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Előszó
„Hol vannak a katonák?” – kérdezte sok száz, ezer aggódó család a második világháború nehéz éveiben, majd a békekötés után,
amikor egyre csak késtek a várva-várt hadifogoly vonatok. Amikor
meg megérkeztek, a hozott hírekből azzal kellett szembesülni, hogy
a szeretett fiú, apa, testvér, férj már nincs többé, mert korábban ott
maradt valahol a Don partján, a Pripjaty-mocsarakban, a brjanszki
erdőkben, Galícia hegyes-dombos vidékén, mert a hirtelen előretörő orosz páncélosok elleni elkeseredett, szívós védelem és a gyors
visszavonulás során elmaradtak egymás mellől a bajtársak, szétszakadtak a kötelékek, s csak egy újabb harcszünetben lehetett számba
venni, hogy ki tudott visszavonulni, ki maradt le, s ki kit látott utoljára. A zűrzavarban
természetesen szárnyra kaptak álhírek is, s azután nagy volt az öröm, ha két-három nap
múlva az eltűnt raj, szakasz mégis előkerült, bevonult a többiekhez. Bajtársak hozták haza
azután azokat a rossz híreket is, hogy az ismerős, a falubeli, a rokon fogságba esett valahol
a fronton, de a kegyetlen orosz hadifogolytáborokban, az embertelen munkakörülmények,
a gyenge koszt, a szélsőséges időjárás lassan fölemésztette erejét, s valamelyik tábor közös
sírjában pihen. Sem az előbbieknek, sem az utóbbiaknak nem adatott meg az igazi végtisztesség, jobb esetben, harcszünetben, a helyben talált deszkákból ácsolt koporsókban, esetleg
saját ruhájában, köpenyével letakarva földelték el a bajtársat, de a túlnyomó többségnek a
jeltelen tömegsír jutott. Ma is sok még a fehér folt, ma sem tudja sok család, hol is nyugszik
szerette.
XX. századunk két nagy világégésében a magyar katona számos hadszíntéren küzdött
számára idegen, vélt, vagy ténylegesen valós érdekekért. A második világháborúban az ukrajnai hadjáratot, majd a doni poklot, a partizánháborúkat esetleg túlélő magyar honvédnek
1944 őszétől már saját hazája védelmében kellett fegyvert fognia a Tisza, majd a Duna
mentén, a Dunántúlon, s végül 1945 tavaszán kiszorult saját földjéről. A szerencsésebbek
hamar hazatérhettek a nyugati fogságból, bár ott sem volt minden tábor emberséges, a genfi
konvenciókat következetesen érvényesítő, gondoljunk csak a megaláztatásokkal teljes franciaországi lágerekre, de a Szovjetunióba hurcoltakra bizony több évnyi embertelen fogság
várt.
A katonák mellett a totális háború logikája szerint a katonaköteles korhoz közelítő fiúkra is mind a német (és természetesen a magyar), mind az orosz hadseregben honvédelmi
szolgálat várt, s a magyarországi leventék hamarosan a honvédség tagjai mellett találták
magukat, mint kisegítők. Őket is kivezényelték, kihurcolták nyugatra, korán belekóstoltak
a háború borzalmaiba. És ha nagy nehezen hazavergődtek falujukba, a megszállók vitték el
őket hadifogságba, mert rájuk sütötték a bélyeget, hogy katonák voltak.
A második világháborúban a tuzséri katonák is kivették részüket a véráldozatokból. A
fiatalok elsősorban a nyíregyházi és nyírbátori, valamint a megyéhez viszonylag közeli laktanyákban, Kassán, Ungváron, Munkácson teljesítettek szolgálatot. A falu első hősi halottainak értesítői a Don-kanyarból érkeztek 1943 elején. Jó néhányan szolgáltak a Donhoz kivezényelt VII. hadtestbeli 23. könnyű hadosztály egyes alosztályaiban, a kassai 4. gépkocsizó
lövész zászlóaljban, a nyíregyházi 12. gyalogezredben. A m. királyi II. Rákóczi Ferenc 12.
honvéd gyalogezred azok közé az alakulatok közé tartozott, melyet 1942 őszén váltásként


vezényeltek ki a Don-kanyarba. A váltás közben érte őket a szovjet nagy áttörés 1943. január
15-én, s mai tudásunk szerint bátran mondhatjuk, hogy a 2. magyar hadsereg egyik legnagyobb véres veszteséget szenvedő ezrede éppen a nyíregyházi volt. De a szenvedések még
nem értek véget, hiszen hazatértük után alig egy évvel ismét mozgósították a nyíregyházi
és nyírbátori zászlóaljakat, s immár az 1. hadseregbeli 24. gyaloghadosztály kötelékében
vonultak fel Galíciába, s vették fel újra a harcot a szovjetekkel. Swiety Jozef katonatemetőjében sok szabolcsi fiatal, meglett férfi alussza örök álmát. A gyalogság harcát segítette a
nyíregyházi 6. majd 22. és a munkácsi 24. tábori tüzérosztály, melyek kötelékében szintén
szolgáltak a faluból.
A legmagyarabb fegyvernem, a huszárság között is szép számmal akadtak tuzsériak.
Olyanok is, akik az első világháborút megjárva, immár tartalékosként vettek részt a Felvidék visszacsatolásában. A fiatalok, főleg a sorállomány, ott voltak 1941-ben az ukrajnai
hadjáratban, majd büszkén meneteltek Horthy Miklós kormányzó előtt 1941. november
17-én, Nyíregyházán a díszszemlén, s hozták haza Tuzsérra a magyar huszár dicsőségét.
Ott voltak azután 1944 nyarán a Pripjaty-mocsarak poklában, ugyanott, ahol elődeik a nyíregyházi császári és királyi 14. huszárezred katonái az I. világháborúban. Ott azonban akkor
egyenlő erők és fegyverek álltak egymással szemben! 1944-ben a magyar huszár a félelmetes
orosz T-34-es tankkal vette fel a küzdelmet, s az ősöktől örökölt huszárszellem segítségével,
veszteségekkel ugyan, de kitért a halálos ölelés elől. 1944 augusztusában Varsóba, a varsói
felkelés idején pedig megmutatta, hogy a gyilkos háború sem feledteti a két testvérnép örök
barátságát, minden német követelés, fenyegetés ellenére a nyíregyházi huszárhadosztály sok
segítséget adott a lengyel felkelőknek, élelemmel, gyógyszerrel, lőszerrel és fegyverrel segítette harcukat, két közlekedési utat biztosítva számukra az arcvonalon. Mindez ma is elevenen él a lengyelek emlékezetében.
A huszárok mellett a másik, elitnek tekintett fegyvernemben is szép számmal szolgáltak tuzsériak. Észak-Szabolcsról lévén szó, sokukat sorozták az 1939 márciusa után frissen
felállított határvadász és hegyivadász alakulatokhoz Rahóra, Nagybereznára, Körösmezőre,
Vezérszállásra, Felsővisóra.
Külön kell szólnunk herceg Odescalchi Miklós repülő hadnagyról, aki a lehetetlent kísérelte meg: 1944 júniusában a hajdúböszörményi repülőtérről felszállva gépével a szövetségesekhez akart repülni Olaszországba, hogy felvegye velük a kapcsolatot, s meggyorsítsa
Magyarország kiválását az immár értelmetlenné vált háborúból. Küldetése nem járt sikerrel,
fiatal életét a bitófán fejezte be.
A II. világháború ismert és névtelen hőseinek emlékét őriznünk kell! Őriznünk úgy, hogy
emlékjelet készítünk, emlékműveket állítunk, s azokra felvéssük nevüket. Így már ismertté
tesszük őket, már van egy hely, ahol emlékezhetünk rájuk, ahová letehetjük az emlékezés
virágait.
Ismertté kell tenni őket úgy is, ahogyan Klicsu Ferenc teszi, hogy könyvben gyűjti össze
mindazokat a még fellelhető adatokat, fényképeket a II. világháborúban különböző időkben
és helyőrségekben szolgáló tuzsériakról, hogy ezzel is megőrizze, megőrizzük nevüket, emléküket, s példaként állíthassuk őket az ifjabb generációk elé.
Dr. Bene János igazgató
Jósa András Múzeum,
Nyíregyháza



Köszöntő
Tisztelt Olvasó!
E kiadványt kézben tartva talán van még, akiben megelevenedik a múlt. Egy-egy gyerekkori élmény, elbeszélés, vagy
nagyon is valós családi történet. Van, ahol tragédia kíséri, van
ahol hazatérő hozzátartozó öröme és hálája enged utat az
emlékezésnek. Hála azért, mert hazajött a fiú, a férj, a családapa, olyan is, aki háromévesen látta először a kislányát... Legtöbben lefogyva, meggyötörve, el nem múló fájdalmakkal a
lelkében-testében, de a szerettei között élve próbálta feledni,
feldolgozni a feldolgozhatatlant. Szembesülni a történelem
viharaival, bújni a történelemkönyveket, hogy megértsen valamit abból, ami vele történt akkor, ott a hadszíntéren, a fogolytáborban, a lágerben.
Van, akiből kiszakadtak az élmények, van, aki magába zárta – feldolgozva, vagy
feldolgozatlanul.
Sokféle történet gondolható azok mögé a fotók mögé, amelyeket e kiadványban
találunk. Persze az egyéni sorsok mögött ott a történelem, melynek igazságait, elhallgatott vagy megmásított tényeit, tévedéseit ma is keressük. Homályos pontjait
értelmezzük, elferdített igazságait feltárni igyekszünk. Ahogyan e könyv szerzője
is azon munkálkodik: miként lehet a múltban gyökerező hitet, meggyőződést, tragédiát és egymásra találást megmutatni a jelenkor érdeklődőinek. Hogyan lehet
a közös múltból építkezve, egymás megismerésével megkeresve a közös pontokat
rátalálni a felismerésre: egyek vagyunk, egy hazát szolgáltunk a történelem viharos
századaiban…
Magam nagyra értékelem a szerző törekvéseit, hiánypótló munkájához a továbbiakban is erőt, kitartást kívánok!
Seszták Oszkár
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke



Bevezetés

A

könyv alapjául szolgáló kiállítás a II. világháború európai
hadszínterein történő befejezésének 65. évfordulója alkalmából készült. Eddigi életem felét a szocializmusban éltem le. Kisdobosként, később úttörőként áprilisban és májusban a dicsőséges
Vörös Hadsereg katonáira kellett nagy tisztelettel emlékeznünk.
Azóta is gyakran gondolkodóba ejt, hol voltak, s hol vannak a mi
katonáink?
Persze akkoriban a róluk való megemlékezés tabunak számított,
hiszen a Magyar Királyi Honvédség tisztjei és bakái egy másik
szövetségi rendszer katonái voltak, ezért a háború végén a „Jaj a
legyőzötteknek”-elv érvényesült velük szemben, s a horthysta, fasiszta, revizionista (mármár egybeolvadó jelzőkön) kívül mással nem nagyon illették őket. Majd jött a rendszerváltás, de a kárpótláson kívül - amit a sanyarú hadifogoly évekért kaptak - más nemigen
történt velük, holott nem hiszem, hogy a magyar katona szégyent hozott volna hazájára.
Igaz ugyan, hogy nem a Magyar Királyi Honvédség volt a legkorszerűbb a harcoló
felek között, de hála a győri programnak, a háború utolsó éveiben már valamivel túlléptünk szomszédjaink felkészültségén mind technikai színvonalban, mind harci szellemben. Persze a két nagyhatalommal szemben (Németország, valamint az USA által
támogatott Szovjetunió) óriási hátrányban voltunk. Katonáink számos csatateret jártak
be a Brjanszki-erdőtől a Pripjaty-mocsarakon át Dániáig, a Don-kanyartól Galícián át
a Kárpátok hágóiig. Aztán természetesen a dél-erdélyi csatatereket (Torda, Arad), illetve
szűkebb pátriánk hadműveleti területeit is ide kell sorolnom (a tiszai hídfők, Budapest,
Dunántúl). Hatalmas kiterjedésű területen, több tízezer elesett magyar katona alussza
örök álmát - többségük határainkon kívül.
Számos haditett, valamint súlyos, véres vereségek, veszteségek is fűződnek nevükhöz.
Ne feledkezzünk meg az 1938-41 közötti örömteli országgyarapításokról, de a súlyos
veszteségekkel járó és kijózanító 1941-es Szovjetunió elleni hadjáratról sem. Ezt követte
az 1942-43-as Don-menti csatározás, ahol mind emberben, mind anyagban óriási áldozatokat kívánt Mars, a hadisten. 1944-ben tavasztól őszig védték katonáink az Árpád-vonalat, a Kárpátok átjáróit, s csak azért adták fel védelmi rendszerüket, mert az oroszok a
Kárpátok déli hágóin átkelve már Nyíregyházát is elfoglalták. Tordánál egy hónapig nem
tudtak a szovjet-román csapatok átjutni, Csap kilencszer(!) cserélt gazdát, Budapestet
közel két hónapig ostromolta az orosz-román hadsereg.
1945. május 9-én csak a harcokat szüntették be a szemben álló felek, de hazánk számtalan fiára sanyarú hadifogoly évek vártak nyugaton és keleten egyaránt. A hírhedt francia
Mailly le Camptól a szovjeti Vorkutáig több százezer honfitársunk ette a hadifoglyok (illetve az egyszerűen „málenkij robotra” elhurcolt civilek) sokszor ehetetlen fekete kenyerét.
Számtalan magyar katona pihen sötét bánya vagy erdő mélyén valahol a jeges pusztákon,
jeltelen sírokban.


A háborúkhoz természetesen katonák kellenek, így a mi településünk is számos férfit
adott ehhez az öldöklő és embert próbáló időszakhoz. Tuzsér községből ebben az időszakban több mint kétszázan öltötték magukra a mundért, persze nem egyszerre és egy
időben. Sokan tartalékosként, mások tényleges katona idejük alatt kerültek ki a harcmezőkre, csataterekre. Számosan vettek részt a területszerzések mámorító bevonulásain,
majd az öldöklő csatározásokban. Az első veszteségek a Don-kanyarból érkeztek, majd
ezt követte az 1944-es „Kárpátoki csatatér” elesetteinek értesítői, aztán a magyarországi
harcok veszteségei. A háborús veszteségekkel nem nagyon tudunk elszámolni, hiszen sokuknak veszett nyoma örökre a csatározások folyamán, valamelyik hadifogolytáborban,
vagy már az oda vezető úton. Sokukat hiába várták haza családtagjaik, egyszerűen nem
lehet tudni, hol alusszák örök álmukat.
A könyv anyagát az elmúlt 10 évben kutattam fel, de sajnos még így sem tudom teljesnek nevezni az elvégzett munkát. Sokukat nem lehetett beazonosítani, leszármazottakat
felkutatni pedig már-már a lehetetlen kategóriát súrolta. Az itteni idősebb korosztály segítsége nélkül nem tudtam volna ily gazdaggá tenni e könyvet. Köszönöm mindazoknak,
akik segítették munkámat, adatok-fotók-dokumentumok szolgáltatásával, NémetországBudapest-Nagykőrös-Kisvárda s a környező településekről.
Emlékezzünk tehát a Magyar Királyi Honvédség intézményére, valamint a tuzséri katonákra, akik „csak” esküjükhöz híven cselekedtek e vérzivataros időszakban: szolgálták a
Hazát!
Klicsu Ferenc



Háborús arcképcsarnok
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Bagics Sándor tizedes
(1914 - 1992)

Katonai múltja nem ismert. Gáloson
esik szovjet hadifogságba 1944. november 2-án. A barizoi táborból 1947. június 17-én érkezik haza.

Bálint Miklós honvéd
(1918 - 1974)

Katonai múltja csak részben ismert.
A 3. hv. zlj.-nál teljesített katonai szolgálatot, Rahón. Szovjet hadifogságban
volt.
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Barabás Albert honvéd
(1921 - 1986)

A nagyváradi 25. gy. e. III. zlj.-nál töltötte tényleges katona idejét, Nagykárolyban. Innen 1943. november 18-i
hatállyal egészségügyi okok miatt leszerelik.

Barabás András honvéd
(1901 - 1982)

Katonai múltja nem ismert.
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Barabás Balázs honvéd
(1910 - 1971)

Többször behívják katonának, először
1933. május 6-án, a nyíregyházi 6. táb.
tü. oszt.-hoz. Feltételezhetően részt vett
a felvidéki és erdélyi bevonulásokban.
Szakács volt.

Barabás János honvéd
(1892 - 1971)

Szolgált az I. vh.-ban és részt vett a felvidéki bevonuláson.
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Barabás Kálmán őrvezető
(1914 - 1991)

Katonai múltja csak részleteiben ismert.
Tényleges katona idejét a méneskarnál
töltötte.
1944. árpilis 4-én vonul be újra katonának a kassai VIII. hdt. 24/4 fogatolt
vonatosztályába.
Alakulatával kikerül a galíciai hadszíntérre, majd a folyamatos visszavonulást
követően október 24-én jobb lábfej törést szenved. Kassai, szombathelyi és
nemetországi ápolás után 1945. május
4-én esik amerikai hadifogságba Rotach
környékén. A weideni fogolytáborból
1946 áprilisában érkezik haza.

Bardi István honvéd
(1913 - 1988)

Mint munkaszolgálatos vesz részt a háborúban, így esik szovjet hadifogságba.
A romániai Konstancából kerül haza
1945 őszén, amikor felfüggesztik a magyar hadifoglyok kiszállítását Szovjetunióba.
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Battyányi Lajos honvéd
(1917 - 1982)

1939. október 5-én kezdi meg tényleges katonai szolgálatát Esztergomban, a
VIII. ö. utász zlj.-nál. Később az alakulat átköltözik először Szatmárnémetibe,
majd a végleges helye Huszt lesz.
Később is többször behívják, rövid időkre. Alakulatával esik szovjet hadifogságba 1944. november 20-án, ahonnan
1946. március 7-én szabadul.

Becze László őrvezető
(1922 - 2002)

Tényleges katonai szolgálatát 1942. október 12-én kezdi meg Ungváron a 102.
rep. dd.-nál. Lövész kiképzés után részt
vett egy légcsavaros felderítő repülőgépszerelő tanfolyamon, ami 10 hónapig
tartott, helyben. A front közeledtével
kiürítik a repülőteret, így pl. Tuzséron és
Hegyfaluban is hosszabb ideig állomásoznak. Fokozatosan sodródnak nyugat
felé, ahol végül is 1945. március 3-án
német területen amerikai hadifogságba
esik.
A gyűjtőtáborból idővel franciaországi
lágerekbe szállítják át őt, ahonnan társával megszöknek, 1945 szeptemberében
érkeznek haza.
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Bíró Balázs honvéd
(1903 - 1943)

A m. kir. VII. hadtest, 23. k. hadosztályának VII. fogatolt vonatosztály katonájaként 1942-ben vonul el a keleti
frontra, ahol a doni áttörésnél fejlövés
következtében hősi halált hal.
Nyughelye a gontscharowkai katonai temetőben van. A Magyar Bronz Vitézségi Érmet, s a hozzá tartozó igazolványt
1943 augusztusában postázták a családjának.

Bíró Barna honvéd
(1922 - 1984)

Katonai múltja nem ismert.
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Bíró Ferenc őrvezető
(1913 - 1990)

1935. március 1-jén kezdi meg katonai
szolgálatát a nyíregyházi 12. gy. e. II.
zlj.-nál.
Katona idejének letelte után, 1939. március 15-én mozgósítják, amikor is Kárpátalját foglalja vissza a magyar honvédség. Ekkor Nagybereznára, a 26. hv.
zlj.-hoz vonul be, ill.Ungvárra, ezt követően kerül az alakulat Nagybereznára.
Később behívják Munkácsra is, majd
mozgósítják 1944. május 10-én, és 1945.
április 3-ig frontszolgálatot lát el. Ekkor
esik szovjet fogságba, melyből 1948. július 28-án tér haza.

Bíró János honvéd
(1916 - 1982)

Katonai múltja nem ismert, tartalékosként hegyi alakulatnál szolgált.
(A képen az álló alak.)
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Bíró Kálmán honvéd
(1910 - 1973)

Katonai múltja nem ismert.

Bíró Sámuel honvéd
(1904 - 1979)

Katonai múltja nem ismert.
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Bíró Sándor honvéd
(1908 - 1998)

A nyíregyházi 4. hu. e.-ben mint huszár
teljesít katonai szolgálatot, többször behívják tartalékosként.
1939-ben Kárpátalja visszaszerzésében
részt vesz alakulatával.

Bodnár János honvéd
(1912 - 1957)

Katonai múltjáról keveset tudunk, feltételezhetően 1943-ban fogságba eséséig
megszálló alakulat katonájaként részt
vett a háborús eseményekben.
1943. szeptember 1. - 1947. október 31.
között szovjet hadifogoly.
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Bóka Gyula levente
(1926 - )

1944 őszén, a leventék általános mozgósításakor elindítják őket nyugat felé.
Sajóvámosnál egyik cimborájával, Révész P. Alberttel lemarad a többiektől és
hazafelé indulnak.
Zemplénagárdnál szeretnének átjönni,
de a csellengő katonákat, leventéket a
tábori csendőrség szedi össze, s beosztják őket a 16. gy. e. eü. oszlopába. 1945.
március 28-án esik orosz hadifogságba
és Molotovba, (Perm) a Káma partjára
szállítják. Több lágerben is megfordul,
1947. augusztus 3-án kerül haza.

Bóka István tizedes
(1909 - 1985)

Katonai múltjáról keveset tudunk, Nyíregyházán teljesített katonai szolgálatot
az Árok utcai laktanyában. Híradós katona volt.
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Boros Áron honvéd
(1899 - 1979)

Katonai múltjáról keveset tudunk, szolgált az I. vh.-ban is az olasz fronton.
Mint tartalékos, részt vett a Felvidék
visszacsatolásában 1938-ban.

Boros Béla tizedes
(1921 - 1981)

1942. október 5-én vonul be katonának
a 2. hv. zlj. - későbbi 12. hgyv. zlj. - árkász századához, Felsővisóra. Az alakulat 1944 tavaszán vonul el a galíciai hadszíntérre, mellyel ő is tart. Folyamatos
nyugatra sodródást követően 1945.május 3-án kerül amerikai fogságba, melyből 1945. október 18-án tér haza.
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Boros Elek levente
(1923 - 2003)

1944 őszén mozgósították a leventéket
és útnak indítják őket nyugat felé.
Több napi gyaloglás után, - megunva a
komiszkenyeret - néhány társával megszökik, s elindul hazafelé.
Miután hazaérkezik, az oroszok többször is elhajtják kisebb munkákra. Pl. a
komorói hidas építése, a záhonyi felrobbantott híd, valamint a megrongált vasúti objektumok helyreállítása, javítása
céljából.

Boros Ferenc honvéd
(1912 - 1977)

Katonai múltja nem ismert. Részt vett
valamelyik országgyarapítással járó bevonulásban.
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Boros Gyula szakaszvezető
(1914 - 1981)

Katonai múltjáról keveset tudunk, csupán annyit, hogy 1 évet volt szovjet fogságban.

Boros József honvéd
(1923 - ?)

Katonai múltja nem ismert.
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Boros Károly honvéd
(? - ?)

Katonai múltja ismeretlen, részt vett a
felvidéki bevonulásban.

Boros Sándor honvéd
(1908 - 1945)

Sorsáról keveset tudunk, Ungváron szolgált, mint géppuskás. Alakulata lehetett
a 24/I. gy. e., vagy az 5. gk. lövész zlj.
Ungváron esik hadifogságba 1944. október 25-én.
A családot a hadifogságból hazatérő társai értesítették, hogy ő a szolyvai
(Kárpátalja) hadifogoly-táborban lelte
halálát.
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Csobai Mihály honvéd
(1920 - ?)

Sorsa ismeretlen. Hősi halált halt.

Csontos András őrvezető
(1920 - 1985)

1941 októberében vonult be katonai
szolgálatra Rahóra a 3. hv. zlj.-hoz (a későbbi 13. hgyv. zlj.) Szovjet hadifogságból megszökött, feltételezhetően még
magyar területen.
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Csontos Lajos honvéd
(1920 - 1944)

A nyíregyházi 12/II. zlj. 6. sz.-ban teljesítette katonai szolgálatát, a Kárpátokon
túli területen, Galíciában.
A m. kir. 1. hds. kötelékében Stanislawnál gránáttalálattól hősi halált hal.

Dancs István honvéd
(1920 - 2002)

1941 októberében vonult be katonai
szolgálatra Kassára, a 4. gk. löv. zlj.-hoz.
Alakulata a Kárpátok előtti és Dél-Erdélyi csatatereken harcolt. A folyamatos
visszavonulás egy alkalmas pillanatában
alakulatától lemaradt, így számára befejeződött a II. világháború.
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Dancs Pál honvéd
(1921 - 1944)

A kassai 4. gk. lövész zlj. katonájaként
vett részt a galíciai hadműveletekben,
ahol aknaszilánktól kapott sérülésébe
belehal Swiety Jozef-nél. Nyughelye a
helyi katonai temetőben van.

Dankó István honvéd
(1922 - 1976)

1943. október 4-én vonult be katonai
szolgálatra Kassára, a VIII. híradó zlj.hoz. 1944. augusztus 20. - 1945. május 9.
között frontszolgálatot lát el. Ekkortól
1948. augusztus 17-ig szovjet fogságban
van.
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Deregi Balázs honvéd
(1910 - 1961)

1944. augusztus 28-án hívják be Szombathelyre a 807/4. sz. munkás zlj.-hoz.
Alakulata nyugatra sodródik, s ő 1945.
április 16-án kerül amerikai fogságba.
Innen még az év november 5-én hazatér.

Deregi Miklós honvéd
(1903 - 1943)

A 2. magyar hadsereg doni visszavonulásakor aknatalálattól hősi halált hal,
ismeretlen helyen és időpontban. Elmondás szerint fogatolt vonatoszlopnál
teljesített katonai szolgálatot.
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Dóczi József honvéd
(1921 - 1981)

1942 októberében kezdi meg katonai
szolgálatát a 2. gk. löv. zlj.-nál.
A háború során súlyos sérülést szenved,
melynek kapcsán a bal lába térd alatt
amputálásra kerül. Mint sebesült, németországi kórházakba kerül, s innen tér
haza 1946. május 20-án.

Eszenyi Sándor honvéd
(1912 - 1984)

A 2. magyar hadsereg kötelékében részt
vesz a Don-menti harcokban. A visszavonulás folyamán súlyos fagyási sérüléseket szenved. „Jobb oldali lábfej összes
ujjának hiánya, bal oldali lábfejen az V.
ujj hiánya, mindkét kéz II. V. ujj részbeni csonkolású fogásképtelenség, járási
bizonytalanság.”
Ez áll a dokumentumaiban. 100%-os
hadirokkantként éli további életét.
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Fancsali András munkaszolgálatos (1925 - )

1944 tavaszától Budapesten tartózkodik. Az október 15-i nyilas hatalomátvétel után neki, mint leventének be kellett volna vonulnia katonai szolgálatra,
amit ő elmulasztott. A nyilas hatóságok
ezért munkaszolgálatra kötelezik több
társával. A Duna budai oldalán lövészárkokat ásatnak velük a közeledő szovjet
hadsereg miatt. Ezután Németországba
akarják őket szállítani, de bevagonírozás
közben légitámadás éri a pályaudvart.
Az így keletkezett zűrzavarban sikerül megszöknie. 1944. december végéig
mind a magyar, mind a német alakulatok bevonják lőszer- és utánpótlás szállítására a Hármas-határ hegyre. 1945
januárjában eléri a „felszabadítás” így
innentől az oroszoknak kell dolgoznia,

barikádokat kell építenie. Az ostromot
követően kalandos körülmények között
sikerül neki haza vergődnie falujába, Hidasnémetibe.

Fejes István elhurcolt
(1925 - 2010)

A „felszabadító” Vörös Hadsereg falujából 1944. november 21-én több társával
együtt kényszermunkára viszi. A szolyvai hadifogolytáborba kerülnek. Bevagonírozás után Novianszkba érkezik
meg, ahol a háború végéig lőszergyárban
dolgozik, majd erdőirtáson vesz részt
szörnyű körülmények között. 1947. február 27-én érkezik haza.
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Ferkovics István honvéd
(1908 - 1945)

Katonai sorsa ismeretlen. A szolyvai hadifogolytáborban hunyt el.

Forosz Mihály elhurcolt
(1927 - 2011)

1944 őszén, mint leventét az oroszok
elfogják, de ruszin nemzetisége miatt
nem hadifogságba vetik, hanem besorozzák maguk közé. Élelem-, lőszer-,
sebesültek szállítása lesz a feladata. Így
sodródik egészen Nyugat-Dunántúlig,
ahonnan végül 1945 tavaszán elengedik,
de már haza nem tud menni, mert lezárják a határokat.
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Fülöp Isván honvéd
(1908 - 1988)

A vh. eseményeiben mint tartalékos
honvéd vesz részt, zsidó munkaszolgálatos alakulatnál keretlegény.
A keleti fronton is jár, s elkapja tífuszt.

Fülöp János honvéd
(1900 - 1982)

Részt vesz a Felvidék visszacsatolásában
1938-ban.
1944 áprilisában újra magára ölti a katonaruhát, s még azt tudjuk, hogy nyugati
fogságban volt.
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Fülöp József honvéd
(1912 - ?)

1944. március 3-án, az általános mozgósításkor Utcásra, (Nagyberezna) a 26.
hv. zlj.-hoz hívják be tartalékos katonai
szolgálatra. Utolsó életjelt 1944 novemberében kap tőle a család, Szerencs környékéről.
A család kérésére a Kisvárdai Járásbíróság a PK.20069/1956-2. sz. végzése
alapján Fülöp Józsefet 1944. december
31. napjával holttá nyilvánította.

Fülöp József honvéd
(1910 - 1968)

Katonai szolgálatát 1933. szeptember 5én kezdi meg Berettyóújfaluban, a 10./II
gy. e. géppuskás szakaszában. Mint tartalékost többször behívják, részt vesz a
Felvidék és Erdély visszacsatolásában.
1944 májusában másfél hónap után újra
magára ölti a katonaruhát, s 1945. április 1-jén fogságba esik. Nem tudni melyik oldal vendégszeretetét élvezi, de azt
igen, hogy még ez év szeptember 1-jén
hazakerül.
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Gargya Barna honvéd
(1919 - ?)

1940. december 2-án vonul be katonai
szolgálatra Vezérszállásra, a 25. hv. zlj.hoz.
Következő év nyarán alakulatával részt
vesz a Szovjetunió megtámadásában.
1944 tavaszán a keleti frontra kerül újra.
Egész katonaidejét együtt töltötte Révész B. János honvéddel, aki elmesélte,
hogy sebesültszállítás közben eltűnt
1944 nyarán, Sloboda-Runguri térségében.

Gargya Béla honvéd
(1921 - 2008)

1942. október 5-én vonul be tényleges
katonai szolgálatra Felsővisóra, a 2. hv.
zlj. árkász szd.-hoz. 1944 tavaszától,
nyarától vesz részt a Kárpátokon túli
harcokban ugyanezzel az alakulattal, de
az akkor már a 2. hgy. dd. része, s neve is
12. hgyv. zlj.-ra változott.
Általános visszavonuláskor úgy gondolja, hogy nem megy tovább alakulatával,
hanem Perbenyiknél lemarad.

34

Gargya Dezső honvéd
(1913 - 1992)

Katonai múltjáról csak annyi ismert,
hogy a nagybereznai 26. hv. zlj.-nál tölti
tartalékos idejét 1941-ben. Feltételezhetően ezzel az alakulattal részt vett a
Szovjetunió elleni hadjáratban.

Gargya Ferenc szkv.
(1913 - 2003)

Tényleges katonai szolgálatát 1936-ban
kezdi meg Nyíregyházán, a 6. tü. oszt.nál. Tartalékosként részt vesz az északerdélyi bevonulásban is 1940 őszén,
majd a Délvidék visszacsatolásában is,
1941 tavaszán.
1944 márciusától részt vesz a Kolomea
környéki csatározásokban, mint a 22. táb.
tü. oszt. szkv.-je.Folyamatos visszavonulás után Krasznahorka környékén 1944.
december 29-én egy éjszakai lőszerszállítás alkalmával egy kivilágítatlan német
teherautó elüti. Rozsnyón és Gubenban
ápolják. 1945. április 9-én amerikai hadifogságba esik.
Heilbronból kerül hazaszállításra 1946.
január 18-án.
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Gazdag János honvéd
(? - 1971)

Katonai múltjáról keveset tudunk, részt
vett a Felvidék visszacsatolásában.

Halász Bertalan honvéd
(1919 - ?)

Katonai múltjáról nem tudunk semmit.
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Halász István főhadnagy
(? - ?)

Életéről, katonai múltjáról keveset tudunk, a háború előtt tanító volt falunkban. A 70-es években elköltözött Tuzsérról.

Halász János honvéd
(1912 - 1975)

Katonai múltja nem ismert.
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Halász Sándor honvéd
(1923 - 1992)

Katonai múltja nem ismert. 1944 őszén
vonul be tényleges szolgálatra, s 1946ban kerül haza nyugati fogságból.

Hamza István honvéd
(1921 - 1988)

1942. október 31-én kezdi meg katonai
szolgálatát a 4. gk. löv. zlj.-nál, Kassán.
Alakulata megjárja a galíciai harctereket,
s Torda környékén is súlyos veszteségeket
szenved. 1944. december 24-én szovjet
fogságba kerül, s a ceglédi fogolytáborban van, később kikerül a Szovjetunióba.
Innen 1946. január 7-én tér haza.
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Hamza János levente
(1926 - 1990)

1944 őszén mint leventét mozgósítják, s
folyamatosan nyugat felé sodródnak.
Katonai múltja nem ismert, amerikai
fogságban volt. A háborúból 1945 őszén
tér haza.

Hamza József honvéd
(1921 - ?)

Katonai szolgálatra a nyíregyházi 12. gy.
e.-hez vonult be, s ezzel az alakulattal
került ki a frontra is. Utoljára 1944 augusztusában járt itthon, fia születésekor.
További sorsa ismeretlen.
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Hozdik József tizedes
(1918 - 2000)

1940. október 2-án vonult be katonának
a nyíregyházi 1. lov. dd. légvédelmi gépágyús ütegéhez. Ezzel az alakulattal részt
vesz a Délvidék visszacsatolásában 1941
áprilisában. 1942 januárjában áthelyezik
Máramarosszigetre az 1. hgy. tü. osztályhoz. 1945. április 1-jén esik szovjet hadifogságba a nyugati határ közelében.
Az Uralon túlra kerül, ahol a fogság ideje alatt hadiüzemben és fakitermelésen
dolgozik.
1947. augusztus 21-én érkezik haza.

Jakab Géza levente
(1927 - 2006)

1944 őszén a leventék általános mozgósításakor őt is elindították Mándokról
nyugat felé. Egészen Csehországig gyalogolnak, ahol ő híradós kiképzést kap,
majd málhásállat vezető lesz.
Ezt követően a keleti fronton találja magát, a 16. gy. e. kötelékében. A háború
vége Csehországban éri, Brno környékén. Bevagonírozzák őket, a végállomás
Molotov-Perm, ahol fakitermelésben
vesz részt.
1946. szeptember 11-én érkezik haza
Tuzsérra.
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Juhász Bálint honvéd
(1919 - 1983)

Tényleges katonai szolgálatát 1940 őszén
kezdi, a 25. hv. zlj.-nál Vezérszálláson.
További katonai múltja nem ismert.

Juhász Gyula honvéd
(1911 - 1971)

Katonai múltja nem ismert, Nyírbátorban szolgált.
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Kanalas János honvéd
(1920 - ?)

Idősebb Tuzsériak elmondása szerint
ő sem tért haza a háborúból, személyét
érintően semmilyen információval nem
bírunk.

Kanócz József szkv.
(1920 - ?)

Tényleges katonai szolgálatát Munkácson, a 24. táb. tü. osztálynál tölti.
Részt vesz a háború eseményeiben, 1944
őszén alakulatától lemarad, hazajön.
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Kanócz József tizedes
(189? - ?)

Az I. vh.-ban már katonai szolgálatot
teljesít, majd részt vesz a felvidéki bevonuláson.

Kaszás Sámuel honvéd
(1923 - ?)

Katonai múltja nem ismert.
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Katkó Balázs honvéd
(1921 - 2006)

Katonai szolgálatát a 2. hv. zlj. aknavető szakaszában kezdi meg 1942 őszén,
Felsővisón.
Az alakulat 1943. október 1-től átszervezésre kerül, így lesz belőle 12. hgyv. zlj.
Szovjet hadifogságban volt.

Katkó Géza honvéd
(1909 - 1943)

Mint t. honvéd, a VII. hadtest 23. k. ho.
VII. fog. von. oszt. kötelékében kerül ki
a keleti frontra, ahol 1943. január 18-án
hősi halált hal.
A gontscharovkai katona temetőben
nyugszik elesett bajtársai között.
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Katkó Gyula őrvezető
(1912 - 1986)

Katonai szolgálatát 1934. október 1-jén
kezdi Debrecenben a 6. híradó osztálynál, ahol gépkocsivezető volt. Részt vesz
a felvidéki, kárpátaljai és erdélyi bevonulásokon. Később a Szovjetunió elleni
hadjáratban is 1941 nyarán.
1944. május 4-én is bevonul, s 1945. május 5-ig hadműveleti területen szolgál.
Ekkor szovjet fogságba esik, de július 4én hazaérkezik.

Kecskés Sándor honvéd
(1923 - 1992)

1944. augusztus 29-én vonult be tényleges katonai szolgálatra, az akkor már
Szombathelyre telepített kassai VIII.
hír. zlj. hoz. 1945. április 4-én amerikai
hadifogságba esik, ahonnan 1946. június
12-én érkezik haza.
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Kepics Bertalan honvéd
(1919 - 1997)

Mivel családfenntartó, többször is behívják rövidebb katonai szolgálatra. További információkkal nem bírunk.

Kepics Ferenc honvéd
(1907 - 1998)

Mivel családfenntartó volt, nem a rendes időben hívják be katonának, hanem
inkább többször, rövid időre. Először
Nyírbátorba a 12. gy. e. III. zlj.-hoz vonul be. Későbbiekben többször is behívják Nagybereznára a 26. hv. zlj.-hoz.
Utoljára 1941. június 19-én vonul be ide,
s ezen alakulattal részt vesz a Szovjetunió elleni hadjáratban. 1941. július 31én leszerel.
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Kepics Gyula honvéd
(1908 - 1987)

Katonai múltja csak részben ismert, huszárként szolgált, többször is behívták.

Kepics Gyula őrmester
(1918 - 2006)

Katonai pályáját Kárpátalján, a 3. hv.
zlj.-nál kezdte - később 13. hgyv. zlj. 1939. december 6-án, Rahón.
Aknavetős kiképzést kap, majd a továbbszolgálatot választja. Részt vesz alakulatával a Szovjetunió elleni támadásban
1941 nyarán. 1943-44-ben végzi el a m.
kir. „Kinizsi Pál” honvéd tiszthelyettesképző iskolát Jutason. Ezután visszakerül alakulatához, mely a Kárpátokban
harcol.
Folyamatos nyugatra sodródást követően amerikai fogságba kerül, ahonnan
1946. augusztus 31-én tér haza.
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Kepics József honvéd
(1922 - 1946)

A 24. gy. e. katonájaként esik fogságba,
1944. december 14-én.
Szovjet hadifogságban hal meg 1946.
augusztus 6-án.

Kepics Kálmán őrvezető
(1917 - 1998)

Tényleges katonai szolgálatát légvédelmi tüzérosztályoknál töltötte Kassán,
Budapesten, majd Miskolcon a 104. lgv.
tü. oszt.-nál, mint fényszórós gépkocsivezető.
1939. október 5-én vonult be katonai
szolgálatra, majd 1941. november 14-én
szerelt le.
Tartalékosként még egyszer behívják,
de rövid idő múltán szívbetegsége miatt
leszerelik.
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Kepics Sándor honvéd
(1923 - 2000)

1944. szeptember 23-án vonul be tényleges katonai szolgálatra, az időközben
Kisterenyére települt felsóvisói 12. hgyv.
zlj.-hoz.
1945. május 8. és 1945. szeptember 11.
között hadifogságban volt.

Király Sándor tizedes
(1919 - 1970)

1940 őszén kezdi meg tényleges katonai
szolgálatát Vezérszálláson a 25. hv. zlj.nál.
Legutolsó ismert rendfokozata tizedes.
Katona múltját illetően nem bírunk más
információval. Szovjet hadifogságban
volt.
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Koi Bálint honvéd
(1915 - 1956)

Katonai múltja nem ismert, a háborúban sebesülést szenvedett, kórházban
ápolták.

Korlát Lajos honvéd
(1923 - 1991)

1944. szeptember 27-én vonul be tényleges katonai szolgálata az időközben
Kisterenyére települt felsővisói 12. hgyv.
zlj.-hoz.
1945. május 8. és 1945. szeptember 7.
között hadifogságban volt.
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Korlát Pál őrvezető
(1911 - 1988)

Többször több alakulathoz is behívják
katonának.
Részt vesz 1940-ben az erdélyi bevonulásban a 26. hv. zlj. keretében. Aztán 7.
gy. e. mint csapattest, de állományilag az
ungvári 24. gye. kötelékében részt vesz
a Don-menti harcokban, amiért Magyar
Bronz Vitézségi Éremmel tüntetik ki
vitéz magatartásáért. További sorsa nem
ismert.

Kottán Imre honvéd
(1911 - 1969)

Katonai múltja csak részben ismert.
1943. január 17-én szovjet fogságba esik
a doni arcvonalon, ahonnan 1946. október 15-én tér haza.
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Kottán Ferenc honvéd
(1923 - 2001)

1944. szeptember 27-én vonul be katonának, az akkor már Kisterenyére költözött felsővisói 12. hegyivadász zlj.-hoz.
Egy hónap kiképzés után folyamatos
hátrálásra kényszerülnek, nyugat felé.
1945. május 10-én esik orosz fogságba
Linznél. Magyarországra kerül, Alsópátyon 4 hónapig hadifogoly, innen szeptember 10-én engedik haza.

Kovács György honvéd
(1897 - 1976)

Az I. vh.-ban az olasz fronton szolgált,
az összeomlást követően olasz fogságba
került.
1938 novemberében részt vesz a Felvidék, valamit 1939 márciusában Kárpátalja visszacsatolásában.
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Kovács Lajos honvéd
(1912 - ?)

Idősebb tuzsériak elmondása szerint ő
sem nem tért haza a háborúból. A 12.
gy. e. II. zlj.-val kerül ki Don-kanyarba,
ahol az 1943. januári áttörést követően
1943. január 15-én eltűnt.

Kovács Mihály tizedes
(1909 - 1976)

A cseh hadseregben szolgált 18 hónapig
Eperjesen, a 202. hegyi tüzéreknél.
Kárpátalja visszatérte után behívják átképzésre és szolgálatra 1943-44-ben a
10. hgy. ütegéhez Husztra.
Egy légitámadás során megsebesül, s így
Ausztriába kerül. Fölépülése után már
nem tud hazamenni, mivel lezárták a
határokat, így itt maradt Tuzséron.
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Kővári (Kepics) Zoltán
honvéd (1917 - 2008)

A katona múltját csak részben ismerjük,
tényleges katona volt 1940 februárjában,
tüzér.
Mint tartalékost újra behívják az 1. ro.
tü. oszt.-hoz, ahol részt vesz a szovjet elleni harcban. További sorsa nem ismert.

Lakatos Károly honvéd
(1905 - 1991)

A katona múltját csak részben ismerjük,
1939 márciusában részt vett Kárpátalja
visszacsatolásában. Mint tartalékos
Nagybereznán is szolgált a 26.hv.zlj.nál.

54

Lakatos Lajos honvéd
(1902 - 1943)

Az 1943. januári doni áttörést követően,
amikor a 2.magyar hadsereg visszaözönlik, szóváltásba keveredik egy tisztessel,
aki többször belelő, és sorsára hagyja.
Idehaza bírósági tárgyalásra kerül sor,
melyen özvegye is részt vett, de sajnos a
részleteket nem ismerjük.

Lakatos Mihály tizedes
(1911 - 1973)

Katonai múltjáról csak keveset tudunk,
feltételezhetően gk. n. tü. oszt.-nál szolgált. Szovjet hadifogságban is volt.
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Maczinkó Mihály honvéd
(1899 - 1963)

Az I. vh.-ban is szolgált Bosznia-Hercegovinában.
Később Nagybereznára hívják be a 26.
hv. zlj.-hoz.

Maczkó András szkv
(1910 - 1945)

A II. vh.-ban mint tartalékos katona vett
részt, szanitéc beosztásban. 1945. március 8-án Pola nevű helységben haslövés
éri, melybe belehal, s ott is temetik el.
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Maczkó Barnabás honvéd
(1922 - ?)

Sorsa ismeretlen. A háborúból nem tért
haza.

Maklári János honvéd
(1912 - 1980)

1942. május 8-án vonul be Nyíregyházára, a 12. gy. e.-hez.
Itt lövész kiképzésben részesül, majd augusztus 26-án leszerelik.
1944. augusztus 8-tól újra a 12. gy. e.
kötelékében találjuk, mint aknavetős. Itt
november 30-ig van.
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Márkus Balázs őrvezető
(1921 - 1970)

1942 október 30-án vonul be Kassára,
a 4. gk. löv. zlj.-hoz. Itt aknavetős kiképzésben részesül. Alakulatával 1944
tavaszán kikerül a kárpátoki csatatérre,
majd a román kiugrást követően (1944.
augusztus 23.) a dél-erdélyi frontszakaszra kerül.
Tordán esik fogságba, 1944. szeptember
22-én. A szovjet lágerekből 1948. augusztus 16-án kerül haza.

Márkus Ferenc honvéd
(1904 - 1966)

Katona múltjáról keveset tudunk, többször is behívják.
Szovjet hadifogságban volt.
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Márta Béla tizedes
(1922 - 2010)

1943. október 5-én vonul be katonának
a nyíregyházi 12. gy. e. géppuskás századához, ahonnan december 20-án átvezénylik Perecsenybe, az 1. hgyv. zászlóaljhoz, kovácsként.
1944 tavaszán a Kárpátokon túl találja
magát, ahol a nyár folyamán aknaszilánkot kap a lábába.
Felépülése után Füzesabonynál légitámadás során ráborul az állomás kőkerítése, eltörik a karja.
1945 januárjáig az egri kórházban lábadozik, februárban csatlakozik alakulatához.
Rimaszombat térségében esik orosz
fogságba, a mickolci hadifogolytáborba
kerül.

Molnár Sándor őrvezető
(1921 - 1961)

Katonai szolgálatát a nyíregyházi 4. hu.
e.-ben tölti. A háború végén francia hadifogságban volt. Innen 1946 karácsonyán tér haza.
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Molnár Vidor honvéd
(1906 - 1983)

Katonai múltját csak felületesen ismerjük, 9-szer hívják be katonának. Szolgált
Nagybereznán és Ungváron is.

Muhar János honvéd
(1921 - 2002)

1942. november 12-én vonul be katonának a kassai 4. gk. löv. zlj. páncéltörő ágyús századához. 1944 tavaszán a
keleti fronra kerül, majd az augusztusi
román kiugrást követően a dél-erdélyi
csatatereket is bejárja Torda környékén.
November 2-án Boconádon esik orosz
hadifogságba. Kijevbe kerül, a 62/9 sz.
táborba, ahol a város újjáépítésén dolgozik. 1947. szeptember 27-én kerül haza.
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Mundér Gusztáv honvéd
(1918 - 1944)

Az aszódi 3. gk. lövész zlj. árkász sz.
katonájaként vett részt a háborúban. A
hősi halál a keleti fronton érte, Nadwornánál, 1944. május 3-án.
A település hősi temetőjében nyugszik.

Nádas Zsigmond honvéd
(1916 - 1998)

Katonai múltját csak részben ismerjük,
mint tartalékos vett részt a vh. eseményeiben, feltételezhetően a debreceni 11.
gy. e. kötelékében. Fogságban nem volt.
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Nagy Bernát honvéd
(1913 - 2002)

Tényleges katonai szolgálatát Nyírbátorban a 12. gy. e. III. zászlóaljában töltötte.
1942 őszén ezzel az alakulattal vonul el
a Don menti harcokhoz, mint tartalékos.
Az alakulata súlyos veszteségeket szenvedett, hazatérte után leszerelik.
1944 tavaszán mozgósítják újra, majd
1945. február 11-én kerül orosz hadifogságba, ahonnan 1947. július 10-én
kerül haza. A fogságban erdőirtással
foglalkozik egy Pakuli nevű helyen.

Nagy Kálmán honvéd
(1920 - 1987)

Katona idejét határvadász alakulatnál
töltötte, ismeretlen helyen és időben.
További sorsa nem ismert.
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Nagy Lajos honvéd
(1918 - ?)

Katona idejét a vezérszállási 25. határvadász zlj.-nál töltötte, további sorsa
nem ismert.

Nagy Menyhért honvéd
(1916 - 1991)

Katona idejét a vezérszállási 25. határvadász zlj.-nál töltötte. További sorsa nem
ismert.
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Nagy Sándor honvéd
(1908 - 1994)

Tartalékos katona volt Munkácson a 3/
II. hu. oszt.-nál. További sorsa nem ismert.

Nagy Sándor honvéd
(1920 - 1997)

Katona idejét a rahói 3. határvadász zlj.nál töltötte. További sorsa nem ismert.
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hg. Odescalchi Miklós
hadnagy (1902 - 1945)

Mint tartalékos repülőtiszt 1944 elejétől
teljesít katonai szolgálatot, ahol átképzik
Me-210 típusú gyorsbombázó vezetésére. Később elhatározza, hogy átrepül a
szövetségesekhez, olasz területre. Terve
nem sikerül, rossz navigálást követően
még németek által megszállt területen
ér földet, és a Gestapo letartóztatja.
Sopronkőhidára szállítják, ahol dezertálás vádjával kivégzik.

Oláh András levente
(1927 - 1998)

1944 őszén, a leventék általános mozgósításakor őt is elindítják Nyugat felé.
Ismeretlen körülmények között orosz
hadifogságba esik, ahol az Ural térségében egy esztendőt tölt.
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Oláh Endre elhurcolt
(1910 - 2004)

1944 őszén, – miután települését, Márokpapit elfoglalják a szovjet csapatok –
összeszedik a munkaképes férfiakat, és 3
napos „kicsi munkára” viszik Szolyvára.
Itt szenvednek mostoha körülmények
között 1945. februárig, amikor is a Szovjetunióba szállítják.
Hét lágerben is megfordul, míg 1946.
október 21-én haza kerül.

Pataki István
(1922 - 1998)

1943. október 4-én vonul be tényleges
katonai szolgálatra Nyíregyházára a 4/6.
lovasszázadhoz. Feltehetően 1944 nyár
elején elvonul alakulatával a lengyelországi Pripjaty-mocsarakhoz. 1945. január 29-én Csákváron szovjet hadifogságba esik.
A Donyec-medencében tölti idejét. Innen 1947. augusztus 18-án tér haza.
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Pinkóczi Ferenc honvéd
(1921 - 1979)

Katona múltjáról keveset tudunk, tényleges idejét a vezérszállási 25. hv. zlj.-nál
tölti. További sorsa nem ismert.

Révész Árpád honvéd
(1923 - 2009)

1939-ben a baranyai Magyarbolyba
kerül családjával, így a közeli Pélmonostorra vonul be katonának a 8/III.
gyalogzászlóaljhoz 1944 augusztusában.
A közeledő front miatt az alakulatot
Észak-Németországba, majd Dániába
helyezik. Svinningeben esik angol hadifogságba. Innen Németországba szállítják, több fogolytábort is megjár.
Az utolsóból (Unna) 1946. február végén ér haza.
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Révész B. Barna honvéd
(1919 - 1975)

1940 októberében kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát a vezérszállási 25. hv.
zlj.-nál. Szolgálati ideje alatt síbalesetet szenved, ebből fakadó sérülése miatt
1942 tavaszán leszerelik. Többet nem
hívják be.

Révész B. Béla honvéd
(1919 - 1979)

1940 októberében kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát a rahói 3. hv. zlj. géppuskás szakaszánál. Hadifogságban is
volt.
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Révész B. Béla szkv.
(1916 - 1987)

1939. február 6-tól Nagybereznán teljesít katonai szolgálatot a 26. hv. zlj.
géppuskás századában, ahová többször
is behívják. Részt vesz az 1941-es Szovjetunió elleni hadjáratban, az alakulata
Erdélybe való áttelepülésében 1943-44
fordulóján, és később az Úz-völgyi harcokban.
December 2-án Boldogkőváralján hat
lövést kap. Súlyos sebesülését a kassai,
pozsonyi kórházakban ápolják, majd
Németországba szállítják. Felépülése
után, 1946. január 16-án térhet haza.

Révész B. Géza honvéd
(1919 - ?)

Tényleges katonai szolgálatát a 25. hv.
zászlóaljnál tölti Volócon.
A háborúból nem tért haza. További
sorsa nem ismert.

69

Révész B. János honvéd
(1919 - 2004)

1940. december 2-án vonul be katonának a Vezérszállásra, a 25. hv. zlj.-hoz.
1941 nyarán részt vesz a Szovjetunió
megtámadásában, majd később határőrizeti feladatokat látnak el a Kárpátok
bércein. 1944 tavasza újra a fronton találja, a közben 25. hegyivadász zászlóaljjá átszervezett alakulatával.
1944 végén Krasznahorka térségében
megsebesül, kórházi ápolásra Németországba szállítják.
Itt, Bad Kreuznacban esik amerikai hadifogságba, ahonnan 1946. augusztus
28-án tér haza.

Révész B. Sámuel őrvezető
(1921 - 1981)

Katonai szolgálatát Nagyváradon teljesíti.
További sorsa nem ismert.
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Révész B. Sándor honvéd
(1921 - )

1942. november 2-án vonul be tényleges
katonai szolgálatra a 4. gk. löv. zlj.-hoz,
Kassára.
Rövid idő után Budapestre vezénylik,
a m. kir. 2. honvéd hadsereg parancsnokságára, küldöncnek. Ezt követően
Hajmáskérre kerül, egy fegyverkísérleti
telepre.
1944 decemberében a közeledő front
miatt Németországba települnek, ahol
1944 februárjában amerikai fogságba
kerül. Innen még ez év végén hazatér.

Révész Balázs honvéd
(1897 - 1987)

Részt vett az I. vh. csatározásaiban, valamint 1938 őszén a Felvidék, 1939 márciusában Kárpátalja visszacsatolásában.
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Révész Barnabás Ottó
honvéd (1923 - 1989)

1944 őszén vonul be tényleges katonai
szolgálatra Kecskemétre.
Itt rövid ideig van, majd alakulatával elindulnak nyugat felé, ahol később amerikai hadifogságba esik. Innen 1946 júniusában tér haza.

Révész Bertalan honvéd
(1910 - 1981)

1933. április 19-én kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát a nyíregyházi 6. tü.
oszt.-nál. Többször behívják, rövidebb
időkre. Részt vesz alakulatával a Felvidéki bevonuláson. Behívják Nagybereznára, a 26. hv. üteghez is.
Majd Ungvárra 1944. június 24-én. Innen egészen 1945. május 1-ig frontszolgálatot lát el, amikor is szovjet fogságba
esik.
Még az év augusztus 3-án haza kerül.
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Révész Ferenc honvéd
(1910 - 1943)

Katonai múltjáról keveset tudunk,
részt vett a Felvidék visszaszerzésében. Ekkor keletkezett betegségének következtében hunyt el itthon.

Révész G. Albert őrmester
(1915 - 1999)

Többszöri katonai szolgálat után 1944
márciusában is megkapja a behívóját
Nyíregyházára. Alakulatával folyamatosan nyugatra sodródik, a karácsonyt
Sopronban töltik. Innen Ausztriába vonulnak tovább, ahol 1945 tavaszán amerikai hadifogságba esik, ahonnan még az
év őszén hazatér.
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Révész G. Bálint honvéd
(1916 - ?)

Sorsáról keveset tudunk. Egy korabeli fénykép hátulján található feljegyzés
szerint Nagybereznán szolgált, a 26. hv.
zlj.-nál, s valószínűleg híradós lehetett.
A csatározásokban elveszítette egyik lábát.

Révész G. Bertalan honvéd
(1904 - 1958)

Sorsáról keveset tudunk. Katonai múltja
nem ismert, rövid ideig hívták be szolgálatra. A szovjet csapatok elhurcolják
„málenkij robotra”.
A Latorca hídnál dolgoztatják kb. 1 hónapig.
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Révész G. Lajos honvéd
(1900 - 1972)

Sorsáról keveset tudunk. Katonai múltja
csak részben ismert, huszár volt Nyíregyházán és Munkácson. 4 évig volt
szovjet hadifogságban.

Révész G. Simon honvéd
(1899 - 1945)

Részt vett az I. vh.-ban, majd mint tartalékos szolgál Nagybereznán a 26. hv.
zlj.-nál. Betegsége miatt leszerelik. Később az ungvári kórházban műtétre vár.
Ekkor szállják meg a várost a szovjet
csapatok, s ő ottragad. 1945 tavaszán
tudnak csak érte menni. Leromlott
szervezete még ebben az évben feladja
a küzdelmet.

75

Révész G. Tamás honvéd
(1910 - 1974)

1933. április 1-jén kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát a nyíregyházi 6. tü.
oszt.-nál. Részt vesz a felvidéki bevonuláson. Behívják Nagybereznára is, ezen
alakulattal részt vesz a Szovjetunió elleni
hadjáratban is 1941 nyarán.
A későbbiekben Ungvárra hívják be,
1945. január 7-ig frontszolgálatot lát el.

Révész J. Bertalan szkv.
(1914 - 1992)

1939. február 1-jén kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát az ungvári 24. táb. tü.
oszt.-nál. Leszerelése után 1943. július 20-án újra behívják, s egészen szovjet fogságba eséséig 1945. április 21-ig
frontszolgálatot lát el. Innen ez év augusztus 20-án szabadul.
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Révész J. Dániel honvéd
(1919 - 1992)

Katonai múltja csak részben ismert, valamelyik határvadász zászlóaljnál szolgált.

Révész J. István honvéd
(1917 - 1995)

Katonai múltjáról keveset tudunk, Nagybereznán szolgált a 26. hv. zlj. kerékpáros
századában. Később mint tartalékos újra
bevonul 1944 tavaszán, majd alakulatától lemaradva ez év vége felé hazajön.
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Révész J. Kálmán honvéd
(1911 - ?)

1942 novemberében alakulata, a nyíregyházi 12. gy. e. elvonul a Don-kanyarban lévő 2. magyar hadsereghez, mint
felváltó alakulat.
A Magyar Vöröskereszt Tudósító Irodája 1943. július 8-án kelt 20/1943. sz.
értesítése alapján eltűnt Bugyennoje
környékén, 1943. január 19-én.

K. Révész Imre honvéd
(1922 - 1944)

1943. októberében vonul be tényleges
katonai szolgálatra, Nyíregyházára, a 12.
gy. e.-hez.
1944 tavaszán kerül ki alakulatával a
Kárpátokon túlra, Kolomea környékére,
ahol 1944. május 5-én a Pohary-erdőben
kar-, és láblövés következtében elvérzik.
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K. Révész József honvéd
(1920 - 2005)

1941.október 13-án vonul be katonának
Nyíregyházára, a 4. hu. e.-hez. Később
felvezénylik Budapestre, ahol Vörös
Gyula vk. őrnagy legénye lesz.
1944 őszén tartalékos állományba kerül,
visszavezénylik az alakulat visszamaradó különítményéhez. Később a Csepelsziget védelmét látják el, csatlakozva az
anyaalakulathoz. November 22-én Szigetszentmártonnál szovjet hadifogságba
kerül.
Rövid idő után Kijevbe szállítják. Innen
1947. szeptember 27-én kerül haza.

Révész Kgy. József őrvezető
(1900 - 1985)

Részt vett az I. vh. küzdelmeiben is, ahol
2 évig volt szerb hadifogságban.
A II. vh.-ban már mint t. őrv. vett részt,
sebesüléséig a nagybereznai 26. hv. zlj.
kötélékében teljesített katonai szolgálatot. További sorsa nem ismert.
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Révész Lajos honvéd
(1921 - 1995)

Katonai szolgálatát a kassai 4. gk. zlj.nál töltötte, mint gépkocsivezető. 1944
végén, vagy 1945 elején Esztergom térségében megsebesül, s hazakerül.

Révész M. Bertalan tizedes
(1913 - 1944)

A huszti VIII. ö. u. zlj. tartalékos katonájaként vett részt a világháború eseményeiben. 1944. szeptember 29-én Biharkeresztesnél hősi halált halt.
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Révész M. Dezső honvéd
(1915 - 1982)

Katonai élete nem ismert.

Révész M. Elek honvéd
(1914 - 1979)

1939. január 9-én kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát az ungvári 24. gy. e.
II. zlj. páncéltörő ágyús századánál. További sorsa nem ismert.
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Révész M. Ferenc honvéd
(1905 - ?)

Sorsa ismeretlen, állítólag a szolyvai
gyűjtőtáborban hunyt el.

Révész M. Géza honvéd
(1909 - 1977)

1931. január 20-án kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát, a nyíregyházi 6. tü.
oszt.-nál, de 3 hónap után leszerel. Később mint tartalékos többször is behívják Husztra, Rahóra a 3. hgyv. zlj.-hoz.
Később Máramarosszigetre az 1. hegyitüzér osztályhoz. További sorsa nem ismert.
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Révész M. Gyula szkv.
(1917 - 1989)

Katonai múltja csak részben ismert,
Kassán a VIII. lgv. tü. oszt.-nál tölti
tényleges idejét. Részt vesz az erdélyi
és délvidéki bevonulásban, s alakulata a
Szovjetunió elleni hadjáratban is. Tartalékosként később Ungváron szolgál.

Révész M. Sámuel tizedes
(1907 - 1980)

Katonai múltjáról nincs adat. Harcolt
Kárpátalján a Latorca mentén.
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Révész N. Bertalan honvéd
(1912 - 1990)

1944 tavaszán vonul be katonai szolgálatra, mint tartalékos. További sorsa nem
ismert.

Révész N. P. Márton honvéd
(1913 - 1999)

Katonai múltja nem ismert.

84

Révész Ngy. János honvéd
(1905 - ?)

Gépkocsivezető volt a civil életében, s
katonaságnál is ilyen beosztása volt.
Kassán szolgált a VIII. honvéd hadtestnél. Alakulatával részt vett az 1941. nyári
Szovjetunió elleni hadjáratban. További
sorsáról nincs adatunk.

Révész Ngy. József honvéd
(1910 - 1944)

1944. október végén alakulatához, a 807.
mu. zlj.-hoz igyekezett vissza, amikor a
pu.-t légi támadás érte. Légiakna találat
következtében elhunyt.
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Révész Ngy. József tizedes
(1902 - ?)

Katonai múltja nem ismert, a háborúból
nem tért haza.

Révész Ngy. Menyhért
(1908 - 1970)

Katonai múltjáról keveset tudunk.
1945. április 6 - 1948. augusztus 9. között szovjet hadifogságban volt.
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Révész Ngy. Mihály honvéd
(1908 - ?)

Katonai múltja csak részben ismert.
Részt vett a felvidéki bevonuláson 1938
őszén.

Révész Ngy. Sándor honvéd
(1922 - 1974)

1943 őszén kezdi meg katonai szolgálatát, további sorsa nem ismert.
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Révész Ngy. Sándor honvéd
(1914 - ?)

Katonai múltjáról kevés információval
rendelkezünk.
Azt tudjuk, hogy a mátészalkai 23. hv.
zlj. kerékpáros századával veszt rész az
erdélyi bevonuláson.
Az alakulat ott is marad, székhelye Marosvásárhely lesz.

Révész Ngy.Tamás szkv.
(1915 - 1975)

Katonai múltja csak részben ismert, hadifogságban volt.
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Révész P. Albert honvéd
(1909 - 1979)

Katonai múltja csak részben ismert, a
háború vége felé hívják be, mint tartalékost. Németország területén volt nyugati hadifogságban.

Révész P. Albert levente
(1926 - 2011)

1944 őszén a leventék általános mozgósításakor Mándokról útba indítják őket
nyugat felé. Sajóvámosnál egyik cimborájával, Bóka Gyulával lemarad a többiektől, s elindulnak haza. A csellengő katonákat, leventéket a tábori csendőrség
szedi össze, s beosztják őket a 16. gy. e.
eü. oszlopába. 1945. március 28. és 1945.
november 8. között szovjet hadifogságban van.
A fényképen kölcsönkapott egyenruhában van.
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Révész P. Béla honvéd
(1921 - 1974)

Katonai szolgálatát a kassai 4. gk. löv. zlj.
árkász századában teljesíti, további sorsa
nem ismert.

Révész P. Gyula honvéd
(1896 - 1979)

Részt vesz az I. vh. csatározásaiban, majd
1 évig volt orosz hadifogságban. 1938
őszén részt vesz a Felvidék visszacsatolásában.
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Révész P. Gyula honvéd
(1921 - ?)

Katonai szolgálatát Kalocsán teljesítette,
mint árkász. További sorsa nem ismert.

Révész P. Kálmán honvéd
(1909 - 1978)

Katonai múltja nem ismert, 3 évet volt
szovjet hadifogságban.
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Révész P. Pál honvéd
(1913 - ?)

Alakulatával, a nyíregyházi 12/II. zászlóaljjal kerül ki a keleti harctérre, ahol
hadműveleti területen eltűnt (Don-kanyar). Nevezetett a kisvárdai Járásbíróság Pk. 6625/950 sz. végzése alapján
holttá nyilvánította 1943. január 12-i
dátummal.

Révész P. Sándor honvéd
(1920 - 1988)

Tényleges katonai szolgálatát a kassai 4.
gk. lövész zlj.-nál teljesítette, mint gépkocsivezető.
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Révész V. Béla honvéd
(1923 - 1978)

1944. szeptember 17-én vonul be tényleges katonai szolgálatra az időközben
Kisterenyére költözött felsővisói 12.
hgyv. zlj.-hoz. 1945. május 13-án kerül
fogságba, melyből még az év szeptember
3-án haza tér.

Révész V. Sándor honvéd
(1911 - 1975)

Katonai szolgálatát Kassán és Budapesten teljesítette. Kassán a VIII. lgv. tü.
oszt.-nál, míg Budapesten az 1. szaklégvédelmi jelző ütegnél, mint távbeszélő.
További katonai múltja nem ismert.
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Setét Gyula őrvezető
(1921 - 1993)

1942. október 5-én kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát a kassai 4. gk. löv.
zlj.-nál, mit golyószórós. Fogságban is
volt, melyből 1945. december 12-én tér
haza.

Szabó Balázs honvéd
(1923 - 2011)

1944. szeptember 14-én vonul be tényleges katonai szolgálata a M. Kir. Testőrséghez, a budai várba.
A nyilas puccsot követően a zlj. a frontra
kerül a Szent László hadosztály kötelékében, s jelentős veszteségeket szenvednek a Garam menti ütközetekben.
1944. december 28-án esik szovjet hadifogságba, ahonnan következő év nyarán
hazatér.
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Szabó Barna tizedes
(1914 - 1992)

1939. február 1-jén kezdi meg tényleges
katonai szolgálatát az ungvári 24/I. gy.
zlj.-jal. Részt vesz Kárpátalja visszafoglalásában. Tartalékosként 1942. április
26-tól, egészen 1943. október 20-ig teljesít katonai szolgálatot. Egyik bevetésen
a Brjanszki-erdő környékén sebesül meg
gránátrobbanás következtében, melynek
eredményeként a jobb kéz hüvelykujja
csonkolódik.

Szabó Dezső őrvezető
(1922 - 1996)

Tényleges katonai szolgálatra a nyíregyházi 12. gy. e.-hez vonul be, 1943. október 4-én, ahol aknavetős kiképzésben
részesül. Ezzel az alakulattal kerül ki a
keleti frontra, ahol 1944. augusztus 24én megkapja a Tűzkeresz igazolványt, ill.
kitüntetést.
1945. március 23-tól 1948. december
27-ig orosz hadifogságban van Krasznodar körzetében.
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Szabó Dezső őrvezető
(1910 - 1982)

Katonai múltja csak részben ismert,
szolgált Sátoraljaújhelyen és Beregszászon is.
1944 nyarán is behívják, mint póttartalékost, de sebesülése miatt nem kerül ki
a frontra.

Szabó Elek honvéd
(1906 - 1973)

Katonai múltja nem ismert.
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Szabó Gyula honvéd
(1900 - 1982)

Katonai múltja csak részben ismert, részt
vett Kárpátalja visszaszerzésében 1939
márciusában.

Szabó Károly honvéd
(1915 - 1976)

Katonai múltja csak részben ismert, kerékpárosoknál szolgált.
További ide vonatkozó adattal nem rendelkezünk.
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N. Szabó Márton őrmester
(1914 - 1972)

1938 februárjában Nyíregyházára vonul
be tényleges katonai szolgálatra a 12.
gyalogezred páncéltörő ágyús századhoz.
A továbbszolgálatot választja. További
sorsa nem ismert.

Szabó P. Albert honvéd
(1901 - 1978)

Többször is behívják katonai szolgálatra,
Ungvárra is bevonul.
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Szabó Pál őrmester
(1914 - 1993)

Katonai szolgálatra 1939 szeptemberében vonul be Nyíregyházára a 12.
gy. e. II. zlj.-hoz. Továbbszolgáló lesz,
1940. október -1941. december között a
jutasi tiszthelyettesképző iskolát végzi el
Veszprém-Jutason.
1943. október 1-től a 13. hgyv. zlj.-nál
teljesít katonai szolgálatot, mellyel 1944
tavaszán hadműveleti területre kerül.
1944 májusától a pécsi 529. hadikórház
ápoltja lesz, vesegyulladás miatt. 1945.
április 29-én amerikai hadifogságba esik.
Innen az év szeptember 14-én hazatér.

Szabó Sándor honvéd
(1897 - 1958)

Katonai múltja csak részben ismert,
szolgált az I. vh.-ban is.
Részt vett a Felvidék visszacsatolásában,
1938 őszén.
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Szabó Zsigmond szkv.
(1919 - 2003)

1941.december 13-án vonul be katonának Husztra a 24. gy. e. II. zlj.-hoz. 1944
tavaszán kerül ki a frontra, Kolomea térségébe.
Június 24-én megsebesül, a hátországban ápolják. Pécs után Nyíregyházára
kerül, ahonnan hazatér még a szovjet
csapatok ide érkezése előtt.

vitéz Szallár Gyula
(1921 - 1945)

Nyíregyházán teljesített katonai szogálatot. Frontra kerülése után Nyúl községben elesett. Később a cslád Budapesten
újratemeti.
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Szántó Ferenc honvéd
(1908 - 1980)

Katonai múltját csak részben ismerjük, 1943-45. között teljesít szolgálatot.
1947-ben tér haza szovjet hadifogságból.

Szekér László levente
(1927 - 2004)

1944 novemberében, mint levente, mozgósításra kerül. Sváb származása miatt
Németországban német katonának öltöztetik be, ahol híradós kiképzést kap.
1945 tavaszán amerikai fogságba kerül,
Heilbron környékén.
Innen Frankfurtba kerül, majd megszökik, s novemberben már otthon van.
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Szilágyi Gábor őrvezető
(1908 - 1978)

Tényleges katonai szolgálatát Nyírbátorban kezdi meg 1930. január 20-án, a
12. gy. e. II. zlj.-nál. Itt ez év július 20-ig
teljesít katonai szolgálatot.
1938. szeptember 8-tól 1939. február 1ig a 26. hv. zlj-nál szolgál Mándokon.
Kis idő múlva, március 15-én újra magára ölti a mundért, részt vesz Kárpátalja
visszaszerzésében, ugyanezzel az alakulattal. Ekkor június 10-ig szolgál már
Nagybereznán, ahová alakulatát helyezik.
Még 1940 májusában is behívják, egészen augusztus 10-ig, szintén a 26. hv.
zlj-hoz.

Szilágyi János honvéd
(1911 - 1992)

Tényleges katonai szolgálatát 1934-ben
teljesíti a m. kir. 6. határőrkerület 9. őrsén.
Leszerelése után Tuzséron leventeoktató volt.
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Szűcs László honvéd
(1923 - )

Katonai szolgálatát 1944. augusztus 29én kezdi meg Budapesten, az 5. gk. löv.
zlj.-nál.
Alakulata nyugatra sodródását követően, 1945. május 2-án esik amerikai hadifogságba, Németországban. Innen 1946.
március 11-én érkezik haza.
Több információval nem bírunk katonai
múltját illetően.

B.Tóth István honvéd
(1922 - 1998)

Katonai szolgálatát 1944. június 10-én
kezdi a nyíregyházi 12. gy. e.-nél, mint
géppuskás. December 15-én sikeresen
hazakerül.
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Tóth Bertalan honvéd
(1919 - 1953)

Tényleges szolgálatát a Kárpátokban
tölti, valamelyik határvadász alakulatnál.
Tartalékos idejét a szolyvai 65. határvadász portyázó osztály törzsszázadánál
tölti.
Szovjet fogságból hazakerült, de az ott
szerzett betegsége (TBC) miatt elhunyt.

Tóth János honvéd
(1911 - ?)

Katonai múltja csak részben ismert, 1938
őszén részt vett a Felvidék visszacsatolásában. Információink szerint Kassán volt
katona, a Don menti harcokban is részt
vett. Szovjet hadifogságból hazatért.
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dr. Török Dezső orv. hdp.
őrm. (1910 - 1974)

1941 októberében vonul be katonai
szolgálatra, mint sebész az V/2-es táb.
kórházba.
Leszerelése után 1944-ben a kassai 24.
táb. kórházban szolgál. Innen kerül a 16.
eü. oszlopba, mellyel egészen az amerikai fogságig vonul nyugat felé. Innen
1945 augusztusában tér haza.

dr.Török Dezsőné ápolónő
(1914 - 2002)

1941. augusztus - 1945. december között
a munkácsi kórházban dolgozik. Civilek
mellett ápol magyar és német katonákat
is. A város orosz megszállását követően
több olyan beteget megszöktet, akikre
felépülésük után hadifogság várt volna.
1945 decemberében szökik át a lezárt
határon kalandos körülmények között.
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Turóczi Pál honvéd
(1913 - 1945)

1944. március 17-én vonult be tartalékos
katonai szolgálatra a jászberényi 151. kp.
u. századhoz.
Utolsó életjelet 1944. december 1-jén
adott magáról.
Két – egykori – fogolytársa elmondása
szerint, a bogyiszloi hadifogolytáborban
halt meg 1945. április 11-én. Erről a
családot is értesítették.

Turóczi Zoltán honvéd
(1923 - ?)

1944 őszén vonul be tényleges katonai
szolgálatra, további sorsa nem ismert.
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Újlaky Ferenc szkv.
(1917 - 1944)

Alakulatával, az 1. hgyv. zlj.-al részt vett
az ezeréves határok védelmében.
Kőrösmezőn, 1944. szeptember 13-án
(vér)mérgezés következtében elhunyt.

Veréb József honvéd
(1921 - 1944)

Tényleges katonai szolgálatra a kassai 4.
gk. lövész zlj.-hoz vonul be.
Ezzel az alakulattal kerül ki 1944 tavaszán a keleti frontra, ahol hősi halált hal
1944. július 24-én Tysmienicánál.
A Magyar Vöröskereszt Tudósító Irodája az 1944. augusztus 30-án kelt 1789/
H-1944 sz. értesítésében tájékoztatja
özvegyét a szomorú eseményről.
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Színes melléklet - Kordokumentumok
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Fotó és dokumentumok Bíró Balázs
honvéd hagyatékából

Bíró Balázs honvéd vitézségi
igazolványának fedőlapja

109

Az igazolvány belseje
A családjának írt utolsó tábori lapja
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Bagics Sándor tizedes hadifogságból hazatérten kapott igazolása
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Barabás Albert honvéd elbocsátó levele
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Fotók Dóczy József honvéd hagyatékából
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Eszenyi Sándor honvéd hadirokkantságát igazoló dokumentum
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Bíró János honv. hagyatékából, kiképzés a Keleti-Kárpátokban
Fülöp János hagyatékából. Tartalékos tuzsériak 1938-ban, a felvidéki
bevonulás kapcsán elrendelt mozgósításkor

117

Dokumentumok Fülöp József hagyatékából. Felső: Emlékérem viselésére
jogosultság igazolása. Alsó: Tűzkereszt érem viselését igazoló igazolvány.
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Fülöp József honvéd utolsó fényképe, 1944 tavasza
Gargya Béla honvéd Felsóvisón, a
Kárpátokban

A 25. hv. zlj. katonái az alsóvereckei tábori őrsön (a képen Gargya Barna
honvéd az álló sor bal szélén)
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A 25. hv. zlj. katonái az alsóvereckei tábori őrsön, köztük Gargya Barna és
Juhász Bálint
Dokumentumok Gargya Ferenc szkv. hagyatékából
egészen a 122. oldalig. Sebesülési papírjai, valamint
dokumentumai a fogságból.
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Dokumentumok Gargya Ferenc szkv. hagyatékából
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Dokumentumok Gargya Ferenc szkv. hagyatékából
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Dokumentumok Gargya Ferenc szkv. hagyatékából
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Csoportkép Halász István t. főhadnaggyal (nem tudni melyik ő)

A 25. hv. zlj. katonái Vezérszálláson, a laktanyában
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A 12. hgyv. zlj. katonái Felsővisón, közöttük Katkó Balázs honvéd
Kepics Gyula őrm. családjával

Katkó Géza honvéd árván maradt
gyermekeivel
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Katkó Géza honvéd földi maradványainak hazaszállítását kezdeményező
kérelemre érkezett hivatalos válasz

Fotók és dokumentumok Katkó Gyula őrv. hagyatékéból (a 127-ik oldalig).
A fotók az alakulatának pillanatképei az 1941-es Szovjetunió elleni hadjáratból.

126

127

Katkó Gyula őrv. gépjárművezetői igazolványa
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Dokumentumok Kepics Ferenc honvéd hagyatékából
Fent: Igazolványi lap kívűlről és
belülről
Lent: Leszerelési jegye
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Csoportkép Nagybereznán, Kepics Ferenc jobb szélen
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Kepics Gyula honvéd huszár bajtársai között
Fotók és dokumentum
Kepics Gyula őrm. hagyatékából

Kiképzés a 3. hv. zlj.-nál a Rahó környéki hegyekben
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Kiképzés a 3. hv. zlj.-nál a Rahó környéki hegyekben
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A jutasi tiszthelyettesképző iskola elvégzését igazoló dokumentum
Kepics József honvéd után ez az egyetlen dokumentum maradt csak

133

Kepics Kálmán őrv. díszes, üveg emléke katonai idejéről. (Sajnos azóta
eltörött.)

134

Korláth Pál őrv. igazolványai,
valamint a harctereket is bejárt
Tábori biblia bejegyzései
(134-136. oldal)
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136

Kottán Imre honvéd szovjet hadifogságból írt levele

137

Kővári (Kepics) Zoltán honvéd tűzkereszt igazolványa

Lakatos Mihály tiz. bajtársai körében

138

Márkus Balázs őrv. hagyatékából dokumentumok és fotó (138-140. oldal)
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140

Csoportkép a kassai laktanyaudvaron

Muhar János honvéd hadifogságot igazoló dokumentuma

141

Az előbbi dokumentum másik oldala

Nagy Sándor honvéd üdvözlő lapja szolgálati helyéről, Rahóról

142
Nagy Sándor honvéd üdvözlő
lapja szolgálati helyéről, Rahóról

Dokumentumok és relikviák Révész B.
Béla szkv. hagyatékából (151. oldalig)

Azonossági jegy tokja (dögcédula)

143

Azonossági jegy
SAS behívó

144

Emlékrajz katonaidejéből

145

Igazolványok

146

Tűzkereszt igazolvány
Repesz lyuggatta notesz

147

A súlyos sebesülést okozó repesz nyoma a kilyukadt noteszen
Vöröskeresztes dokumentum

148
Vöröskeresztes, valamint hadifogságból származó dokumentumok

149

150

151

Tuzsériak a vezérszállási laktanyában

152

Tuzséri leventék

Révész G. Albert őrmester alakulatával Sopronban, 1944 karácsonyán

153

Révész G. Tamás honvéd szolgálati emléklapjának részlete. Ennyi maradt
meg belőle.

154

Révész J. Kálmán honvéd özvegyének küldött hivatalos értesítő férje
eltűnéséről

Révész M. Géza honvéd Igazolványi lapja

155

Révész M. Gyula szkv. társaival egy légvédelmi ágyú körül
Révész Ngy. János honvéd hagyatékából dokumentum és fotók (157. o.-ig)

Gépjárművezetői igazolvány

156

Tábori és hadműveleti pillanatképek

157

158

Révész P. Gyula honvéd (szül. 1896)
felvidéki bevonulásáért kapott emlékérme

Lövész szakasz Kalocsán

ifj. Révész P. Gyula a Hősi Emlékmű
avatásán (a háttérben, levente ruhában). Előtérben: v. Szallár Gyula.

159

Révész P. Sándor honvéd gépjárművezetői igazolványa, valamint ő egy Botond típusú tehergépkocsin

160
Révész V. Sándor honv. igazolványi lapja

Dokumentumok Szabó Barnabás tizedes hagyatékából (164. oldalig)

161

162

163

164

Szabó Dezső őrvezető Tűzkereszt igazolványa

165

Szabó Pál őrmester vasúti arcképes igazolványa, valamint amerikai hadifogságból származó dokumentuma

166

Tuzséri leventék

167

Díszoklevél Szilágyi János honvéd részére

Szűcs László honvéd azonossági jegye

168

Turóczi Pál honvéd holttá nyilvánítási okirata

169

Veréb József honvéd halálának és eltemetésének körülményeit tartalmazó
irat

170
Rövidítések jegyzéke
dd.
e.
eü.
fog.
gk.
gy. e.
hdp.
hdt.
hg.
hgy.
hgyv.
hír.
ho.
hu.
hv.
k.
kp.
lgv.
lov.

dandár
ezred
egészségügyi
fogatolt
gépkocsizó
gyalogezred
hadapród
hadtest
herceg
hegyi
hegyivadász
híradó
hadosztály
huszár
határvadász
könnyű
kerékpáros
légvédelmi
lovas

löv.
m.
orv.
oszt.
ö.
őrv.
pu.
ro.
szd.
szkv.
t.
táb.
tü.
u.
vh.
vk.
von.
zlj.

lövész
munkás
orvos
osztály
önálló
őrvezető
pályaudvar
roham
század
szakaszvezető
tartalékos
tábori
tüzér
utász
világháború
vezérkari
vonat
zászlóalj
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Névmutató
B. Tóth István honvéd
Bagics Sándor tizedes
Bálint Miklós honvéd
Barabás Albert honvéd
Barabás András honvéd
Barabás Balázs honvéd
Barabás János honvéd
Barabás Kálmán őrvezető
Bardi István honvéd
Battyányi Lajos honvéd
Becze László őrvezető
Bíró Balázs t.honvéd
Bíró Barna honvéd
Bíró Ferenc őrvezető
Bíró János honvéd
Bíró Kálmán honvéd
Bíró Sámuel honvéd
Bíró Sándor honvéd
Bodnár János honvéd
Bóka Gyula lev. honvéd
Bóka István tizedes
Boros Áron honvéd
Boros Béla tizedes
Boros Elek levente
Boros Ferenc honvéd
Boros Gyula szakaszvezető
Boros József honvéd
Boros Károly
Boros Sándor honvéd
Csobai Mihály honvéd
Csontos András őrvezető
Csontos Lajos honvéd
Dancs István honvéd
Dancs Pál honvéd
Dankó István honvéd
Deregi Balázs honvéd
Deregi Miklós honvéd
Dóczi József honvéd
Dr. Török Dezsőné ápolónő
Eszenyi Sándor honvéd
Fancsali András musz.
Fejes István elhurcolt
Ferkovics István honvéd
Forosz Mihály elhurcolt
Fülöp István honvéd

102
10, 110
10
11, 111
11
12
12
13
13
14
14
15, 108, 109
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28, 112
104
28, 114
29
29
30
30
31

Fülöp János honvéd
Fülöp József honvéd
Fülöp József honvéd
Gargya Barna honvéd
Gargya Béla honvéd
Gargya Dezső honvéd
Gargya Ferenc szakaszvezető
Gazdag János honvéd
Halász Bertalan honvéd
Halász István t.fhdgy
Halász János honvéd
Halász Sándor honvéd
Hamza István honvéd
Hamza János levente
Hamza József honvéd
Hozdik József tizedes
Jakab Géza lev. honvéd
Juhász Bálint honvéd
Juhász Gyula honvéd
K. Révész Imre honvéd
K. Révész József honvéd
Kanalas János honvéd
Kanócz József szakaszvezető
Kanócz József tizedes (id.)
Kaszás Sámuel honvéd
Katkó Balázs honvéd
Katkó Géza honvéd
Katkó Gyula őrvezető
Kecskés Sándor honvéd
Kepics Bertalan honvéd
Kepics Ferenc honvéd
Kepics Gyula honvéd
Kepics Gyula őrmester
Kepics József honvéd
Kepics Kálmán őrvezető
Kepics Sándor honvéd
Király Sándor tizedes
Koi Bálint honvéd
Korlát Lajos honvéd
Korlát Pál őrvezető
Kotán Imre honvéd
Kottán Ferenc honvéd
Kovács György honvéd
Kovács Lajos honvéd
Kovács Mihály tizedes

31, 116
32, 117
32, 118
33, 118, 119
33, 118
34
34, 119-122
35
35
36, 123
36
37
37
38
38
39
39
40, 119
40
77
78
41
41
42
42
43, 124
43, 124, 125
44, 125-127
44
45
45, 128-129
46, 130
46, 124, 130
47, 132
47, 133
48
48
49
49
50, 134-136
50, 136
51
51
52
52
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Kővári (Kepics) Zoltán honvéd
53, 137
Lakatos Károly honvéd
53
Lakatos Lajos honvéd
54
Lakatos Mihály tizedes
54, 137
Maczinkó Mihály honvéd
55
Maczkó András szakaszvezető
55
Maczkó Barnabás honvéd
56
Maklári János honvéd
56
Márkus Balázs őrvezető
57, 138-140
Márkus Ferenc honvéd
57
Márta Béla tizedes
58
Molnár Sándor őrvezető
58
Molnár Vidor honvéd
59
Muhar János honvéd
59, 140
Mundér Gusztáv honvéd
60
N. Szabó Márton őrmester
97
Nádas Zsigmond honvéd
60
Nagy Bernát honvéd
61
Nagy Kálmán honvéd
61
Nagy Lajos honvéd
62
Nagy Menyhért honvéd
62
Nagy Sándor honvéd
63, 141-142
Nagy Sándor honvéd
63
Odescalchi Miklós hg. t.őrgy
64
Oláh András lev. honvéd
64
Oláh Endre elhurcolt
65
Pataki István honvéd
65
Pinkóczi Ferenc honvéd
66
Révész Árpád honvéd
66
Révész B. Barna honvéd
67
Révész B. Béla honvéd
67
Révész B. Béla szakaszvezető 68, 142-151
Révész B. Géza honvéd
68
Révész B. János honvéd
69
Révész B. Sámuel őrvezető
69
Révész B. Sándor honvéd
70
Révész Balázs honvéd
70
Révész Barnabás Ottó honvéd
71
Révész Bertalan honvéd
71
Révész Ferenc
72
Révész G. Albert őrmester
72, 152
Révész G. Bálint honvéd
73
Révész G. Bertalan honvéd
73
Révész G. Lajos honvéd
74
Révész G. Simon honvéd
74
Révész G. Tamás honvéd
75, 153
Révész J. Bertalan szakaszvezető
75

Révész J. Dániel honvéd
76
Révész J. István honvéd
76
Révész J. Kálmán honvéd
77, 154
Révész Kgy. József őrvezető
78
Révész Lajos honvéd
79
Révész M. Bertalan honvéd
79
Révész M. Dezső honvéd
80
Révész M. Elek honvéd
80
Révész M. Ferenc honvéd
81
Révész M. Géza honvéd
81, 154
Révész M. Gyula szakaszvezető
82, 155
Révész M. Sámuel tizedes
82
Révész N. Bertalan honvéd
83
Révész N. P. Márton honvéd
83
Révész Ngy. János honvéd
84, 155-157
Révész Ngy. József honvéd
84
Révész Ngy. József tizedes
85
Révész Ngy. Menyhért honvéd
85
Révész Ngy. Mihály
86
Révész Ngy. Sándor honvéd
86
Révész Ngy. Sándor honvéd
87
Révész Ngy. Tamás szakaszvezető
87
Révész P. Albert honvéd
88
Révész P. Albert lev. honvéd
88
Révész P. Béla
89
Révész P. Gyula honvéd
89, 158
Révész P. Gyula honvéd (ifj.)
90, 158
Révész P. Kálmán honvéd
90
Révész P. Pál honvéd
91
Révész P. Sándor honvéd
91, 159
Révész V. Béla honvéd
92
Révész V. Sándor honvéd
92, 160
Setét Gyula őrvezető
93
Szabó Balázs honvéd
93
Szabó Barnabás tizedes
94, 160-164
Szabó Dezső őrvezető
94
Szabó Dezső őrvezető
95, 164
Szabó Elek honvéd
95
Szabó Gyula honvéd
96
Szabó Károly honvéd
96
Szabó P. Albert honvéd
97
Szabó Pál őrmester
98, 165
Szabó Sándor honvéd
98
Szabó Zsigmond szakaszvezető
99
Szallár Gyula
99
Szántó Ferenc honvéd
100
Szekér László
100
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Szilágyi Gábor őrvezető
Szilágyi János honvéd
Szűcs László honvéd
Tóth Bertalan honvéd
Tóth János honvéd
Török Dezső dr. hdp. őrm orvos
Turóczi Pál honvéd
Turóczi Zoltán honvéd
Újlaky Ferenc szakaszvezető
Veréb József honvéd

101
101, 167
102, 167
103
103
104
105, 168
105
106
106, 169

174
Tartalom
Előszó
Köszöntő
Bevezetés
Háborús arcképcsarnok
Színes melléklet
Rövidítések jegyzéke
Névmutató
Tartalom

4
6
7
9
107
170
171
174

M

egsárgult, megfakult, repedezett fotók, szakadt, repesz járta dokumentumok. Közel 70 évvel a II. világháború befejezése után - egy-két veteránon kívül – nagyjából ennyi a mérleg. Ezek a tárgyi emlékei községünknek, illetve a településünkön élőknek a nagy világégésről. Persze van még az emlékezet, mely
lassan megkopik, vagy már-már egybeolvad a közben azért ideológiáktól cseppet sem mentes tanulmányaink
közben magunkba szívott ismeretekkel. Ki hogy van vele. Az idősek, akik hitelesen tudnának „mesélni”, már
csak itt-ott vannak közöttünk, az egykori katonák pedig lassan már csak égből tekintenek le ránk.
Pedig településünkön több mint kétszázan voltak azok, akiknek ebben az időszakban szorosan összefüggött a mindennapjuk ezen eseményekkel. Ők azok a férfiak, akik településünkön éltek, innen indultak az
ország gyarapítások mámorító bevonulásaira, de ők azok is, akik a viszontlátás reményében hagyták hátra
családjukat, szeretteiket, falujukat, amikor eleget tettek a Haza hívó szavának.
Sajnos, jó néhányan addigi életüket is hátra hagyták. Ők sohasem térhettek haza a csatározásokból.
A rendszerváltást követően egy lelkes fiatalember – Klicsu Ferenc – 1999 és 2010 között időt, energiát
nem kímélve igyekezett felkutatni mindent, ami ehhez az időszakhoz köthető. Több mint 20 egykori veteránnal készített riportot, s összesen több mint kettőszáz egykori katonáról kutatott, gyűjtött információkat,
tárgyi emlékeket.
A több kiállításon is bemutatott anyag még napjainkban bővült, s ezek összességét tartja most kezében a
tisztelt olvasó.
Reméljük, hogy nem volt hiábavaló ez a sok-sok munka, fáradozás s az olvasó a száraznak tűnő információkon túl valami olyat is kaphat, amivel a sorok mögé tekintve meglátja az embert. Azt az embert, aki akkor
és ott a hazáját, nemzetét, bajtársait szolgálta.

