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A HADAPRÓD ISKOLÁBAN 

A 15 éves Egán Ivánt áthelyezték a frissen alakult ma-
rosvásárhelyi honvéd gyorsfegyvernemi hadapródiskola 
páncélos tagozatára, itt tanult 1944-ben is. Ebben az év-
ben Románia augusztus 26-án „szövetségesből” ellenség 
lett, és a szovjet Vörös Hadsereggel karöltve megtámadta 
Magyarországot. Augusztus 28-ra emiatt a hadapródisko-
la növendékeit berendelték nyári szabadságukról Maros-
vásárhelyre, hogy segédkezzenek az iskola kiürítésénél, 
illetve, hogy a háborús helyzet alakulásának tükrében be-
vethetőek legyenek. 

EGYBŐL A HADSEREGBEN

A felsőbb évfolya-
mokat 1944. au-
gusztus 30-án for-
málisan besorozták 
a honvédségbe, 
Egán Iván Pál innen-
től katonaként vett 
részt a II. világhá-
borúban. Alakula-
tát Abaúj-Torna me-
gyébe vezényelték, 
Telkibánya körzeté-
ben kellett védőál-
lásokat kiépíteniük. 
Október 11-én pa-
rancsot kaptak a ki-
ürítésre, következő 

állomáshelyük a dunántúli Vasvár lett, ahova viszontagsá-
gos úton, 3 hét alatt jutottak el. Vasvári állomáshelyüket 
a növendékek haszontalannak ítélték, részt akartak venni 
a harcokban parancs nélkül is, a beléjük nevelt hazasze-
retet erre ösztönözte a fiatalokat. November elején 24-
en, vagyis egy szakasznyian, teherautón, felfegyverkezve 
megkíséreltek a frontra jutni, ám pár kilométer megtétele 
után Tibay Sándor százados utolérve őket visszatérítet-
te a harcolni indulókat. Pár nappal később Egán Iván és 
4 osztálytársa úgy 
döntöttek, hogy ki-
sebb csapatban kí-
sérlik a szökést, 
mivel nem adták 
fel eredeti tervü-
ket, szerettek vol-
na részt venni a fő-
város védelmében. 
Teljes menetfel-
szerelésben éjjel 2 
órakor hálótermük 
ablakain át jutot-
tak az utcára, majd 
erőltetett menet-
ben északkelet felé 
indultak. Puskával 
a vállukon szabá-
lyos őrjárat látsza-
tát keltették, köny-
nyen átjutottak az 
országúti ellenőr-
zőpontokon, teher-
autókra felszállva 
késő délután Buda-
pest határára értek. 

Itt úgy döntöttek, hogy 
a budapesti lakos Egán 
Iván nővérének lakásá-
ra mennek, és ott lete-
szik fegyvereiket, majd 
másnap együtt mennek 
ki a harcvonalra. Reg-
gel 8 órakor találkoztak 
és Vecsés külterületé-
ig mentek, ahol az Atti-
la-vonal nevű védelmi 
állást alakították ki a né-
met és magyar csapatok. Az arcvonal itt, Vecsés és Üllő 
között terült el. Az itt állomásozó 1. páncélos hadosztály 
parancsnokságán jelentkeztek, amelyet egy Juhállás 
nevű majorsági központban alakítottak ki. 

A PÁNCÉLTÖRŐ ÁGYÚK MESTERE 

A tisztek előtt őszintén feltárták szökésük történetét, szán-
dékaikat, hogy harcolni szeretnének, miközben jól tudták, 
hogy tettükért hadbíróság elé kerülhetnek. Ám a szoron-
gatott helyzetben lévő alakulat parancsnokságán megha-
tódva a fiúk hősiességétől, megköszönték függelemsérté-
süket és a frontvonalra vezényelték őket. Egán Iván iránt 
különös figyelmet tanúsítottak, mivel közlése szerint jól 
értett a páncéltörő ágyúk kezeléséhez, ezért egy páncél-
törő egységhez került, itt egy alegység parancsnok lett. 
A Juhálláson lévő központ ellen intézett egyik ellenséges 
támadás közben a páncéltörő ágyúk tüzét fedezék helyett 
közvetlenül a harcálláspontról irányította, komoly bátor-
ságról téve tanúbizonyságot, miközben egy becsapódó 
szovjet aknagránáttól súlyosan megsebesült. Még a men-
tőkocsiban, 1944. 
november 16-án hősi 
halált halt. A köze-
li Cinkotán temették 
el, ma a családi sír-
boltban, Bucsu köz-
ségben nyugszik. A 
Honvédelmi Minisz-
térium Rehabilitációs 
Bizottsága 1993. má-
jus 12-én a haza vé-
delmében tett hősies 
helytállásáért posz-
tumusz hadnaggyá 
léptette elő. Emléké-
re a Magyar Patrióták 
Közössége 2019-ben 
kopjafát állított az ül-
lői temetőben. 

A KEZDETEK

E G Á N  I V Á N  P Á L  1927. január 25-én született Bu-
dapesten. Szülei borostyánkői dr. Egán Imre jogász, po-
litikus és puhoni Horváth Mária földbirtokosok. A család 
ír származású, eredeti nevük O’Egan, 1809-ben kerültek 
Magyarországra, Pozsonyban telepedtek le. Egán Iván Pál 
keresztszülei Héjjas Iván és Prónay Pál, édesapja barátai, 
tőlük kapta két keresztnevét. Az elemi iskolát Budapesten 
végezte majd a soproni M. Kir. Rákóczi Ferenc Honvéd Re-
áliskola és Nevelő Intézetben tanult tovább. Az első évfo-
lyamot Sopronban végezte 1937-ben, ekkor a képzés át-
került Kőszegre, itt tanult 1941-ig. Az iskolát elvégezve a 
Budapesti Műszaki Akadémia M. Kir. Honvéd Repülő Ha-
dapródiskola hallgatója lett 1942 szeptemberéig, amikor 
az iskolát megszüntették. 

EGÁN IVÁN PÁL
(1927-1944)

„Ősi ellenség hiába tör ránk
Reszket majd tőlünk az egész világ…” 


