyar sorsból végképpen kiléptek. Önmagunkat becsüljük meg, ha nekik szívünkben emléket állítunk. Mert
a Hennebergeknek csak a nevük és a nyelvük volt idegen. Lelkük magyarrá lett
a magyar bakák között és mindenkor jobban megbecsülték a magyar harcos
erényeket, mint mi magunk. A Hennebergek megérdemlik, hogy mindég szeretettel és melegséggel gondoljunk rájuk, miként ők is mindég szeretettel és
megható ragaszkodással voltak irántunk.”
Az ezredes 1915. május 31-ig szolgált a 34. gyalogdandár élén, s ezalatt is, immár mint dandárparancsnok alárendeltségébe tartoztak a 4638

osok. Az 57. hegyidandár parancsnokává történt átvezénylésével szakadt
meg végleg az ezreddel a kapcsolata. Az ezredkrónika is megemlékezett
az eseményről: „Ezzel a parancsnokok eszménye végképpen megvált ezredétől, melynek kötelékében tökéletes magyar nyelvtudásához a »szögedi« tájszólást is elsajátította. Az ezred minden tisztje és legénye érezte, hogy azt az űrt,
mely lelkében ez után a minden tekintetben kimagasló egyéniség után maradt,
nem lesz könnyű feladat bárkinek is betöltenie. De az ezrednek ezen a téren
valóban szerencséje volt, mert Zeiss Oszkár alezredes személyében nemsokára
olyan parancsnokot kapott, aki Henneberg ezredes örökével méltóan gazdálkodott.”
Az 57. hegyidandár élére került Henneberg József 1915. szeptember
5-től már vezérőrnagyként vezette az új alakulatát. 1917. március 7-én
egy tragikus kimenetelű lavinaomlás vetett véget az életének.

Tizsény, a 46-osok koleratemetője
Az 1914 szeptemberének második felében újra Magyarország területére
lépő alakulatnál, a többi visszavonuló csapathoz hasonlóan súlyos kolerajárvány ütötte fel a fejét. A betegek száma naponta rohamosan növekedett: szeptember 22-én 20, 23-án 50, 24-én 150, 26-án pedig már 260
volt a megbetegedések száma. Az alakulat Mezőlaborcról tovább indulva
szeptember 23-án a Sáros vármegyei Sztropkó melletti Tizsényben (ma
Tisinec, Szlovákia) szállt meg, ahol 28-áig állomásozott.
A kis faluban drámaira fordult a kolerahelyzet, az ezredkrónika így
számolt be az eseményekről: „Az ezred elszállásolása nagyon rossz volt.
A zászlóaljak csak felváltva jutottak fedél alá. A kolera pedig fékeveszetten
tombolt s tömegesen szedte áldozatait. Ez az állapot szörnyűbb pusztításokat
okozott, mint a legvéresebb csata. Makkegészséges emberek roppantak össze
24 óra alatt, hogy néhány nap múlva mészgödörbe kerüljenek. Az ezredpáternek több dolga akadt, mint a csatatéren. Naponta 8-10 embert temetett.
A Tizsény északi szélén álló templom körüli sírhantok alatt sok-sok derék szegedi baka alussza örök álmát…”
A II. zászlóalj segédtisztje a Hadtörténelmi Levéltárban megőrzött
naplójában érzékletesen számol be a tizsényi napokról: „Naponként 8-10
halottat visznek lakásunk mellett a cholera temetőbe teljes fegyverzettel és
saját sátorlapjukkal letakarva és mészvízzel leöntve. 24 óra alatt végzett a
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csúnya nyavalya a legjobb erőben lévő katonákkal. Egy ízben magam is ott voltam a temetésnél. 7 halottat temettünk, ha ugyan temetésnek lehetne mondani, előbb azt lehetne mondani, hogy elástunk. Ezen temetés is örök nyomokat
hagy lelkemben. Ezredpáterünk /:Dittrich:/ végezte ezen szomorú munkát.
Miután 29-én elhagytuk ezredünknek ezen szomorú helyét, körülbelül 43 embert temettünk el Tizsényben.”
A naplóíró megemlíti továbbá, hogy legalább további 70 főre tehető
azoknak a száma, akik útközben és a járványkórházakban hunytak el. Az
ezredtörténet szerint a nagyszámú megbetegedés miatt külön fertőző tábort kellett a faluban berendezni. A betegeket szalmával borított csűrökben helyezték el. A naplóíró szerint a távozást követően Tizsényben 450
koleragyanús beteget hagytak hátra, akik közül nem tudja hány pusztult
el „az alattomos nyavalyában”. Az ezredtörténet szerint szeptember 28ig összesen 770 kolera megbetegedés történt az ezredben, vagyis az ekkor 3045 főt számláló alakulat majd egynegyede megkapta a betegséget.
A Tizsényben eltemetett szegedi 46-osok számáról nincs pontos számadatunk. A 43 fős szám csak minimális kiindulási adatnak tekinthető, a
20. A tizsényi települési temető katonai parcellája napjainkban,
ahol a 46-osok tömegsírjai is találhatók
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fertőzőtáborban hátrahagyott 450 fő közül elhunytakkal együtt az itt eltemetettek száma akár ennek a többszöröse is lehetett. Az ezred Hadtörténeti Levéltárban rendelkezésre álló két halotti anyakönyvi kötetének
az átnézése sem adott a kérdés tisztázásához elegendő segítséget. Ezek
alapján 27 hősi halottat sikerült név szerint azonosítanunk, akik kolera
megbetegedésben veszítették életüket és Tizsényben kerültek eltemetésre. Az adatok érdekessége, hogy az anyakönyvekben 1914. szeptember
29-e a Tizsényben legkorábban elhunytak halálozási ideje, holott tudjuk,
hogy már szeptember 23-tól, a tizsényi tartózkodás kezdetétől tömeges
volt a kolera miatti elhalálozás az ezredben. Az alakulat szeptember 29én már el is hagyta a falut, ezért valószínű, hogy a fenti listában szereplő
hősi halottak a fertőzőtáborban hátramaradtak közül kikerült elhunytak.
Az 1914. szeptember 29-e előtti halottak számaként a 43 fős adatot elfogadva, ehhez az anyakönyvezett 27 főt és egy betűsoros kimutatásban
szereplő további itt eltemetett katonát hozzáadva összesen 71 főre tehető a tizsényi katonai temetőben nyugvó szegedi 46-osok száma, azonban
a fent ismertetett adminisztrációs hiányosságok miatt ez a szám ennél
jóval magasabb is lehetett.

Véres csatanap Szálnoknál
1915 telén és tavaszán a VII. hadtest csapatai a 3. hadsereg kötelékében
az Ondava és az Olyka folyók között vívtak élethalál harcot az ország területére betört orosz csapatokkal. 1915 februárjának végén a Sáros vármegyei Viskó (ma Vyškovce, Szlovákia) és Hocsa (ma Chotča, Szlovákia)
községek közelében harcolt a korábban jelentős veszteségeket szenvedett
cs. és kir. szegedi 46. gyalogezred, amelyet igyekeztek frissen beérkezett
menetszázadokból feltölteni.
A szegedi ezred önkéntes járőrei Viskó falu közelében 1915. február
25-én és 28-án vállalkozásokat hajtottak végre, amelynek során megállapították, hogy az ellenség igen jól beásott, megerősített állásokban van.
Az előbbi események lekötötték a szegedi századok figyelmét, tőlük kissé
keletebbre azonban olyan események zajlottak, amelyek a 46-osok sorsára is jelentős hatással voltak.
Az ezredtől keletre, az észak–déli irányú Korumkó (ma Korumkov,
Szlovákia) hegyvonulaton kritikus és veszélyes helyzet állt elő. A VII.
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hadtest másik hadosztálya, a 20-as honvéd gyaloghadosztály által megszállt 498-as magaslat két oldalát annyira megközelítette az ellenség,
hogy átkarolva könnyen elfoglalhatta volna. Tőlük kissé északra az 508as magaslatot az orosz gyalogság tartotta megszállva, és műszakilag jól
megerősítve. Az orosz állások elnyúltak a Szálnok (ma Soľník, Szlovákia)
feletti 450-es magaslat felé is, amelyekben nagy létszámú gyalogság volt
elhelyezve.
József főherceg, a VII. hadtest parancsnoka a 20. hadosztály nehéz helyzete miatt jelentős erőátcsoportosításra és mentesítő támadásra kényszerült. A hadtesttartalékként szereplő cs. és kir. debreceni 39.
gyalogezredet 1915. március 1-jén Szálnokra rendelte. Az ezred századai
március 2-án reggel 6 órakor kezdték meg a támadásukat a faluhoz közeli
450-es magaslaton húzódó orosz állások ellen.
A támadás továbbfejlesztésére az ekkor két zászlóaljból álló szegedi 46-os gyalogezredre is szükség volt. Állásaikból felváltották őket, Körösényben (ma Krušinec, Szlovákia) gyülekeztették a századokat, majd
Szálnokra meneteltek. 1915. március 4-ről 5-re virradó éjszaka pihenés
nélkül máris az első vonalba rendelték őket. Az éjszaka aránylag csendben telt el, kevés gyalogsági és tüzérségi tűzzel.
A két 46-os zászlóalj annak a támadó csoportnak volt a része, amelynek a célja a sok bosszúságot okozó 508-as magaslat elfoglalása volt. A
reggel öt órakor megkezdődött roham lendülete hamar megtört. A jól kiépített orosz állásokból puska- és géppuskatűz zúdult a századokra. A 6
óra 15 perckor leadott jelentés kiemeli, hogy a támadókat a saját tüzérség
is hátráltatja, mert rövidet lő, és attól is veszteségeik vannak. A 46-osok
alig 200 lépésnyit jutottak előre, amikor arra kényszerültek, hogy beássák magukat a hóba. Nagy veszteségeket elszenvedve szintén megakadt a
jobbszárnyukhoz kapcsolódó temesvári 61-esek támadása is.
A szegedi bakáknak a hó és a fagyott talaj miatt lehetetlen volt a beásás. Az oroszok azonnal lőttek, ahol csak mozgást láttak. Sokan ekkor
vesztették életüket, hisz kiváló célpontot nyújtottak a jó pozícióban húzódó állásokban lévő orosz katonáknak. A támadó csoport parancsnoka,
Spiess ezredes 9 óra 45 perckor már azt jelenti, hogy „a támadás megakadt, a veszteségek óriásiak. Kétséges, hogy az elért állás tartható lesz-e.” A
délelőtt 10 órakor kiadott parancs már arról rendelkezett, hogy az eredeti állásokba vonuljanak vissza a támadó századok.
Az 1915. március 5-ei támadásban részt vett szegediek is elmondhatták ugyanazt magukról, amit az itteni harcokat túlélő egyik debreceni
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39-es baka visszaemlékezésében így örökített meg: „Mikor a tisztás szélén,
melytől 50–60 lépésre van az orosz állás, feltűnik rajvonalunk, elemi erővel tör
ki a fegyver- és gépfegyvertűz, s borzadva látom, hogy körülöttem 15–20 ember jajgat, ordít, könyörög, imádkozik, s pirosra festi a szép, friss, fehér havat.”
Valamennyi támadó századnak igen nagyok voltak a veszteségei. A
rohamozó 46-os századokban ott voltak az előző hetekben érkezett menetszázadokból beosztott bakák is, akik többsége ekkor került először
ütközetbe. Ez is az egyik oka lehetett a nagy veszteségnek. Az 1915. március 3-án még 1580 fős (ebből 1190 fős harcba vethető fegyverlétszámú)
ezred március 6-án leadott létszáma csak mindössze 425 fő volt!
A támadásban részt vett 46/I. zászlóalj 1. századából dr. Nagy zászlós
és Dulósy István hadapród, a 2. századból Pávó Ferenc hadnagy, Ambrózy
Károly hadapródjelölt és a 3. századból Buzás István hadnagy, valamint
Vidovits hadapród is megsebesült. (A háborút végigszolgáló Buzás István
főhadnagyként 1918. június 15-én a Montellón halt hősi halált.) A 46/II.
zászlóalj 5. századából Christ hadapródjelölt, a 6. századból Ádám Dezső
és Szatmáry zászlósok hősi halált haltak. A 7. századból dr. Dobó József

21. A felújított velkői temető, ahol Szálnoknál elesett 46-osok is
nyugszanak
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hadnagy és dr. Kuliner hadapródjelöltek, a 8-ból Burtik Győző százados,
Magyari Nándor és Molnár Sándor zászlósok megsebesültek. Ugyancsak
megsebesült az I. géppuskás osztagból Pávai Vajna hadnagy. Néhány nap
múlva leváltották az ezredet, és a VII. hadtest tartalékaként Érfaluba meneteltek.
A 46-osok hősi halottait is a Szálnokhoz közeli Velkőn (ma Veľkrop,
Szlovákia) létesített gyűjtőtemetőbe helyezhették végső nyugalomra. A
környékben zajlott harcok elcsitultát követően, 1916-ban alakították ki
a temetőt, ahová a környéken elesettek maradványait gyűjtötték össze.
A temető felújítása a homonnai központú Klub vojenskej histórie Beskydy szervezet irányításával, a visegrádi együttműködés keretében valósult
meg. A 2018. szeptember 28-án átadott 48x70 méter alapterületű temetőben 8662 ismeretlen osztrák–magyar és orosz hősi halott nyugszik.
Közöttük a környéken vívott harcok során, így Szálnoknál elesett szegedi
46-osok is.

Az oroszok kiverése Magyarország területéről
és frontváltás
Az 1915 telén és kora tavaszán vívott kárpáti csatákban az osztrák–magyar haderő óriási erőfeszítéssel és hatalmas veszteségeket elszenvedve
megállította az orosz gőzhengert, de átütő sikert nem tudott elérni. A
német hadsereggel közösen 1915. május 2-án indult az orosz fronton az a
nagyszabású hadművelet, ami később gorlicei áttörés néven vált ismertté.
A német Mackensen tábornok irányításával végrehajtott támadás
sikerét követően a visszavonuló orosz erők üldözésébe a jobbszárnyon
elhelyezkedő 3. osztrák–magyar hadsereg egységei, így a VII. hadtest erői
is bekapcsolódtak. A Hocsánál állásban lévő szegedi 46-osok május 5-én
kaptak parancsot a velük szemben álló orosz erők üldözésének a megkezdésére.
Az offenzíva hatására 1915. május 8-ra a Magyar Királyság területéről sikerült kiűzni az orosz csapatokat. A támadás során a 46-osok újra
Galícia földjére léptek és folyamatosan előrenyomultak, majd néhány nap
pihenőt tartottak Bircza (ma Lengyelország) községben. 1915. május 1944

én megindult a VII. hadtest egységeinek a kivonása az orosz frontról, és
az ezredek elindultak a berakodási állomás, Vidrány irányába. A szegediek Birczáról visszafelé negyedik alkalommal léptek Galíciából Magyarország területére.
1915. május 21-én Vidrányba érve a 10. menetzászlóalj várta az ezredet, amellyel feltöltve 2730 fős állománnyal május 27-én kezdte meg a
berakodást és indult el az új úti célja, az olasz határ irányába, hogy bekapcsolódjon a május 23-án hadat üzenő Olaszország elleni küzdelmekbe.

22. Az egykori Sáros
vármegyei járási központban, Girálton álló
oroszlános első világháborús emlékmű felirata
a szegedi 46-osoknak is
szól: „A világháborúban
a hazáért vérüket ontott
hős fiainak az ellenséges
hadak kiűzése felett
érzett hálája jeléül
emelte a girálti járás
közönsége”
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A 46-osok kezdeti harcai az olasz fronton
A szegedi 46-osok 1915. május 31-én érkeztek a karintiai Mauthenbe
(ma Kötschach-Mauthen, Ausztria). Júniusban a Plöcken-hágó közelében a Kleiner Pal és Freikofl hegycsúcsok 1700–1800 méteres vonulatain
a magashegyi háborúra felkészületlen ezred súlyos veszteségeket szenvedett. Az olasz támadás főirányát látva a hadvezetőség a VII. hadtest többi
magyar ezredével együtt a 46-osokat kivonta Karintiából, és megkezdődött az Isonzó folyó alsó szakaszához, a Doberdó-fennsíkra szállításuk.
Az ezred 1915. június 27-én érkezett harcai új helyszínére. Július
4-én Marcottinibe (ma Olaszország) vonult, ahol az irányítását – korabeli
„magyarosított” nevén – Zeiss Oszkár alezredes vette át.
Az I. zászlóalj Marcottiniről az ezred későbbi harcainak helyszínére,
San Martino del Carsóba indult, míg az ezred többi része a falutól délnyugatra, a 111-es magassági pontnál a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred mellé került. Itt 1915. július 6-án vonultak először állásba, s már
az 1. isonzói csata összecsapásaiból is kivették részüket. A kezdeti, San
Martinótól délnyugatra a 111-es és a 197-es magassági pont közötti terepszakaszon folyó harcok során, az állások nélkül kiállott óriási tüzérségi tűzben és a megújuló olasz tömegrohamok visszaverésekor a 46-osok
rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek. Jellemző adat, hogy július
végére az ezred a májusban az olasz frontra érkezett 2730 fős harcos létszámmal szemben már csak 439 főből állt.
A nagy véráldozattal járó két nyári csatát követően az őszi összecsapások során már a helyi viszonyoknak jobban megfelelő taktikát választottak a védekező magyar alakulatok. A pergőtűz idején a fedezékeket
kiürítették, csak megfigyelőket hagytak benne, és hátrább, illetve az épülő kavernákban igyekeztek elhelyezkedni, s csak a tűz enyhülése, illetve
hátsó állásokra helyeződő zárótűzre váltásakor szállták meg ismét, nem
egy alkalommal a támadó olaszokkal egyszerre. Ilyenkor a legvéresebb
kézitusákra került sor.
A 4. isonzói csata idején, 1915. november 18-án József főherceg
kostanjevicai (ma Kostanjevica na Krasu, Szlovénia) főhadiszállásának
megfigyelőállásából távcsővel követte az eseményeket, és a következőket jegyezte fel naplójába: „Pergőtűz van főképp a 197-en és attól délre, 12
óra 30 perckor a legborzasztóbb gránát- és aknaverés után egy erős ellenséges
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23. Az 1–11. isonzói csaták áttekintő vázlata. A 46-osok mindegyikben
részt vettek
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24. San Martino del Carso település
mellett a cs. és kir. 46. gyalogezred
parancsnokságának helyet adó dolinában az 1915. évi 3. és 4. isonzói
csatákban és az 1916. évi harcok
során az ezredparancsanokság
harcálláspontjának a megjelölésére
faragott emlékkő

gyalogsági támadást látok a 197-en, s attól délkeletre, mely azonban összes
lőfegyvereink pusztító tüzében és elkeseredett kézigránátharcban állásaink
előtt vérbe fojtva összeomlik. 1 óra 5 perckor ugyanott újra rohamoznak az
olasz tömegek és dühöngő kézitusában állásainkba rövid időre újra betörnek,
egy erélyes és lendületes ellentámadással, melyet Lux hadnagy egy 46-os félszázaddal csinált kiszoríttatott. 1 óra 30 perckor már megint rohamozik az
ellenség és megint betör, a legborzasztóbb küzdelem fejlődik ki kézigránáttal,
szuronnyal, gyilokkal; a hullák és vergődő haldoklók tornyosuló hekatombái
borítják a vad küzdelem színterét. Szörnyűség volt látni – hiszen küzdeni kell
–, de ez itt már nem volt küzdelem, hanem őrült gyilkolás, vad mészárlás, bestiális öldöklés.”

A 46-osok doberdói fájának a története és üzenete
1915 őszétől a Doberdó-fennsík San Martino nevű településétől nyugatra, a falut Sdraussinával összekötő út két oldalán helyezkedett el az ezred. Ennek a falu előtt húzódó, északra a fennsík kulcspontját képező San
Michele magaslat felé emelkedő, kanyargós, hozzávetőleg két kilométer
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hosszúságú állásszakasznak a védelme volt az alakulat feladata egészen a
fennsík 6. isonzói csata idején, 1916. augusztus 9-én történt kiürítéséig.
A szegedi 46-osok doberdói küzdelmeinek a helyén, a San Martino
északi részén található Templomdombon, a harcok során rommá lőtt
templom közelében állt az a magányos fa, amely tanúja volt a közelében
zajlott véres küzdelmeknek, s amely doberdói fa néven vonult be később
a gyalogezred, majd Szeged város történetébe.
A fennsíkot védelmező VII. hadtest parancsnokának, József főhercegnek a naplójában is rendre felbukkant a fa, amelyet eperfaként és
szederfaként is emleget, s amelynek sorsa az írásában a körülötte zajló
pusztulás, halál jelképévé magasztosult. A naplóban nyomon követhető
a fa mögött álló templom folyamatos pusztulása is. 1915. július 28-án,
a 2. isonzói csata idején említi először a hadtestparancsnok a fát. Ekkor
még áll a templom, amely ugyan már több találatot is kapott. József főherceg a hátát a fának támasztva szemlélte a hullákkal borított csatateret: „Fölmegyek San Martinó templomához a 197-es magaslatra. A templom
már nagyon össze van lőve. Ott van egy eperfa (ma ez, mint ereklye őriztetik
Szegeden múzeumban), annak neki támaszkodom és a csatateret nézem. Hulla-hulla mellett az állások között, az eltemetésükre még gondolni sem lehet,
mert a mindkét oldali tüzérség szakadatlanul erősen vereti az egész teret.
Most is utálatosan idevág, sivít és zúg a sok könnyű és nehéz lövedék és fülsiketítően reccsennek, repeszeket és kődarabokat vágnak nyávogva mindenfelé.
Kibékülten feküsznek a mi katonáink és az ellenség a hideg acéllal kihűlő szívükben egymás mellett. Pokoli bűzt lehel a számtalan hulla, melyeket ezer és
ezer rongyba vagdal széjjel a gránátok folyton robbanó sokasága.”
Ugyanezen csata során, 1915. augusztus 4-én csak a távolból figyeli,
ahogy a legnehezebb mozsárbombák hullnak a templomra és a környékére.
Minden csupa por és füst, amin csak a fa bújik át időnként: „A kis szederfa, mely mellett a minap állottam minden pillanatban sűrű sötét füstgomolyokon fésűként bújik át. A templomból porfellegek, törmelék és füst omlik széjjel.
Nagy, minden irányba szétlövellő szúrólángok mutatnak a légbe, mintha tüzes
ujjak volnának.” A pokoli környezetben támadások és ellentámadások bontakoznak ki a távoli szemlélő előtt, gyilkos halálviadal zajlik a fa előterében.
1915. augusztus 24-én ír újra a fáról. Ekkor a templomot már teljesen romos állapotúnak írja le: „Nagy hevességgel veri az ellenséges tüzérség
San Martinó rommá roskadt templomát, s a szegény szederfának lombját a
gránátok lángjai perzselik, s vastag füstjük aszalja. Szegény fa, mely híven
megosztja vitézeim keserves sorsát!”
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1915. november 16-án, a 4. isonzói csata idején újra a fánál járt, amit
ekkor nevez először a 46-osok fájának. A sűrű hóesésben ezúttal a csatatérből nem sokat lát, azonban a fa állapotát alaposan szemügyre veszi,
s azt már teljesen haldoklóként írja le: „A teljesen rommá lőtt templomnál
a 197-en áll a 46-osok haldokló szederfája, mely nem messze az állás mögött
van és ellentámadásoknál irányul használtatik, számos olasz és saját golyó
ütötte már át, számos gránátszilánk hasította fel szegény haldokló fát. Valami
különös ragaszkodás fűz engem a mind silányodó jószághoz, hiszen sorsa egy a
mienkkel, mert ott áll haldokolva, haldokló szegedi hőseim között, sebeit hőseim vére sem tudja behegeszteni. Oly fájós érzés fog el, valahányszor e rozoga
fát látom, mely e sivár romhalmaz és kőtörmelék között hullatá el nemrég,
tán utolsó leveleit és melynek láttára olyan fagyos érzés szállja meg szívemet
e reszkető kérdéssel: Tán a mi sorsunk jelképe vagy te szegény fácska?” A vis�szafelé út során San Martino romos házai között a tüzérségi tűzben a
hadtestparancsnok is könnyebb sebesülést szerez az orra hegyén.
1916. május 2-án újra a fánál jár. A templom már teljesen felismerhetetlen törmelékhalmaz, a fát meghatottan simítja meg: „Az én 46-osaim
fája. Megcirógatom sebfödte törzsét szeretettel, számtalan itt elesett bajtársamra gondolva és 39-es kísérőm ezt mondja meghatottan: »Ez is tudja, hogy
mi a háború!« Bizony, ez tudja!”
József főherceg 1916. május 17-én említi utoljára az eredeti helyén
a fát, amikor a Templomdombon jár: „Innét a talajjal egyenlővé vált templomhoz megyünk, már csak finom murva van a helyén. Kissé odébb a 46-osok
fája, a sok golyótól átlyuggatott szederfa. Szegény haldokolva még mindig
megpróbál egynéhány levelet hajtani a sok seb és lyuk dacára, melyek törzsén
és ágain vannak.”
A fáról és környezetéről leírást kaphatunk Kókay László, a szegedi ezred fiatal önkéntese naplójában is, aki 1916 tavaszán sokszor járt a közelében, amikor a II. zászlóalj 6. századának tagjaként az alakulata a fa előtt
húzódó 14–16. Abschnittban (védelmi szakaszban) volt állásban. Május
19-én kelt naplóbejegyzésének írásakor a 18. védelmi szakasz területére
vezényelték őket San Martino del Carsótól délnyugati irányban, szemben
a Monte San Michelével és a Templomdombbal, ahonnan pontosan ráláttak a fára: „a templom romjait alig lehet kivenni hol is vannak, annyira el
vannak söpörve az olasz gránátzáportól, s úgy beleolvadnak a fehérlő, minden
növényzetüktől letarolt sziklákba. A templom előtt álló élettelen fáról, mely
csoda módra még mindig áll, rá lehet ismerni, hogy hol is volt valamikor »San
Martino del Carso« község hatalmas búcsújáró temploma. […] Az egész Do50

berdó-fennsíkon uralkodó hófehérre borotvált sziklahegyen […] San Martinó
romjain, a Templomdombon, a Monte San Michelén egyetlen egy élőlény se
mozdul, egyetlen élő növény, fűszál, fa sem látszik. Sőt, hogy valaha volt itt
növényzet, azt is a Templomdombon álló élettelen csonka fatörzs tanúsítja,
amely mintegy fenyegető felkiáltójel sötétlik béna, de még mindig talpon álló
törzsével a gránátzápor által letarolt terepen. Mintegy tanújaként annak, a
már ezen a részen egy év óta dühöngő, borzasztó küzdelemnek, hol annyi ezer
és ezer ember pusztult el látszólag ezekért a kopár kövekért, de végeredményében a hazájáért harcolva.”
Az ezred parancsnoksága a 46-osok egyéves doberdói tartózkodásának közelgő évfordulójára kezdeményezte a hadtestparancsnoknál az
állandó tűzben álló, immár elhalt fa kivágásának az engedélyezését és a
szegedi múzeum részére történő elszállítását. 1916. június 12-én a szegedi ezredet rendkívül kedvelő József főherceg ezt írta naplójába: „Egyetértek. Ez olyan becses relikvia, melyhez mint a legnagyobb kincshez ragaszkodom. Az én 46-osaim fája.”
A fa kivágását követő ünnepélyes búcsúztatására az ezred egyéves doberdói
tartózkodásának az évfordulóján, 1916.
július 4-én 9 órakor, az alakulat állásperiódusokat követő szálláshelyén, a Segeti (ma
Kostanjevica na Krasuhoz tartozó terület,
Szlovénia) táborban, ünnepélyes külsőségek között került sor. Az ünnepségen az
ezred teljes legénységén és tisztikarán kívül a hadtest-, a dandár- és a hadosztályparancsnok is részt vett. József főherceg
ezt az eseményt is megörökítette a naplójában: „Délelőtt tábori mise volt az északi
Segeti táborban, amelyen a 46. gyalogezred
teljes egészében részt vett. A térség közepén
vaspántokkal összefogva, karsztvirágokkal
és kis nemzeti színű zászlókkal feldíszítve,
kövekből és gyeptéglákból csinált alacsony
lépcsőszerű négyszögletes emelvényen állott
25. A 46-osok fája a búcsúztatási
ünnepségen, Segetiben
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a 46-osok fája. A san martinói szederfa, mely mellett és körül oly borzasztó tusák folytak hajdan. Többször mellette állva láttam a szörnyű dulakodásokat,
s melyet a szívembe zártam, mert elmondhatatlanul sok dicsőség és rémséges
emlék fűződik e fácskához, mely számtalan szeretett hősömmel együtt halt
meg! A nagy mise után a pap a golyók által meghalt fát megszentelte. […] Különösen meleg hangú beszédet intéztem a vitéz bajtársaim, szeretett fiaimhoz
és nagyon-nagyon sok 46-osomat ékítettem fel vitézségi éremmel és tiszteket
tiszti kitüntetésekkel.”
Az ünnepség lezárásaként az ezred zenekari kíséret mellett díszmenetben vonult el a hadtestparancsnok előtt. Az ünnepély után az ezred
tisztikara ünnepi ebédet adott a parancsnokok tiszteletére.
A doberdói fa hazaszállítása és illő fogadása lázban tartotta Szeged
városát is, amiről részletesen beszámoltak a korabeli helyi lapok, a Délmagyarország, a Szegedi Híradó és a Szegedi Napló is. A lapok tudósítása
alapján a fa 1916. július 10-ére érkezett lezárt vagonban Szegedre a Rókusi állomásra.
„Költőibb gondolatot, mint ezt a sebektől borított, hónapokon át ápolt,
fiaink szenvedéseiben és hősi tusáiban részes fát hazaküldeni, az utókornak
megőrizni, keveset termett ez a háború és értékesebb, kedvesebb háborús ereklyéje aligha lesz a múzeumnak, mint a 46-osok fája” – írta a Délmagyarország.
A lap az előkészületek során 5000 példányban háromféle képeslapot tervezett kiadni, amelyek közül az egyik a fáról készült San Martinóban, a
másik az elküldés előtti ünnepségről, míg a harmadik József főhercegről,
amint az ünnepségen 46-osokat tüntet ki. A képeslapokat Szeged mellett
Hódmezővásárhelyen, Csongrádon és a többi településeken is árusítani
tervezték, ahonnan a 46-os ezredbe soroztak. Az eladásból származó bevételeket az ezred árvái, özvegyei és rokkantjai között kívánták szétosztani.
A Szegedi Napló július 16-ai száma is említést tesz négy fotóról, amelyeket Eck Ferenc 46-os szegedi őrmester küldött haza a frontról a szüleinek. Ezek közül az egyik két katonát, a romos San Martinót, s a háttérben
a fát mutatja, a további három pedig a fa búcsúztatási ünnepségén készült. Az újság szerint mind a négy fotó látható volt Endrényi Imre Kelemen utcai könyvkereskedésének a kirakatában. Nem tudni, hogy a két
helyi lapban említett fotók ugyanazok-e, de nagy valószínűséggel igen.
A Délmagyarország az ünnepség napján megjelent számában közölte az ezred tulajdonosa, Hazai Samu honvédelmi miniszter nyilatkozata
mellett dr. Cicatricis Lajos, Csongrád vármegyei főispán, a dr. Somogyi
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Szilveszter polgármester és dr. Singer István hadnagy, a fát hazaszállító
46-os ezredbeli küldöttség vezetője üdvözlő sorait, s hosszan ismertette
és méltatta a hadtestparancsnok, József főherceg háborús pályafutását
és érdemeit.
A fa megérkezését követő héten, 1916. július 16-án, vasárnap délelőtt 11 órakor került sor a hivatalos átadási ünnepségre. A rossz időjárás
ellenére is óriási tömeg fogadta Szegeden a fatörzset, amelyet az alkalomra díszbokrokkal vettek körül, s nemzeti színű szalagokkal díszítettek.
A zászlódíszbe öltöztetett Kultúrpalota főbejárata előtt az 5. honvéd
gyalogezred zenekara által játszott Himnuszt követően dr. Singer István
mondott beszédet. A hadnagy kiemelte, hogy az ezred legvéresebb harcainak helyszínéről, a San Martinó-i Templomdombról hazahozott csonka
törzs körül 14.000 szegedi 46-os katona küzdött az elmúlt egy év során.
Zeiss Oszkár ezredparancsnok nevében Papp Ferenc százados adta át
a fát dr. Somogyi Szilveszter polgármester és a város részére. A polgármester a beszédében megemlítette, hogy a háború befejezése után arra a
helyre, ahol egykor a fatörzs állt emlékoszlopot fognak állítani az ezred
hősi csatái emlékére. A beszédeket követően a szegedi 5. honvéd gyalogezred díszszázada tisztelegve elvonult a fa és ez elöljárók előtt, majd a
lakosság megkoszorúzta az emlékfát, amelyet az ünnepséget követően a
Kultúrpalota nagy képtári termében helyeztek el.
A városi tanács 1916. július 18-ai ülésén Gaál Endre tanácsnok javaslatára köszönőlevél írásáról határozott József főherceg, valamint Zeiss
Oszkár ezredparancsnok részére, s egyúttal 1000 koronát is megszavazott a fronton szolgálatot teljesítő legénységnek.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester levele és az adomány megérkezett a frontra, amelyet az ezredparancsnok napiparancsban is kihirdettetett a katonáknak. A budapesti Hadtörténelmi Levéltárban megtalálható
a Segeti táborban 1916. augusztus 3-án kelt 176. számú napiparancs,
amelynek a 2. pontja szó szerint tartalmazta a levelet. Ebből származik
a következő részlet: „Báró Hazai Samu m. kir. honvédelmi miniszter úr nevét viselő császári és királyi 46. gyalogezred különítményétől Szeged szabad
királyi város közönsége nevében a város polgármestere 1916. június hó 16án sok ezernyi hallgatóság jelenlétében átvette azt a fatörzset, amely amíg az
ellenséges tüzérségi tűz el nem pusztította a Doberdói-fennsíkon a san martinói Templomhegyen tanúja volt az ezred küzdelmeinek. A fatörzset, mint
a világot rengető titáni harcok tűzzel és vérrel felavatott magasztos emlékét
múzeumban helyeztük el, hogy az idők végéig hirdesse nemzedékünknek és a
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jövendőknek a császári és királyi 46. gyalogezred, s abban SZEGED város hazaszeretettől, a király és a haza iránti hűségtől lelkes fiainak katonai erényeit,
harckészségét és ezrek vére hullásával megpecsételt el nem évülő harci dicsőségét. […]”
A napiparancsba bekerült Zeiss Oszkár ezredparancsnok Szegedre
írt válasza is: „Hálás köszönettel fogadom Nagyságodnak és Szeged szabad
király város tanácsának a háziezred történelmi fájának átadása alkalmából
hozzám intézett meleg hangú levelét, mert annak minden szavából újólag
megnyilvánulását látom annak az őszinte ragaszkodásnak, amellyel a város
közönsége, élén a város kiváló vezetőségével, a házi ezred iránt viseltetik. A
harctéren küzdő hadsereg morális erejének legfőbb támasza az otthon maradott hozzátartozók törhetetlen ragaszkodása. Érezze minden katona, hogy
küzdelmei közepette minden pillanatban a hozzátartozók aggódó szeretete
kíséri. […] Nem is mulaszthatom el Nagyságod költői lendületű levelét ezredem történetében akként megörökíteni, hogy mai ezredparancsomban teljes
egészében közzé tettem. […]”
Az ezredparancsnok utasítására az adomány ¼-ét az anyaezredtől elkülönített, a Tolmein fölötti Mrzli Vrh hegyen küzdő III. zászlóalj részére
küldték tovább.
A doberdói fa és a háborúból származó további anyag később önálló
első világháborús gyűjteménnyé nőtte ki magát a múzeumban. 1945-ig a
fát a város megbecsülése és tisztelete övezte. A doberdói fa kiemelt helyet
kapott a szegedi Boldogasszony sugárút lezárását jelentő 1936-ban emelt
Hősök Kapuja Aba Novák Vilmos által festett hatalmas első világháborús
freskóján is.
A Móra Ferenc Múzeum 2004-ben megjelent évkönyvében írt tanulmányában Zombori István ismerteti a fa legújabb történetét. Innen
tudható, hogy az 1945 utáni években az új rendszer elutasította az első
világháborús emlékezést az abban résztvevők tiszteletét, így felszámolták a kiállítást és a múzeum raktárába helyezték át a háborús gyűjtemény
tárgyait, később a fa a múzeum padlására került. 1985-ben hozták le a
fát a padlásról, letisztították és elhelyezték a múzeumi célra átadott Fekete ház helytörténeti gyűjteményében az első világháborút bemutató
kiállításon, majd 1986-tól az állandó kiállításon, ahol ma is látható. „A
doberdói fa iránti tisztelet egy olyan nagyszabású, az emberiség egésze által
elismert hősiesség, áldozatkészség, a hazáért folytatott harc, az önfeláldozó
hazaszeretet része és szimbóluma, amelyet most, a XXI. században is a legnagyobb tisztelettel illethetünk, és amelyet vállalnunk kell, emlékezve a fa
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26. A fán található korabeli felirat
a 3. hadsereg 1914–1915-ös
és az Isonzó hadsereg
1915-ös jelvényével
27. A 46-osok doberdói fája az
ezred San Martino del Carso
körüli 1915–1916-os harcait
megörökítő hadijelvényén
28. A doberdói fa napjainkban a
szegedi Móra Ferenc Múzeum
Fekete-ház kiállítóhely
folyosóján
29. A doberdói fa Aba Novák
Vilmos freskóján
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helyszínén folytatott áldozatokra és elesettekre” – írta tanulmánya végén
Zombori István, aki a múzeum munkatársaként, majd igazgatójaként jelentős érdemeket szerzett a fa megmentésében, újra kiállításában és régi
tiszteletének helyreállításában.
Jelen sorok írójának a közreműködésével a doberdói fát 2010 májusában megtekintette a Gruppo Speleologico Carsico di San Martino
del Carso olasz barlangász és helytörténeti kutatócsoport delegációja az
első szegedi látogatása alkalmával. A San Martino del Carsóban található
első világháborús múzeumot is üzemeltető olasz kutatócsoport a szegedi
Meritum Egyesülettel és a Móra Ferenc Múzeummal közösen 2013-ban
megszervezte a fa doberdói, majd 2015-ben a római kiállítását. A szegediek 2016-ban Csongrád megye kormánymegbízottjával közösen pedig a
kivágott helyén új fát ültetettek.
A San Martinóból származó doberdói fa a körülötte harcoló és a halálban testvérekké váló olasz és magyar katonák hősies harcának, s egyben
megbékélésének a jelképe is lett, hasonlóan a Monte San Michele csúcsán
álló, még a háború alatt emelt olasz emlékmű által hirdetett üzenethez. S
mindezeken túl számunkra napjainkban a negyvenhatosok doberdói fája
egy új szimbolikus jelentést is kapott: a múltunk közös kutatásából táplálkozó szakmai és emberi kapcsolatot is eredményezett, egy új olasz-magyar barátság jelképe is lett.

30. A San Martino del Carsóban működő Nagy Háború Múzeuma. A szomszédos közösségi épületben volt kiállítva 2013 tavaszán a doberdói fa
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Kókay László (1897, Szeged – 1972, Szeged) középiskolai tanulmányait a kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló Szegedi Városi
Főgimnáziumban végezte, amikor kitört a világháború. 1915 tavaszán, az érettségi vizsga letétele előtt özvegy édesanyja tudta nélkül, a nevét aláhamisítva önkéntesnek jelentkezett. Júniusban a
szegedi háziezred brassói kiképző helyére, majd szeptemberben a
nagyszebeni tisztiiskolára került. 1915 decemberében a XVIII. menetzászlóalj második századával került ki a 46-os harcoló ezredhez
a délnyugati frontra, a Doberdó-fennsíkra. Egészen a háború végéig
katonai szolgálatot teljesített, részt vett az ezred Komeni-fennsíkon és a Piavénál vívott harcaiban is, majd a háború után a nyugat-magyarországi harcokban. A piavei átkelésnél hadnagyi rangban, rohamszakasz parancsnokként tanúsított érdemei elismeréseként Tiszti Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki. A két háború
között Szeged város számvevőségén dolgozott. 1921-ben vitézzé
avatták. A második világháború idején 1939-től kisebb megszakításokkal, majd 1941 áprilisától folyamatosan ismét katonai szolgálatot teljesített a szegedi V. hadtestparancsnokság hadbiztosságán.
1945 áprilisában orosz hadifogságba esett. Egy év múlva hazatért,
ezt követően nyugdíjazták. 1951-ben vitézi címe és birtoka miatt
meghurcolták. Első világháborús élményeiről végig naplót vezetett,
amelyekből négy maradt meg, ezek a Nagy Háború Blogon olvashatók. Az 1916-os doberdói naplója Iskolapadból a pokolba címmel
2018-ban nyomtatásban is megjelent.

Írás a doberdói fán
1916 júliusának elején, Szegedre szállítása előtt a Segeti tábor területén
kiállított doberdói fát sok 46-os katona felkereste és ráírta a nevét. A már
többször idézett Boros István makói származású szakaszvezető így emlékezett meg erről a háborús naplójában. „Megkeressük az ezred fáját, mert
azt mondják, hogy holnap, vagy holnapután elviszik a szegedi múzeumba. Elmegyünk mi is: Szabó, Engedi, D. Nagy stb. Azt mondják, az ezrediroda előtt
van, meg is találjuk. Kb. 3 m hosszú, egynegyed méter széles fatörzs, néhol
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már úgy van összepántolva, hogy szét ne hulljon. Rengeteg név van rajta. Én
is rávésem a nevemet, egyet sóhajtva. Eredj Szegedre, te már csak oda jutsz.
De mi mikor?”
31. Márton Ferenc neve a fa oldalán. Egy
bizonyos Márton Ferenc biztosan nem
jutott el Szegedre: a csongrádi illetőségű,
1885-ben Szegeden született Márton
Ferenc gyalogos az első világháborús
veszteségi adatbázis szerint lőtt sebbel
került Bécsbe a IX. közkórházba, ahol
1916. december 29-én elhunyt és 1917.
január 1-jén a központi temetőben
temették el. De az írás lehet a pancsovai
fotón (8) szereplő Márton Ferenc
szakaszvezetőé is

Zeiss Oszkár, az ezred parancsnoka az olasz fronton
Zeiss Oszkár (1867, Bécs – 1930, Bécs) alezredes a 46-osok Doberdóra
érkezésekor vette át az ezred parancsnokságát, s egészen a háború végéig
annak az élén maradt. A bécsi születésű katonatiszt 1886-tól szolgált kadétként a sziléziai cs. és kir. 1. gyalogezredben. 1889-től lett hadnagy és
ezzel katonatiszt. 1908-ban a cs. és kir. 85. gyalogezredhez került Lőcsére (ma Levoča, Szlovákia), ahonnan 1913-ban a cs. és kir. debreceni 39.
gyalogezredhez vezényelték. Itt a III. zászlóalj parancsnoka lett. Az első
világháborút a debreceniekkel kezdte meg, de az orosz fronton már több
alkalommal kapcsolatba került a szegediekkel. 1915. július 4-én helyezték át a 46. gyalogezred élére. Nem beszélt ugyan magyarul, de ahogy az
Ajtay-féle ezredtörténet fogalmaz: a „parancsnok és az ezred kiérdemelték
egymást”, s jó katonaként a szegediek élén komoly hírnevet és megbecsülést szerzett magának és az alakulatnak az elkövetkező harcokban.
1917. november 10-én az uralkodó Cervignanóban (ma Cervignano
del Friuli, Olaszország) megszemlélte az ezredet, amely látogatás az ezredparancsnok részére meglepetést is tartogatott, de az egész ezred számára is emlékezetes maradt. Az eseményről az ezredtörténet így számolt
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be: „10-én őfelsége a király megszemlélte a 17.
hadosztály csapatait. Mikor Zeiss alezredes
őfelségénél jelentkezett, a király magához ölelte
és »Kedves Zeiss ezredes«-nek szólította. Mivel
ez soron kívüli előléptetést jelenteti, Polareczky százados őfelsége távozása után vitéz parancsnokának a ritka kitüntetéshez szerencsét
kívánt. Zeiss alezredes, helyesebben most már
ezredes, szerény jelleméhez illően nem fogadta
el a gratulációt, mert azt hitte, hogy őfelsége
csak elszólta magát. Másnap azután mégis
kénytelen volt felvarratni a harmadik csillagot,
mert »a császár nem tévedhet« s a kinevezés a
Rendeleti Közlönyben is megjelent. De ebben
az esetben csakugyan nem volt szó tévedés32. Oskar Zeiss, avagy
ről. A király tudatosan szólította ezredesnek a
Zeiss Oszkár, ahogy
46-os bakák vitéz parancsnokát és tudatában
magyarul hívták, a 46-osok
volt annak is, hogy erre a ritka kitüntetésre az
ezredparancsnoka 1915.
egész ármádiában egyetlen tiszt se szolgált rá
július 4-től a háború végéalaposabban, mint Zeiss alezredes, aki csapatig, a képen már ezredesi
testét komoly órákban soha, egyetlen percre se
rangban
hagyta el, aki kemény kézzel vezette, de szerető apai szívvel óvta csapatát, aki a legvéresebb
harcokban az árokban buzdította kitartásra embereit s azoknak tündöklő katona erényeivel és páratlan személyes bátorságával, mindenkor jó példát szolgáltatott. De ez a kitüntetés nemcsak a parancsnoknak, hanem a csapatnak
is szólt. És a csapat talán büszkébb is volt rá, mint vitéz parancsnoka, maga.”
1918-ban az uralkodó a több mint 30 éves katonai szolgálatára tekintettel nemesi címet adományozott Zeiss Oszkár számára, amihez a 46-os
ezred irányítása alatt vívott sikeres doberdói harcaihoz kapcsolódóan a
San Martino del Carsó-i előnevet kapta. Címerében is a 46-osok korábban
megismert doberdói fáját fedezhetjük fel.
Hirn László így ír Zeiss Oszkárról az általa szerkesztett ezredalbumban: „Kiváló katona, aki ennek a színmagyar ezrednek az élén számtalan
esetben tett tanúbizonyságot halált megvető bátorságáról, helyzeteket rögtön
felfogó széles látköréről és lehetetlent nem ismerő kemény, határozott rendelkező képességéről. […] Gondosan elkerült minden olyan vállalkozást, amely
kétségesnek látszott és esetleges oktalan veszteségek előidézője lehetett volna.
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Harcászati készültségén alapuló határozott utasításai azonban ragyogó sikerű
fegyvertényeket eredményeztek és ezek járultak sokban hozzá az ezred kiváló
hírnevének megalapozásához. Tisztikarának megértő és bajtársias feljebbvalója, legénységének szigorú, de gondos atyja, kinek figyelme még a legaprólékosabb dolgokra is kiterjedt. Névleg ismerte ezrede szebben dekorált altisztjeit és katonáit. Humánus és igazságszerető gondolkodását nemcsak közvetlen
környezete, hanem ezredének minden egyes katonája ismerte. 1918. elején
nevezték ki ezredessé, számos magas kitüntetés tulajdonosa volt. A novemberi összeomlásig állott az ezred élén és a visszavonuláskor, amikor hazament
Wienbe, könnyezve búcsúzott az osztrák határon rajongva szeretett ezredétől:
»Katonapályám legszebb emlékei közé sorolom – úgymond – azt a dicsőségteli
három esztendőt, amelyet ennek az utolérhetetlenül vitéz és bátor ezrednek az
élén töltöttem el. Százszor néztünk együtt szembe a halállal, százszorosan fáj
nekem elválni tőletek. Hős katonáim, derék negyvenhatosok, az Isten veletek«
Szem nem maradt szárazon a megindító, szívből jövő búcsúszavak elhangzása
után.”

Heim Géza bárói címe és a San Martinó-i
vakondháború
A szegedi 46-os gyalogezred legismertebb háborús hőse Heim Géza főhadnagy volt, akinek a neve a korabeli sajtóban is gyakran szerepelt, s
akinek a haditettét követő lovaggá avatásáról készült filmet az országos
mozikban, így Szegeden is vetítették. De ki is volt ő, s milyen haditett
köthető a nevéhez?
1915-ben az ismétlődő olasz támadások óriási veszteségeket követeltek mindkét fél részéről, de jelentősebb eredményre nem vezettek. A kezdeti tömegrohamok után állásháború alakult ki ezen a frontszakaszon
is. 1915 végére a Doberdó-fennsík nyugati peremén az első vonalban
egymást váltó alakulatok és a kirendelt műszaki csapatok megfeszített
munkájának eredményeként komoly állásrendszer alakult ki, amit védelmi szakaszokra osztottak. Ezeket kezdetben betűvel, majd 1916. március
1-től az Isonzótól kezdődően a tenger felé folyamatos sorszámmal láttak
el. A védőszakaszok a Biene (= méh) fedőnevet kapták. A hadtestparancsnok törekedett arra, hogy az egyes védőszakaszokban mindig ugyanazok
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az alakulatok váltsák egymást, akik így azt
a lehető legjobban megismerték, s a magukénak érzett „saját” állásként folyamatosan
erősítették.
A szegedi 46-osok 1915 őszétől San
Martinótól nyugatra, a falut Sdraussinával
összekötő út két oldalán helyezkedtek el. Az
ezred által védett kanyargó, hozzávetőleg
két kilométer hosszúságú álláshoz az olaszok folyamatosan közelebb tolták a saját
árkaikat. Először csak egy merőleges árok
indult az állás vonalára, majd távolabb még
egy, és így tovább, s az árokvégek összekötéséből hamarosan párhuzamos állás keletkezett. Ezek már kézigránátdobó távolságon belül voltak, így mindennapossá vált a 33. Heim Géza századosi
kézigránátharc. A folyamatos aknavető- és rangban a lovagkereszttel
gránáttűz, valamint a kézigránátok ellen
csak a jól kiépített dekkungok, a két-három
fő részére a lövészárok falába mélyített, páncéllemezekkel, deszkákkal és
homokzsákokkal megerősített állások nyújtottak védelmet. Telitalálat ellen ezek sem. Biztosabb védelmet a több méter mélyen a sziklába ásott
kavernák jelentettek.
1916. március 31-én az ezred védelmi szakaszán 10 elkészült 3-5 méter mélyen lévő és 27 építés alatt álló, még csak 1-2 méter mély kavernáról tudunk. 1916 tavaszán a szegedi ezred II. zászlóalja által megszállt 16.
védelmi szakasz a falu északnyugati részén, a San Michele felé vezető út
és a régi gradiscai (ma Gradisca d’Isonzo Olaszország) út kereszteződésében markáns kiszögellést, „sarokbástyát” képezett. Innen mind a falu
előtti völgyet, mind a hegy felé futó emelkedőt oldalazni lehetett. Északkeleti irányba a Templomdomb és tovább a Monte San Michele felé, valamint keleti irányba, a falun keresztül a fennsík belsejébe csak a kimagasodó dombtetőn álló bástya elfoglalásával vezetett az út. Az olaszok egyre
közelebb tolták állásaikat a kiszögellés irányába: a déli csücskében 40–50,
míg az északi részen már 10–15 méter közelségbe kerültek. A kiugró bástya elfoglalását az olaszok a várháborúkból jól ismert és a Doberdón 1916
tavaszán szintén gyakran alkalmazott módszerrel, aknarobbantással kísérelték meg.
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„Egész arcvonalamon valóságos vakondháború… Mindenütt aknafúrások, s nemsokára az állások kölcsönös légberepítése is meg fog kezdődni” – írja
József főherceg 1916. április 15-én a naplójába. A Doberdót védő VII.
hadtest parancsnoka által említett furcsa háborúra a frontvonalak megmerevedése és a védelmi rendszer említett kölcsönös, tervszerű kiépítése miatt került sor. 1915–1916 fordulóján a viszonylag csendesebb téli
időszakot mindkét fél az állások mélyítésére, megerősítésére használta
fel. Az 1916 áprilisában megkezdődött doberdói aknaharc egyik legnevezetesebb, és főszereplője számára a legnagyobb katonai elismerést jelentő epizódja a szegedi 46-os gyalogezred által védett 16. védőszakaszban
zajlott San Martinónál.
Az olasz aknafúrás gyanújára Heim Géza főhadnagy, a 16. védőszakasz védelmét ellátó 6. század parancsnoka 1916. április 17-én egy
megfigyelőakna fúrását kezdeményezte. A gyanú beigazolódott. A VII.
hadtest parancsnoksága a komáromi 5. árkászzászlóalj 5. századának
parancsnokát, Horny Ernő főhadnagyot utasította a tapasztaltak kivizsgálására. Horny főhadnagy a helyzetet olyan súlyosnak ítélte, hogy azonnal megkezdte saját századával három ellenakna fúrását. Kezdetben csak
az volt a szándéka, hogy az ellenséges aknafolyosók közelébe jusson, s
megakadályozza a robbantást. A szerencse a segítségükre sietett, mert
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34. Az események helyszíne, a Monte San Michele magaslata és a San
Martino del Carso falu közötti terület. A falu nyugati szélén, a képen balra
eső épületcsoport helyén volt a 16. védelmi szakasz. A fotó a 197-es
magaslat oldalából, délnyugati irányból készült

a korábban a 46-osok által fúrt megfigyelőaknában egy jól bányászható
törmelékréteget találtak. Itt a hétfős, tizenkét órás váltásban csákán�nyal és gyalogsági ásóval dolgozó árkászcsapat huszonnégy óra alatt 2,5
métert haladt előre, míg a többi helyen fúróval és robbantással is mindössze 0,5–1 métert. A magyar állás felől induló akna 4–5 méter mélyen
gyengébb kövezetben, az olaszoké ennél 1–2 méterrel mélyebben, s keményebb sziklában haladt.
A 46-osok 1916. május elsejéről másodikára virradó éjszaka váltották
fel ismét a temesvári 61-eseket az állásban. Május 4-én, amikor a főfolyosó hossza elérte a 19 métert, a folyosó végétől 4–5 méterrel visszább,
közvetlen közelről hallották az olasz fúrási és robbantási zajokat. Horny
főhadnagy az elsődleges célját elérte, ezért a továbbiak eldöntését a 17.
hadosztály parancsnokságára bízta. Az ellenséges aknafolyosó megsemmisítése, az olasz robbantás megakadályozása helyett a hadosztály a saját aknafolyosó folytatása és az ellenséges előretolt állások felrobbantása
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mellett döntött. Az aknaharc fordulatot vett: védekezés helyett támadássá változott.
Heim Géza századában szolgált a fiatal szegedi önkéntes, Kókay László is, akinek a doberdói
naplójából már korábban is idéztünk. A naplóban apró részletességgel megörökítette az aknaharc
mozzanatait. Amikor az alagút
már az olasz állások alá ért, s nagyon közel haladt az olasz aknafolyosóhoz, Kókay László szakasza
parancsot kapott a folyosóban
állandó fegyveres őrség biztosítására, felkészülve arra az esetre, ha
35. Horny Ernő vázlata az
a két folyosó az olasz fúrás és robaknafúrásról
bantások hatására összetalálkozna. „Az alig 1,5 méter magas alagútban görnyedve kell haladnunk, a folyosó cikkcakkos és több helyen petróleum
mécses világítja meg. Olyan mintha tárnában volnánk valami bányában. [...]
Istenem! Mi mindent fel nem talál az emberi elme egymás pusztítására! Ugyan
eddig ki gondolt erre, hogy a föld alól is várni kell az ellenség támadását, s hogy
egy szép csillagos éjjelen el lehetünk rá készülve, hogy repülőgép nélkül a levegőbe szállunk. Már vagy mi, vagy az olaszok, attól függően, melyikünk lesz a
gyorsabb és az ügyesebb.”
Május 7-én hajnalban Horny főhadnagy jelentette a felettes parancsnokság felé, hogy a főaknafolyosóval elérték az ellenséges állásokat, s
az olaszok az előkészületeket valószínűleg felfedezték. Erre a hadtest
elrendelte az akna május 8-án 03:00-kor történő robbantását. A döntés
megszületése előtt a magasabb parancsnokságok között vita támadt az
aknarobbantást követő intézkedésekről. József főherceg személyesen
döntött a kérdésben, s a mielőbbi robbantás végrehajtása mellett megtiltotta a keletkező tölcsér elfoglalását, mivel az állásszakasz így is előre
türemkedett és a megtartását nagy vérveszteséggel járónak ítélte.
A robbantáshoz 1300 kg robbanóanyagot használtak fel. 800 darab
homokzsák, valamint 4 m3 gerenda- és deszkaanyag szolgált fojtásként.
A 6. század, a 16. védelmi szakasz legénysége 1916. május 8-án hajnali
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fél háromkor felvette a felszerelését, majd
balra a völgy felé, a 17. védelmi szakasz árkaiba húzódott.
Kókay Lászó így ír a robbantás előtti
pillanatokról: „Szép csendes éjszaka van. A
csillagok ragyognak. A digók, úgy látszik, nem
is sejtik, mi készül ellenük. Nyugodtan tüzelnek fegyvereikből az egész fronton, még az a
digó őrszem is, aki alatt egy fél órán belül ez
az új fajta vulkán fog megnyílni, hogy nyomtalanul maga alá temesse. Szegény digó! Mit
vétettél te nekünk, s mit mi teneked? Amint
balra megyünk, az elkövetkező eseményektől
való félelem eszembe juttatja helyzetemet,
s újból imádkozom, hogy a pusztulásra ítélt
szerencsétlen, mit sem sejtő digók közt ne le- 36. Kókay László
gyen özvegy édesanyának egyetlen fia.”
A 3 óra 02 perckor történt gyújtás után 08 perckor került sor a robbanásra. Nem volt hangos detonáció, ezért a katonák nem is tudták, hogy
az valójában megtörtént-e. Az állásaikhoz visszaérve tapasztalták, hogy a
robbantás sikeres volt. A saját állások egy része is összedőlt, azonban igazi döbbenetet az állás előtt kialakult terület okozott a legénység számára.
Heim Géza századparancsnok látva a keletkezett 20 méter átmérőjű, 2–3
méter mély tölcsért, a kiadott hadtestparancs ellenére annak megszállása
mellett döntött. Döntése a zászlóaljtól kezdve a hadtest-parancsnokságig
nagy vihart kavart.
Heim Géza a naplójában így számolt be döntése fogadtatásáról: „Délelőtt 5 órakor […] beszélhettem először a történtek után Schückl századossal
[a II/46. zászlóalj parancsnoka]. Gratulált a sikerhez és az volt az első kérdése, hogy kiürítettem-e már a tölcsért és visszajöttünk-e már régi állásainkba. Ha nem, akkor siessek kiüríteni, mert nemsokára világos lesz. Én már el
is felejtettem és eszem ágába sem volt a tölcsért kiüríteni. Nagy volt Schückl
meglepetése, amikor jelentettem neki, hogy a tölcsérben vagyok és azt meg is
akarom tartani. Mire ő hivatkozott az ezred rendelkezésére. Én erre jelentettem röviden, hogy a helyzet olyan, hogy a tölcsért tartanom kell. Ezzel letettem a kagylót és siettem vissza a tölcsérbe, hogy a munkát ellenőrizzem, és ott
legyek, ha bármi történne. […] Délelőtt 5 óra 15 perckor újból hívnak a telefonhoz. Lesietek kavernámba. Schückl közli velem, hogy a hadosztály parancs65

nokság szigorú rendelkezése, hogy a tölcsért azonnal ürítsem ki. Dühös lettem.
Elkezdtem magyarázni Schücklnek a helyzetet, hogy nagyon hátrányos lesz
reánk, ha a tölcsért feladjuk. Magyaráztam a bekövetkezendő helyzetet ebben
az esetben. Mire ő azt felelte, hogy ő nem tehet semmit, parancs az parancs!
Erre azt feleltem neki, hogy semmi körülmények között nem adhatom, és nem
adom fel a tölcsért! Ezzel dühösen lecsaptam a kagylót. El voltam szánva a
végsőkre és nem törődtem azzal, hogy hátul mit gondolnak, mert éreztem és
tudtam, hogy nekem igazam van, és végzetes következménnyel járna, ha a felsőbb parancsot teljesíteném. Jöjjön, aminek jönni kell, én nem engedek.”
József főherceg, emlékiratai tanúsága szerint, Heimet először parancsmegtagadásért haditörvényszék elé akarta állíttatni, de miután
május 10-én saját maga is a helyszínen tájékozódott, megváltozott a véleménye: „Helyesen cselekedett Heim Géza főhadnagy, midőn elfoglalta és
megtartotta a tölcsért; mert ha az ellenség birtokában volna az, úgy az én állásom, melyet a tölcsér ural és mindkét oldalra tökéletesen hosszantozva pásztáz, teljesen tarthatatlan volna és mihamar San Martinó is ellenséges kézre
kerülne és így a Monte San Michele is oldalazóvá válnék. A tölcsért minden
körülmények között feltétlenül tartanunk kell. […] Heim Géza főhadnagyot
pedig fel fogom szólítani, hogy a Mária Terézia rendért folyamodjék. Ez éppen
a legklasszikusabb eset ezen legmagasabb rendjel elnyerésére.”
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A tölcsért a lehetőségek szerint igyekeztek megerősíteni. Az olaszok
felé eső falához és déli oldalától a futóárokig homokzsák falat raktak,
hogy a mögött lehessen a tölcsérben nappal is közlekedni. A tölcsér birtoklásáért már a robbantás napján gyilkos küzdelem kezdődött, amelynek során Heim Géza főhadnagy is súlyos sebesülést szenvedett.
A 46-osokat 1916. május 10-ről 11-re virradó éjjel leváltották a 61esek. A tölcsérért vívott harcok során a 46-osok az alig 100 méteres állásszakaszon két nap alatt 500 fős veszteséget szenvedtek. Kókay László így
írt a tölcsér védelmében telt napokról: „Rettenetes micsoda veszteségünk
van itt a tölcsér körül, mennyi ember halt meg és sebesült meg az alig 15 méternyi frontszakaszért. […] Összesen 500 ember kb. azoknak a száma, akik
három nap alatt ezen a kicsiny stellung [állás] részen sebesültek, vagy haltak
meg. Nem tudom megéri-e a nyert terület fontossága ezt az óriási áldozatot,
s vajon sikerül-e végleg megtartani ezt a területet, nem ömlött-e hiába ennyi
vér? Vagy ha sikerül megtartani, még hány embernek kell elpusztulnia a tölcsér birtoklásáért? 6 óra felé közlik velünk, hogy estére leváltanak bennünket.
Ránk is fér a leváltás, az utolsó három nap borzasztó eseményei tönkre tették
nekünk is az idegeinket, akik megmaradtunk. Annál is inkább, mert az utolsó
három nap alatt alig aludtunk valamit. Ne is említsem, mennyire örülünk az
abléznak [leváltás].
A felváltó temesvári 61-esek a tölcsér előterét is elfoglalták a következő napokban. A későbbiekben a területet
valóságos erőddé építették ki, ami az itteni védelem meghatározó része lett és egészen a doberdói harcok végéig az
itt harcoló osztrák–magyar csapatok kezén maradt.
József főherceg javaslatára Heim Géza főhadnagy
a későbbiekben a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjéért folyamodott, ami a korszak legmagasabb katonai kitüntetése volt. Meg is kapta azt, s hozzá a bárói
címet a San Martino del Carsó-i előnévvel. Lovaggá avatására 1917. augusztus 17-én ünnepélyes külsőségek között 24 társával együtt került sor, amiről filmfelvétel is
készült. A „magyar filmgyártás szenzációjaként” hirdetetett filmet a szegedi Korzó Mozi is játszotta 1917 őszén.
37. A Mária Terézia Katonai Rend lovagjai a felavatást
követően 1917. augusztus 17-én. A nevek felsorolása
Heim Géza kézírása
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Heim Géza (1888, Nagyszentmiklós – 1942, Budapest) középiskolai tanulmányait a kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló Szegedi
Városi Főgimnáziumban végezte. Ezt követően a katonai hivatást
választva a Ludovika Akadémián tanult, amelynek elvégzése után
1909-ben a cs. és kir. szabadkai 86. gyalogezredhez vezényelték. A
háború első évében ebben az alakulatban szolgálva harcolt a szerb
fronton. A szegedi 46-os gyalogezred 1915 nyarán a 2. isonzói csatában elszenvedett nagy veszteségei miatt több idegen ezredtől kapott kiegészítést, így került az ekkor főhadnagyi rangban szolgáló
Heim Géza egy szabadkai 86-os menetszázad élén a XII. menetzászlóaljjal 1915. július 23-án a 46-osokhoz, s lett a 6. század parancsnoka. Sebesüléséből felépülve 1917 novemberétől 1918 júniusáig
a Katonai Mária Terézia Rend káptalanjához vezényelték. 1918
júniusa és októbere között József főherceg segédtisztje. A háború
után részt vett a szegedi 1919-es ellenforradalmi eseményekben.
Később tanított a Ludovika Akadémián, majd különböző alakulatoknál szolgált. 1938-ban a Magyar királyi „Nagy Lajos király” 6.
honvéd gyalogezred parancsnoka lett. 1940-től tábornok. Később a
IV. hadtest parancsnoka.

Visszatérés a Doberdóról és a 46-os nóta
A 46-osok doberdói fáján kívül sokaknak sikerült épségben Szegedre jutniuk a doberdói pokolból. Így volt ezzel a fiatal önkéntes Kókay László is,
aki hadi érettségire utazott haza Szegedre a piarista gimnáziumba.
Doberdói búcsúzásakor írta a naplójába: „[1916.] május 21. Délelőtt
½ 1-kor elindulunk felfelé a szerpentinen. 1 óra után néhány perccel elérjük
a kutat, kis időre ismét megpihenünk, tele merjük kulacsainkat vízzel, s vis�szatekintünk a frontra, hol óriási fegyverropogás és rakétázás van, s később a
tüzérség és a macskák [aknavetők] is beavatkoznak. Az egész doberdói front
déli része lángokban látszik. Istenem, mi lehet odakint megint? Melyik fél támad? De jó is, hogy mi már nem vagyunk ott. Sokáig bámuljuk a borzalmasan
szép látványt, s hallgatjuk a fegyverek ropogását, s önkéntelenül rákezdjük a
46-os nótát »Doberdóba ropognak a fegyverek…«. […]
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Lokvicába [ma Szlovénia] érve ismét megállunk pihenni, én néhányad
magammal a kis máriás kápolnához megyek, letérdelek, tiszta szívből hálát
adok az Istennek, hogy megsegített, s íme most is hazasegít, amire ez előtt a
kápolnácska előtt március 3-án este kértem. Kérem, hogy továbbra is segítsen
meg, ne hagyjon el.
Hirtelen kocsizörgést hallunk, üres kocsik jönnek keresztül a falun, szapőrök [árkászok], kik műszaki anyagot vittek ki a frontra, s most visszatérőben vannak, Segetin keresztül Kostanjevicához. Nosza, felkapaszkodunk a
vágtató kocsikra, keresztülhaladunk Segetin, majd beérünk a lágerba [tábor].”

38. A Segeti tábor északnyugati bejárata az egykori „József főherceg
úton” álló emlékművel
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A Doberdó kiürítése és a Merna körüli harcok
Az 1916. augusztus 4. és 16. között vívott 6. isonzói csata sikereket hozott a támadó olasz hadsereg számára. A VII. hadtest az 1916. augusztus
9-ről 10-re virradó éjjel az északabbra, Görznél (ma Gorizia, Olaszország,
illetve Nova Gorica, Szlovénia) elért olasz sikerek hatására, a bekerítéstől
tartva kénytelen volt kiüríteni a Doberdó-fennsíkot és súlyos harcokat
vívva a Komeni-fennsíkra vonult vissza.
A 46-os gyalogezred 1916. augusztus 6. és 9-e között még San Martinótól északra a Monte San Michelét elfoglaló olasz erőkkel vívott heves
harcokat, majd a Komeni-fennsíkra vonták vissza, hogy augusztus 12-én a
Wippach (ma Vipava, Szlovénia) folyónál vessék be újra a San Grado di Merna (ma Miren, Szlovénia) környékén támadó olasz egységek ellen. Pri Stanti

Podgora

Oslaviai osszárium
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(ma Miren része, Szlovénia) és a mernai kolostor környéke szolgálnak az
ezred 1916 őszi, 7–8. isonzói csata idején vívott harcainak a helyszínéül is.
1916. augusztusában a már többször idézett Boros István is részt
vett a Wippachnál vívott harcokban, amit a naplójában is megörökített.
Fontos megbízatással a folyó partjára küldik, ahol egy előretolt őrsöt kell
kialakítania. „Most nekem el kell mennem balra 600–700 lépésre. Ott van
egy híd. Négy emberrel a híd innenső végét kell megszállni és ha jönnek a digók lőni és fenntartani, amíg a század oda nem ér. Ezt a parancsot adja Erdei
őrmester, de siessünk, amíg meg nem virrad egészen. Ássuk be magunkat jól,
39. A mernai templom és kolostor épülete, a háttérben Görz a kimagasodó
várral, mögötte a Monte Sabotino és a Monte Santo. A hegyek lábánál és
Görztől nyugatra folyik az Isonzó. Balra a Podgora magaslat már az
Isonzótól nyugatra található, tőle jobbra a háttérben az oslaviai olasz első
világháborús osszárium fehér tömbje látható
Monte Sabotino

Görzi vár
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Monte Santo

mert valószínűleg ma ágyúz a digó. Kiválasztok hamar négy embert, Perneczki
Gyula is jön velem, mert mi ketten vagyunk makóiak és szeretünk együtt lenni. Megyünk, mivel már elég jól virrad, lebújva a bokrok mögött, meg egy kis
borozdás is van itt. Mi ketten egy gránátvágásba bújunk és mélyítjük tovább.
Egy ember balról, kettő jobbról szintén gránátlyukakban, három–négy lépésre
tőlünk. Beássuk magunkat, de csak nagyon óvatosam, meg ne lássanak. De
tán már meg is láttak, nagyon küldi a körletünkbe a 28-ast, mag a macskát.
Mindenfelé hullanak a nagy ágyúlövedékek, macskák! Szintúgy suhog az egész
levegő, meg vág imitt-amott a földbe. […] Egyik a szép kéttornyú templom
közé esett. Nézzétek, hogy dől kétfelé a torony! Ej, ej, mi a fene lesz itt! […]
Jaj, gyerekek, be vagyunk lőve! Megláttak bennünket és bombáznak. Jaj! Megsebesültem, a lábam meleg. Ujjnyi vastagon, két méterre spriccel a vér! Jaj,
kössétek be! Odamászik Perneczki, kihasítja a nadrág szárát és előveszi a kötszert, átcsavarja jó erősen.”

Harcok a Fajti hrib körül
A 46-osok Isonzónál vívott harcainak nevezetes helyszínei között az
1915–1916-os harcok idején a Doberdó-fennsíkon megismert San Martino del Carso, az 1916–1917. évi küzdelmek során pedig a Komeni-fennsíkon található Fajti hrib magaslat neve vált a legismertebbé. Nem véletlen, hogy az ezred háború alatt készült hadijelvényein is ez a két helyszín
került megörökítésre.
1916 őszén a támadó olasz csapatoknak sikerült stabilan megvetni
a lábukat az Adria északi medencéjét uraló Karszt-fennsík keleti részén,
a Komen városáról elnevezett fennsík nyugati lejtőin. Míg egy évvel korábban az Isonzó partjáról kapaszkodtak felfelé a Doberdóra San Martino irányába, most a Karsztot kettévágó Vallone völgy felől törtek előre a fennsík közepe, Kostanjevica település felé. Görz elfoglalása után a
Karsztot északról határoló Wippach folyó völgyében és attól északra is
próbálkoztak támadással, de mindaddig Trieszt (Trieste, Olaszország)
régóta vágyott megszerzésében nem járhattak sikerrel, amíg a tenger és a
folyó közötti masszív karszt hegyvonulatot is el nem foglalták.
A Komeni-fennsík északi peremének a meghatározó, karakteres magaslata volt a 432 méter magas Fajti hrib, ami 1916 novemberének elején, a 9. isonzói csatában az olasz csapatok kezére került. A vele szemben,
72

az attól keletre húzódó 464-es és déli szomszédja, a 378-as magaslat az
osztrák–magyar csapatok kezén maradt. A korabeli dokumentumokban a
432-es magaslatot sokszor „olasz Fajti” néven is emlegették, míg a 464es magaslat is Fajti hribként szerepel, amint az pl. Kókay László fotóján
a saját kézírásával jelölve is látható. Ma ez a magaslat a Veliki vrh nevet
viseli.
1916 novemberében itt merevedett meg a frontvonal és egy éven keresztül, egészen 1917. október végéig, a 12. isonzói csatát jelentő caporettói áttörésig itt folytak a harcok. Kostanjevica falu és az attól északra
található osztrák–magyar kézen lévő magaslatok védelme a 17. hadosztály feladata volt. A szegedi 46-osok is így kerültek a Fajti hribbel szemben található ormokra, s lett a hegy neve az ezred történetének a meghatározó része.
Az árkok többségét a sziklás felszínbe mélyítették és jól védett géppuska- és aknavető-állásokkal erősítették meg. Az állások mögött kavernák sokaságát fúrták a sziklákba. Az utászok kitartó munkájának ered-

40. A 378-as magaslat a 46-osok legvéresebb harcainak a színhelye 1917.
május – október hónapokban. Kókay László itt szerezte a Nagyezüst
Vitézségi Érmét 1917. augusztus 22-én
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Wippach völgye

ményeként jól megerősített állások jöttek létre. A védelem fő erőkifejtését az első vonal megtartására koncentrálták. A mélységben elhelyezett
tartalékok manővereire épülő rugalmas védelem Trieszt közelsége miatt
nem jöhetett szóba, csak a szilárd állásvédelem.
Az 1916 novemberének elején vívott 9. isonzói csatát követő hathónapos hadműveleti szünet alatt is tovább folytatódott a rendszeres harctevékenység. A tömegrohamok helyett inkább kisebb vállalkozásokkal
igyekeztek elfoglalni egy-egy fontosabb állást.
A szegedi 46-os ezred 1917 első hónapjaiban „hosszú pihenőben”
volt Krajna Vas (ma Sežana része, Szlovénia) környékén, a Fajti hribtől
20 kilométerre délkeletre. 1917 márciusának utolsó heteiben újra visszakerültek a Kostanjevicától északra húzódó magaslatokra.
A Fajti hrib 464-es keleti kúpjának a déli nyúlványa volt az egykori
378-as magaslat. Az osztrák–magyar csapatok fő ellenállási vonalának
III-as számú védőkörlete a 18–20. védőszakaszokat foglalta magába. A
védőkörletek a Doberdóhoz hasonlóan északról dél felé haladó sorszámozással, a Wippachtól kezdve húzódtak a tenger felé. Ezek a védelmi
szakaszok félkörívben húzódtak a magaslat nyugati oldalán, közvetlenül
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Cerjei kilátó

Fajti hrib

Veliki hrib

41. A Komeni-fennsík a
Doberdó-fennsík felől,
a Monte San Michele
csúcsáról nézve

a kúp előtt. A balszárnyat lezáró 20-as védelmi szakasz a magaslat déli
oldalán kezdődött, dél felé húzódva sík területre ért és ott csatlakozott a
21-es védelmi szakaszhoz. 1917-ben a III-as számú védőkörlet birtoklásáért folytak a legvéresebb harcok. Az okot a magaslat fekvésében kell keresni. Ha olasz kézre került volna, akkor megszűnik a magaslattól keletre
és délre elterülő völgy fedezete, a dolinák biztonsága.
A már többször idézett naplóírónk, Kókay László 1917 tavaszán a 46.
gyalogezred I. zászlóalj 3. századába nyert beosztást. A század 1917. május 7-én a 20-as védőállásba került, ahol ezúttal a karánsebesi 43-sokat
váltotta fel. Azon az éjszakán csend volt a frontszakaszon, az olasz tüzérség sem lőtte az állásokat. Kókay azonnal megkezdte az ismerkedést a
védőszakasszal: „Dekung [fedezék] már csak kevés van, s ezek is csak lakóhelyül, s nem tüzelőállásként szolgálnak. Tüzelni a födetlen futóárok párkányára
helyezett acél lőréses paizsok mögül lehet. A legénység és a tisztek rókalyukakban és kavernákban laknak s a digók is messze 3-400 lépésre vannak tőlünk, s
így kézigránát hajigálástól nem kell tartani.”
A 20-as védelmi szakasz nem tartozott a „fokozottan veszélyeztetett”
zónába. Harcászati szempontból azonban nagy előnye volt az állásnak,
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hogy az ide telepített tűzfegyverek be tudták lőni a szomszédos magaslatokra telepített állások előtti terepet.
A 10. isonzói csata idején a tüzérségi előkészítés nem kímélte ezt a
védőszakaszt sem: „1917. május 14.: Fél hatkor a pergőtűz már olyan erős,
hogy sokszorosan felülmúlja a tegnapi, pláne a tegnapelőtti tüzelést. A füst
úgy beborít mindent, hogy 20 lépésnél tovább nem látni. Dörgések, robbanások szakadatlanul érik egymást, lessük minden pillanatban, hogy mikor zúdul
ránk is a végenyészet. Ennyire talán még senki sem érezte közülünk, hogy Isten
kezében vagyunk.”
Az erős tüzérségi tűzben beomlottak az árkok, a rókalyukak és beszakadt a kavernák bejárata is: „Tegnap ki tudtuk javítani valamennyire a stelungot egy éj leforgása alatt, de ma ez már képtelenség. Tőlünk a komp. kmdo
[századparancsnoki] kavernáig teljesen eltűnt a stelung, hihetetlen rombolás
mindenfelé. Egyik óriási gödörből a másikba ugrálva lehet csak a komp. kmdo
kavernáig jutni, melynek felénk eső bejáratát egy 15-ös volltreffer [telitalálat]
beszakította. Ezen a száján nem is lehet bemenni a kavernába, a másik szájához kell kerülnöm, mikor Orbánhoz megyek a jelentést leadni, annyira eltorlaszolta ezt a kavernaszájat a leomlott rengeteg vassín és homokzsák. Annyian
vannak ebben a kavernában most, hogy alig lehet menni. Sok sebesült nyög
és jajgat, kiknek egy része még tegnap kapta a sebét, de még mindig nem bírt
lemenni a zárótűz miatt. Ezenkívül a IV. zug [szakasz] legnagyobb része itt
van, ugyanis náluk a rókalyukak legnagyobb részét leszakította a gránát, sőt
parancsnokuk, k. asp. [kadétaspiráns, hadapródjelölt] Balogh is ide menekült, mert állítólag légnyomást kapott. Odabenn Orbántól azt a borzasztó
hírt tudom, hogy a kaverna beszakadt szája alatt 2 hulla van […], s hogy a
gránát füstje úgy megtöltötte a kavernát, hogy majd meg fúltak, s a gázmaszkát is feltették. Többeken, köztük Schulzon is, pillanatnyi őrültség tört ki, s egy
részük sírni, más részük kacagni kezdett. No, szerencse, hogy be nem szakadt
a másik kavernaszáj is, mert egy se maradt volna közülük életben, mind megfulladtak volna.”
A magaslat kúpján és mögötte többszörös árokrendszer húzódott.
Közvetlenül a kúp mögött, a keleti oldalon kavernák sorakoztak. A második védelmi (tartalék) vonal az ún. „100 méteres vonal” egy szakasza
volt, erős mély árkokkal összekötve a fő védelmi vonallal. Ettől keletre,
42. Kókay László saját kezű vázlata naplójában a 378-as magaslat déli
oldalában lévő 20. védelmi szakaszról, ahol 1917. május 7. és 22. között
volt a 46/3. századdal
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43. Zeiss Oszkár ezredparancsnok és kísérete a 464-es magaslaton. A kép
hátoldalán olvasható szöveg: „A II. Baonunk [zászlóaljunk] első állása a
464-en (Fajti hribel szemben)”. A kép valamikor 1917 tavaszán készülhetett. Balról jobbra: Zeiss Oszkár ezredes, az ezred parancsnoka (mintha
be lenne kötözve a keze), hátul sapkajelvénnyel Polareczky Pál százados,
ezredsegédtiszt, valószínűleg Ritter Károly őrnagy a II. zászlóalj parancsnoka (rohamkéssel!), valószínűleg Radelic Szaniszló alezredes, a IV. zászlóalj parancsnoka és Burtik Viktor vagy Hoszpodár Ernő százados. Az első
vonalban jól láthatóan mindenki magánál tartja a gázálarcot
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a közeli dolinából (Trieszt-dolina, amelyben a tartalék volt elhelyezve)
széles, mély árkok vezettek a 19-es szakasz bal- és jobbszárnya felé. A
támadó olaszok a 10. isonzói csatában csak 1917. május 25-én tudtak
először betörni ebbe a védelmi szakaszba, de az egy óra múlva indított
ellentámadás visszavetette őket.
Néhány hónappal később, 1917. augusztus 19. és szeptember 12.
között, a 11. isonzói csata idején a 378-as magaslat mellett a 20. védőszakasz is a gyalogsági támadások célpontja lett. Az olasz gyalogság a fő
védelmi vonal elfoglalása után sikeresen betört a tartalék vonalba, egy
esetben pedig már a zászlóaljparancsnokságot is veszélyeztették. Elkeseredett kézitusa árán sikerült az állásokat visszafoglalni.
Augusztus 22-én a védelmet ellátó debreceni 39. gyalogezred IV. zászlóaljától az olaszok elkeseredett küzdelemben elfoglalták az 1/a vonalat
és a 378-as magaslat kúpját. A helyzet kritikussá vált. A 19-es védelmi
szakasz visszafoglalására indult támadások során a tartalékban lévő 46sok I. zászlóaljának 2. százada is bevetésre került. Kókay László, ekkor
már zászlósként, mint az egyik szakasz parancsnoka vett részt a küzdelemben. Az ellentámadás során tanúsított hősies helytállásáért kapott
Nagyezüst Vitézségi Érmet. Albertényi Andor főhadnagy, Kókay akkori
századparancsnoka a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött harcjelentésében így írta le az eseményeket: „Az ellenség egész napon át erős ágyútűz
alatt tartotta a 19. Sekt[ió]-t [védelmi szakasz], mi csak rövid időközökre
gyengült. Legerősebb volt a tűz a Kaverna bejáratokra, az ott felállított megfigyelő és alarm Post-ok [riadóztató őrszem] egyike a másik után esett el, vagy
sebesült meg. Az ellenség 5h 30’-kor és 8h-kor megkísérelt egy-egy támadást,
mik azonban a tüzérségi tüzünkben és a 20. Sekt. jobbszárnyáról jól irányzott
saját gyalogsági – és gépfegyvertüzünkben összeomlottak. Délelőtt 9h 15’ a
Sekt. közepén – ahol az előterepet egyáltalán nem lehetett megfigyelés alatt
tartani – az ellenség túlerővel betört és megszállotta az 1/a vonalat és a kúpot. Egyidejűleg a jobb- és balszárnyat oly erős Sperrfeuer [zárótűz] alá vette,
hogy a nyomban megkezdett ellenakciónk eredménytelen maradt.”
A következő órákban indított ellentámadások sorra elakadtak. „Az ellenség azonban szárnyait erős ágyú- és gépfegyvertűz alatt tartva tönkretette
támadó csapatainkat, legnagyobb részt megsebesültek, így az ellentámadásnak mindkét szárnyon kevés térnyerés után meg kellett állni.”
A 39-esek IV. zászlóaljának parancsnoksága este 9 órakor indította meg a döntő ellenlökést az állás visszafoglalására. Ennek sikeréhez
nagyban hozzájárult Kókay László jó helyzetfelismerése és szakaszának
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hősies támadása. Albertényi főhadnagy már idézett harcjelentésében
olvassuk: „Fähnrich Kókay [zászlós]
a balszárnyon saját kezdeményezésére
10 perccel hamarabb ment át ellentámadásba, mivel az ellenség jobbszárnya mögött erős előrevonuló Reserve-t
[tartalék] pillantott meg, s meg akarta akadályozni az ellenség jobbszárnyának megerősítését, ami sikerült is.
Ez annyival inkább fontos volt, mivel
az ellenség akkor már nagy erővel tartotta megszállva a 378-at. Az ellenség
44. A 46. gyalogezred Fajti hrib
elkeseredett ellenállást tanúsított. Fäkörüli harcokat megörökítő
hnrich Kókay csak lépésről-lépésre tuháborús jelvénye. Érdekes a kép
dott előrehaladni. Többször kézitusára
szimbolikája. A szikla tetején ülő
is került a dolog. Az általa megtisztíragadozó madár, vélhetően sas, a
tott árkot a 39-esek Fähnrich Tóth-tal
46-osokat jelképezi. A sas kígyót
bezetzolták [szállták meg].”
tart a karmai között, ami a
A csata folyamán szokatlanul
szövetségeseiket eláruló
nagy veszteséget szenvedett a 46olaszokra utal. A háttérben egy
os ezred 2. százada: csak 29 fő ment
folyó szalagja látható, ami az
vissza a tartalék számára kijelölt
Isonzót jelképezi. Az olasz csapaSchützen-dolinába. A századpatok a folyó irányából, nyugat felől
rancsnok jelentése szerint 6 fő hősi
támadtak, amire a lenyugvó nap
halált halt, 25 megsebesült, 52 peis utal, a sas is arrafelé fordulva
dig eltűnt. Az eltűntek közül a kövédelmezi a sziklákat
vetkező napokon 15 előkerült.
Kókay zászlós részletesebben
ismertetett történetéhez hasonlót számtalant lehetne még találni a 46osok Fajti hrib körül vívott harcai sorában. Azt csak a főszereplő ismertsége és a jellemzőnek tekinthető történet jól dokumentáltsága miatt
emeltük ki. A 46-osok a 10. és 11. isonzói csaták „anyagcsatáiban” súlyos
veszteségeket szenvedve, de hősiesen kitartva védelmezték a Fajti hrib
körüli zord magaslatokat.
1917. október 24-én indult az Isonzó északi szakaszán Karfreit,
olaszul Caporetto (ma Kobarid, Szlovénia) térségében az osztrák–magyar
erők és német szövetségeik közös támadása, amit 12. isonzói csata néven
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ismer a hadtörténetírás. Ez az offenzíva áttörte és visszavonulásra késztette az olasz erőket egészen a Piave mögé.
Az északon kibontakozó offenzívába az Isonzó déli szakaszán álló
osztrák–magyar erők is bekapcsolódtak. A 17. hadosztály is támadást indított a szemben álló olasz erők lekötésére. 1917. október 26-án a 464es és a 378-as magaslatok közötti területről indulva a 46. gyalogezred
rohamegységei, a korábban bemutatott Csukonyi Ferenc vezérletével is
akcióba léptek és elfoglalták a Fajti hrib 432-es magaslattól délre eső területet, majd megindult a visszavonuló olasz erők üldözése. A Fajti hrib
körüli véres harcok története végleg lezárult.
45. A Kostanjevica és
a Fajti hrib környékén
elesett 46-sokat a lipai
hősök temetőjében
temették el

45.

46. A lipai 46-os temető
és az abban emelt
emlékmű napjainkban

46.
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Átkelés a Piavén és a Montello
A Komeni-fennsíkon vívott véres harcok után nyugalmasabb időszak
következett az ezred életében. Az 1917. november 10-ei Cervignanóban történt uralkodói látogatás után a 46-osok november 15-én lépték
át az egykori olasz határt, és az év végét, valamint az 1918-as év elejét a
megszállt olasz területen a frontvonaltól távolabb töltötték. Az ezred a
6. hadsereg alárendeltségébe került, amelynek a parancsnokságát 1918
januárjában a román frontról visszatérő József főherceg vette át. Ezen
belül a XXIV. hadtest kötelékébe tartozott.
A 46-osok 1918. február 17-én kerültek a Piavénál először tűzvonalba Ponte della Priula (ma Olaszország) térségében, de most az ellenségtől a folyó is elválasztotta őket. Mélységi védelmi rendszerben és három
védelmi övben helyezkedtek el a csapatok. Az új frontszakaszt az élénk
repülőharc és az intenzív tüzérségi párbaj jellemezte, rendszeresen gázlövedékek használatával. Március 19-én leváltották őket, majd április 19én újra állásba kerültek egészen május 23-ig, ezt követően megindult az
ezred felkészítése a nagy offenzívára.
1918. április 12-e jelentős változást hozott a gyalogezredek életében:
a továbbiakban minden alakulat 3 zászlóaljból állt, a 46-osok kikülönített
III. zászlóalja ekkor végleg kikerült az anyaezred kötelékéből és az újonnan létrehozott 133. gyalogezred részévé vált. Az anyaezred folyamatos
sorszámozású új I–III. zászlóaljakat szervezett, ezeken belül folyamatos
század sorszámozással.
A piavei időszak legjelentősebb harci eseménye az 1918. június 15-én
indult erőszakos folyamátkeléssel járó offenzíva volt, amelyben a 46-osok
is fontos szerepet kaptak. Az osztrák–magyar hadsereg olaszok elleni támadására a német szövetségesek kérésére került sor, a nyugati fronton
általuk tervezett offenzíva támogatásaként. Eredetileg május végére tervezték a piavei támadás indítását, de a felvonulási nehézségek miatt júniusra halasztották. Az offenzíva célja az antant erők lekötése és Olaszország térdre kényszerítése volt. A hadvezetőségben kialakult vita miatt az
egy áttörési pontra összpontosított támadás helyett szinte a teljes olasz
fronton támadást tervezett az osztrák–magyar vezérkar.
1918 nyarán ugyan a Monarchia hadseregei minden fronton mélyen
a megszállt területeken állomásoztak, a katonaság azonban szabályosan
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éhezett és teljesen lerongyolódott. A hadianyag-ellátásban és a vasúti
szállításokban is folyamatosan fennakadások voltak, mert ekkorra már
a hátországban is súlyos ellátási gondok jelentkeztek. A birodalomban a
legkülönfélébb társadalmi megmozdulások, sztrájkok, tüntetések, kisebb
nagyobb felkelések is felütötték a fejüket. A Piavénál felsorakozott osztrák–magyar haderő emlékében viszont még elevenen élt a caporettói áttörés, az 1917. októberi nagy offenzíva sikerének a hatása: a megugrasztott, menekülő olaszok óriási élelmiszer- és ruházati készleteket hagytak
hátra, amelyekből az akkori támadás előtt is már nélkülöző katonaság
hónapokig jól élt. Ebben bíztak most is, s általános volt az olasz haderő
legyőzésében és a sikerben való hit.
József főherceg, a 6. hadsereg parancsnoka Conegliano (ma Olaszország) irányából a Piave-könyöknél a folyón átkelve a Montello nevű hegy
elfoglalásával s onnan délnyugat felé előretörve akart a hadművelet sikeréhez hozzájárulni.
Az offenzíva piavei szakasza az Albrecht fedőnevet kapta. A támadás
előtt a 46. gyalogezredet a debreceni 39-essel közösen a 33. dandárba
szervezték, ami így az osztrák–magyar hadsereg egyik legjobb dandárját
képezte.

47. A Piave partja Minánál, ahol 1918 júniusában a 46-osok átkelése zajlott
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A tavasz során intenzíven zajlott az egységek felkészítése az offenzívára, különösen igaz volt ez az 1917-től az osztrák–magyar hadseregben
is rendszeresített rohamcsapatokra, amelyeknek főszerepet szántak a támadás során. Hadosztályonként egy–egy rohamszászlóaljat szerveztek,
amelyben minden ezred egy-egy rohamszázadot alakított. A 17. gyaloghadosztálynak 1918. február 15-én alakult meg a 17. rohamzászlóalja
egy 46-os rohamszázaddal. A „sturmosok”, vagy „rohamisták” kiképzése a felsőbb parancsnokságoknak helyet adó Conegliano városa mellett,
Cosnigán történt. Március 20-án ide került a korábbról jól ismert, ekkor
már hadnagyi rangot viselő Kókay László is, aki a naplójában részletesen
beszámolt az offenzívára történő felkészülésükről és a támadás lefolyásáról.
1918. június 15-én hajnali három órakor kezdődött meg a tüzérségi
előkészítés és a reggeli órákban megindultak a csapatok a kijelölt támadási területeken. A Montellónál a 6. hadsereg XXIV. hadteste indult támadásra. Ebben a hadtestben többségében magyarországi kiegészítésű alakulatok küzdöttek. A folyón átkelve a hegyet kelet felől a 17. hadosztály
33. dandárjába tartozó két kiváló ezred, a debreceni 39-esek és a szegedi

48. Sturmosok a 17-es rohamzászlóaljból, középen Kókay László
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46-osok támadták. Az átlagosan 250–300 méter magas, 15 km hosszú és
5–8 km szélességű, hozzávetőleg 80–100 km2 kiterjedésű hegy elfoglalása várt a csapatokra, beékelődve az olasz védelmi vonalba, megnyitva az
utat a magaslat felől a síkság felé történő betöréshez.
Mindenütt a rohamcsapatok haladtak elől, s őket követték meghatározott áthajózási sorrendben a gyalogság egységei, a 46-osok esetén a
II., az I. és végül a III. zászlóalj századai. A szegedi ezred számára, bár
nagy részük a Tisza partjáról származott, a folyón való átkelés jelentette
a legnagyobb nehézséget, mert a többségük nem tudott úszni. A támadás
előtti és alatti napok esőzései miatt a Piave jelentősen meg is áradt.
Kókay László 46-os rohamszakasza 5 óra 37 perckor indult meg a folyó keleti partjától két pontonnal, azokban 20–20 fős létszámmal. „Tőlünk balra a vízen, még egy ponton se látszott, mink voltunk a legfrissebbek
az ezredből, ellenben jobbra a 39-eseknél már legalább 8–10 pontont láttunk
a vízen. Az olasz tüzérség a Piavét verette nehéz gránátokkal, némelyik sokszor közelünkbe is bevágott, óriási magasra vágva fel toronyirányban felfelé
a vizet, de explodálásuk [robbanásuk] egyáltalán nem hallatszott, s spreng
stückjük [gránátszilánk] sem volt, a víz mindkettőt elfogta, s pontonunk meg
se ingott tőle. Az nagy szerencse volt, hogy az olasz tüzérség gránáttal lőtte a
vizet, mert ha srapnellal lövi, mink is kaptunk volna többször a »magjából«.
Az olasz gépfegyverek élénken tüzeltek a túlsó partról, bár a nagy füst és köd
miatt nem sokat láthattak belőlünk, s még csak közelünkbe se csapkodták gépfegyvergolyók a vizet.
A Piave hatalmasan meg volt áradva, s csaknem teljesen betöltötte a
Montello aljáig terjedő közel 1 kilométeres medret. A Montello teljesen füstés ködfelhőbe (állítólag ködgránátokat is lőtt a tüzérségünk) volt burkolva,
úgyhogy csak itt–ott homályosan tűntek elő a körvonalai. A Piave borzasztó
sebesen hömpölygött, úgyhogy nem is kellett evezni, majd a víz vitte a pontonokat délnyugati irányba a túlsó part felé és a pioníroknak csupán kormányozniuk kellett, amit nagyszerűen értettek. Pontonunk nagy gyorsasággal tartott
az olasz part felé, s minthogy a vízzel vitettük magunkat, minden rázkódás
nélkül haladtunk a habok tetején, s emiatt az az érzésünk volt, mintha pontonunk helyben állna, s a Montello, mely mindinkább előtűnt, rohant volna
felénk. […] Egy nem valami széles ágán még áthaladva a Piavénak, mintegy
3–4 méterre az ellenséges parttól, kikötöttünk. Egy pionír [utász] kiugrott, s
a kötélnél fogva tartotta a pontont, míg mindnyájan kiugráltunk, s 3–4 méter
széles, bokáig érő vízben a partra szaladtunk. A legnagyobb nehézséget, amitől féltünk, legyűrtük, s hál’ Istennek veszteség nélkül. Hatalmas örömujjon85

gásban és hurrázásban törtünk ki, tudtuk, hogy a göngyölítés [az ellenséges
állás felszámolása] nekünk már könnyen fog menni.”
Kókay Lászlóék rohamszakaszával ellentétben sok szegedi egységnek
nem sikerült ilyen szerencsésen az átkelés. Sok ponton a tüzérségi és a
géppuskatűzben megsérült, a legénysége a vízbe esett, vagy elsodródott.
Sokan a vízbe fulladtak. A rohamcsapatoknak is voltak veszteségeik, de a
Montellón így is sikeresen „felgöngyölítették” az első három olasz védelmi vonalat és a délelőtt folyamán nyomukban az áthajózott századokkal
mindenütt kijutottak Nervesa (ma Nervesa della Battaglia) városa fölött
a magaslat túloldalára.
Kókay László rohamszakasza 9 óra 35 perckor már elérte a végcélját,
az Abbazia di Nervesa-i (ma Nervesa della Battaglia része) bencés kolostorromot, amelytől nyugatra helyezte el a menekülő olaszok üldözésének
a megállítása miatt rendkívül mérges sturmosait.
A sikeresen átkelt 46-osok 1918. június 17-én délutánig a magaslaton állomásoztak. A folyóparton álló Nervesát nem sikerült azonban bevennie az erre kijelölt 46-os egységeknek. Súlyos utcai harcokat vívva tel-

49. A szegedi 46-osok III. zászlóaljának beszállása a pontonokba 1918.
június 15-én délelőtt a Montellóval szemben, miután a rohamegységek
az olasz partvédő géppuskák és tüzérség jórészét már leküzdötték
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jes mértékben a megérkező honvéd erősítéseknek sem. Ettől függetlenül
végül a rohamcsapatokkal az élen a támadás folytatása mellett döntött a
hadvezetés, és 17-én délután a 46-osok II. zászlóalja megindult a síkság
felé. Sant Andrea és Sovilla (ma mindkettő Nervesa della Battaglia része)
települések elfoglalása után, ahol utcai harcokat vívtak és a csehszlovák
légió tagjaival is harcba keveredtek, a Susegana–Montebelluna-i vasútvonalig törtek előre. A vasúti töltés mellett rendezkedtek be védelemre. Ez
a vonal lett ezen a területen a legdélibb betörési pont, ameddig az osztrák–magyar csapatok eljutottak az offenzíva során. Az I. és III. zászlóalj
Nervesát próbálta továbbra is elfoglalni.
Az offenzíva néhány nap alatt a Piave egész vonalán kimerült, mivel
nem álltak rendelkezésre elegendő tartalékok, s az utánpótlás folyón való
átjuttatása is megnehezült az esőzés és a folyó áradása miatt. Az olasz tüzérség és légierő is rendre szétbombázta a nagy nehézség árán felépített
hadihidakat.
A 46-osok és az őket felváltó honvéd csapatok a vasúti töltés mellett
és Nervesában súlyos harcokat vívtak az ellentámadásra induló olasz egy-

50. A Montello Nervesa felé eső része a túlpartról nézve, ahonnan a 33.
dandár támadott. Jobbra a magaslaton Abbazia di Nervesa bencés kolostora, lejjebb balra Nervesa templomának tornya
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ségekkel, amelyeket végig feltartóztattak. Kókay László így írt az egyik
olasz támadásról: „Óriási fegyverropogás, rakétázás kezdődött a vasúti töltés
egész hosszában, s a rakéták egymást érték, embereim pedig teljes erővel vagdosták a sziporkázó kanócú olasz tojásgránátokat a töltés elé. A digók pedig
előttünk a kukoricavetésben, mintegy 20, majd később 100–150x-re [lépésre]
a töltéstől lefeküdtek, s rettentő erős fegyver- és gépfegyver-tüzelésbe kezdtek […] Az ezred és a 39-esek egész frontján ropogtak a fegyverek, robbantak
a kézi bombák, s repültek a rakéták. […] Én ide-oda jártam embereim közt,
kik bár el voltak fáradva, fáradhatatlanul lőttek, és hányták a kézigránátot,
s közbe rakétáztam, hol pirosat lőttem, hol fehéret. Sisák géppuskájával Kecskeméti lőtt, de hosszú szüneteket tartva, mert vizet nem lévén lehetséges a
fegyverbe önteni, nem lehetett sokat lőni. A golyószórót is többször megszólaltatta Árvai Marci […] A hatalmas tűzharc egész ¾ 1-ig tartott (18-ika).
Oly borzalmasan szép látvány volt az éjjeli tűzharc, hogy örökké feledhetetlen lesz előttem. A sötét éjszakában szakadatlanul fellőtt rakéták hol sárga,
hol vörös fényében vibrált az egész tájék. Fönt, előttünk a levegőben srapnelek
szikráztak, maguk után hosszú szikracsóvát hagyó fehér, majd remek szép 5
ágra szakadó, zsákmányolt vérvörös olasz rakéták szálltak alá, megvilágítva a
felhőket, a kukoricaföldben futkosó olaszokat, s a töltés tetején állva, térdelve,
fekve lövő, kézigránátot dobó sturmosokat, hol sárga, hol vörös fénnyel, attól
függően milyen volt a rakéta előtte. A rakéták fényében oszlott az a sok füst is,
mely el-elborította ezeket a nagyszerű fiúkat.”

51. Az I. világháború
idején zajlott piavei
átkelések pontonemlékműve a folyó
töltésénél Nervesa
della Battagliában.
Ezen a helyen keltek
át az olasz csapatok
is 1918 októberében
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Az állásaikat a hadvezetőség Piavén inneni általános visszavonulásra
vonatkozó parancsára ürítették ki és 1918. június 22–23-án ellenséges
tűzben, súlyos veszteségeket szenvedve visszafelé is átkeltek a Piavén.
Az ezredtörténet szerint a 46-osok 2788 fős létszámmal vágtak neki
a piavei offenzívának. A harcok során elesett 108 fő, megsebesült 598 fő,
eltűnt 150 fő, akik valószínűleg a Piavéban lelték a halálukat. Az ezred
offenzíva alatti teljes vesztesége 856 fő volt, ami a létszámának a 31%-a.
Kókay László a naplójában már a június 17-ei harcokat követően 60%-os
veszteségről ír, ami miatt Zeiss ezredparancsnok, teljesen szokatlanul, az
ezred leváltását kérte. Az Osztrák–Magyar Monarchia teljes embervesztesége 150.000 főre volt tehető. Ennél is súlyosabb volt azonban a kudarc
morális hatása, mert 1918 nyarán a sikertelen támadással a háború győztes befejezésének a lehetősége is elveszett.
A megfogyatkozott létszámú ezredet tartalékba vonták vissza, majd
a hadosztályt egy hónap múlva átvezényelték a Piave és a Brenta folyók
között húzódó Monte Grappa hegytömbjének az északi részére, a Monte
Solarolóra, ahol később a háborút befejezte.

52. Nervesa della Battagliában a Montello oldalában álló 25 méter magas
1938-ban felavatott osszárium esti kivilágításban. A környéken vívott
harcokban elesett 9325 olasz katona végső nyughelye
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53. A cittadellai osztrák–magyar katonai temető, ahol a piavei harcok
során elesett, a környék kisebb temetőiből áttemetett magyar katonák is
nyugszanak
54. A montellói harcokban
elesett, a háborút a 46-osok
soraiban végigharcoló
háromgyermekes szegedi
postamester, Búzás István
főhadnagy közös sírja a
cittadellai osztrák–magyar
katonai temetőben 2019-ben.
A 46-osok Santa Lucia di
Piavében lévő temetőjének a
két háború között történt
felszámolása után kerültek
át a 46-osok maradványai
Cittadellába
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A háború befejezése a Solarolón
A 46. gyalogezred hadiútjának utolsó állomása ismét a hegyek közé vezetett. Ezúttal a hatalmas Monte Grappa hegytömb északi magaslatainak a
védelme várt rá. A velencei síkságot az Alpoktól elválasztó hegységet az
észak felől betörő két nagy folyó, keletről a Piave, nyugatról a Brenta fogja közre. A terület jelentőségét is a délre, a síkságra történő bejutás lehetősége adta. Az osztrák–magyar csapatok 1917 novemberétől próbálták
a Monte Grappa hegytömbjét elfoglalni, de a próbálkozásaik nem jártak
sikerrel. Az 1918. június 15-ei offenzíva idején is indult itt támadás, ami
némi eredményt hozott. Ekkor került az osztrák–magyar csapatok kezére
a Monte Solarolo és a környező magaslatok is, amelyeknek a megtartása
most a 17. hadosztályra várt.
A 46. gyalogezred 1918. augusztus 5-én érkezett Feltrébe (ma Olaszország) és 8-án már át is vették a várostól délre húzódó 1672 méter magas Monte Solarolo védelmét. A nyugati szomszéd debreceni 39-esek a
Col dell’ Orso ormait védték, míg a keleti szomszéd karánsebesi 43. gyalogezred az 1575 méter magas Stern Kuppe (Monte Valderoa) védelmét
látta el. Az alakulatok mozgatása, váltása rendkívül nehéz volt a – Kókay
Lászlót idézve – „kecskéknek való nyaktörő hegyi úton”, amely az állásokba
vezetett, így a hadosztály egészen 1918. október 31-ig állásban volt a jelzett területen.
A kezdeti időszakban az állások építése, megerősítése jellemezte az
itteni életüket. A piavei átkelés során megfogyatkozott létszámú ezredet
nem töltötték fel, „ember oly kevés van századonkint, hogy nemcsak munkára, hanem őrt állásra is alig jut”. Ezért döntött úgy a hadosztály-parancsnokság, hogy az esetleges olasz betörések visszaverésére a rohamzászlóaljának a századait is az állásokba vezényli, amire a saját ezredeik erősítésére szakaszonként váltakozva került sor. Kókay László rohamszakasza
is így került 1918. augusztus 10-én, majd október 5-én egy-egy hónapra
a Solarolóra, ahol a leginkább olasz támadásoknak kitett területen kellett elhelyezkednie, illetve kisebb vállalkozásokat végrehajtania. Októberi felmenetelük alkalmával megállapította, hogy „a legénység és a tisztek
agyon voltak már gyötörve az utóbbi időben már oly nagy nélkülözésektől. A
stellungot [állás] az elmúlt 2 hónap alatt csak néha fürdés céljából 3 napra (az
úttal együtt) hagyhatták el”.
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55. Panorámafotó a Monte
Solarolo gerincéről kelet felé,
háttérben a Piave völgye

Az állások védelmének viszonylagos nyugalmában döntő fordulat állt
be 1918. október 24-én, amikor megindult az olasz hadsereg mindent
eldöntőnek szánt támadása és ezen a környéken is fellángoltak a harcok.
Idézzük fel a történteket ismét Kókay László naplója segítségével. „5 óra
előtt néhány perccel feltettem sisakom, s a kaverna szájába álltam, várva, hogy
mikor kezd szürkülni, mert ekkorra biztosra vettem a támadás megindulását.
Öt órakor a tűz megszűnt egész hirtelen, s csak a hátsó állásokra irányult továbbra is változatlan hevességgel. Kimentem a kavernából megnézni, hogy mi
újság. Alig léptem ki, mindenütt torokszakadtából ordítva emberek rohantak
a kavernák felé. »Alárm! Alárm! Alárm!« – ordítottam be én is a kavernába, s
kirohantam ordonáncom kíséretében.”
Kókay László a nap során többször riadóztatta hasonlóan az embereit és vezette őket ellentámadásra a folyamatosan támadó és itt-ott betörő
olasz egységek ellen, akikről kiderült, hogy a legjobban kiképzett alpinik,
azaz hegyi vadászok. Az egyik ilyen esetet így örökítette meg: „10 óra volt,
s a nagy csend még mindig tartott. Egyszerre csak Rác őrmester rohant be a
kavernánkba: »Alárm az Istenit! Bent vannak a digók a Feldwachétól [tábori
őrs] jobbra!« Hihetetlen gyorsan rohantunk ki a kavernából. Legelöl Hódi futott az 1. patrullal [járőr] […] Mire mindnyájan kiindulhattunk a kavernából,
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Stern Kuppe

Piave

Hódiék szalvéja [sortüze] már ropogott is az 1. és 8. (jelenleg 5-ik) századok
érintkezési pontján. A digók ész nélkül menekültek, s gépfegyver- meg kézigránáttűztől kísérve számos halottat, egy súlyos sebesültet és 6 darab nehéz
gépfegyvert hagyva állásunkban és állásunk előtt. Némelyik gépfegyver még
fel se volt állítva, csak össze volt még csomagolva. Egy gépfegyver azonban
már zakatolt, mikor az ellentámadás (egy időben sturmosaim és az 5. század
részéről) megindult, persze eredménytelenül (hisz látni nem bírhattak a digók
a ködben) s a gépfegyvertüzelés csak arra volt jó, hogy pontosan megtudhassák Hódiék, hol vannak bent a digók állásunkban.”
A szomszédos Stern Kuppén nem voltak ilyen szerencsések az ott védekező 43-asok, s a magaslatot sikerült 24-én az olaszoknak elfoglalniuk.
A meg-megújuló közvetlen támadások mellett a kellemetlen szomszéd is
két napon keresztül zaklatta a Solarolón védekező 46-osokat és a segítségükre érkező 39-eseket. A kritikus pontokon mindig be kellett a sturmosoknak is avatkozniuk. Így volt ez 26-án is a Stern Kuppéval határos
állásszakaszban. „Én elhatároztam, hogy szintén elkísérem embereim, s megnézem, hogy áll a helyzet. A 4. század stellungja [állása] teljesen eltűnt. A stellungot bal felé 4 vagy 5 ember zárta le. Szikladarabok közt lehúzódva figyelték
a digókat. Embereim leváltották őket, s lebújtak a sziklák közé. A stellung körül
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56. A terület vázlata Kókay László naplójából
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a rengeteg sok hulla egymást érte. 46-os 39-es, de leginkább olasz alpinik voltak. A digók néha-néha kézigránátot hajigáltak, amit sturmosaim is viszonoztak. A dobásokból látni lehetett, hogy a digók a volt 43-as stellung felől 35–40
lépésnyire voltak csak embereimtől, azon kívül a 4. század régi abschnittja előterepében az elhagyott futóárok maradványaiban is be voltak fészkelve. A helyzet kritikus volt, a digók derékszög alatt fogták körül a 4. század stellungját,
s embereim éppen a csúcsponton voltak, Gefr. [gefreiter – őrvezető] Földes
akkor tett megjegyzése szerint – bal felől is sajnos nem a 43-asokkal, hanem a
»digókkal lévén összeköttetésbe«. Hódinak megmondtam, hogy a kézigránáttal spóroljanak, s nagyon éberek legyenek, mert kritikus helyzetben vannak, s
megmondtam, hogy remélem nem soká kell nekik itt tartózkodniuk, s visszajöhetnek majd ismét a Feldwache kavernába az 1672-ő kótéra, s épp azért arra a
kis időre szedjék össze magukat, nehogy szégyent hozzanak a sturmos névre.”
Hódiék nem hoztak szégyent, a rohamcsapatok összehangolt támadása 27-én hajnali 2 és 3 óra között visszavette a Stern Kuppét.
Addig azonban október 26-én este a Solarolo védői kritikus pillanatokat éltek át: „Bent a kavernában mi is jól éreztük magunkat, vártuk a Stern
Kuppe elleni támadást, s egyáltalában nem gondoltunk arra, hogy a digók éjjel
támadjanak. Ja, ezek alpinik voltak! Akik éjjel is mernek támadni. Épp szükségem elvégezve a kavernába akartam visszatérni (este 8 óra lehetett), amikor
rémült kiáltást hallottam »Itt a digó!« Nyomban a kiáltás után néhány ember
rohant le fejvesztetten a stellungból »Alárm!« ordítottam be a kavernába.
A következő pillanatban számos kézigránát repült a stellungunkba, s a következő pillanatban már a stellungunk mögötti ösvényre is hullottak irtózatos
detonációt hallató offenzív petárdáik. A Feldwache [tábori őrs] kavernában
mindenki fejét vesztette. Kimennünk a kavernából lehetetlen volt, nekem is be
kellett menekülnöm a kavernába, mert már az olasz kézigránátok a kaverna
szájában explodáltak. Az óriási légnyomásoktól a lámpák elaludtak. Koromsötétség lett, ami csak fokozta az ijedtséget. Gondolni sem lehetett arra, hogy
utat törjünk magunknak a kavernából kifelé. Úgy látszott, sorsunk meg van
pecsételve. Nyomorultul kell elpusztulnunk. Már kihúztam revolverem, hogy
főbe lőjem magam.
A kétségbeejtő helyzet ekkor kétségbeesett tettre ragadott. Nem akartam
addig meghalni, míg egy utolsó, teljesen reménytelennek látszó, de vakmerőségével talán a helyzeten segíthető dolgot meg nem próbáltam: maroknyi emberemmel a nagy erővel támadó digókat hátba támadni, mint az jól bevált a 11.
isonzói csatában. A kavernának az ellenség felé eső szájához futottam. A Korp.
[korporal – tizedes] Bertalan féle sturm patrult [rohamjárőr] fellármáztam,
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Rác őrmesterrel együtt 12-en kirohantunk a hegygerincen lévő stellung [állás]
elé, hátba fogni a digókat, s visszavonulásra, esetleg megadásra kényszeríteni
őket. Legelöl Rác ment, utána a Korp. Bertalan-féle patrul, majd a 2 flammos
[lángszórós], legvégül én és utánam ordonáncom. Korp. Bertalanék már kezdték a kézigránátokat dobálni, midőn egyszerre felülről óriási kézigránát zápor
zúdult ránk. A légnyomás borzasztó volt. Nagy jajgatás hangzott mindenfelől.
Visszamenekültünk a kavernába. Tehát a vakmerő terv nem sikerült. Korp.
Bertalan egész patruljával, hetedmagával együtt megsebesült, úgyszintén Rác
is. Nekem, ordonáncomnak és a flammosoknak nem lett semmi bajunk. Mi
még nem nagy távolságra voltunk a kaverna szájától, s ez volt a szerencsénk.
Jó ideig azt hittük, hogy a digók dobták ránk a kézigránátokat, kisült azonban, hogy a 46-os Sturm Komp. [rohamszázad] (mely a III. Baons kmdónál
[3. zászlóalj-parancsnokságnál] alármázva lett) ellentámadást csinált, s a
helyzetről nem lévén tájékozódva mi is kaptunk a hatalmas kézigránát záporból, melyet a hegygerincet elfoglaló digókra küldtek. Mondani sem kell, hogy a
digók fejvesztetten visszamenekültek az állásukba, óriási aratást téve bennük
[…] a gépfegyverek is. Az időközben felért 39-es 9. század, a sturmosok és a

57. A Monte Solarolo 1672 méteres csúcsa és gerince,
ahol az állások húzódtak
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többi bakák nekivadulva oly őrülten hajigálták
a kézigránátot, hogy az olasz sebesültek és halottak, melyek iszonyatos nagy mennyiségben
hevertek állásunk előtt, jó részben a felismerhetetlenségig szétszaggattattak. Jó időbe telt,
míg a kézigránát pocsékolást meg lehetett
szüntetni.”
A Stern Kuppe visszafoglalását követő
napok nyugalmasabban telnek. A szemben
álló olasz csapatok is nagy veszteségeket
szenvedtek és kimerültek a harcokban.
A 46-osok 1918. október 30-án értesültek a Piave melletti olasz sikerekről és hogy
az ő frontszakaszukon is megkezdődött a
visszavonulás, s hogy az éjjel ők is indulni 58. Kókay László 1919-ben
fognak. A hírek hatására kezdett meglazul- Szegeden készült portréján
ni a fegyelem. Délután Kókay Lászlót ma- már a mellén viseli a piavei
gához hívatta Strauss József alezredes a vé- offenzívában nyújtott
delmi szakasz parancsnoka és közölte vele, teljesítményéért számára
hogy szakaszával ők maradnak utóvédnek, adományozott Tiszti Arany
és 9 órától éjfélig nekik kell fedezni az ezred Vitézségi Érmet
visszavonulását. Kókay László elosztotta 23
emberét, és számba vette a lehetőségeiket: „Sarzsijaimnak [altiszt] lelkére
kötöttem, hogy vigyázzanak, nehogy valaki az emberek közül, kétségbe esve
azon, hogy az ezred elment s nekünk még maradnunk kell, átlógjon a digókhoz. Épp ezért magyarázzák meg az embereknek, hogy micsoda szégyenteljes
dolog az, ha a digók épp egy átlógó embertől tudnák meg, hogy visszavonulás
van, s zárótüzet adva az utakra sok derék magyar embert ölnének meg. Hogy
embereim közül erre a szerepre senki sem volna kapható, azt jól tudtam, de
azért mégis figyelmeztettem őket a sarzsik által, hogy ez mily gyalázatos dolog
volna. Azt azonban nem tudhattam, hogy más csapatnál nem fog-e akadni átlógó, épp emiatt kiadtam embereimnek, hogy ha az olaszok az utakra zárótüzet adnának (mivel szerintem már úgyse tart soká a háború, és ne pusztuljunk
el az utolsó percekben), nem vonulunk vissza (de át se megyünk a digókhoz),
hanem mindannyian az én kavernámba gyülekszünk, s megvárjuk míg a digók
a hegyet elfoglalják, mi pedig szép csendben megadjuk magunkat.”
Erre nem került sor. Az ezred este 9 órakor megkezdte a visszavonulást, a századok 5 perces időközökben csendben követték egymást, s
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rendben levonultak a hegyről. Éjfélkor Kókay László utóvédje is elindult
és szerencsésen elhagyta a véráztatta magaslatot, majd csatlakozott a
visszavonuló egységekhez.
1918. november 4-én a padovai fegyverszünettel véget értek az
Olaszországgal folytatott fegyveres összecsapások.
Az ezred gyalogmenetben, szervezetten vonult tovább észak felé,
Ausztria irányába.
1918. november 14-én az ausztriai Sachsenburgban a 17. rohamzászlóalj feloszlott és a rohamszázadok visszatértek az anyaezredeik
kötelékébe, így a 46-os rohamzászlóalj is az anyaezredhez. Ugyanekkor
a Möllbrücke-Sachsenburg vasútállomáson bevagonírozták az ezredet,
amely 1561 nap után, 1918. november 19-én érkezett haza Szegedre.
59. A Monte Grappán álló
katonai emlékmű északi
részén található osztrák–
magyar osszárium 10295
környéken elesett katona
maradványait őrzi

60. Az 1776 méter
magasságban a Monte
Grappán álló 1935ben felavatott katonai
emlékmű és osszárium
részlete, ahol a környéken elesett 22950 olasz
katona maradványait
gyűjtötték össze és
helyezték végső
nyugalomra
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A kikülönített III. zászlóalj harcai a szerb fronton
A cs. és kir. 46. gyalogezred kikülönített III. zászlóalja teljesen más hadiutat járt be az első világháború alatt, mint az anyaezred. Az alakulat
az állományában teljesen megegyezett az anyaezredével, hisz ugyanonnan kapta a kiegészítését. A tisztikarban is rendszeres volt az átjárás az
anyaezredet jelentő I., II., IV. és a kikülönített III. zászlóalj esetén, attól
függően ki hova kapta a vezénylését.
A zászlóalj békebeli helyőrsége Bosznia–Hercegovina területén, a
montenegrói határ térségében található Avtovácon volt. A háború elején,
1914. augusztus 7-től is ebben a térségben vívta az első harcait a betörő montenegrói csapatokkal, illetve azok üldözésekor maga is behatolt
Montenegró területére. A zászlóalj 1914. szeptember elején Bilek (ma
Bileća/Билећа, Bosznia–Hercegovina) felmentésére sietett és megfutamította a helyőrséget szorongató montenegróiakat.
A kikülönített 46/III. zászlóalj a 3. hegyidandár kötelékébe tartozott.
Ide került 1914. szeptember 24-én a cs. és kir. nagyváradi 37. gyalogezred szintén kikülönített és a békeidőben Bosznia–Hercegovinában Bileken állomásozó IV. zászlóalja is. A két alakulat a későbbiekben a dandáron belül közös hadiutat járt be. A 3. hegyidandár hadrendileg az 50.
hadosztályba, az a XVI. hadtestbe, s a 6. hadseregbe tartozott.
A szegedi zászlóaljról és közös harcaikról naplójában sokszor megemlékezik dr. Kemény Gyula ezredorvos, a nagyváradi zászlóalj orvosfőnöke. A háború kezdeti napjaiban írja: „Mégsem lesz az oly egyszerű. Vitéz
nép az ellenfél. Avtovác falucskát a benne levőkkel féltjük. Közvetlen a határon
fekszik, mihozzánk 42 kilométer, s a másik hozzá legközelebbi garnizon a 72
kilométerre levő Nevesinje. Ezeknek vigyázni kell nagyon ott, mert csak egyetlen egy zászlóalj védi. Igaz, hogy ez a legjobbak egyike, a szegedi 46-os.” Az
ezredorvos véleménye a 46-osokról később még inkább javult, amikor Avtovác környékének a megtisztítása után Bileket is a 46-osok mentik fel.
Az 1914. szeptember–októberi határmenti harcokat követően a
zászlóalj részt vett az 1914. november 6-án Szerbia ellen indult offenzívában. A támadás a Drinán történő átkeléssel Bratunácnál (ma Bratunac/
Братунац Bosznia–Hercegovina), Ljubovija (ma Љубовија/Ljubovija, Szerbia) faluval szemben kezdődött. Így számolt be erről dr. Kemény Gyula a
naplójában: „Rizetti alezredes, 46-os, egy, hihetetlenül bátor, végtelenül nyu-
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godt, minden tekintetben úriember és igazi
jó katona fogja vezetni az itteni átkelést, ő
a fenti 3 zászlóalj parancsnoka is. Úgy bízunk benne, mint az Istenben. Lassan megindul a sötéten néma tömeg, megelevenedik
az úttest eddig mozdulatlan feketesége,
meggörnyedt árnyak mozognak előre. És
éppen ekkor a megindulásunk pillanatában
mintegy megrendelésre, mintha összebeszéltek volna, közvetlen előttünk velünk
szemben a túlsó oldalról megszólalnak a
szerb ágyúk. […] Ezen válságos percekben a
46-os zászlóalj eleje éppen a finánckaszárnyánál […] van. Egyszerre újra megállunk.
61. Paul Rizetti alezredes, a
Mi lesz itt? Hogy lesz? Az ágyútűzben mind
46/III. zászlóalj-parancsnoka elpusztulunk. Parancs szerint pedig éppen
a szerb hadszíntéren. A kiváló az országút meghosszabbításának irányáparancsnok az olasz fronton a ban »A« pontnál, ahová záporként hull a
bevezető harcok során, 1915.
gránát, srapnel, kell nekünk most mindjárt
június 2-án hősi halált halt.
a Drinát átlépni. Kínosan múlik el vagy 20
Nevét halálának helyszínén
perc, mialatt sűrű tömegben az úttesten állemléktábla őrzi a Sleme plava, összepréselve várjuk sorsunkat. Rizettinina fölött a Rdeči rob oldalá- ék ott elől nagyban tanácskoznak. Súlyos
ban. Halálának a történetéről percek. Minden pillanat örökkévalóságnak
a zászlóalj olasz fronton vílátszik. Miért, hogy éppen most kezdtek a
vott harcainál beszámolunk
szerbek ágyúzni. Biztosra vettük, hogy nincsen is itt ágyújuk.
Újra jön suttogva az avizó [jelzés, parancs]: »Vorwärts – előre, Auf
[Fel!]!« Vagyunk vagy 2000–2400-an itt szorosan egymás mögött az úton,
de azért nem hallatszik egyetlenegy hang, még suttogó beszéd sem. Csak saját
magukra, vagy tudja az Ég mire gondolnak most az emberek. Érezzük a percek
komolyságát, hangosan vernek a szívek. Fülelve figyelünk, hallgatózva lessük,
hogy mikor ér bele a 46-os legénység eleje az ágyútűzbe, hogy mikor kezdődik
el ott elől a sebesültek jaja, kiáltozása. De nem kezdődik. Csak az ágyúk, a
fegyverek szólnak szakadatlanul. […] Rizetti nagyon zseniálisan úgy oldotta
meg az átkelés súlyos kérdését, hogy nem a vezérkartól kívánt »A« ponton,
hanem ettől délre körülbelül 4–500 lépésre »B«-nél kezdte meg az átkelést. Így
nem vitte csapatait egyenesen a mészárszékre. […]
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Ugyanide dirigálták a csónakokat is.
A 46-osok azonnal beugrálnak a nagy ladikokba, 20 ember fér egybe, s megkezdődik az átkelés, minden hadműveletek ezen
legnehezebbike.”
A sikeres átkelést követően súlyos
veszteségekkel járó véres harcok vártak az átkelt csapatokra Szerbiában.
Az offenzíva eseményeit Paduschitzky
Alfréd, a szegedi zászlóalj 12. századában szolgáló főhadnagy, aki az átkelést
követő napokban átvette az egység parancsnokságát is, az emlékirataiban így
örökítette meg: „Naponta jöttek a harcok
nagy veszteségekkel, kevés ellátással és 62. Dr. Kemény Gyula háború
rossz idővel. Nem jött az utánpótlás és a előtt készült fotója, amelyen
tüzérség se tudott követni minket. Tüzér- még főorvosi rangban látható
ség nélkül kellett megerősített állásokat
bevennünk és emellett az utak feneketlenek voltak. A csapatnak és a tiszteknek nem volt már épp lábbelijük mégis mindig csak előre haladtak.”
November végére éhezve, nélkülözve jelentősen megfogyatkozott a
teljes dandár. Így írt erről az ezredorvos: „[1914.] november 20-án estefelé
kapjuk meg a következő parancsot: a III. Brigade (dandár) […] a Siljak, Suvobor, Rajac nevű magaslatokon összevont, állítólag igen erős szerb haderőket
oldalba támadja. […] Hogy azonban az ilyen lerongyolódott, mezítlábas, téli
ruha nélküli s erősen megtizedelt kicsi csapattal mekkora segítséget tudunk
nyújtani, azt senki meg nem mondhatja. Így a III. Brigade legjobb csapata, a
szegedi 46-os zászlóalj alig áll két teljes századból. […] A jelenlegi III. Brigade
össze-vissza megfelel másfél-két zászlóaljnak, öt helyett. [...] Hosszú sorokban, a nagy hóban egymás nyomába lépkedve kapaszkodunk felfelé, majd
csúszkálunk le a magas dombokon, mialatt egyre közelebbről hallatszik az
ágyúdörgés. […] 22-én pedig piszkos, tetűvel megtelt házakban […] éjjelezünk.
Mindenki megtelik tetűvel, csak úgy hemzseg rajtunk a sok élősdi. A legénység
meg kénytelen a szabadban, a hóban lepihenni. Kézzel, lábbal kapargatják el a
havat, amíg elérik a fagyos földet, azután bele, vagy inkább kettesével, hármasával összebújnak ezekben a hóban ásott gödrökben. Téli ruhájuk, bakancsuk
nincs, ami van, az is rossz, tüzet rakni szigorúan tilos. […] Hihetetlen, hogy
mennyit képes az emberi szervezet elviselni. […] Minden nap kevesebben va101

gyunk, fogyunk, egyre fogyunk. Minél kevesebben vagyunk, annál rosszabbul
érezzük magunkat.”
A megviselt csapatokra azonban további súlyos összecsapások vártak. 1914. november végén a Kolubara folyó partján álló Valjevótól (ma
Ваљево/Valjevo, Szerbia) délkeletre, a hírhedt 881-es magaslat birtoklásáért vívott harcokban pirruszi győzelmet aratnak, aminek nagy ára lett:
szinte felmorzsolódott a dandár. Dr. Kemény Gyula így örökítette ezt
meg: „Csak most látszik valójában a lefolyt öt napi harc minden borzalma.
Ilyen súlyos veszteségeket, ennyi és ekkora nyomorúságot még eddig soha nem
láttunk. Mit állhattak ezek itt ki öt napon át! A híres szegedi 46-os zászlóalj
egészen odavan, sem tisztjei, sem bakái. […] A sebesültek özöne hever mindenütt a havon. Mindenfelé vér és vér, törött, avagy gazdátlan fegyverek, véres rongyok, emberi és állati hullák hevernek szanaszét vegyest a szerbekkel.
Egyes nyitott szemű bakák hullája csonttá fagyott a havon. Némelyik hulla
mögött árokszerű hosszú véres útvonal húzódik a hóban, ahogy a szerencsétlen tovamászva próbálta elkínzott életét megmenteni, amíg végre is elvérezvén, ereje örökre el nem hagyta. Ott van összezsugorodva a maga szántotta
hóárok végén. Mindenfelé hóba ásott apró gödrök, bennük a dulakodások nyomai, a legyőzött hullája.”
Az ezredorvos örökíti meg, hogy 1914. december elejére mindössze
180 főre csökkent a 46/III. zászlóalj létszáma.

63. Korabeli propaganda képeslap a Valjevónál folyt harcokról
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A szerbek kemény ellenállásán megtört sikertelen offenzívát nehéz
visszavonulás követte. A 3. hegyidandár csapatai észak felé Szabács (ma
Шабац/Šabac, Szerbia) irányába vonultak vissza. Paduschitzky főhadnagy
visszaemlékezése szerint a 46-osok december 12-én 92 fővel utolsóként
lépték át a Szávát, amikor a hidat már elkezdték bontani.
A balszerencsés hadjáratból a Monarchia területére visszatért 46osok az első háborús karácsonyt már nyugalomban töltötték. Így számolt
be erről a többször idézett Szojka Kornél, aki december elején egy menetszázaddal érkezett Szegedről a III. zászlóalj veszteségeinek pótlására:
„Szlavóniába érkezve Nyimci [ma Nijemci, Horvátország] nevezetű kis sváb
faluban helyezkedtünk el, az ottani lakósság házaiba szétszórva századonként
egy tömbben. Itt töltöttük a karácsonyi szent estét békességben, nyugalomban,
megtisztálkodva, kipihenve. Éppen elég okunk volt erre a több héten át tartó
viszontagságos, sáros utakon harcközben megtett fárasztó, egész napokon át
tartó gyalogolások után.”
Később a zászlóaljat a dandár többi zászlóaljával együtt a boszniai
Brčkóra (ma Brčko/Брчко Bosznia-Hercegovina) vezényelték. Az alakulatokat feltöltötték, és decembertől a hídfő kiépítésén dolgoztak egészen
1915. május 19-ig, amikor új ellenség várt rájuk.
Dr. Kemény Gyula (1884–1938) katonaorvos. 1910-ben avatták
orvossá, 1911-től a közös hadsereg tényleges állományába lépett.
Helyőrségi kórházi és különböző alakulatok melletti orvosi szolgálatot követően 1914. március 3-án került a cs. és kir. nagyváradi
37. gyalogezred kikülönített IV. zászlóaljához Bilekre, ekkor már
ezredorvosi rendfokozatban. 1917. október 15-ig maradt az alakulatnál, amikor cs. és kir. szegedi 46. gyalogezred kikülönített III.
zászlóaljához vezényelték, ahol 1918. március 1-ig szolgált. 1918
nyarán a Palesztinában harcoló Orientkorpshoz kérte az áthelyezését, ahol a cs. és kir. hegyi ágyús üteg orvosfőnöke lett. 1918 őszén
angol hadifogságba került. Hazatérve 1919 márciusától budapesti
és debreceni helyőrségi, illetve katonai kórházakban teljesített orvosi szolgálatot. Háborús katonaorvosi tapasztalatait szaklapokban is publikálta. A háború alatt végig naplót vezetett, amelyekben
gyakran megemlékezik a 46/III-as zászlóaljról is. A szerb és az olasz
fronton írt, fennmaradt naplói a Nagy Háború Blogon olvashatók.
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A kikülönített III. zászlóalj harcai az olasz fronton
1915. május19-én a 46/III. zászlóalj Brčkóból Vinkovcébe (ma Horvátország) vonult, s megkezdődött a bevagonírozása. Május 20–24-én átszállították az újonnan megnyíló olasz frontra. Az olasz háború kirobbanásának a napján az Isonzónál, Tolmeintől (ma Tolmin, Szlovénia) keletre
vagonírozott ki az egész 3. hegyidandár. Ettől kezdve az alakulat egészen
1917. október 24-ig a kisváros nevét viselő hídfő körüli harcokban vett
részt.
A Tolmeintől északra húzódó magaslatok védelme lett az elkövetkező
időszakban a 46-osok legfőbb feladata. A megérkezésüket követően hamarosan súlyos összecsapások vártak a zászlóaljra. A támadó olasz egységek átlépték a korabeli határt és birtokba akarták venni az Isonzó keleti oldalán húzódó magaslatokat. A legképzettebb hegyi vadász egységeik
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léptek akcióba a területtel épphogy csak megismerkedő védőkkel. Szojka
Kornél visszaemlékezésében így számolt be a kezdeti időszak viszontagságairól: „Zászlóaljunkat ezeken a napokon hol ide, hol oda vezényelték, oda,
ahol rá éppen szükség volt. Az olaszok mindenáron eredményt szerettek volna
elérni és felmutatni, bennünket bekerítve, az egész harmadik hegyi brigádot
elfogni, hogy ezzel a Mrzli vrh és Sleme uralkodó magasságát elfoglalva, az
osztrák–magyar csapatokat a hátulsó védelmi vonalra, a Bogatin hegylánc gerincére szorítsák vissza. Legfontosabb pontjaink ezen a szakaszon a tolmeini
hídfőtől számítva a Vodil vrh, a Mrzli vrh, a Sleme, Sleme planina, a Rudeci
Rob és a Krn sziklás hegycsúcs, mely 2245 méter magas volt. A Vodil, a Mrzli,
a Sleme magassága 1360 méter magasság körüliek voltak, gyönyörű kilátással
le a völgyben kanyargó Isonzóra.”
64. A 46/III. zászlóalj harcainak a helyszíne 1915. május 24. és 1917.
október 24. között, a Vodil vrh és Mrzli vrh az Isonzó felől
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Ezekben a kezdeti harcokban, 1915. június 2-án vesztette életét Rizetti alezredes is, a zászlóalj parancsnoka. A Sleme planinánál történteket
Szojka Kornél így örökítette meg: „Rizetti alezredesünk abban a tudatban
élt, hogy jobb oldala biztosítva van az olaszokkal szemben. Sajnos erre súlyosan, az életével fizetett rá, ugyanakkor csapatának számos tagja, katonája is
odaveszett. Mint ahogyan később kiderült, a nyerget megszállni köteles katonák az olasz tüzérség srapneltüze elől a nyereg széléről biztonságosabb helyre
húzódtak vissza szabálytalanul, ezzel a nyereg védelme, annak a megfigyelése,
hogy mi történik a Sattel [nyereg] előtt, mire készülnek az olaszok, megszűnt
és itt az olaszok könnyűszerrel felhúzódhattak. Amint a zászlóalj a nyergen
libasorban, egészen közel a nyereg széléhez, attól alig 50-60 lépésnyire elha65. A Mrzli vrh oldalából az előtérben a Sleme gerince, mögötte a Sleme
planina nyerge, majd az elkezdődő sziklás magaslat, a Rdeči rob, amelynek
oldalában Rizetti alezredes, a 46/III-as zászlóalj parancsnoka 1915. június
2-án elesett és ahol most az emléktáblája található. A háttérben már a Krn
is látható
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ladt gyanútlanul, egyszerre csak óriási fegyverropogás támad, amit az olaszok
időközben a nyereg széléig felhúzódva géppuskáikból a mieinkre zúdítottak.
Elsőnek mindjárt Rizetti alezredes esik el holtan, aztán a többiek sorjában. De
előbb még mielőtt megkapta volna a halálos lövést, elkiáltja magát: »Magyarok, Sturm!« Észbe kapunk, rohanunk jobbra fel a sziklákra és a fellopózkodott
olaszokat, alpiniket, fegyvereink tüzével oldalba kapjuk […]. Sok volt a halottunk, de még több a sebesültünk. Századunknak, amelyik a hátraarccal előre
került, legalább a negyedrésze ott maradt a csatatéren.”
Az eseményeket és a parancsnok
hősi halálát Paduschitzky Alfréd, Szojka
századparancsnoka is megörökítette a
visszaemlékezésében: „Előrántottam a revolverem és a hátráló embereimet kényszerítettem a sziklák tartására, illetve megrohamozására. Ebben a pillanatban bukkant
fel Rizetti alezredes, aki biztatott, hogy ne
hagyjam magam az olaszok által letarolni.
Sajnos a következő pillanatban egy ellenséges golyó eltalálta. Így halt meg egy katona
és férfi a császárért és a hazáért. A legszebb
halál, amit egy férfi magának kívánni tud,
amit neki adott meg a szerencse. Sikerült
28 emberrel felmásznom a sziklákra. Az itt
megkezdődött harc egy lőtéri gyakorlatra
66. Paduschitzky Alfréd már
hasonlított. Ahol felbukkant egy sisak, ott
ezredesi rangban. A szépen
lövés dörrent. Így múltak az órák és segítség
dekorált katonatiszt a
nem érkezett, mire végül délután 4 órakor az
46/III. zászlóaljban 1914
ellenséget hátrálásra kényszerítettük.”
novemberétől a 12. század
A zászlóaljparancsnokságot Rizetti
parancsnoka volt, s többször
alezredes hősi halála után Kron Rudolf
a zászlóaljnak is ideiglenes
százados vette át. Őt Hoszpodár Ernő
parancsnoka
aradi 33-as ezredbeli százados követett,
aki 1916 őszéig állt az alakulat élén.
Az 1915. nyári és őszi nagy isonzói csaták a Tolmeini hídfő környékén is éreztették a hatásukat, nagy veszteséggel járó harcokat vívtak a
3. hegyidandár csapatai is. Az év végére itt is megmerevedtek a vonalak
és a nyugalmasabb időszakban felgyorsultak a műszaki munkálatok, az
állások megerősítése, kavernák, alagutak ásása. A 3. hegyidandár bécsi
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67. A 46/III. zászlóalj 9. századának tisztjei a Mrzli vrh állásában. A kép
jobb szélén dr. Szojka Kornél. „Thierry, Szűcs, Dr. Szojka Kornél, hátul
Kertész” – olvashatjuk a fotó hátoldalán

levéltári irataiból tudjuk, hogy 1916. július 15-én a Mrzli vrh oldalában
már kész volt 94 darab kaverna. Ezekben elfért összesen 2114 fő. A bővítésekkel együtt elhelyezni kívánt létszám: 4117 fő volt. A legnagyobb
kaverna befogadó képessége ekkor 300 fő. A kavernák többsége magyar
nevet kapott, volt a Mrzlin Szeged, Feri bácsi, Ili, Édes, Böske, Szabadkai
vigadó, Szeszlaktanya, Becsali csárda, Öreg pajtás nevű kaverna is.
1916 tavaszán újra megélénkültek a harcok. A 46-osok is indítottak
támadásokat az olaszok ellen. Az egyik ilyen akció volt a Mrzli vrh déli
oldalában a 854-es magassági pontnál lévő olasz állások elleni támadás.
Az akcióról az emlékirataiban így számolt be Paduschitzky Alfréd: „Az
időmet az ellenség megfigyelésével töltöttem a 854-es ponton […] A magaslat
az állásunk délkeleti folytatásában feküdt, amit oldalazni tudtam. Kedvező
volt a rálátásom Tolmeinre és a saját gyalogutunkra. 1916. március 19-én
megkezdtük a támadást. Első javaslatomat elfogadták. Reggel 5 órakor meglepetésszerűen vezettem a támadást oldalba és a háton keresztül. Tíz perccel
később a magaslat egy 1000 m-es kiterjedésben a tulajdonunkban volt. 167
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ember, 9 tiszt fogságba és egy géppuska zsákmányba került. A támadás an�nyira jól sikerült, hogy az ellenség délutánig sem tudott tájékozódni a történtekről. Délután 8 órakor heves tüzérségi tűz után 8 ellentámadás kezdődött,
amit az ellenség számára veszteségesen elhárítottunk és az állások a mi tulajdonunkban maradtak.”
1916 őszén Hoszpodár százados távozását követően Paduschitzky
Alfréd ideiglenesen átvette a zászlóalj vezetését is.
1917 januárjában Diendorfer Miksa 46-os őrnagyot helyezték a 46/IIIasok élére. Az anyaezredtől érkezett, nagy háborús katonai tapasztalattal rendelkező parancsnok nevéhez kötődik a Mrzli vrh oldalában emelt
kavernakápolna kiépítése is. Erről az időszakról írta Szojka Kornél: „Állásaink kiépítése, tökéletesítése, kavernák építése télen, nyugalmasabb időkben
folyt a legerősebben, mert erőnket akkor az ellenség a folytonos támadásaival
nem kötötte le annyira, mint a jó időjárásban, nyáron, amikor egyik támadását a másik után indította állásaink ellen, hogy azokat elfoglalja. Idővel,
68. Kilátás a Mrzli vrh oldalából az Isonzó völgyére és Tolmein városára
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különösen Diendorfer Miksa őrnagy zászlóaljparancsnoksága alatt a kavernák kiépítése már olyan tökéletes volt, hogy a föld, illetve sziklák alatt egész
nagy termeket létesítettek, melyekben a legénység pihenője alatt a legteljesebb
biztonságban érezhette magát. Itt tarthatta meg vasárnaponként az 1917-es
években a Feldpáterünk, Krämer Tamás a vasárnapi istentiszteleteit is, amikor ezt természetesen az ellenség harci tevékenysége megengedte.”
1917 októberében, a 12. isonzói csata előtt Diendorfer betegsége miatt ideiglenesen újra Paduschitzky Alfréd lett a zászlóalj parancsnoka. Ő
irányította a zászlóalj támadását a meginduló offenzíva idején. Az emlékirataiban így írt erről: „A zászlóaljnak kellett a nagy támadást elsőként megkezdenie, amely kimenetelétől a további támadás kimenetele függött. 1917.
október 24-én a mi oldalunkról szörnyű gáz- és rombolótüzet indítottunk. A
feltöltött aknakutakat felrobbantottuk és reggel 8 órakor megrohamoztam a
zászlóaljjal az ellenséges állásokat, amelyek erősek és közvetlen egymás után
voltak kiépítve. A zászlóaljam 580 embert számolt és 2900 embert ejtettünk
fogságba, továbbá 12 löveget és 34 géppuskát sikerült zsákmányolni. Egy győzelem, aminél szebb még nem volt. Az offenzíva sikerült. Győzelmi mámor és
vágy előre menni a hosszú állásháború után. A következő nap elfoglaltam a
zászlóaljam 300 emberével az 1300 méter magas Pleca magaslatot. 800 embert és 28 tisztet ejtettem foglyul, valamint az összes lövegüket zsákmányoltam. Végre elindultunk Olaszországnak […]. A Tagliamentóhoz érkeztünk. Itt
kellett volna a St. Daniele [ma San Daniele del Friuli] melletti nagy vasúti
hidat birtokomba vennem, de mire odaértünk már megkaptam a feladatot,
hogy a Fort Monte Ragognát [ma Monte di Ragogna], amit az ellenség még
tartott, foglaljam el egy egyesített német és a 61. zászlóaljjal. Nehéz harc után
sikerült. Három napig voltunk a Tagliamentónál, utána átléptük és megindultunk a Piave felé.”
Az Isonzótól a Piavéhez eljutó zászlóalj parancsnokságát 1917 decemberének elején Diettrich Antal császárvadász százados vette át. December végén a Piave mellett Marziaiban (ma Olaszország) pihenőn tartózkodott III/46-os zászlóalj, a front mögött egy erdőben sátrakban táboroztak. Az ekkor frissen érkezett menetszázadot itt osztották be az egyes
századokba. Szojka Kornél öccse, Szojka Ferenc is ezzel a menetszázaddal
került ki a frontra. A testvér és a zászlóalj további sorsának a történetét
kövessük nyomon az ő elbeszélése alapján. „Éjfélkor alarmírozták az egész
zászlóaljat azzal a paranccsal, hogy azonnal induljon fel a Monte Tombára az
ottani többnyire csehekből álló csapatot leváltani, mert a brigade kommando [dandárparancsnokság] egy elfogott szikratáviratból tudomást szerzett
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69.

70.

69. A 46/III-as kavernakápolna bejárata
70. A 46/III-as kavernakápolna oltára. A felirat szövege: „Szűzanyánk
Mária légy néped oltalma”. A német nyelvű szöveg fordítása: Építette a cs.
és kir. 46/III. számú gyalogzászlóalj Diendorfer M. őrnagy parancsnoksága alatt az 1917. évben
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arról, hogy másnap reggel az olaszok segítségére érkezett francia gyalogság
támadást készül indítani az előretolt állásunkra a Monte Tomba ellen. […] A
zászlóalj tehát megindult Querón, Alánon keresztül a Piave mentén fel a Tombára és az ottani csapatok leváltása az éj leple alatt megtörtént.
Másnap, december 30-án reggel 7 óra körül, alig hogy világosodni kezdett,
megindult a Monte Tombának a francia tüzérség általi pergőtűzszerű lövetése,
mely megszakítás nélkül délután 4 óráig tartott. Ekkor támadásra indult a
francia gyalogság és a zászlóalj megmaradt részeit rövid kézitusa után, kézigránátokkal megsemmisítette. A zászlóalj, melynek létszáma 700 főből állott
teljesen megsemmisült. Legnagyobb része hősi halált halt, a megmaradottak
71. A Monte Grappa hatalmas hegytömbje a Piave partján a háttérben,
amelynek délkeleti, a képen velünk szemben lévő nyúlványa a Monte
Tomba, ahol a 46/III. zászlóalj 1917. december 30-án felmorzsolódott
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pedig francia fogságba estek. Így halt hősi halált a zászlóalj egyik legvitézebb
tényleges főhadnagya Szűcs József, akit a közelharcban egy francia bajonettjével szúrt keresztül, Schőn László főhadnagy és még sokan mások, akiket
egyenként felsorolni nem tudok.
Szegény öcsémről aztán hónapokon keresztül semmi hírt sem hallottunk.
Biztos voltunk benne, hogy ő is a hősi halottak közé került. Csak nagy sokára
tudtuk meg a vöröskereszt útján, hogy francia fogságban van. A 700 emberünkből csupán a zászlóaljparancsnokunk, Hauptmann von Diettrich és pár
embere menekült meg, talán nyolcan összesen. Még a segédtisztje, Kertész
hadnagy is súlyosan megsebesült a karján és lábán, úgy annyira, hogy egész
életére nyomorék maradt.”
A Monte Tombán történt tragédia után a zászlóaljat újjáalakították,
a létszámát ismét feltöltötték. A 46/III. zászlóalj a 46. gyalogezred kötelékéből 1918. április 12-én vált ki végleg, amikor az ezredek átszervezésével az aradi 33/IV. és a békéscsabai 101/III. kikülönített zászlóaljakkal
együtt beolvadt az újonnan létrehozott 133. gyalogezredbe.

Paduschitzky Alfréd (1887, Budapest – 1940, Miskolc) az egyik
legjobban „dekorált” (legtöbb kitüntetéssel rendelkező) 46-os hivatásos katonatiszt. A budapesti hadapródiskola elvégzése után
1905-ben helyezték a 46. gyalogezredhez. 1908-ban lett hadnagy.
1910–11-ben sport- és tornatanári képesítést szerzett Bécsújhelyen. 1914 februárjában oktatói beosztásban a Morva-Fehértemplomban található lovassági hadapródiskolába helyezték. A mozgósítást követően jelentkezett ezredénél, ahol a 12. századnál Avtovácon kapott beosztást, aminek 1914 novemberében a parancsnoka
lett. 1915 júniusában soron kívül lett százados. Később több ízben
ideiglenesen vezette a 46/III. zászlóaljat is. Az olasz fronton több
nevezetes haditettet hajtott végre. A háború végén a 61. rohamzászlóalj, majd a 155. Landsturm zászlóalj parancsnoka volt A háborút követően különböző beosztásokban teljesített szolgálatot.
1936-ban az 1. gyalogezred parancsnokává nevezték ki. 1939-ben a
miskolci VII. hadtest közigazgatási vezetője lett. A Mein Leben (Az
életem) címmel németül írt naplójából részletek olvashatók a Nagy
Háború Blogon.
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Dombay (Diendorfer) Miksa (1874, Dorog – 1952, Jászapáti)
hivatásos katonatiszt. A budapesti hadapródiskola elvégzése után
1892-ben a cs. és kr. 26. gyalogezredhez kerül, 1894-ben lett hadnagy. 1912-ben helyezték át a 46. gyalogezredhez. A háború kitörését követően 52 hónapot töltött század-, zászlóalj-, és harccsoport
parancsnoki beosztásokban a fronton. Kétszer megsebesült. 1917ben a 46/III. zászlóalj parancsnoka, jelentős műszaki építkezéseket
hajt végre a Mrzli vrh védelmi rendszerének a megerősítése érdekében, ekkor készült el a kavernakápolna és annak a magyar nyelvű
oltára is. A háború után visszatért Szegedre, 1919-ben az ellenforradalom egyik szervezője és vezetője volt. Május 7-én katonáival
lefegyverezte a szegedi Mars téri laktanya vörös őrségét, részt vett
a nemzeti hadsereg megszervezésében. 1922-ben nyugdíjazták. A
második világháborút követően, mint osztályidegent, kitelepítették Jászapátiba, 1952-ben itt halt meg. Jelöletlen sírban, méltatlan
körülmények között temették el. A Meritum Egyesület szervezésében a maradványait exhumálták és 2014-ben a Hősök napján Szegeden a Belvárosi temetőben katonai tiszteletadás mellett a Hősök
keresztje mellett újratemették.

72. Dombay (Diendorfer)
Miksa, a szegedi 46-osok
legendás zászlóaljparancsnoka, az Isonzó fölötti
Mrzli Vrh oldalában álló
magyar kápolna építtetőjének a síremléke a szegedi
Belvárosi temetőben az
újratemetés alkalmával,
körülötte az unokák és a
szervező Meritum
Egyesület tagjai
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A 46-osok háborús vesztesége
Egy haderő esetén veszteségnek számítanak azok az esetek, események,
amelynek során a katona végérvényesen vagy időlegesen elveszíti harcképességét, vagyis szolgálatképtelenné válik. A veszteség típusai közé
számít az elhalálozás, a hadifogságba jutás, a sebesülés, a betegség és a
nyomtalanul eltűnés.
A cs. és kir. 46. gyalogezred első világháborúban elszenvedett veszteségeire vonatkozóan – a többi alakulathoz hasonlóan – sajnos nem rendelkezünk megbízható, pontos adatokkal. A legtöbbet a hősi halottakról
tudunk, a kutatások is döntően ezek számának és nevének a tisztázására
irányultak, hisz a társadalmi emlékezet is döntően ezt az igényt erősítette.
A 46-osok elhalálozási veszteségeit először a Szegedi Napló 1919. január 1-jei száma próbálta számszerűsíteni. Eszerint az ezrednek a harctéren volt 8907 katonája, amelyből elesett és eltűnt a háború alatt 107 tiszt
és 1140 közlegény. Kanyó Ferenc a világháborúk szegedi hősi halottait
számba vevő 2002-ben megjelent kötetében szintén ezeket a számadatokat veszi át.
Ezek a számok azonban jóval kevesebbet mutatnak a ténylegesnél.
Az 1933-ban megjelent Ajtay Endre-féle ezredtörténet adatait vizsgálva a
Polareczky Pál százados ezredsegédtiszt részletes naplója alapján készült
kötet összesítő jelleggel csak az olasz fronton 1915. július 5. és 1917. július 24-ig „felsőbb parancsra” készített összesítő adatokat adja meg. Eszerint ebben az időszakban a 3 zászlóaljjal (I., II., IV. zászlóalj) rendelkező
anyaezred (tehát a kikülönített III. zászlóalj nélküli!) vesztesége elesettekben és eltűntekben tisztek esetén 37 fő, közlegény esetén pedig 2366
fő, ebből az elesettek száma 16 tiszt és 1235 közlegény. Ezek a számok
két év esetén is magasabbak, mint a Szegedi Naplóban megjelent teljes
háborús számadatok.
Az első világháború centenáriuma idején A magyar katona áldozatvállalása a Nagy Háborúban címet viselő nagyszabású feldolgozómunka
keretében a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyar Nemzeti Levéltárral és Budapest Főváros Levéltárával együttműködve elkészítette és
2020-ban publikálta az első világháborús veszteségi adatbázist. Ha ennek
a keresőjében (https://katonahoseink.militaria.hu) a „46. gyalogezred” és
a „halott” kategóriára, mint veszteségi eset típusra rákeresünk, 5477 név
találatot kapunk. A katonai és a polgári veszteségi források (a katonai és
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73. A palmanovai osztrák–magyar gyűjtőtemető, a Doberdó-fennsíkon
elesett 46-osokat először a Vallone-völgyben található Visintiniben
temették el, majd a két világháború között ide temették át

polgári halotti anyakönyvek, a veszteséglisták, temetőkataszteri adatok)
között azonban átfedések találhatók, amelyeket az adatbáziskészítők a
különböző adattípusok miatt nem egyesítettek. Ha a teljesen egyértelmű
névismétlődéseket kiszűrjük, akkor 3503 hősi halott katonát találunk.
Ez a számadat is hiányos azonban, aminek az egyik oka mai és technikai
jellegű, mert kieshetnek az azonos nevű, de a rendelkezésre álló adatok
alapján nem megkülönböztethető identitású katonák. A hiány másik oka
a korabeli adatvesztésből adódik, ugyanis sok esetben eleve nem szerepelnek az elesettek a korabeli veszteségi nyilvántartásokban sem. A háború elején, 1914-ben még, a végén 1918-ban pedig már nem működött
megfelelően a veszteségek dokumentálása. A 46-osok esetén a kezdeti
harcok, pl. a rohatyni tűzkeresztség hősi halottairól, vagy a kikülönített
III. zászlóalj Monte Tombán vívott 1917 évvégi, illetve az ezred utolsó,
Monte Solarolón vívott harcainak az elesettjeiről alig állnak rendelkezésre adatok. Így ez a 3503 név egy bizonyítható, minimális számadat, amit
a tényleges elesettek száma jóval meghalad. A későbbi kutatások segíthetnek ezek pontosításában.
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74. A 46/III-as zászlóalj hősi
halottainak a tölgyfatáblája
Szlovéniában, a Mrzli vrh
mögött a Tolminka patak
völgyében, a 3. hegyidandár
által 1916-ban emelt
Szentlélek szecessziós
emlékkápolna falán

Ha nem is teljes ez a számérték, arra már mindenképp lehetőséget
ad, hogy bizonyos vizsgálatokat a segítségükkel elvégezzünk, elfogadva
azt a feltételezést, hogy a hiányzó értékek megoszlása is valószínűleg a
meglévőkével megegyező.
Az elhalálozás időpontja szerint a rendelkezésre álló ismert adatok
alapján a legtöbb 46-os 1915-ben esett el (37,71%), amit az 1916-os
(23,40%), az 1914-es (18,55%), az 1917-es (12,94%) s végül az 1918-as
év (5,50%) követ. A háború utáni években (pl. hadifogságban, háborús sebesülésben) is hunytak el katonák (1,91%). Ha figyelembe vesszük, hogy
az 1914-es év ténylegesen csak fél év háborúskodást jelentett, s hogy ennek az évnek az adatai bizonyíthatóan jelentősen hiányosak, akkor – az
országos adatokhoz hasonlóan – az első és a második évet tekinthetjük a
legvéresebb háborús évnek a 46-osok szempontjából.
A települések vizsgálatakor meg kell említenünk, hogy a korabeli Szeged határa a jelenleginél jóval nagyobb volt és magába foglalta a környező
tanyavilágot is (pl. Szeged-Alsóközpont, Szeged-Felsőközpont), amelyből
azóta új települések, községek és városok jöttek létre.
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75.

75. A Hősök kapuja Szeged város
első világháborús hősi halottainak az emlékműve is. A Pogány
Móricz építőművész által tervezett, 1936 őszén elkészült, 1937.
május 30-án, Hősök napján felavatott emlékmű előtt áll Lőte
Éva szobrászművész két szobra,
a halott és az élő katonáé

76.

76. Aba-Novák Vilmos szegedi
Hősök kapuján álló monumentális freskójának egy részlete.
A látomásos festői vízió A halott
katonák lelkei néven vált
ismertté
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A rendelkezésre álló születési hely adatok alapján a legtöbb 46-os hősi
halott Szegeden született (20,77%), amit Hódmezővásárhely (12,15%),
Makó (8,25%), Csongrád (7,05%), Kiskundorozsma (4,54%), Kistelek
(2,18%) és Horgos (1,85%), majd Nagyszentmiklós és Valkány (egyaránt
1,58%) követ. A sort hosszan lehetne folytatni a hadkiegészítési terület
településeivel. A számadatok megoszlása alapján az ezred veszteségeinek
az 1/5-ét a szegediek tették ki, míg minden 8. elesett katona hódmezővásárhelyi, minden 12. makói, s minden 14. csongrádi születésű volt.
Az adatokat megyénként vizsgálva a 46-os hősi halottak 56,30%-a
Csongrád, 19,57%-a Torontál, míg 15,05%-a Csanád vármegyei volt. Az
ezred nagy veszteségeinek a pótlására más alakulatokból is folyamatosan
kaptak utánpótlást. Ennek tudható be, hogy 9,08%-ban egyéb vármegyék
hősi halottjai is megtalálhatók a 46-osok között. Legtöbben Bács-Bodrog
(1,88%) majd Temes vármegyeiek (1,36%) voltak. A fentebb felsoroltakat
is beleértve összesen (nomen est omen) 46 vármegye fiai találhatóak a
46-os hősi halottak között.
Az ezred településenkénti és megyei veszteségi arányai valószínűleg
megegyeznek az állomány alakulaton belüli települési, megyei összetételével is. A mai Magyarországon kívüli települések, s megyék adatait
valamelyest torzítja, hogy a veszteségi adatbázis összeállítása során az
esetükben a polgári anyakönyvi adatok vizsgálatára nem került sor.
Az adatbázis alapján életkor szerint vizsgálva az elesett 46-osokat
17-től 53 évesig találunk hősi halottakat: a legfiatalabb az 1916. február 17-én elesett 17 esztendős csongrádi Gúth Mihály földműves, míg a
legidősebb az 1916. augusztus 22-én hősi halált halt szegedi születésű
53 éves Danics Mihály ácssegéd volt. Korcsoportok szerint a tizenévesek
4,07%-ot, a 20-as éveikben járók 61,70%-ot, a 30-as korosztály 30,03%ot, a 40-es éveikben járók 3,89%-ot, míg a legidősebb, 50-es korosztály
0,30%-ot tesz ki. A veszteségek korcsoportos megoszlása a – a lakóhely
szerintiekhez hasonlóan – az egész ezred korcsoport összetételét is tükrözheti.
A számadatokból jól látható, hogy a legnagyobb véráldozatot a legfiatalabb, huszonéves korosztály hozta. A tizenévesekkel együtt ez a két legfiatalabb korcsoport a 46-os hősi halottak 2/3-át adta. Ők voltak a Juhász
Gyula költeményében is örök időkre megénekelt „barna és szőke fiúk”,
akik dicsőségére íródott a vers, s akik emlékére született ez a kötet.
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Örök hűséggel!
A negyvenhatos hagyományok a mai Magyar Honvédségben
A Magyar Honvédség 2015-ben kezdte meg a területvédelmi erők megszervezését. Már a szervezési időszakban is az volt a cél, hogy a megalakuló területvédelmi zászlóaljak az adott megyéhez köthető „első világháborús” alakulatok valamelyikének az egykori hadrendi számát vegyék
fel, az alakulatok névadói pedig olyan kiemelkedő katonahősök legyenek,
akik korábban a „névadó alakulatban” végrehajtott fegyvertényért a legmagasabb kitüntetést érdemelték ki.
A fentiekre tekintettel alakult meg 2018-ban a nyíregyházi székhelyű MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred kötelékében Szeged
központtal a Csongrád-Csanád megyei 46. Heim Géza Területvédelmi
Zászlóalj.
Ahogy a hadrendi szám az elődalakulat, a császári és királyi 46. gyalogezred, úgy báró Heim Géza vezérőrnagy neve, mint a zászlóalj névadója is kézenfekvő választás volt, hiszen a későbbi tábornok az egykori 46.
gyalogezred főhadnagyaként hajtotta végre azt a fegyvertényt, amelyért
végül maga József főherceg, lovassági tábornok szólította fel őt arra,
hogy hőstettéért kérvényezze a Mária Terézia Katonai Rendbe történő
felvételét. Heimet soron kívül századossá léptették elő, és megkapta a
Rend lovagkeresztjét, a San Martino del Carso predikátumot és a magyar
bárói címet.
A zászlóalj kapcsolata Heim Géza családjával élő, a zászlóalj katonái
2021. március 3-án, a néhai vezérőrnagy halálának évfordulóján hagyományteremtő céllal megemlékezést szerveztek a bakonyszentlászlói sírjánál, ahol a negyvenhatos katonák Heim Géza családjával együtt koszorúzták meg a síremléket. A területvédelmi ezred vezetése kezdeményezte
a sírhely felújítását és eredeti állapotba történő visszaállítását is.
Természetesen a névadó személyén túl egy katonai szervezet egységét leginkább a csapatkarjelzése fejezi ki. A korabeli negyvenhatos hagyományokra alapozva a területvédelmi zászlóaljak közül elsőként a 46. Területvédelmi Zászlóalj elkészítette a hivatalos csapatkarjelzését, amelyet
a Honvédelmi Közlöny, CXLVI. évfolyam, 7. száma közölt. Itt olvasható
a karjelzés heraldikai leírása, mely a következő: „A pajzsalakon Szeged vá120

77. 46-os katonák díszőrsége a névadó Heim Géza sírjánál

ros »háziezrede« a 46. Császári és Királyi Gyalogezred hadijelvényén ábrázolt
szimbólumok jelennek meg, tisztelegve annak hagyományai és hősi halottjainak emléke előtt. A Doberdó-fennsík csonka eperfája, amely 1915–1916 között tanúja volt a 46. Császári és Királyi Gyalogezred hősies küzdelmeinek.
1916. július 10-én került hazaszállításra Szegedre, jelenleg a Móra Ferenc
Múzeum nagy becsben tartott kincse. Dr. Zombori István nyugalmazott múzeumigazgató írja: »A doberdói fa iránti tisztelet egy olyan nagyszabású, az
emberiség egésze által elismert hősiesség, áldozatkészség, a hazáért folytatott harc, az önfeláldozó hazaszeretet része és szimbóluma, amelyet most, a
XXI. században is a legnagyobb tisztelettel illethetünk, és amelyet vállalnunk
kell, emlékezve a fa helyszínén folytatott áldozatokra és elesettekre.« A San
Martinó-i Templomdomb a szegedi 46-osok doberdói küzdelmeinek a helyszíne, ahol a harcok során rommá lőtt templom közelében állt a magányos fa. A
napkorong a napfény városát, Szegedet szimbolizálja, amely motívum a helyi
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78.

78. A 46. Területvédelmi Zászlóalj karjelzése (színes)
79. A 46. Területvédelmi Zászlóalj karjelzésének hadi gyakorlón
viselt változata a Kiképző
Század kiegészítő karjelzésével

79.

népművészetben, építészetben is megjelenik (napsugaras házak), egyben a remény és a túlélés szimbóluma.”
A 46. Területvédelmi Zászlóalj Kiképző Század kiegészítő karjelzése
szintén a 46-os hagyományokat veszi alapul, központi emblémája megegyezik az Ajtay Endre által 1933-ban kiadott A volt császári és királyi 46.
gyalogezred világháborús története című kiadvány borítóján látható ábrázolással.
A zászlóalj tartalékos katonái fekete barettsapkáikon a tölgylevélre
hímzett 46–os hadrendi számot viselik.
Az elesett egykori 46-os katonák sírjainak önkéntes gondozása a
zászlóalj fontos feladata, melyben élen járnak a zászlóalj hódmezővásárhelyi katonái, de a megyeszékhelyen, a megye más pontjain és annak határain kívül is számon tartjuk és ápoljuk az egykori 46-os hősök emlékét.
A 46-os területvédelmi zászlóalj egyik fő célkitűzése, hogy az felújíttassa a 46-osok egykori emlékművét. A szegedi 46. gyalogezred hősi halottjainak emlékoszlopát 1925. május 31-én avatták föl a Gizella téren (a
mai Aradi vértanúk terén). Itt állt 1930-ig. A püspöki palota építése miatt
lebontották, és áthelyezték a Londoni körúti 46-os laktanya udvarába,
amely ma önkormányzati lakóingatlanként működik. A leromlott emlék122

80. Negyvenhatos
katonák kiképzési
foglalkozáson,
Dócon

81. Negyvenhatos
katona a hős
elődök sírjánál
Hódmezővásárhelyen

82. A 46-os
parancsnoki
állomány a szegedi Belvárosi
Temetőben,
a Hősök Keresztjénél Dombay
Miksa halálának
évfordulóján
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mű napjainkban veszélyes állapotban van, így a lakók kezdeményezték
az emlékoszlop-maradvány elbontását. A zászlóalj kiemelt célja, hogy az
emlékoszlop a felújítása után Szeged egy arra méltó közterületén legyen
újra felállítva.
Természetesen a 46-os ezred papagájzöld színe, az indulója a „Fejérváry induló,” és az „Örök hűséggel!” jelmondat is ott élnek a mai negyvenhatos katonák mindennapjaiban.
A területvédelmi erők dinamikus növekedése miatt a meglévő kettő
területvédelmi ezred mellett 2022-ben öt új ezredközpont alakul, ebből
a terv szerint a 4-es hadrendi számú ezred Szegeden alakul meg, és a 46.
Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj mellett a 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj (Bács-Kiskun megye) és a 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj (Békés megye) fogja alkotni az állományát.
A jelenlegi tervek szerint az ezred névadója ugyancsak egy néhai
negyvenhatos katonahős lesz. Dombay Miksa Ágoston, a 46-osok egykori zászlóaljparancsnoka összesen ötvenkét hónapot szolgált a világháború frontjain az ezred kötelékében. Szeged egykori hősét családja kérésére
2014-ben temették át egy jászapáti jelöletlen sírból a szegedi Belvárosi
Temetőbe, ahol egykori katonái között, közvetlenül a Hősök keresztje
mellett helyezték végső nyughelyére.
Kiss Balázs százados
46. Területvédelmi Zászlóalj
Kiképző Század
Századparancsnok
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Kiadja a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
Tördelés, képszerkesztés Babos Krisztina
A borítón Hodács Gyula, a cs. és kir. 46. gyalogezred géppuskás pótszázada
katonájának 1918. április 30-án az olasz frontról Szegedre küldött fotólapja
látható Kajon Árpád gyűjteményéből.
ISBN 978-963-7193-69-9

Kötetünkben a cs. és kir. 46. gyalogezred első világháborús hadiútját és mai emlékezetét kívánjuk bemutatni. A Nagy Háború egyik legmegbízhatóbb osztrák–magyar alakulatának tekintett ezredet az általános hadkötelezettség elve alapján Csanád,
Csongrád és Torontál vármegyék férfi lakosságából sorozták.
Innen kerültek ki a kötetünk címében szereplő „fiúk”, akiknek
Juhász Gyula a Negyvenhatosok című költeményében állított
örök emléket. Az itteni településeken ma élők az ő leszármazottaik. A Csongrád–Csanád megyei identitás része az egykori 46os ezred és az abban küzdők emlékének a megőrzése és ápolása.
Ehhez kívánunk a kötetünkkel is segítséget nyújtani.
A kiadást támogatta a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap
Kedvezményezett a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
„A Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése”
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