
Katonasorsok a Vértesben



• A második világháború iszonyú pusztítást 
okozott Fejér megye északi részén

• A Konrad hadműveletek és a Tavaszi Ébredés 
hadművelet hatalmas emberáldozatot követeltek

Harcok a Vértesben



A Konrad hadműveletek
• 1945. január 1-jén indult meg a német offenzíva

• Cél: Budapest védőinek ellátása utánpótlással

• A csapatoknak a Vértesen keresztül kellett 
átjutni a szovjet vonalakon



Tavaszi ébredés hadművelet
• 1945. februárjában a nyugat-magyarországi hadszíntéren 

a német hadvezetés a Dunántúl keleti részét és 
Budapestet megszálló szovjet csapatok ellen nagyerejű
támadást tervezett

• Cél: szovjetek további nyugati előretörésének
megakadályozása



Katonasírok a Vértesben
• A Vértesben elesett katonáknak állítanak emléket

• Mindegyik katonasírhoz egy-egy külön történet fűződik

• https://www.youtube.com/watch?v=RaiOctlVDSs&t=146s

https://www.youtube.com/watch?v=RaiOctlVDSs&t=146s




• A magyar királyi 1. huszárhadosztály 4/1. 
huszárosztályának hadnagya

• A huszárosztály 1945. január 6-án a 
Csallóközből a Vértesen keresztül üldözte 
a visszavonuló szovjet erőket

• Marjay Tamás hadnagy és Wack Géza 
tartalékos zászlós, szakaszparancsnok 
külön kitűnik bátorságával

• A Kotló-hegyen az orosz csapatok 
bekerítették őket

Marjay Tamás története



• Marjay hadnagy két napon át 
utánpótlás nélkül, a dermesztő 
hidegben közelharccal veri vissza 
szakaszával a támadásokat

• Az orosz gyűrűből való kitöréskor 
szilánkos combcsonttöréssel 
megsebesült



• Öt napon át csúszott-kúszott 
étlen-szomjan a méteres 
hóban, amíg elérte saját 
csapatait

• Mindkét lábát térdből és kezén 
lévő ujjainak utolsó ujjperceit 
amputálták, hogy életét 
megmentsék

• Tiszti Arany Vitézségi Érmet 
kapott hősi tetteiért

• Emléküket őrzi a magyar 
királyi 1. huszárhadosztály 
emlékműve a vérteskozmai 
bekötőút mellett



Kis-Nagy Sándor története
• 1940. decemberében vonult be 

katonának házas emberként
• Civilként kerékpárversenyző volt
• A keleti fronton harcolt, közben 

több mint egy tucat fotótekercset 
készített

• 1945-től a Vértesben harcolt: 
feladatuk az orosz előretörés 
lassítása volt

• 1945. február 9-én önként 
jelentkezett szakaszával egy 
felderítő vállalkozásra

• Síléceken indultak el Szár 
településről nyugatra, a szálláskúti 
vadászház irányába



• Hirtelen szovjet golyózápor zúdult 
rájuk, mellkasába és koponyájába 
golyó hatolt, minden katona 
ottmaradt a dermesztő csendben, 
kivéve egy vértesboglári bajtársa

• Bajtársa később eltemette, 
katonakönyvét elküldte a 
szakaszvezető özvegyének

• 1945. augusztusában megkeresték a 
holttestét, melyet kihantoltak….

• … a pecsétgyűrűje segítségével 
azonosították, majd visszatemették

• Erről később évtizedekig beszélni sem 
szabadott

• Végül 2016-ban unokája 
kezdeményezésére ismét megtalálták, 
és pécsi temető hősi parcellájában 
megkaphatta az őt illető 
végtisztességet
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Források

KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!
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