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4. rész 

Miután a század létszámát kitöltöttük, megkezdődött a kiképzés. 

Magam is jól begyakoroltam a harckocsi vezetést, kimentem a 

főutcára és jól rákapcsoltam a kis Ansaldora, hogy kipróbáUam a , 

sebességét. Egy ilyen le és föl rohanás után , a zlj. parancsnok, 

Ládayezds. megjegyezte, "Aztán vigyázz ki ne törd a nyakadat" 

Július elején Ládayezds. tiszti gylílésen bejelentette, hogya zlj. 

Bpestre van rendelve, csapatzászló átvétele és szemle céljából. A 

budai Vérmezőn ünnepélyes keretek között Kormányzó Úr hitvese 

fogja ajándékozni a zászlót, egyenesen a Galánta-i zlj. részére. 

Közölte, hogy a megjelenés tábori öltözetben, oldalfegyverrel. 

Intézkedett a többi anyag szállításáról, lnint pl. a harckocsik és más 

fegyverzetről , amik külön vagonba lesznek szállítva, Laky főtörm . 

parancsnoksága alatt. A díszelgés részletei, vagy esetleges 

karhatalmi alkalmazás szóba sem kerültek ezen az eligazításon. 

A berakodás estéjén az "Amerika Hangja" adásában közölte, 

hogy értcsü lésünk szeri nt a "Galántai cső. zlj." holnap érkezik 

Budapestre, ahol mi szívélyesen üdvözölni fogjuk őket. Jót 

nevettünk a hír hallatára, mondva velünk fog az USA légierő 

törődni és már is elfe lejtettük az egészet. 

Még az éjjel útba indult a szerelvény és másnap július S-én, a 

reggeli órákban befutottunk a Józsefváros-i teherpályaudvarra . Alig 

hogy elértük az állomás épületét, megszólaltak a légvédelmi 

szirénák, mit sem sejtve, hogy ez nekünk szól. A vasutasok érdeme 

volt, hogy villámgyorsan kihúzták az egész szerelvényt a külső 

vágányokra és már is hallani lehetett a Liberatorok zúgását. 

Megkezdődött a bombázás, ami most már félreértbetetlenüllátszott, 
hogy nekünk van szánva. 

Az első bombák a Kerepesi temetőre zuhantak, magasba 

dobálva a koporsókat a halottakkal. Így a támadás teljes ereje nem 
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a pályaudvart érte. De azért alapos kárt okozta k a 

szerelvényün kben, öten meghaltak és vagy húszan megsebesültek. 

A halottak között volt Laky főtörm , akit a vagonja aj tajában, 

miközben figyelte a gépeket, egy bombaszi lánk a homlokába 

fúródott és megölt. Így ő lett a századunk e l ső hős i halottja. A 

támadás kezdetén, páran magammal kifutottunk a pályaudvarról és 

a Tisza Ká lmán téren l évő egyik, több emeletes bérház óvóhelyére 

rohantun k. Ttt egy . hatalmas robbanást hallottunk, és amikor a 

támadás után kijöttünk láttuk , hogyamellettünk l évő bérház 

telitalálatot kapott és kártyavárként omlott össze. Szerencsénk volt, 

hogy nem abba a házba rohantunk le. 

A támadás 5 halott és kb . 20 súlyos sebesült áldozatot követelt. 

Pár könnyebben sebesült csendőrt, a közeli Szent László kórházba 

vittem e lsősegélyny újtás ra. Itt a legnagyobb meglepetésemre az 

orvosok nem voltak hajlandók a sebesültek kezelésbe venni , azzal 

az ürüggyel, hogy így nem vihetik be őket az antiszeptik műtőbe. 

Láttam a csendőr ellenes antipátiát, erre a pisztolytáskárnra ütöttem 

mondva, ha nem hajlandók a sebesülteket segély be részesíteni, 

kénytelen leszek drasztikusabb eszközökhöz fo lyamodni. Ezután, 

minden további nélkül orvosi ellátást kaptak a csendőreim . 

Az anyagi veszteségeink is számosak voltak, különösen 

lőszerben, a kocsi találatot kapott és lőszerrobbanások egész éjjelen 

keresztül lúzijátékot szolgáltattak a környéknek. 

Az agyonbombázott zlj. a Haller utcai Andrássy laktanyában 

nyert elhelyezést. Még kicsomagolással voltunk elfoglalva, amikor 

Ládayezels . riadót rendelt el és közölte, hogy felsőbb parancs 

értelmében a zlj .-nak 24 órán belül el kell hagyn ia fővárost. 

Elindultun k egységekként, gyalogmenetben, az Üllő i úton, 

Nagykörúton keresztül. Amikor a Váci úthoz érkeztünk, 

csodálkozva látj uk az út két oldalán felsorakozott páncélos 

j ármúveket. Mindjárt felismertem, hogy a honvédség páncélos 

haelosztályáró l van szó. Az úts zélén felsorakozott egységek 
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lövegcikct és géppuskáikat ránk irányozták. Hihetetlennek látszott 

a helyzet, amibe kerültünk, az egész egy rossz álomnak hatott. 

Mindnyájunkat keserűség és egyben düh fogott el, hogy 

szégyenszemre kell hazánk fővárosát elhagyni . 

Motorkerékpáron tartottam összeköttetést a vonuló oszlop 

mentén , amikor szembetalálkoztam Vágó László páncélos fhdgy. 

barátom mal. Miután megö lellük egymást, egyszerre kérdeztük, "Te 

Laci mi történt, ez igaz? Mi vagy unk az ellenség? Akik ellen 

felvonultatokT' De egyikü nk se tudott kielégít6 választ adni. A 

gyászos vo nul ás un k MegyeméI ért véget, ahol berakodtunk és 

indultun k vissza áll omáshelyünkre, Galántára. 

A csend6rpuccs ról csak itt az emigrációban hallottam. Mi a 

zász lóa lj ti sztikarán belül, szentül meg voltunk gy6z6dve, hogya 

Budapestre való összpontosítás, az általam fent elmondott célból 

történt. Ezzel szemben a Koszorus Ferenc vk. ezds. állítása szerint, 

a cs6. zászlóa lj ak, a kormány megdöntésére és a Kormányzó 

elmozdításá ra le ttek vo lna Budapestre összpontosítva. 

Ez a Koszoru s fé le beállítás, nem állj a meg a helyét. A m. kir. 
csend6rség tagja inak a Kormányzó iránti hűségéhez semmi kétség 

sem fér és a Legfc ls6bb Il adúrtól kapott parancsokat mindig, híven 

és becsülettel , vitézült e lj esítették. 

Koszorus vk. ezredes, saját írásában foglakozik , a témával: "Az 

er6szakos Náci hatalom átvételi kísé rl et mcghiúsítása, 1944 

júliusában." cím alatt. 

Az alábbiakban Koszorus szavait fogom idézni. 

"Tárgyalja a nehéz politikai és harctéri helyzetet, továbbá a 

németek által az országra nehezed6 súlyos nyomást. Ebben a nehéz 

helyzetben, július 2-án, a Duna korzón találkoztam Lázár Károly 

altbgy.-al, a test6rség parancsnokával, akivel baráti viszonyban 

voltam. Lázár panaszkodott Baky belügyi államti tkárra, aki német 

biztatás ra a hatáskörében akarj a megdön ten i a jelenlegi 

államrendet, nyil as kormányt akar alakítani, amihez csapatokat 
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toboroz , szerel fel német segítséggel. Ezeket az általa toborzott 

csapatokat a Belügy égisze alatt, mint "Karhatalmi csendőr 

zászlóaljakat. "állítja be. Eddig már, csupa éretlen suhancokból álló, 

hét zászlóaljat állítottak fel és hoztak Budapestre az erőszakos 

hatalomátvétel megvalósítására. 

Ezt ők ketten megbeszél ve, meggyőzték a Kormán yzót, aki erre 

kiadta a parancsot a fent említett "csendőr zászlóaljak" Budapestről 

való azonnali eltávolítására és felosz latására. " 

Álljunk itt meg egy percre és próbálj uk a fent monclotlakat 

kiértéke lni. Először is furcsá nak tartom, hogy amikor az ország 

súlyos, élet-halál harcot . folytat, az ország két magas rangú ti sztje, 

kUlönösen Koszorus, aki a páncélos hadosztály vezérkari főnöke is 

volt, időben megengedhetik maguknak a Duna korzón való 

"korzózást" és megbeszélni a csendőrség nek a Kormányzó ellenes 

magatartását és puccskísérletét. 

A más ik kij elentése az adhoc toborzott, csupa suhancokból álló 

hét csendőrzászlóaljról szól. Koszorus ezek alatt, csak is a csendőr

tanszázadokat és a galántai karhatalmi csendőr zászlóaljat érthette. 

Úgy gondolom, hogy egy vezérkari ezredesnek , feltételezhetően 
tudnia kell va lamit a m.kir. csendőrség szervezetéről, nagy 

általánosságban. Továbbá, hogy a csendőrség minden 

tevékenységében a Szolgálati Utasítása szerint jár el. Éretlen 

suhancokról ír, tudva van, hogy a Testületbe csak kiváló minősítésű 

hon védeket, rendszerint rendfokozattal vetlek fel. 

A tanszázadok tagjai mind, vagy a járőrtárs i , vagy a 

járőrvezetői, vagy az őrsparancsnokképző iskola hallgatóiból állt. 

A Galántai zászlóalj sorcsendőr legénységét, pedig ugyanolyan 

módon hívták be, mint a hon véd újoncokat, de alapos válogatás 

után. A tiszti és altiszti állomány hivatásosokból állt. Tehát a 

Koszorus féle állítás, amely szerint fiatal suhancokat öltöztetlek be 

csendőr egyenruhába, nem állja meg a helyét. Erre vonatkozólag 

szigorú rendelkezések voltak, a Szervezeti és Szolgálati 
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Ulasflásban. A 26.-ik pontja kimondja, "A csendőrség 

megerősítésére esetleg vezényelt egyének a csendőr elnevezést nem 

használhatj ák és csendőr egyenrubát nem viselhetnek. " 

Koszorus ezds. folytatja az elóKészületet a puccs leverésére. í Lj a, 

hogy magajárta végig azokat az elhelyezési körleteket, ahol a Baky 

zászlóaljak voltak elhelyezve. Személyesen beszélve ve llik, 

megállapította, hogy a zászlóa lj ak kerete nagyon hi ányos (ti szti , 

altiszti kara) a meglevők is jórészt tartal ékos, a legénység esaknem 

egészen, kiképzetl en, könnyCí fegyverzettel és különösképpen 

géppisztoll ya l bőségese n va nnak fe lszerelve, de nehézfegyverzetük 

nincs. 

Ami a suh ancokat illeti , az ezredes úrnak tudnia kellett, hogya 

cscn dőrséghcz csakis, paraszti származású egyének fel vétele 

jöhetett számításba. Városi suhancok, vagányok szóba sem jöhettek. 

Ami ped ig a géppi szto ll ya l való ellátást illeti , saj nos igen kevés 

jutott a esend őrségnek , bár bővebben lettünk volna ellátva. Csak 

tisztekn ek és alt iszteknekjutott. Ami pedig. a tartalékosokat illeti, 

azok egyá ltalán nem voltak ezekben a zászlóaljakban, csak 

tény legcs á ll ományúak. Csak a Galántai zászlóalj volt eredetileg 

karhata ll1li egységnek szervezve. Amint Illár említettem, behívott 

egyénckb(51 {, III , l11 inl a honvédségnél az új onc és a 

szakkiképz'ésükcl nálunk kapl ák és so rcscndőr vo lt az elnevezés lik. 

Ezért azu tán a Fővezérség, a háború vége felé, sCírűn alkalmazta 

a zászlóa lj klilönböző egységeit, harci feladatokra. 

A tanszázadokat összevonva alakítottak, úgynevezett 

"tanzászlóaljakat". A tagj ai mind hivatásos csendőrökből álltak. 

Mind a három iskolatípusban egy éves oktatás fo lyt, elvégzése után 

bevonu ltak az őrs ökre, vagy állomáshelyükre. 
Dr. André László 

m.kir. csendőr százados 
Sze rkesztői megjegyzés: A tanulmány közlését a 2009/2. 

sz,ímban J'olytatj uk. 
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Egy volt m. kir. csendőrtiszt naplója 

5. rész 

A nagyváradi tanzászlóalj. három járőrtárs i iskolaszázadból, 

kettő járőrvezetői iskola századból és egy őrs parancsnoki 

iskola századból állt. Az ungvári lan zászlóalj hason lóképen 

volt szervezve és működött . 

A tanfolyam elvégzése után, a tanfo lyamok résztvevői az 

el sőné l végleges csendőrré , a másodikná l éírmesterré, a 

harmadiknál vizsgázott törzsőrmesterré, majd őrs paranesnokká 

léptek e léí. 

Végül rá szeretnék ré rn i a Korniányzó ör iránti hCíségre. 

Mi nk a galántai esendéírzász lóalj nál szolgá lt tisz tek 

megtartottuk a legfel sőbb Hadörra tett esküt. Úgy tudom, hogy 

a tanzászlóalj aknál is ugyan ez vol t a he lyzet. Tehát, ha a 

Kormányzó és a kormány megdöntésére kaptun k volna 

parancsot, minden bizonnyal megtagadtuk volna . 
• 

Nines szándékomban kutatni , hogy a felső vezetésnek mi 

volt a szándékában a esendéírzászlóalja kkal. Csak azt 

próbáltam igazolni, hogy a tan zászlóaljak, és a galántaiak 

semmi néven nevezendéí kormányzat megdöntésére irányuló 

puecskísérletre, sem kiképezve, sem fegyverzet szempontj ábó l 

nem voltunk e léíkészítve és tájékoztat va . Amint már eml ítettem 

a csendéí ra lakulatok tisz tikara, erre irányuló parancsokat 

megtagadta volna. Tehát Koszorö s vezérkari ezredes 

emlékiratában megje lentetett vádj ai nem állják Illeg a helyüket. 
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Visszaérkezésünk után, már nem emlékszem, hogy mennyi 
időre, l-2 hé tre , szabadságol ták az egész zász lóaljat. Ennek 
letelLe után erős harckiképzést ro lytattunk Faraghó altábornagy 
csendőrfe lLi gyelő jelenlé tében. Maga e ll enőr i zte és ta rtotta 
gyakorlatok után az alkalmazó megbeszéléseket a tiszti karraL 
Úgy IMszik. hogy a fel ső vezetés komolya n gondolta a 
csendőrzászlóaljak harc té ri bevetését és nem közb iztonsági 
alkal mazását, mert az oroszok már a határainkat [enyegették. 

Augusztus 2.-á n hirte len ,.összekaptak'· bennünket és az 
egész zász lóaljat a Bácskába vezényel ték. A zász lóalj 
parancsnok,ág Palánkán székelt. Mi a páncé los századdal 
S iklós ra lett ünk rendel ve. Teljes harckészü I tséget rendeltek el 
és iLL már megkaptuk a harctéri ruházatot is. Az volt a parancs, 
hogy mi fogjuk átvenni a németektől a Dráva védelmét a 
szemben ál ló oroszokkal szemben. Magamat egy Csaba páncél 
gépkocsival kiküldtek Ki skőszeghez a Drávánál, hogy delítsem 
fel az orosz erőket és mozgásukat. Itt találkoztam Moso nyi 
Varga őrnaggyal , aki szi ntén fo lyami megfigyelést végzett 
ka tonáival. III h1ttam e l őször az orosz hadsereg kiváló műszaki 

és technika i felkészültségét. Fi gyelés közben egyszene látjuk, 
hogya T34-es. orosz harckocsik, minden h íd nélkül jönnek át 
a fo lyón. Nem vo lt csoda, mert e l őző éjje l gázlót épíLellek , am i 
kb. I méterre vol t a víz fel sz íne alatt. A német tü zérség 
elkezdcll dol gozni. Az e redményt nem láttam, mert a 
jelentésse l egy litt s ürgősen vissza rendeltek minket a 
fővárosba . A németeket ped ig. vörös fezes, marcona ki nézésCí 
SS bosnyák alakulatok váltották Ic. 

Vissza térlÜn k után a páncélos századot, Tök-Perbálra az első 

fel derítő zász lóalj hoz vezényelték, Csaba páncélgépkocs i 
kiképzés re . Nekell1 e7. régi emlékeket idézCll fel, mive.1 J 939-
ben vonultalll be katonai szo lgálatra. lu Viszkidenszky György 
százados századáho 7. lettünk beosz tva kiképzésre. Ő volt 
ugyani s a fe l derítő zászlóa lj páncél gépkocsi századának a 
parancs noka. Mint régi ismerőst lidvözölLlik egymást. 1940-
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ben Ő volt az összevont páncélos hadapródok tanfolyamának 
parancsnoka, ahol én is részt ve~tem a kiképzésen. Nagyoll 
korrekt tiszt és pariUlcsllok volt. Kél bcosztott hadnagya, őrgróf 
Pallavicini Anlal és Fehér Zoltán lettek az oktatóink. A 
legénység közül többet találtam , akikkel együtt kezdtük a 

katonai szolgá latá t. Gondolom,' csodálkoztak, hogy engem 
csendőr főhadnagyként látnak viszont. 

Mielőtt elvezényelték századunkat Tök-Perbáli'a, egy fon tos 
szcmélyi változás történt életemben, ami kihatással lett jövendő 

sorsomra. 
Ehhez egy ki s magyarázat szükséges a megérthetőség 

szem pon t j ából. 
Am ióta visszatértlink a Pest-i Canossa járásunkból , egész 

idő alatt, reggeltől -esti g a terepen való gyakorlatokkal voltunk 
elfog lalva . Különösképpen a harcásza ti gyakorlatokat 

sulyko ltu k, Faragho altbgy. csendőrségi felügyelő, személyes 
jelenlétben és para ncsára . Ez már a háborúban va ló 
alkalmazásunkra velette árnyékát. Így azutáil a fá radtságtó l 
semmire sem volt kedvünk, legalább is nekem, vacsoráztunk és 
utána úgy estünk az ágyba. Érthe tő ebben az állapotban, 
elfelejtkeztem és kedvem sem volt szcrelmes levclek írására. 
arrut a menyasszonyom joggal várhatott. Ezt mindennap elvárta 
tő l em és gondolom nagy csa lódást okozta III neki a levelek 
elmaradása miatt. 

Ennek a hatása rövidesen megmutatkozott, amikor az egy ik 
napon levelet kaptam tő l e, egy ki s dobozza l, amiben a 
karikagyCírCímet küldte vissza . A levele lele volt keserG 
szem rehányásokkal. Írta, hogy egy szerelmes vőlegénynek 
nem így kellene vise lkednie, és hogy én nem szeretem igazán, 
stb. Ezek persze mind az anyja sugallatára irtódtak. A végen 
kijelentette, hogy legokosabb, ha feladjuk a házasság i 
tervü n ket és szakítunk. 
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Kissé Illegl epődtem a nem várt szakításon, de azután 
beláttam, hogy mennyire igaza van az anyja bölcs 
meglátásának, melt most igazán éreztem, hogy nem szerettem 
annyira, hogy egész életre magamhoz kössem és esetleg 
mindkettőnket szerencsétlenné tegyem. Így a levél vétele után 
több ti szttársam értem jött és elmentünk az esetleges búsulást 
megelőzve, egy kis bOlTaI leöblíteni. Másnap én is 
visszaküldtem a gyűrtít , saj nálkozásomat kifejezve az 
események fölött. A zászlóaljparancsnokságnak bejelentettelll 
a kötendő házasságomnak a lll egszLínését és kértem, hogy 
állítsák le a házasság i kérvényemnek a továbbjutását il 

minisztériumba. 
Ezután soha többé az életben nem láttam Il dikót, csak 

hallottam, hogy a háború után férjhez ment egy balatonfüredi 
orvoshoz és együtt disszidáltak Németországba. 

Így megint minden köte lezettség nélkül fo lytathattam 
legényéletemet. Ez könnyebbséget okozott ·számomra, látva a 
közeledő háborút és a bizonytalan j övőmet. 

Visszatérve a Tök-Perbálon való tartózkodásunkra. Az e l ső 

hétvégén motorkerékpárral bementem Pestre. Visszafelé jövet, 
a századból az egyik c sendőrt, nevére már nem emlékszem, 
hoztam magammal a hátsó ülésen. Már közel voltunk a 
községhez, amikor bekerültünk egy éles hajtűkanyarba, az út 
nem kemény fe l ü l etű, hanem poros volt. Az igaz, hogy elég 
sebesen hajtottam , melt már késő volt és ráadásul mivel ez volt 
az első utam, .így nem voltam i smerős az útviszonyokkal. Tehát 
amikor a kritikus forc! ulóhciz értem, éreztem, bogy csúszok ki 
balra, egyenesen neki az út szélén lévő villanyoszlopnak. 
Hatalmas ütést éreztem és elvesztettem az eszméletemet. A 
következő mozzanat , am ikor kinyitom a szememet, egy 
joviális arcot láto k, a· gallérján vezérkari ezredesi 
renc!fokozattal. Úgy Játszik az emlékezetemmel. nem volt baj , 
mert mindjárt felismertem a magas rangú ti sztet, aki nem volt 
más, mint, v. Major Jenő a páncélos hadosztály parancsnoka . 
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Erre felébredt bennem a katonai magatartás és úgy fekve a 

poros országúton, bemutatkoztam. Erre ő megsimogatta a 

fejemet és kérdezi, "mi történt fiacskám, bogy érzed magadat, 

boI fáj ?" Erre próbáltam mozgatni a tagjaimat és mindjárt 

rájöttem, hogy a bal karom nem mozdul és a bal térdembe nagy 

fájdalom van. Ezt jelentettem, mirc ő felsegített a vezérkari 

főnökévc i együtt, aki nem volt más, mint Koszorus vk. ezredes, 

akivel együtt jöttek a Tök-Perbálon állomásozó felderítő zljat. 

megszemlélni. Így történt, hogy a bukásom perceiben ők 

találtak meg, eszméletlenül az o\'szágút közepén, 

Miután feltápászkodtam, az ezredes úr a kocs ijukhoz 

támogatott és segített beülni a kocsi hátsó ülésére. Közben 

megkérte a vezérkari főn ökét, hogy üljön a gépkocs i vezető 

mellé, mivel engem maga mell é ültetett. Láttam a vk. ezredes 

arckifejczésén, hogy nem tetszik neki a helyzet, hogy egy 

csendőr tlldgy. miatt neki a gépkocsivezető mellett kell az utat 

fol ytatn ia. De nem volt mese, mert a vezérkari ezredes i s 

kénytelen volt a parancsnokának a kérését teljesíteni . Egyben 

nem vagyok teljesen biztos, hogya vk. ezredes Koszorús volt 

e? De majdnem biztosra veszem, hogy ő volt, me!t 

visszagondol va időrendben csak ő lehetett. Ezután, rövidesen 

átvette az e l ső páncélos hadosztály parancsnokságát. 

Gondolom, hogy ez az esemény is hozzáj<1rult ahhoz, hogy 

a csendőrséggel szemben antipátiával érzett és viselkedett. 

Dr. André László m. kir. csendéirszázados 

Szerkesztői megjegyzés : A tanulmányt a Magyar Csendőr 

következő, 2009. szeptemberi számban foly tat juk. 
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