
VITÉZ NEMES FELSŐKUBINYI 

MESKÓ LÁSZLÓ 
MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD SZÁZADOS 

(Pusztaföldvár, 1904. július 2. –  Uryv, 1942. július 12. 



A Meskó család eredete: 

• királytól kapott nemesség  

• (II. Andrástól 1222–ben) 

• Felvidék, Felsőkubiny (Kubin) 

• legalább 17 önálló Meskó ág! 

• a Meskó név ma is megtalálható 
Magyarországon, Szlovákiában egyaránt 

• ismert Meskók egykor és ma 

 

 

 

 







A Meskó család címerei: 



Meskó László családjának címere: 



A MESKÓ CSALÁD 1905-BEN ÉRKEZIK 
MONORRA 

• 1905-ben a magyar vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium Monorra helyezi Meskó István képzett 
tanítót 

• Feladata az újonnan elkészült Őr utcai Magyar Királyi 
Állami Elemi Népiskola vezetése, irányítása 

• Beosztása: Igazgató – tanító 

• Lakhely: Monor, Őr (Nemzetőr) utca 24. – szolgálati 
lakás 

 



Az Őr utcai Magyar Királyi Elemi 
Iskola első tantestülete: 









Édesapja: Meskó István 
(Soltvadkert, 1878. július 11 – Monor, 1954) 



Édesanyja: Kornfeind Paula 
(Drávavásárhely, 1881. március 20. – Budapest, 1965.) 

 
 

 



Testvére: Meskó Lenke (1908 – 1992) 
 

• Szintén tanító (tanár) 

• Férje: Kiss Jenő 

• 2 gyermek édesanyja 

• Végig Monoron él 

• Több iskolában tanít 

• Temetik Monoron 1992. február 12. 

 



Meskó István és családja (Monoron) 





Nemzetőr-utcai áll. el. iskola.  
• Igazgató: Meskó István 

  
Középiskoláit Kiskunhalason, a tanítóképzőt Sopronban 
végezte 1898-ban, Ipolyszakállason, Hosszuszón, 
Felsőczardón, Pusztaföldváron működött, 1905-től helyben 
igazgató. 

• Volt Önk. Tűzoltó stiszt, Ifj. Egyesület vezetője, a Levente 
Intézmény megszervezője, testnevelési tanács tagja. 

• Az evang. egyház helyi megszervezője, most kántora és 
pénztárosa stb,   -   (egyik „alapító atyja”) 

• Világháborút végig küzdötte, mint hdpj. őrmester szerelt le, 
50°/o-os rokkant. 

• Kitüntetése : kis ez., v. é,, Károly cs. kér. 

  
Tanítók: vitéz Részegh Ferenc, Csizmadia Ferenc, Geiger 
Róbert, Albert Dezső, Stirling Gyuláné.  



A „kis ezüst” fokozattal kiegészített Vitézségi Érmet azoknak 
a katonáknak adományozták, akik vitéz és önfeláldozó 
cselekedeteikkel kitűntek az ellenség előtti harcban. 



Meskó István felterjesztése: 

• Während der in der Nacht vom 19. auf den 20. Jan. 1916 
östlich Znibrody bei der Quelle stattgefundenen Abweisung 
eines stärkeren feindlichen Rekogn. Detachements 
zeichneten sich diese U.O. (Untergeordnete) durch 
besondere Tapferkeit und Mannhaftigkeit aus. Anlässlich 
der mittlerweile eingetretenen Gefechtspause zur 
Gefechtsaufklärung vor der Front vorgeschoben, machten 
sie durch energisches Einschreiten mehrere Gefangene. 

• 1916. január 19-éről 20-ra virradó éjszaka Znibrody(?)-tól 
keletre a forrásnál történt jelentősebb ellenséges 
különítmény visszaverése során ezek az alárendeltek 
különlegesen bátor és férfias magatartást tanúsítottak. Az 
időközben életbe lépett fegyverszünet alkalmából a 
frontvonalra felderítésbe küldve energikus fellépésükkel 
több foglyot ejtettek. 





Károly Csapatkereszt. Az 1916 végén alapított kitüntetés, 
12 heti folyamatos frontszolgálat teljesítésével 

kiérdemelhető. 



Magyar Frontharcos Mozgalom – Monori csoport,1932 



1918-1919 Monoron 
• A frontról visszatérő értelmiség többsége pozitívan 

fogadja a társadalmi változásokat. – Meskó István is?  

• 1919 július havában a közoktatást vezető népbiztosság 
az egész járás tanítói karára kiterjedő „átképző 
tanfolyam” székhelyéül szemelte ki Monort, amit a 
kényszer hatása alatt egy fővárosi kereskedelmi iskolai 
tanár vezetése mellett le is folytattak egészen az utolsó 
hétig. (Kocsis Mihály 1928) 

• 1919 augusztusában megkezdődött a tanácsköztársaság 
alatt hivatalban maradt, a diktatúrával együttműködő, 
fenntartásában szerepet vállalt személyek, tisztviselők 
tanítók, tanárok igazolása, felelősségre vonása is. 

•  Monoron az állami iskolák gondnoksága 1919. 
augusztus 28-án tartott ülést, ahol megvizsgáltak a 
pedagógusok tanácsköztársaság alatti magatartását. 



Kölcsönös vádaskodások: 
• „(Meskó István) elsőnek tanította az Internacionálét 

és Munkásindulót […] agitációs előadásokat tartott 
a mozgó színházban.”  

• „… ellentétben vádlóival – Meskó Istvánnal és Fülöp 
Lászlóval –, akik vezetői jelvényt viseltek és piros 
könyv volt a kezükben...” 

• A monori pedagógusok közül végül is csak a vezető 
szerepet vállaló, valamilyen funkciót betöltő, 
magukat leginkább kompromittálók közül kaptak 
súlyosabb büntetést. 

• Meskó István nem! 
• (részlet Görög Álmos: Monor története 1918–1920 között, avagy az első 

világháború és a(z) (ellen)forradalmak hatásai a település életére című OKTV 
dolgozatából) 

 



Meskó László születési anyakönyvi kivonata - Pusztaföldvár 



Meskó László ifjúkora Monoron 
•  - Meskó László gyermekkorát Monoron 

tölti 

•  - Az elemi iskolát itt végzi el az Őr 
(Nemzetőr) utcai 

Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolában 

 

 













A polgári iskolát valószínűleg(!) 
helyben, Monoron végzi 







• középiskolai tanulmányait több helyen végzi, 
bentlakással (Meskó Mária közlése), 

nem rendelkezem adatokkal, hogy merre…. 

• A háború miatti gazdasági nehézségek 

• Háború utáni társadalmi változások 

• 1922. február: önkéntesen jelentkezik 
katonának 

• Magyar Királyi Honvéd 3. utász zszlj., 2. 
század 

• A Ludovika Akadémia hallgatója 1922.09. 

• (Az apa háborús elismerései számítanak? ) 
 







„A Hazáért mindhalálig!” 





Meskó László, a Ludovika Katonai 
Akadémia egyenruhájában 









Meskó László Magyar Királyi 
főhadnagy, a Ludovika tablóképén 

Végzés éve: 1926. 





Szolgálati helyei, előmenetele: 

• - Nyíregyháza 12. gy.ezrd. 1926-1940 - Gyalogsági tiszt 

• - Kisvárda - 1940.12. - Levente, cserkész oktató  

• - Sopron, 1941.05. - Géppuskás századpk. 

• - rádiós („távbeszélő”), géppuskás, „közelharcos” 
szakképesítést szerzett 

• -  1930-tól hivatalosan is viselheti nemesi előnevét: 

 

nemes felsőkubinyi Meskó László 

 

•  - 1937-től százados 

•  - 1938. - Kormányzói dicsérő elismerésben részesült 







1938 Nyíregyháza, 12. Gyalogezred I. zlj. Tisztikar (12/1.zlj) 







Családja: 
• Felesége: Szalay Magdolna 

• (Nyíregyháza, 1911. október 8. – 1996) 

Feleségének édesapja Szalay Sándor, a 
nyíregyházi evangélikus főgimnázium tanára 

 - Római katolikus esküvő Nyíregyházán 
1934-ben 

Gyermekeik: 

Meskó Magdolna (1936) 

Meskó Mária Magdolna (1938 -  ) 

Meskó László (1940 – 2017) 



Szalay Sándor tanár úr és felesége 
Niedermayer Gizella a századforduló után 



A Szalay testvérek: 
 Magdolna, Sándor, László 



„Előre az Ezeréves határokig!” 
Az Első, illetve Második Bécsi döntés 

• A Magyar Királyi Honvédség csapatai bevonulnak a 
Bécsi döntések után visszakapott területekre. (1938, 
1940) 

• A nyíregyházi alakulat is részt vesz ebben, 1938 
novemberében, illetve 1940 szeptemberében 

• nemes felsőkubinyi Meskó László százados alakulata 
is részt vesz például Beregszász visszavételében is.  

 

• Kitüntetései: Felvidéki, Erdélyi Emlékérem 







Az utolsó szolgálati hely: 
Sopron 

• Magyar Királyi Honvédség Szent László 4. gyalogezred 

• A 4/1. zászlóalj tisztje, később annak megbízott 
parancsnoka 

• A Szalay család megpróbál számára egy rádiós oktató 
státuszt biztosítani Kisvárdán (1940), egy katonai 
iskolában, amelyet végül visszautasít, mert akkor nem 
vezényelnék a frontra. (Meskó Mária közlése) 

• „Nem azért képeztek ki, hogy megbújjak egy 
katedrán, míg tart a háború!” 

• (A Hazáért mindhalálig! – több, mint jelmondat!) 

• 1942-ben a soproni alakulat is a Keleti - frontra kerül. 



nemes felsőkubinyi Meskó László 
Magyar Királyi (M.Kir.) honvéd 

százados utolsó igazolványképe - 
Sopronból 



Díszszemle Sopronban, a 48-as laktanya udvarán 
Közvetlenül az alakulat élén Meskó László szds. 



Az alakulat helye a II. Magyar Hadseregben 

• A szombathelyi III. hadtestnek alárendelt soproni 7. 
könnyű hadosztály (pk.: vitéz László Dezső 
vezérőrnagy) állományába került : 

• 4. gyalogezred (pk.: Horváth ezredes, Sopron): 

• 4/1. zászlóalja (pk.: Csoknyay Pál ezredes, Sopron, 
48-as laktanya): Sopron vármegye csornai és 
kapuvári járások, 

• 4/II. zászlóalja (pk.: Fehér Ernő alezredes, Sopron, 
18-as laktanya), Veszprém vármegye pápai járása, 

• 4/III. zászlóalja (pk.: Pőry Imre alezredes, Veszprém, 
Szent László laktanya, Veszprém „házi zászlóalja”), 

• A soproni 4. gyalogezred I. és II. zászlóaljai 1942. 
április 17-én indultak a frontra — ünnepélyes 
búcsúztatás után — a soproni GYSEV-pályaudvarról. 

 



Meskó László százados búcsúzik – az utolsó hazai kép róla 



Meskó Mária írása - ő májusra teszi az 
indulás dátumát:  



Csoknyai Pál alezredes (Sopron - 4. gyalogezred 
4/1. zászlóalj parancsnoka – ekkor!) 



Irány a Keleti - front! 
• A Magyar Királyi Honvédség kiváló alakulatáról van szó, 

az adott korszak egyik legjobban felszerelt magyar 
egysége! – a „papírtalpú bakancs” legendát felejtsük el! 

De! 
• A Magyar Honvédség a „Kisantant” államai ellen volt 

felkészítve, felszerelve, nem a szovjet vörös hadsereg 
ellen! 

• A feladatához mért kihívásoknak megfelelt, lásd: 

• 1939 Kárpátalja visszavétele 

• 1941 Délvidék megszállása 

 

• Számos probléma előrevetíti a nehézségeket odakint: 



Legjobb példa: elégtelen páncéltörő képesség: 

A május 3 - 4-i tárgyalásokon a 2. magyar hadsereg 
megbízottja szóvátette, hogy„ . . . a III. hadtestnél... a 37 
mm-es páncéltörő ágyúkkal a közepes- és nehéz orosz 
harckocsikkal szemben védtelen a hadtest, tehát 
lelkiismeretlenség volna, ha ebbe belenyugodnék!„ 

Miután a magyar hadseregparancsnokság német 
rohamlövegeket kért, a német „Dél" hadseregcsoport 
vezérkari főnöke közölte, hogy német rohamlövegeket nem 
tudnak adni, mert olyanok a német gyalogezredeknél 
sincsenek! (Veres D. Csaba – V.D.CS.) 





• A III. hadtest parancsnoka Orjolban kapta meg a 2. német 
hadsereg parancsát. 

• Ennek értelmében a hadtest elsőnek beérkező részei – azaz a 
hadtest törzs és közvetlenjei, továbbá a 7. könnyű hadosztály 
4. és 35. gyalogezredei, a 7. tábori tüzérezred, stb. az Orjol—
Kurszk közti vasútvonal normál nyomtávú átépítéséig - 
Orjolben maradtak, s az Orjol—Króm közti út mentén 
helyezkedtek el. 

• A vasútvonal átépítése után, május 2-tól a 7. könnyű 
hadosztály folyamatosan beérkező csapatait Orjolból — az 
attól kb. 130 km-re délre fekvő — Kurszk városába 
szállították (volna) vasúton. 

• A mielőbbi átcsoportosítást indokolta az is, hogy az Orjol 
körüli falvakban beszállásolt magyar csapatok között tífusz-
járvány ütötte fel a fejét. A 7. könnyű hadosztálynál volt a 
legtöbb megbetegedés: néhány nap alatt 17 katona halt 
meg. 





 
 

• „A soproni 4/I. zászlóalj géppuskás-századának 
honvédje a doni hídfőharcok szünetében zöld színű 
tábori postai levelezőlapon megnyugtató sorokat 
küld hozzátartozóinak.” 

 



• A június 28 –án kezdődő „Operation Blau” hadművelet 
során a május óta folyamatosan kiszállított magyar 
honvéd alakulatok fokozatosan kapcsolódnak be az 
eseményekbe, és hajtják végre a különböző 
harcfeladatokat. 

• Feladatuk, hogy a német előretörést követően az 
arcvonalat a Don folyó vonaláig tolják ki, és ott 
védelemre rendezkedjenek be. 

 



• „1942. július 2-án délre a 40. szovjet hadsereg 
utóvédjei kiürítették Tyim városát, s ezzel meglódult a 
III. magyar hadtest előnyomulása K-i irányba, a Don 
felé. 

• A meginduló előnyomuláskor a 7. könnyű hadosztály 
volt a legkedvezőtlenebb helyzetben: csapatai voltak 
legtávolabb a — támadás célpontjaként megjelölt — 
Don folyóhoz, átlagosan 130 km-es menet állt 
előttük. 

•  Ahhoz, hogy a többi csapattal egyidejűleg tehessék 
meg ezt a távolságot - figyelembe véve a 
pihenőnapokat is, napi átlagos 60 km-es 
menetteljesítményre volt szükség.” (V.D.Cs.) 



• Július 10-én a hajnali órákra a szovjet hadsereg 
csapatai mindenütt a Don mögé húzódtak vissza, 
kivéve a Potudany-folyó torkolatától D-re emelkedő 
magaslatokon levő Korotojak község térségét, 
valamint a torkolattól É-ra levő magaslatokon épült 
Goldajevka, Uriv, Szeljavnoje, Sztorozsevoje 
községek térségét, ahol hídfőállásokat építettek ki. 

 





A Hídfőcsaták kezdete 1942. július 10-12. 

• A magyar csapatok előtt vonuló német gépesített osztagok csak 
Seberinnél és Urivnál akadtak szovjet utóvédekre. Különösen 
nagy szovjet gyalogos és páncélos erők torlódtak össze a nagy 
Donkanyar D-i felében, Uriv községnél. Miután a magyar 
felderítés ezt észlelte, július 9-én délután 17 óra 40 perckor a III. 
hadtest vezérkari főnöke az 1. repülőcsoporttól 
bombatámadást kért „ . . . az urivi (Don) hid és attól Ny-ra 
tömörülő ellenségre. A repülő csoport parancsnoka jelenti, 
hogy nem tud már bevetni bombázókat„ 

 

 

 



• Az előző napi kérésre, július 10-én kora reggel a 
magyar 4/1. bombázórepülő-század három Caproni 
Ca—135. típusú gépe — az 563., 542. és 566. 
lajstromjelű bombázógépek — reggel 08—10 óra 
között bombatámadást hajtottak végre Uriv község és a 
község DK-i szélén a Donon átívelő híd ellen. 

• A szovjet légelhárítás tüzében mindhárom magyar 
repülőgép megsérült. 

• Déli 12—13 óra között a bombázószázad másik három 
gépe megismételte a támadást. 



 

 

Július 10-én a 7. könnyű hadosztály csapatai megkezdték 
a támadást a Don-Kanyarban levő szovjet hídfőállás 
ellen. 



• Az É-i - bal - szárnyon előnyomuló 35.gyalogezred 35/11. 
zászlóalja benyomult Sztorozsevoje községbe. Mivel a 
zászlóalj megfelelő biztosítás nélkül támadott, váratlanul 
szovjet harckocsik rohanták meg a magyar gyalogságot. 
Annak ellenére, hogy egy harckocsit sikerült kilőniük, a 
zászlóalj (észak-erdélyi sorozású) - román legénységű -  
vonatoszlopánál pánik tört ki, a katonák 
megfutamodtak, ami jelentős veszteségekkel járt.  

• A Bolgyirevka és Gyevica közti ívben a 4. gyalogezred 
nyomult előre Uriv irányába. Itt sem volt megszervezve 
az előbiztosítás, s a hídfőből 32 szovjet harckocsi tört 
előre. A harckocsik legázolták az ezred előrevetett 
osztagának páncéltörő lövegeit. 

 





• A 7. könnyű hadosztály parancsnoksága 16 óra 50 
perckor a 4/1. bombázó repülő-századtól azonnali 
bombatámadást kért a Gyevicán és attól Ny-ra, 
valamint az Uriv területén támadó szovjet harckocsik 
ellen. A bombázószázad azonban időhiányra 
hivatkozva a támadást nem tudta végrehajtani. (július 
10.) 



• Július 11-én reggel 08 óra 10 perctől kezdve a 7. 
könnyűhadosztályt a VII. német hadtest 
alárendeltségébe utalták. 

• A 2. magyar hadsereg parancsnoksága egyidejűleg 
utasította a 7. könnyű hadosztályt, hogy az Uriv 
körzetében levő szovjet hídfőt számolja fel. 



Lantos Győző naplója: 

• 1942. július 11. 

„Így érkeztünk el július 11-éhez, életem örökké 
emlékezetes napjához. 

Reggel 3 órakor csekély tüzérségi előkészület után, az I. 
zászlóaljunk, aki tőlünk balra sokkal hátrább volt, mint mi, 
megindult. Utána néhány órával megindult a III. zászlóalj és 
mikor ezek beérkeztek a mi zászlóaljunk magasságába, 10 
óra körül mi is megindultunk az ismeretlen veszedelem 
felé. 

Még ezen a reggelen is azt a hírt kaptuk két menekült 
orosztól, hogy a faluban mindöszsze 3 elhagyott tank van. 
A gyalogság, akik tehették, az éjjel elhagyták a falut. Ezek 
mindössze 150-en lehettek. Kár volt fölülni ennek a link 
dumának, mert néhány órán belül csalódva tapasztaltuk 
ennek a hírnek az ellenkezőjét….” 

 



• A (július 11-i) reggel 08 óra 10 perckor kiadott 
helyzetjelentés szerint: „Meg nem erősített jelentések 
szerint Deviza (Gyevica) és Uryw-nál az oroszok a Don Ny-i 
partján hídfőállásukat tartják. Vele szemben a 7. hadosztály 
csapatai harcban, pontos helyzetükről eddig jelentés nem 
érkezett.„ 

• A 19 órai helyzetjelentés szerint a 4. gyalogezred két 
zászlóalja Ny-ról támadott (ti. a 4/II. zászlóalj Bolgyirevka, a 
4/1. zászlóalj pedig Gyevica felől), egy zászlóalj tartalékban 
ettől ÉNyra (ti. a 4/IÍI. zászlóalj Bolgyirevkán összpontosult.) 
A jelentésből kitűnik, hogy a 4/II. zászlóalj É—ÉK-ről karolta 
át Urivot s megközelítette Szeljavnojét. 

• A másnapi reggeli-jelentés csak annyit írt, hogy 11-én déli 
12 óra előtt öt szovjet harckocsi támadott, a magyar 
csapatok - két páncélos kilövése után - a szovjet erőket 
visszavetették.  

 

 





• Jány Gusztáv vezérezredes, a 2. magyar hadsereg 
parancsnoka megszemlélte az első vonalban küzdő 
4/II. zászlóaljat: 

• „Uriv egy része ég! A hadseregparancsnok úr 
Szeljavnojénál, egy ellenséges T-34-es (harckocsi) 
megközelítette harcálláspontját. A 4. gyalogezred D-
ről átkaroló csoportját a németek tévedésből tűz alá 
vették. A hídfőben kb. 30 ellenséges harckocsi van." 



• Július 12-én hajnali 00.00 órakor kiadott német 
helyzetjelentés térképvázlata szerint július 11-én 
éjfélre a 4. gyalogezred II. és I. zászlóaljai ÉK-en 
megközelítették Szeljavnojét, s Uriv községet 
teljes egészében elfoglalták, a község K—DK-i 
szélén mindenütt elérték a Don partját. 

• Jány Gusztáv vezérezredes, hadseregparancsnok 
újra parancsot adott, hogy a 9. és 7. könnyű 
hadosztályok együttes támadása helyett a  

7. könnyű hadosztálynak egyedül kell a szovjet 
hídfőt felszámolni! 





• Július 12-én hajnali 05 órakor azonban jelentették, hogy 
Uriv előtt erős szovjet csapatok gyülekeznek 18 
harckocsival megerősítve. A reggeli órákban folytatódott 
a 4. gyalogezred támadása, csapásaikat a szovjet erők 
sorra visszaverték. 

 

• Délben a 2. magyar hadsereg parancsnokságára 
rendelték az 1. magyar tábori páncélos hadosztály 
parancsnokát, dálnoki Veress Lajos altábornagyot, hogy 
adjon segítséget az urivi támadáshoz. 

Azonban kiderült, hogy a páncéloshadosztály 
üzemanyaghiány miatt mozgásképtelen. 

 





• Délután megindult a szovjet csapatok ellentámadása. A 
hadsereg helyzetjelentése szerint 17 óra 30 percre a 
szovjet harckocsik az egyik magyar zászlóaljat körülzárták, 
s a Don K-i partjáról, Troickoje falu felől a szovjet tüzérség 
folyamatosan lőtte az Urivban védő magyar csapatokat. 
Délután 18 órára Uriv K-DK-i felét a szovjet csapatok 
visszafoglalták és helyreállították a megrongált hidat a 
Donon. 

 

• Este 21 óra 40 percre a 4/II. és 4/1. zászlóaljak 
harcvonalát kiszorították Urivból, s a két zászlóalj 
(megerősítve a tartalékból előrevont 4/III. zászlóaljjal) 
Urivtól Ny-ra, az Uriv-patak nyugati magaslatain — 
elsősorban a 160.2 magassági pont körzetében —
igyekezett feltartóztatni a szovjet csapatok további 
előretörését. 

 

 





„Mivel tudtuk, hogy az 52 tonnás KW. 1. szovjet 
harckocsikról szinte lepereg a mi páncéltörő ágyunk 
lövedéke, öt lépésre bevárták a szembedübörgő 
harckocsit. Csak akkor lőttek. 

A páncéltörő gránát lepattant az 52 tonnás behemót 
vastag páncéltestéről. 

Aki nem látott még szembejövő szovjet harckocsit, 52 
tonnásat, amely üvöltve járatja motorját, ágyúi vadul 
okádják a tüzet, teste félelmetes, zaja. zörgése 
kísérteties... az úgysem tudja elképzelni, mit jelent öt 
méternyire bevárni egy ilyen szörnyeteget. 
Tehetetlenek voltunk az ötvenkét tonnás páncéldögök 
elleni harcban. Visszavonultunk.” (Képes Vasárnap 1942.) 





„Az átcsoportosítást végrehajtottuk és már csak arra 
vártunk, hogy beérkezzék egyik századunk, amely 
tőlünk délre támadott. Míg erre vártunk, a szovjet 
támadásba lendült. A visszavonuló ellenség, amely 
még megkapaszkodott a Don nyugati partján, 
előrelökte hat harckocsiját Az ellenséges 
harckocsitámadás szemből, balról ért bennünket. 

A harckocsik keresztül-kasul cikáztak — folytatja a 
zászlóaljparancsnok — a községben, ahová 
benyomtak minket. Helyzetünk válságos volt. De 
mindenki nyugodtan viselkedett 

Rádiósegítséget kértünk a támadó harckocsik ellen. A 
balszerencse üldözte a zászlóaljat. 

Éppen akkor üzemzavar állt be a rádiósainknál. 
Akkumulátorokat töltöttek. „ (Képes Vasárnap 1942.) 



• „A zászlóaljparancsnok elől tartózkodott, a község 
szegélyénél. Mikor a szovjet harckocsik támadásba 
lendültek, beugrott egy pajtába, hogy a gyilkos lövedékek 
ellen fedezéket keressen. A harckocsik gyújtó lövedékekkel 
lőtték a pajtát, amely rövidesen lángokban állt. 
Parancsnokunk elhagyta a pajtát. Kiugrott az ajtón. Lövést 
kapott, majd kézigránátot dobtak rá.— Felsőkubinyi Meskó 
László százados, zászlóaljparancsnok összeesett. 

Hősi halált halt a zászlóaljparancsnok. 

• Július 12-én, vasárnap délután történtek ezek az 
emlékezetes események — teszi hozzá a százados. — 
Túlvészeltük így a második harckocsi támadást is. A házak 
között nem maradhattunk tovább. Tudtuk, hogy most 
gyujtóbombák következhetnek, összeszedtük embereinket, 
kivonultunk (…)” 
 

• (Képes Vasárnap 1942, Tombor Tibor hadnagy) 



• A 22 óra 40 perckor kiadott hadsereg-helyzetjelentés szerint 
a 7. k. hadosztály a nap folyamán nagyon súlyos 
veszteségeket szenvedett. A szovjet nehézharckocsik a 
zászlóaljak páncéltörő ágyúit legázolták, a lőszer elfogyott. 

• A szovjet csapatok az elért terepszakaszokon mindenütt 
beásták magukat. 

• A 7. k. hadosztály csapatainál sok volt a halott, mintegy 
200—250 súlyos sebesültet szállítottak hátra. 

„Folytattuk sebesültjeink összegyűjtését. Míg a községbe 
szállítottuk sebesült bajtársainkat, a házakból ismét tüzelni 
kezdtek honvédeinkre. Nem tudtunk másképpen védekezni az 
orvtámadás ellen: belelőttünk a házakba.” (Képes Vasárnap) 



• Július 13: 

• A 7. könnyű hadosztály gyengén áll, négy 
páncéltörő ágyúja már kilőve!„ 

• „A 7. könnyű hadosztály csapatai Uryw-ban lőszer 
nélkül, nehéz helyzetben vannak…” 

• A történtek után nyilvánvaló volt, hogy a 7. könnyű 
hadosztály két gyalogos-és egy tüzérezrede 
elégtelen a szovjet hídfő felszámolására. 

 

• Július 12—17 között viszonylagos nyugalmi helyzet 
állt elő a Don-kanyarban levő szovjet hídfő előtt. 



A 2. magyar hadsereg parancsnoksága presztízskérdést 
csinált a hídfő mielőbbi felszámolásából. 

Július 13-án, este 22 óra 50 perckor a hadsereg 
vezérkari főnöke az alábbiakat közölte a III. hadtest 
parancsnokával: 

„A Jaryw-i (urivi) dolgot el kellene intézni a III. 
hadtestnek egyedül, hogy az eddigieket helyrehozzuk. 
Németek súlya É-on, de kellemetlen ez a hídfő nekik. 
Ha lehet összeszedni az összes tüzérséget és kisöpörni 
az oroszt (ti. a hídfőből. Sz.) Esetleg Rakovszky 
vezérőrnagy vagy Solymossy vk. ezredes tegyen 
javaslatot a hadsereg parancsnok úrnak, hogy önként 
pucoljuk ki (ti. a hídfőt), ne esetleg holnap német 
parancsra. Nemzeti becsület kérdése lenne a dolgot 
önállóan elintézni!„ 27 





„27-es jegyzet” hivatkozásai: 

• HL. 2. hads. pkság. 1942. IV. 2 0 -VIII. 1. I. a. oszt. 
Naplómellékletek. 

• Távirat (42. VII. 13. 10.05h: Hadseregparancsnokság a III. 
hadtestparancsnokságnak.,' HL. 2. hads. pkság. 

• 1942. Ein. 138, 651. I. a. oszt., I. b.oszt. Kiértékelő csoport. 
Főszállásmester. (4. doboz.): 2. hads. pkság. 

• 1942. Jul. 12-25. I. a. oszt. III. hadtesthez küldött táviratok; 
GÖRGÉNYI D. op. cit. 146-148., 152., MOCSÁRY I. op. cit. 
44., M. SZABÓ M. op. cit. 135 (Mocsáry napló.);  

• HL. 2. hads. pkság. 1942. IV. 20-VIII. 1. 

• 1. a. oszt. Naplómellékletek: 168.sz. m. M. kir. 2. hads. 
pkság. Naplóhoz. (42. VII. 13.) 

• (Veress D. Csaba – Veszprém megyeiek a Doni fronton) 



Meskó László halálhíre: 

• A hadi jelentések gyorsan hírül adták, hogy Meskó 
László százados, zászlóalja élén hősi halált halt. 

•  Uryv területén, egy templom mellett temették el 

• Szűkszavú jelentések, először nincs részletes 
információ 

• Balikó Zoltán evangélikus tábori lelkész (egy 
levelében) ad először részletes tájékoztatást 
halálának körülményeiről. Ezt az írást veszik át 
később. 

• Balikó Zoltán a soproni 4. gyalogezred evangélikus 
tábori lelkésze – majd Monoron lelkész 1946-1947 





• A katonáknak nyújtott lelki támogatás, s a 
temetéseknél való közreműködés mellett a személyi 
veszteségek név szerinti nyilvántartása is részben az 
ezredeknél, hadtesteknél, egészségügyi 
oszlopoknál, s tábori kórházakban tevékenykedő 
tábori lelkészek feladata volt. Bátorkeszi Kiss Sándor 
főesperes, a hadsereg vezető protestáns tábori 
lelkésze tábori istentiszteletet tart a 2. hadsereg 
hadműveleti területén. 

 



A „Hídfőcsaták” kimenetele: 

• Az Uriv – Sztorozsevoje hídfő végül több véres ütközet után 
szovjet kézen marad. 

• Más hídfőállásokban is súlyos harcok voltak – pl Korotojak. 
(Innen –német segítséggel, irányítással - visszanyomják a 
szovjeteket a Don folyó túloldalára.) 

• A 2. hadsereg teljes véres vesztesége (elesett, megsebesült, 
hadifogságba esett) a Don menti hídfőcsaták alatt 26–27 ezer 
főre tehető.  

• A tisztikar 20 százaléka, a legénység 15 százaléka, a 
munkaszolgálatosok hat százaléka esett ki 1942. október 1-ig. 

• A szovjet kézen lévő hídfőből indul 1943 januárjában a „Doni 
– áttörés”  - „A DON – KANYAR” 





A soproni 4/1 zászlóalj további sorsa 

„Zászlólaljparancsnokunk halála megdöbbentett bennünket (…)  

Zászlóaljparancsnokunk hősi halála megrendítette a zászlóaljat, 

— Az egész zászlóalj, mintha megdermedt volna.” 
• (Képes Vasárnap 43. szám. 1942. 10. 20. Tombor Tibor hadnagy) 

• 1942. július 16.: 

Sajnos ezredünk I. zászlóalja nem érte el a menetcélját, mert az 
előttünk elmenekült tankok, az ott lévőkkel megerősödve, az I. 
zászlóaljra olyan csapást mértek (60 halott veszteség), hogy annak 
erkölcsi ereje annyira összeroppant, hogy további akcióra képtelennek 
tartották. Így történt, hogy 3 napi pihenő után kicseréltek bennünket 
az I. zászlóaljjal, aki tőlünk balra volt, a Don partjától 3-4 kilométerre. 
Újra fölkerekedtünk. (…) 

 

• Lantos Győző: Doni napló.  - szerkesztette, kiadásra előkészítette: Magó Károly 
ftzls. (Szolnok) 





• Mi, soproniak örökre büszkék vagyunk katonáinkra. A 
4. Szent László gyalogezredre,  a  4/I-es,  4/II-es,  34/I-
es  zászlóaljakra,  a  7.  tábori  tüzérezredre,  a  7. 
huszárszázadra,  géppuskás  alakulatainkra,  és  a  
hadsereg  közvetlen  alakulatiban küzdő 
honvédeinkre. (…) 

• Emlékezzünk  1942.  július  12-re,  vitéz  Meskó  László  
századosra  és  katonáira,  akik közül 250-en haltak 
hősi halált egyetlen napon az urivi Don-kanyarnál. 
Emlékezzünk augusztus  6-ra,  amikor  a  7/7-es  
soproni  tüzérüteg  szinte  valamennyi  katonája  
hősihalált halt tisztjeivel együtt Storozsevojénál. 

(ifj. Sarkady Sándor: Emlékezzünk! – Soproni füzetek 2013) 

• A 4. gyalogezred 1943. tavaszáig, a 2. magyar 
hadsereg leváltásáig a Keleti fronton marad. 

 



„Ez a mi zászlóaljunk története. Halottaink sírja fölé 
nyírfakeresztet tűztünk. 

Hátraszállítottuk sebesültjeinket, megsirattuk halott 
bajtársainkat és azokat is, akik eltűntek a harcokban. 
Csak a jó Isten tudja, mi történt velük.” 

Más mondanivalóm már alig van a zászlóalj 
történetével kapcsolatban. 

De írd meg azt is, hogy mi idekint vérben és kínban, 
félelmetes fegyverek zajában utolsó csepp vérünkig 
harcolunk. Itt is, kétezer kilométernyi messzeségben 
Magyarországért. 

Úgy illik, hogy odahaza is helytálljanak munkában, 
becsületben, egyetértésben a magyarok.” 

(Képes Vasárnap 1942. ősze)  

 



Meskó Lászlót Uriv (egyik) temploma 
mellett temetik el 1942. 07. 15-én. 







Halála után: 

•  - Meskó Lászlót halála után, posztumusz 
előleptetik őrnagyi rendfokozatba 

•  - Posztumusz kitüntetést is kap 

•Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
hadiszalagon a kardokkal 

• (1942 – ben 237 db-ot (?) adományoznak belőle) 

•  A Ludovika évkönyve megemlékezik róla 











Meskó László őrnagy kitüntetése  





Családja hazaköltözik Nyíregyházára 



• Krasznai András százados (Nyíregyháza) személyes 
véleménye árnyalja ezt a képet: 

• „…Különben örültem, hogy a távbeszélő századtól 
megszabadultam, mert rettenetesen kellemetlen, 
goromba ember volt a századparancsnok, Meskó László 
százados….” 



1943. május 11-én, a Vitézi szék 
vitézzé nyilvánította 

• Teljes neve innentől: 

• vitéz nemes fesőkubinyi Meskó László 

 



1944 januárjában emléktáblát 
avatnak tiszteletére – Monoron! 



Az egyetlen ismert emléktáblája Monoron van! 

• „IN MEMORIAM! vitéz felsőkubinyi Meskó László 
honvéd őrnagy hittestvérünk ifjú életét 38 éves 
korában áldozatul adta Hazájáért 1942. július 12-én, 
a Don mellett Uryw község alatt alussza örök álmát. 
Emlékét itt örökítik meg szülei, felesége, testvére és 
két kis árvája” 



Meskó László földi maradványai is áttemetésre kerültek 
Rudkinóba, a Magyar Katonai temetőbe. 



Rudkinó, II. Magyar Központi Katonai temető 

• Közel 3 hektáros terület 

• Több, mint 19 ezer hősi halott nyugszik itt (jelenleg) 

• Több, mint 50 ezer felvésett név 

• Államközi szerződések nyomán valósult meg, 2003-
ban adták át. 

• Az előkerülő magyar hősi halottak földi maradványait 
temetik ide napjainkban is – ha a család másként 
nem kéri. 

• Az első központi temető: Boldirevka (8375 halott 
tömegsírja) – kicsinek bizonyult, emiatt nyílt meg a II. 
temető 





• Meskó László neve Rudkinóban, a központi Magyar 
Hősi Emlékművön van feltüntetve. 

 

 









A monori hozzátartozók: 
• Meskó István többször meglátogatja a családot 

Nyíregyházán. 

• Meskó István 1954-ben Monoron hal meg, itt is 
temetik el. 



Meskó Lenke további sorsa: 
• Testvére Meskó Lenke megözvegyül, férjét 

• Kis(s) Jenőt munkaszolgálatra sorozzák, ahonnan nem 
tér haza (munkaszolgálat, munkatábor?) 

• Meskó Lenke Monoron tanít, Monoron temetik el 

• Gyermekei Kis Jenő, illetve Kis Lenke már nem élnek, 
az unokák igen, a fővárosban 

 





A Meskó (Szalay) – család további 
megpróbáltatásai 1944-től. 

• 1944. szeptember 6. – 116 db(!) amerikai repülőgép 
bombázza Nyíregyházát. 

• A korabeli kárjelentés szerint: 

• „a halottak száma 80 fő, a súlyos sebesülteké 10, 
könnyebben sérültek 63-an. Elpusztult épület: 3 db 
emeletes ház, súlyosan megrongálódott: 163 
földszintes és 7 emeletes épület. Könnyen 
megrongálódott: 186 földszintes és 1 emeletes ház. 
Szükséglakásban helyeztek el 227 családot 908 fővel. 
A fel nem robbant rombolóbombák száma: 15.” 

• Szalay Sándor tanár úr, a családfő is életét veszti. 

 



Amerikai „Liberator” bombázó az 
Alföld felett 1944-ben. 



• 1944-ben állítólag Szalay László repülő főhadnagy gépével 
nyugatra repül (szökik). Leszállás nélkül repül Németország 
már megszállt területeire, ahol átadja gépét (franciáknak, 
amerikaiaknak?) - Meskó Mária közlése 

 



•A Szalay család házát, illetve autóját a 
visszavonuló német haderő lefoglalja. 

•A helyszíni német parancsnok, miután 
megtudja, hogy egy hősi halált halt 
tiszt özvegye is a házban van, 
megszervezi Szalay Magdolna, és a két 
kis Meskó árva Budapestre szállítását. 

•Budán vészeli át a front elhaladtát az 
özvegy, a két kisgyermekkel, 7 héten át 
egy pincében! 

• (A háború után visszatérnek Nyíregyházára.) 



Az özvegyi nyugdíj alakulása 1944-1951. 













Meskó László özvegyétől a háború után 
megvonják a nyugdíját 
 



Meskó László gyermekeinek további sorsa: 

• Debrecenbe költözik a megmaradt család. 

• Dr. Szalay Sándor, egyetemi tanár, a gyermekek 
„keresztapja” karolja fel őket, s tereli őket is 
szakterülete, a fizika felé.  

• Meskó Mária fizika-kémia szakos tanár lesz, 
Debrecenben tanít nyugdíjazásáig, ma is itt él. 
Családja nincs. 

• (Ifj.) Meskó László doktorál, és helyet kap az 
ATOMKI Atommag Kutató Intézet soraiban, Szalay 
doktor mellett. 







• Dr. Meskó László egy svédországi 
kiküldetés során ismeri meg feleségét, 
akivel Magyarországon köt házasságot, de 
előbb a nő tér haza, majd 1976-ban Dr. 
Meskó Lászlónak döntenie kell, kint marad 
vele, vagy hazatér. 

• Feleségét választja - disszidál. 

• A teljes családot előállítják, kihallgatják 

• Dr. Meskó Lászlót távollétében börtönre, 
ill. vagyonvesztésre ítélik, aki emiatt a 
rendszerváltásig haza sem jön, később is 
csak hazalátogat. - Svédországban kutató. 

• Gyermekei, unokái már nem beszélnek 
magyarul! 





Meskó László hagyatékát leánya 
gondozza, Meskó Mária 









Köszönöm:  
- Kovács Endre tanár úr,  Marunák Ferenc tanár úr 

 - Soltész Éva és Soltész Péter, Csóka Géza, Zlinszki Zsolt (MOIN) 

 - Oberst Marietta tanárnő (Nemzetőr Általános Iskola - Monor) 

 - vitéz Zentai István 

 - Zsolczainé Vitális Judit 

 - Malik Péter Károly, ill. Sánta József ev. lelkipásztorok 

 - Magó Károly tzls., Komiszár Dénes t. főhadnagy, Berta Csaba hdgy., 
Kiss Balázs szds., Mátyás Botond hdgy., Kollár László ftzls.(MH) 

 - Papp Zsófia t. tzls. - az „Elfeledett emlékezet” – Háborús Kegyeleti 
Kutatócsoport kutatója 

 - Igler Attila (Sopron) 

 - Meskó Mária – Meskó László lánya 

 - Gerstner Ágnes (Puskás Ágnes) – Meskó Lenke unokája 

És még sok mindenki szíves segítségét! 


