
A frontra indulók búcsúztatása 
 
1944. júliusában Székesfehérvárról több katonai egység indult a keleti frontra. 
Így a 3. (Szent István) gyalogezred, a 4. lovastüzér osztály. 
A korabeli helyi újság, a Fejér megyei Napló még egy rövid tudósításban sem 
számolt be az eseményekről, mivel azokat katonai titokként kezelte. A II. 
világháború idején napvilágot látott hírlapok teljesen szakítottak az 1914-1918. 
közötti gyakorlattal, amikor még hosszan, részletesen szóltak a katonavonatok 
indításáról, búcsúztatásáról.  
Ilyen körülmények között, az írásos beszámolók hiányát a személyes 
visszaemlékezések pótolhatják. 
 
Az 1. magyar hadsereg, és annak részeként a VI. és VII. hadtest, Lakatos 
Géza vezérezredes parancsnoksága alatt 1944. április 17-ére vonult fel a 
keleti fronton, Galíciában. A kb. 180000 fős hadsereg a németekkel együtt a 
Dnyeszter és a Prut vidékén támadó hadműveletekbe kezdett. Bizonyos 
mértékű sikereket el is ért, elfoglalta a Nadvornaját, de Kolomeát már nem 
sikerült bevenni.  
 
Május elején az 1. magyar hadsereg védelembe vonult. Július 13-án Konyev 
marsall az I. Ukrán Front parancsnoka előbb a németek ellen indított 
eredményes támadást, majd július 22-én a VII. magyar hadtest védelmi 
sávjában. A szovjetek másnap áttörték a magyar védővonalat, pánikot és 
rémületet idéztek elő a 7. gyaloghadosztálynál, majd 25-én visszafoglalták 
Nadvornaját. Mindezekkel összefüggésben a májusban kinevezett új hadsereg 
parancsnokot, Beregfy Károly vezérezredest leváltották. A parancsnoki 
feladatokat ideiglenesen betöltő Farkas Ferenc altábornagynak a súlyos 
veszteségek ellenére július végén sikerült a helyzetet konszolidálni. Augusztus 
első hetében a VI. hadtest és a VII. hadtest több egysége is belül került a 
Kárpátokon. A magyarok heves ellenállása meglepte a szovjet vezetést, de a 
győzelmet egyértelműen a Vörös Hadsereg szerezte meg. Augusztus elején 
egy német hadosztály és a 2. magyar hegyidandár segített megerősíteni a 
Kárpátok védelmét és már felvonulóban volt a III. és V. hadtest az Uzsoki- és 
a Vereckei-hágó biztosítására. A parancsnoki tisztet augusztus 1-től Dálnoki 
Miklós Béla vezérezredes töltötte be.  
 
Az 1. magyar hadsereg feladata a Kárpátok átjáróinak védelme volt, a 
Lupkowi-szorostól a Tatár-hágóig. A hadrend északi szárnyát a III. hadtest 
adta a Lupkowi-szorostól az Uzsokiig. A Vereckei-hágónál már az V. hadtest 
helyezkedett el.  
 
Az orosz frontra induló székesfehérvári 3. gyalogezred a 6. gyaloghadosztály 
részét képezte. Az utóbbi pedig a III. hadtestbe tartozott, együtt a 2. 
hegyidandárral és 66., 72. határvadász csoporttal.  
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A 3. gyalogezred I. zászlóalja Székesfehérváron, a Budai úti, korábban a69-es 
gyalogezred által használt laktanyában állomásozott. A II. zászlóalj Tatán, a 
III. szintén Fehérváron, de a volt 17-es kaszárnyában nyert elhelyezést. 
Édesapám, Gelencsér József (1922-97) az I. zászlóaljban, a zászlóalj 
közvetlen páncéltörő tüzéreknél szolgált, mint lövegkezelő honvéd. Halála előtt 
néhány évvel mondta el zászlóaljuk frontra indulásának és búcsúztatásuknak 
részleteit. 
 
1944. nyarának elején Fehérvár, illetve a laktanyák bombázásának veszélye 
miatt a zászlóalj kitelepült a városból. Úrhidán, lakóházakban lettel 
elszállásolva. A frontra indulás előtt itt szerelték föl újba a zászlóalj katonáit, 
azaz új szerelvényt és öltözetet kaptak. Aztán jöttek be Székesfehérvárra, és a 
vasútállomáshoz viszonylag közel, a Királysoron kerültek elszállásolásra. 
Röviddel a frontra vonulás előtt a gyalogezred puskásszázadaiból egyeseket 
leszereltek. Így az ezred nem teljes feltöltve, nem teljes létszámmal ment ki a 
harctérre. Nemsokára azonban a leszereltek újra bevonultak, vitték őket 
Erdélybe. A páncéltörő szakaszt a leszerelés nem érintette.  
 
A négy lövegből álló lóvontatású páncéltörő szakasz parancsnoka ekkor egy 
pesti ügyvéd, Platz főhadnagy volt. Apám a frontra indulás napjaira, a 
szeretteiktől elköszönés nehéz óráira így emlékezett: „Platz főhadnagy 
vasárnap délután négykor akart szólni az emberekhez. Én voltam 
szolgálatban, mondtam neki, hogy ki a feleségével van, ki erre, ki arra. „Jól 
van” – mondta. „Majd holnap reggel szólók.” Így lett, meg akkor osztották ki a 
cigarettát. Még vasárnap, akinek nem volt ott a hozzátartozója, az mind a 
közeli kocsmában volt. Én is mentem, a szolgálat ellenére. Hétfő reggel lett 
volna az ébresztő. Keltettük az embereket, de mind részegek voltak. 
Ébresztettük, de újra elaludtak.” 
 
Hétfőn reggel azért a vasútállomás külső teherpályaudvari részén a zászlóalj 
berakodott. Több vasúti szerelvény állt rendelkezésre. 
 
A búcsúztatásra az I. zászlóaljat bevitték a Prohászka templomba. (A II. 
zászlóalj Tatáról indult, a III-at pedig valószínűleg másik napon búcsúztatták 
és indították.)  
Apám az emlékezést így folytatta: „A Prohászkában a papok nagy beszédet 
tartottak, imádkoztak, szentöltek. A katolikusok letérdeltek, mi reformátusok 
meg csak álltunk, egymásra néztünk, hogy mit csináljunk.” (A templom és a 
szertartás egész más lelki élményt nyújtott a katolikusoknak, mint a 
reformátusoknak.) 
 
„Az állomáson az indulás előtt a főépülethez betolatott mindegyik szerelvény. 
Úgy a 7. vágány környékére. Mire odaértünk, már ott voltak a hozzátartozók, 
Paulovits Gyula alezredes, zászlóaljparancsnok beszédet tartott. Szólt a 
rezesbanda. Az italt meg mérték, a hozzátartozók is hoztak. Aztán kiabálták: 
„Beszállás, beszállás! Indulás!” Mert még folyt a búcsúzkodás. Füttyögettek, a 
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katonazene szólt, elindultunk. Két óra tájban indultunk. A vagonokban már 
énekeltünk.  
 
Miskolcra hajnalban, mikor világosodott, akkor érkeztünk. Vonatőrségen 
voltam. Megálltunk, beért egy szerelvény mellénk, benne a szalmán emberek 
fetrengtek. A nyitott ajtón át láttuk őket, jajgattak, meg vizet kértek. Na, akkor 
eszembe jutott, hogy nem lakodalomba megyünk. Délután érkeztünk 
Szerencsre, még ittunk, megtöltöttük a kulacsot, aztán már nem volt ital.” 
 
A frontra indulás, az elválás érzelmi terhét a katonák mámorral, csókkal, itallal, 
énekkel próbálták elviselhetőbbé tenni. A hozzátartozók fájdalmas búcsúja 
mellett a hivatalos, ünnepélyes búcsúztatás kellékei is együtt voltak: kiemelt 
helyszínek, beszédek, egyházi részvétel, katonazene.  
 
A kijózanodás azonban gyorsan jött, a szemből érkező sebesültvonat révén. 
(Az 1. magyar hadseregnek a Kárpátok előterében megsebesült katonáit 
hozta.) A fehérvári katonák, így a páncéltörők is sejtették, hogy kevés az 
esélyük. Már a kiképzés során egy frontot megjárt altiszt elmondta nekik, hogy 
a szovjet tankok ellen semmit nem érnek a 40 mm-es páncéltörő ágyúk. A kis 
kaliberű lövedék elsiklik a harckocsi vastag páncélját, nem üti át. Csak a 75 
mm-es páncéltörő lövegek a hatékonyak. Ám azokból kevés volt, az is 
ezredközvetlenben. Egyébként ez utóbbiakat a németek gyártották és gépek 
vontatták.  
 
A zászlóalj, illetve az ezred rövidesen a Vereckei-hágón keresztül elfoglalta 
helyét a Hunyadi-állásban és műszaki munkával erősítette azt. 
 
         
         Gelencsér József 
 


