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MÚLT-KOR

A Szõnyi Mártonnal történtek a máso-
dik világháború eseményei közé tartoz-
nak. Erdõgazdaságunkhoz (Egererdõ
Zrt.) úgy kapcsolódnak, hogy az itt leír-
tak a késõbbi Ózdi és Arlói Erdészet te-
rületén zajlottak.

Az elõzményeket röviden így foglal-
hatjuk össze: 1941. június 22-én Német-
ország megtámadja a Szovjetuniót, júni-
us 26-án Kassát ismeretlen gépek le-
bombázzák. Másnap Bárdossy László
miniszterelnök bejelenti a hadiállapotot
a Szovjetunióval. Megindul a készülõdés
a háborúra, magyar felderítõket külde-
nek a Kárpátokba. Tényleges lépés 1941
augusztusában történik, repülõgépes tá-
madást indítanak a Szovjetunió ellen.

Történetünkbe itt lép be a nagykani-
zsai illetõségû Szõnyi Márton, a Horthy-
hadsereg repülõzászlósa, aki az elsõ
magyar támadás egyik vadászgépének
pilótája volt. Gépét lelövik, ejtõernyõ-
vel ér földet, szovjet hadifogságba esik.
A támadások során nagyon sok magyar
pilóta került hasonlóan a szovjetek fog-
ságába. A fotó az egyik lelõtt vadászgé-
pet mutatja.

Szõnyi Márton szakképzett vadászpi-
lóta volt, ehhez Olaszországban része-
sült igen alapos kiképzésben. Ezen kí-
vül 1938-ban elvégezte a Kereskedelmi
Akadémiát. Amikor a Szovjetunióban
fogságba esik, sok magyar társával
együtt évekig tartó gyúrási folyamatnak
vetik alá, ezeket az embereket a szovjet
hatalom képére teljesen átformálják.
Elvégzik a partizániskolát, három év
alatt készen állnak bevetésre most már

a Szovjetunió oldalán. Erre 1944. au-
gusztus 8-án kerül sor, amikor Szõnyi
repülõvel, egy nagyobb csoport élén
Magyarországra érkezik azzal a feladat-
tal, hogy készítsék elõ a szovjet csapa-
tok támadását a megadott területen, és
akadályozzák meg a német utánpótlást. 

A csapat Hangony és Kissikátor kö-
zött, a szlovák határ közelében fekvõ Go-
lotka-völgyben és annak környékén hár-
mas csoportokban ért földet ejtõernyõk-
kel. A teljes létszámot nem ismerjük,
annyi bizonyos, hogy 11-en találták meg
egymást. Az errõl szóló írások következe-
tesen Bükk hegységrõl beszélnek, holott
ez a Heves-Borsodi-dombság, ebbõl arra
lehet következtetni, hogy nem itt akarták
ledobni õket, hanem a Bükkben.

A 11 fõs csapat a Vermes-völgyön
keresztül bevetette magát az ottani er-
dõk sûrûjébe, és Palinapusztán találtak
alkalmas helyet szállásra. Berendezked-
tek a Palinai épületben és a közelben
található házakban. 

A nyomozati anyagokból lehetett
megállapítani, hogy a csoport az Arló
(Gyepes-völgy), Borsodszentgyörgy,
Hangony, Kissikátor, és Domaháza által
körülhatárolt területen portyázott, és
megfordultak a környéken akkoriban
még meglévõ és többnyire lakott tanyák-
ban (Kisbenedek, Járnok, Macskás). A
térség kisebb-nagyobb magántulajdonú
erdõkbõl állott, Palina a házzal, gyümöl-
csössel és a közeli erdõkkel az általunk
jól ismert Beniczky család birtokában
volt, a legnagyobb erdõtulajdonnal a Ri-
ma-Murányiak rendelkeztek. Ezek az

erdõk ’45 után az Egri Állami Erdõigaz-
gatóság kezelésébe kerültek. 

A partizáncsoport viszonylag bizton-
ságban érezhette magát, a terület feltár-
atlan volt, csupán szekérutak voltak. Pa-
lina a világtól elzárt területnek számított.
Mégis, a két-hármas csoportokban vég-
rehajtott partizánakciókkal felhívták ma-
gukra a figyelmet. Két nap sem telt el a
földetérés után, amikor a visszaszoruló-
ban lévõ németek és a magyar csendõ-
rök nagyszabású közös hajtóvadászatot
indítottak Szõnyi partizáncsoportja ellen.
Heves tûzharcok alakultak ki a két fél
között, egy hónap alatt a csoportot telje-
sen felmorzsolták. Végül Szõnyi egyedül
maradt, szeptember 7-én Kissikátor köz-
ség határában, az akkor még meglévõ
Macskás-tanyán õt is agyonlõtték.

A háború után az új hatalom beható
nyomozást indított a partizánok ügyé-
ben, és megállapították, hogy Szõnyit
egy Tóth Gyula nevû csendõrparancs-
nok lõtte le géppisztolysorozattal.

Én magam jól ismerem a területet, pá-
lyám elsõ idõszakában, a ’60-as években
erdõfeltárási, útépítési munkákat  végez-
tünk kollégáimmal, azokban az erdõk-
ben gyakran megfordultam. A környezõ
lakosság körében sokféle változatban élt
Szõnyi Márton története, sokszor fantá-
ziával feltupírozott eseteket meséltek el
kérdéseimre. Többek szerint a férfi a
Macskás-tanya gazdájának lányával volt
kapcsolatban, és amikor az aludt az istál-
ló jászolában, az apa kihívta a csendõrö-
ket, akik agyonlõtték. Egy idõs ember
úgy mesélte el a történetet, hogy a feldü-
hödött gazda vasvillával szúrta agyon a
partizánvezért.

Mindenesetre szomorú véget ért egy
kalandokban bõvelkedõ életpálya. A
Hangonyi-tónál a földet érés közelében
egy emléktábla jelzi Szõnyi Márton és
csapatának háborús történetét. 
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