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HARC A CSÍKI-HAVASOKBAN

1944. augusztus 28. 
környékén jelentek 
meg az első szovjet 
csapatok az észak-er-
délyi határ közelében. 
A magyar 2. hadsereg 
rövid, elkeseredett 
csatákban vereséget 
szenvedett. Ugyan-
akkor azonban a Csí-
ki-havasokban, a Gy-
imesi-szorosban és 
környékén még tar-
totta magát és védte a 
határt a 32. hegyi ha-
tárvadász zászlóaljhoz 
tartozó harccsoport, 
Sebő Ödön főhadnagy 
parancsnoksága alatt. Fiatal kora ellenére – 24 éves 
volt – már zászlóaljat vezethetett, mivel a hadsereg szo-
rult helyzetében nagy hiány volt tisztekből. Az ellenség 
megjelenésekor átvette a völgyben levő magyar és né-
met csapatok felett a parancsnokságot, és megszervez-
te a határvonalon a védelmet. Ezt a határszakaszt Sebő 
Ödön mihályszállási és gyimesbükki őrse próbálta meg-
védeni a rázúduló, nagyméretű szovjet túlerővel szem-
ben. A harcok 2-3 hétig is elhúzódtak a sikeres ellenál-
lás miatt. Hősiesen és olyan sikeresen harcolt, hogy a 
szovjet parancsnokság nagy erőket sejtett Gyimesbükk 
környékén, s ezért dél felől, kerülővel folytatta támadá-
sát. A kitartó magyar ellenállás miatt tehát a frontális 
támadás helyett inkább szép lassan megkerülte és két 
hét alatt megpróbálta körbe keríteni a védőket a Vörös 
Hadsereg. Sebő főhadnagy a kitörést is megszervezte. 
1944. szeptember 16-án este megkezdte a csapatai ki-
vonását a völgyből egy hatalmas vihar közepette. A Ko-
vás-patakán keresztül sikeresen kijutott a Felcsíki-me-
dencébe, Csíkszentdomokosra. 

„A HALÁLRA ÍTÉLT ZÁSZLÓALJ” 

Szeptember végén, miután az ellenséges erők már mesz-
sze a hátukban jártak, harcolva törtek ki a bekerítésből, 
és vonultak északra Nyíregyháza irányában. Feladatuk 
utóvédként az volt, hogy lassítsák az előnyomuló ellen-
ség mozgását, és biztosítsák a főerők zavartalan vissza-
vonulását. A Gyimesi-szorosból való kitörés után Sebő 
Ödön a 22. gyalog tábori pótezred zászlóaljának parancs-

nokaként a rábízott 
katonákat folyamatos 
utóvédharcokban to-
vább vezette „halálra 
ítélt zászlóaljként”. Az 
orosz front előrenyo-
mulása miatt jófor-
mán soha nem állha-
tott meg, csapattestét 
állandóan mozogva és 
harcolva tovább ve-
zette a Felvidéken és 
Csehországon keresz-
tül egészen Német-
országig. Nem akarta 
magát a szovjeteknek 
megadni.

AMERIKAI FOGSÁGBAN ÉS ÜLDÖZÖTTEN

1945. április végén Naumburg város közelében amerikai 
fogságba esett, több fogolytábort is megjárt, mire kisza-
badult. 1946 tavaszán érkezett vissza Magyarországra, 
nem hitte, hogy a szovjet megszállás sokáig fog tartani, de 
e hitében csalódnia kellett. Az ÁVO börtönét is megjárta. 
Üldözött egykori katonatisztként sehol nem talált állást, 
végül egy, a háború alatt a nagyszülők által segített zsi-
dó családdal való kapcsolatának köszönhetően lett mun-
kája, és dolgozhatott a székesfehérvári vas- és műszaki 
üzletben. Emlékiratait 1999-ben adták ki „A halálra ítélt 
zászlóalj” címmel, melyben leírja viszontagságos élmé-
nyeit a II. világháborúban és az az utáni zavaros időkben. 

2004-ben, 83 évesen hunyt el hunyt el. Életéről doku-
mentumfilm készült, Gyimesbükkön szobor is őrzi emlékét.

A KEZDETEK ÉS A KATONAI PÁLYA 

S E B Ő  Ö D Ö N  1920 július 17-én született Nagykani-
zsán, édesapja Sprung Károlyként született, ő magyarosí-
totta a család nevét Sebőre. Székesfehérváron a felsőke-
reskedelmi iskolában érettségizett 1938-ban. 18 évesen 
már bevonult katonának az 1. budapesti gyalogezredhez. 
1940-ben a hadapródiskola elvégzése után felvették a Lu-
dovika Akadémiára, itt továbbtanulva 1942-ben hadnagy-
gyá avatták, évfolyamában kiemelkedő eredményeket ért 
el. Ő maga kérte, hogy Gyimesfelsőlokra helyezzék a 32. 
határvadász zászlóaljhoz. 1944 januárjában főhadnaggyá 
nevezték ki, és tavasszal megkapta a gyimesbükki őrs pa-
rancsnoki tisztét is. 
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„A halálra ítélt  
zászlóalj hőse”


