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Bevezető ajánlás

 1868-ban alapította Ferenc József azt a lovas katonai egységet, amely 1880-tól 
hivatalosan a MAGYAR KIRÁLYI DEBRECENI 2. HONVÉD HUSZÁREZRED nevet viselte. 
Az alakulat a magyar huszárság hadi virtusát és az első felelős magyar kormány által 
felállított honvédségnek a hagyományait egyszerre vitte tovább – öltözékük is a forradalmi 
huszárság színvilágára alapozódott.
 A debreceni huszároknak nem csak állomáshelye volt a város, állományát 
többségében Debrecen megyényi területéről, valamint a Hajdúságból és Biharból 
toborozták.
 A kezdeti években elszállásolásukat a város több területén oldották meg, 
majd a korábbi külső vásártéren álló sátrak helyére, a Nyugati sor és a Széchenyi utca 
találkozásánál épült meg az a ’lovassági’ vagy ’huszár’ laktanya, amelyet 1893 januárjában 
átadott 25 évre Debrecen városa az egységnek tartós és méltó megoldásnak.
1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, már a szarajevói 
merénylet idején is mindenki sejtette Debrecenben is, hogy vége a „boldog békeidőknek”. 
 Ahogyan a civil lakosság, a debreceni huszárok is hazafias lelkesedéssel fogadták 
a mozgósítási parancsot, amely után rövid idővel be is vagonírozták az ezredet az orosz 
frontra, már 1914. augusztus 20-án. 
 Gyors bevetés: 1.és 2. lembergi csata, majd Krakkó környéke, felderítés és 
terepfelmérés volt a fő feladatuk, kihasználva mozgékonyságukat. Vitézségüket hivatalos 
dokumentumok és harctéri levelek, naplók, visszaemlékezések őriztek meg. De óriási 
veszteségeiket is – mutatva, hogy a Nagy Háború már nem az egyéni virtus, hanem 
inkább a gépek iparosított tömegháborúja volt.
1915-ben az egység a Kárpátok védelmében harcolt, a május 2-i gorlicei áttörésnél újabb 
jelentős veszteségek érték, 1916 nyarától a román betörések miatt a román frontra 
vezényelték át őket, a Kárpátok gerincére, de ez már állóháború volt román és orosz 
támadók ellenében.
 1916-17-ben a Monarchia hadvezetése elhatározta a huszárezredek átszervezését, 
a debreceni huszárezred fele lovasként, a másik félezred gyalogosként folytatta a hadi 
szolgálatát. Lovaik fele mellett itt került le róluk hagyományos színes ruházatuk, egységes 
csukaszürkében harcolt a „szép új tömegháború” követelményeinek megfelelően. Talán 
ezek voltak a hagyományos vitéz huszárság utolsó momentumai.
 A debreceni kettes huszárok 1917 második felében Bukovinában, majd 1918 
májusától, – az orosz front összeomlása és a breszt-litovszki béke után – az olasz fronton 
hadakoztak: a Piave mentén a Montello heggyel szemközti frontszakaszon, gyakorlatilag 
gyalogos feladatokat kaptak. Az utolsó nagy csata: a Piavén való áttörés 1918. június 2-3-
án. A kezdeti remények után sikertelenre fordult támadás felőrölte a központi hatalmak 
rosszul felkészített alakulatait, a 2. huszárezred katonái közül sokan a megáradt Piavében 
lelték halálukat. Az olasz front összeomlása után az ezred maradványait 1918 október-
novemberében vezették haza Debrecenbe. A cívis város már régen elvesztette lelkesedését, 
meggyötört, a háborúba belefáradt polgárok fogadták a visszatérő egységet. A hála, az 
elismerés a debreceni huszároknak azért ilyen időkben is kijárt. Összehangzóan azzal, 
ahogyan Gróf Tisza István –  aki 1917. augusztus 15-től 1918 szeptemberéig volt az ezred 
parancsnoka – a debreceni huszárok hősiességét tapasztalva írt:
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 “Most ismertem meg csak igazán a magyar népet. Ez a világ legkülönb fajtája, 
melyet csak szeretni és tisztelni lehet. Nagy kár, hogy a politizáló intelligencia mást 
sem tesz, mint ezt a nagyszerű, Isten áldotta népet rontja.”

 Bár a huszárság mint fegyvernem az 1. világháborúban a végóráit élte, a hazájukért, 
otthonukért és hitükért küzdő debreceni kettes huszárok egytől egyig hősök voltak.
 A debreceni huszárok életét és harcait, néha a csaták közötti szünetekben talált 
kevés örömüket és jelentős veszteségeiket veszi számba munkájában Topor István. A 
szerzőt a Nagy Háborúról, a debreceni huszárezred történetéről írott munkák, levéltári 
fondok, sajtó és publicisztikai források alapos vizsgálatán túl személyes elhivatottsága 
vezette családi archívumokban megbújt harctéri levelekhez, naplókhoz, eddig hivatalosan 
nem, vagy csak részben publikált forrásanyagokhoz.
 Ezért a munkája nem csupán szakszerű és tárgyszerű, de megmutatja a Nagy 
Háborúban a debreceni huszárok életének momentumait, hétköznapi oldalának kevésbé 
ismert életképeit is. A szerző mivel szakszerű, mert olvasmányos nyelven fogalmazni, de 
mert lakonikusan rövid is lenni, ahol pedig a források hosszú kifejtésre, magyarázatokra 
vagy leírásra csábítanának.
 Ezek mellett munkájának kiemelkedő értéke a huszárezred háborús veszteségeinek 
hiteles sorjázása: ahol többet érdemes és lehet tudni – hosszabban, informatívan, ahol 
szűkösebbek az adatok, ott listázva.
 Élvezettel olvastam, majd lapoztam újra, a kedves olvasónak is jó szívvel ajánlom 
Topor István munkáját.

2021. január 20.

Dr. Mazsu János 
Csc történész
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ELŐSZÓ

 A könyv megszületéséhez vezető út egy a Hajdú-bihari Naplóban megjelent 
jegyzettel kezdődött. A Nagy Háború centenáriuma alkalmából jelent meg a lapban az 
Akikért a harang szól című írásom. Ebben azon debreceni ezredek hőseinek állítottam 
emléket, akik oly sok véráldozatot hoztak a négy évig tartó öldöklő küzdelemben. Egy 
bekezdésben méltattam a magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred katonáinak 
hősiességét. A megjelenést követően megkeresett a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és 
Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület elnöke és titkára. A találkozásból 
barátság lett. Hatásukra kezdtem el behatóbban foglalkozni az ezred történetével. 
Kutatásaim eredményei megjelenésének a Nagy Háború Blog, a Bocskai Könyvtár, a 
Honvédelmi Szemle, a Hajdú-bihari Napló, a Cívishír adott teret. Az elmúlt évben 
aztán a hagyományőrző egyesület elnöke, Juhász Imre felvetette a könyv ötletét. 
Örömmel vállaltam el a feladatot. Ugyanakkor fontosnak éreztem, hogy az ezred hősi 
halottai is helyet kapjanak benne. Hosszú kutatómunka eredményeként, számos forrás 
felhasználásával elkészült a „vörös ördögök” veszteséglistája, amely ebben a formában 
először itt ismerhető meg. 
 Sokan segítették és támogatták a könyv megszületését. 
 Hálával és köszönettel tartozom feleségemnek, aki biztosította az íráshoz a nyugodt 
feltételeket, és kritikus megjegyzéseivel, hibáim gyomlálásával tette jobbá munkámat; Dr. 
Mazsu János történésznek, kandidátusnak a lektorálásért, javaslataiért és támogatásáért; 
Pintér Tamásnak és Babos Krisztinának, a Nagy Háború Blog szerkesztőinek a kettes 
huszárokról írott munkáim megjelentetéséért, szakmai segítségükért; Juhász Imrének a 
könyv gondolatáért, kitartó szervező munkájáért; Csákvári Sándornak, aki bevezetett 
a veszteségkutatás rejtelmeibe, forrásokkal és szakmai jótanácsokkal látott el; Beöthy 
Máriának, a Beöthy-Zsigmond László, és Dalmy Dénesnek, a Békéssy hagyaték 
gondozóinak a páratlanul értékes gyűjtemények megismeréséért és a bizalomért, hogy 
feldolgozhattam azokat; Papp József Kós Károly-, Podmaniczky- és Csokonai-díjas 
helytörténésznek, valamint Soróczki-Pintér Balázsnak a források megismerésében 
nyújtott támogatásáért; Caruginé Miklóssy Éva Máriának, Márk Évának és Szabó 
Gábor hagyományőrző huszárnak, akik a kéziratot elsőként olvasták, észrevételeikkel, 
ötleteikkel és biztatásukkal támogattak.
 Könyvemet büszkeséggel ajánlom az olvasók figyelmébe, és remélem a 
segítségével teljesebb képet kapnak Debrecen egykori házi ezredének a Nagy Háborúban 
betöltött szerepéről és áldozatvállalásáról.
           

Topor István
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1. Az ezred megalakulása

 A kiegyezést követően I. Ferenc József 1868. december 5-én szentesítette a magyar 
királyi  honvédségről alkotott XLI. törvényt, az ún. véderőtörvényt. E törvénycikk ren-
delkezett a királyi honvédség szervezeti felépítéséről. Ennek értelmében a magyar királyi 
honvédséget 82 gyalogoszászlóalj és 32 lovas század alkotta. Ebből 28 volt a huszárszázad, 
4 pedig horvát dzsidás alakulat.
 Egy lovas századkeret létszáma ekkor még meglehetősen csekély volt. A századpa-
rancsnokon kívül, 1 hadnagy, 1 tiszthelyettes, 4 altiszt, 28 lovasított, 3 nem lovasított huszár, 
2 tisztiszolga és 34-35 állandó eltartásban részesülő ló alkotta.
 1874-ben sorsdöntő változások következtek be a honvédség szervezeti felépíté-
sében. Ferenc József március 18-án kelt rendelete értelmében a honvéd lovasság kivált 
a gyalogdandárok kötelékéből, és négy századból álló ezredekbe tömörült. A lovasezre-
deket 1-től 10-ig folyószámmal jelölték. A honvédlovassági ezredszervezetre áttéréskor 
állították fel a 2. honvéd huszárezred törzsét és 2. osztályát. A 2. lovasezredet Debrecen 
központtal hozták létre a jászberényi 21., a karcagi 33., a nagyváradi 17. és a debreceni 16. 
századokból. A 2. honvéd huszárezred törzsét és 2. osztályát 1877 októberében telepítették 
Nagyváradról a már meglévő debreceni megyei/törvényhatósági “Gemeinde” kaszárnyába. 
Az ezzel kapcsolatos iratokat sajnos kiselejtezték. 
 1880. május 5-én az uralkodó elrendelte a honvéd lovasezredek nevének megvál-
toztatását. Ezt követően az 1-9. számút “huszár-”, a 10. számút “dzsidásezred”-nek hívták. 
Ekkortól viselte a 2. lovasezred hivatalosan a magyar királyi 2. huszárezred elnevezést. Tíz 
évvel később az ezredek elnevezése annyiban változott, hogy abba az ezredtörzs állomás-
helyének nevét is belefoglalták, így lett a 2. huszárezredből “magyar királyi debreceni 2. 
honvéd huszárezred”.
 Vélhetően 1887-88-ban készült el az ezred lovas laktanyája, amelyet Debrecen vá-
rosa építtetett a Széchenyi és Nyugati utca sarkán álló területen. Egy 1882-ben készült 
Debrecen térkép a laktanya helyén még egy kocsmát tüntet fel. Egy másik utalás a Szé-
chényi utca végén megépült huszárlaktanya elkészülését együtt említi a Margit fürdő, a 
dohánygyár és a Nagy-Cegléd utca (ma Kossuth utca) végén épült új református temp-
lommal. A dohánygyárat 1887. október 25-én adták át, a Margit Gőz- és Kádfürdő 1888-
ban készült el, míg az új református templom, a veres templom építése 1886 – 88 között 
zajlott. A Debreczen – Nagyváradi Értesítő 1886. évi 1. száma a város fejlődéséről ír. 
Számba veszi az addig elért eredményeket és megjelöli a következő év feladatait. Ezek 
között az 1887-es év egyik fontos beruházásaként a lovas kaszárnya felépítését jelöli meg. 
Valószínű, hogy el is kezdték az építkezést, mert az 1887-es 27. szám Városunk és a kato-
naság című cikkében a városban állomásozó katonaság elszállásolásának gondjairól szól. 
Ebből kiderül, hogy a katonák egy részét, 1200 honvédet az adózó polgároknál szállásol-
ták el a Czegléd utcai temető, a cigánysor, a Hatvan utcai temető környékén, míg egy csa-
patot a huszárlaktanyában helyeztek el. Valószínű, hogy a Goldberger vásári épületében 
1860-ig működött zsidó imaházat alakították át és bővítették gyalogos laktanyává, majd 
újabb területtel bővítve építették fel a huszárlaktanyát.
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(1. kép) Szabad királyi Debreczen város térképe 1882.

(2. kép) Debreczen törvényhatósági joggal felruházott szabad királyi város régi 
és új belsőségének és telepeinek tájékoztató térképe 1925. évben
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1893 novemberében adta át 
rendeltetésének Debrecen város 
tanácsa a honvéd lovassági és 
gyalogsági laktanyát.

A Hadtörténelmi Levéltár és 
Irattár anyagában sem található 
adat az építés idejére. Ezt az 
információt Dr. Bonhardt 
Attila ezredestől, a levéltár 
vezetőjétől kaptam. Kérésemre 
megpróbáltak utána nézni az 
építés kezdetének, de kiderült, 
hogy a Főhadparancsnokság 
anyagában erre semmilyen utalás 
nem található. 
1893-ban Debrecen városa 25 évre 
bérbe adta a huszárlaktanyát a 
magyar királyi honvédségnek.

Ezt támasztja alá a 4. kép, 
amely Debrecen sz. kir. város 

ingatlanvagyon kataszteréből való. Feltűnő, hogy az „Épült” rovat üres. Csak az átadás 
időpontját és a bérbeadás időtartamát tartalmazza. Az is kiderül a feljegyzésből, hogy a 
lejárat ideje 1918. január 3., és a szerződés nem hosszabbítható meg.
1912-ben az ezred I. osztálya is Debrecenbe került. 1913 tavaszán hoztk létre, az 5. és a 11. 
honvéd lovashadosztályt Budapesten, illetve Debrecenben. A 11. honvéd lovashadosztályt 
a szegedi 22. lovasdandár a 2. és 3., továbbá a debreceni 24. lovasdandár, valamint az 5. és 
9. honvéd huszárezred alkotta.

(3. kép) A debreceni 2. honvéd huszárezred laktanyája

(4. kép) Kéziratos lap Debrecen sz. kir. város 
ingatlanvagyon kataszteréből
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2. 1. Az ezred a Nagy Háborúban

A Nagy Háború kitörését követően a 2. huszárezred katonái is megkezdték tevékenységüket. 
Eredetileg a szerb fronton kellett volna harci feladatokat ellátniuk, de az augusztus 5-i 
orosz hadüzenet és az orosz front megnyitása megváltoztatta a terveket. A Széchenyi 
utcai laktanyában megkezdődött a fegyverzet ellenőrzése és karbantartása. Ennek részét 
képezte a kardok élesítése is. 

Az ezred II. osztályánál, a nagyváradinál már augusztus 4-én megtörtént az eskütétel. A 
debreceni I. osztálynál erre csak augusztus 16-án került sor. A laktanya udvara megtelt 
érdeklődőkkel, akiknek lelkes éljenzése közepette tették le esküjüket a harcba indulók.

(5. kép) Kardok köszörülése a laktanyában 1914 augusztusában

(6. kép) Az ezredtörzs I. osztályának eskütétele 1914. augusztus 16-án 
a Széchenyi utcai huszárlaktanya udvarán
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Így 1914. augusztus 20-án a 11. lovashadosztály kötelékébe tartozó ezredet bevagonírozták. 
Az állomásra a híres cigányprímás, Magyari Imre és bandájának zenéje kísérte a 
huszárokat. Az ezred Flohr János alezredes parancsnokságával kezdte meg a háborút.

Az ezredtörzs élén Flohr János alezredes 
állt. Segédtisztje gróf D’Orsay Ede főhadnagy 
volt. Az utászszakasz parancsnoki feladatait 
Wojnárovits Imre főhadnagy látta el. A 
távírójárőrparancsnok Baratzházy Capdebo 
Kornél 3. honvéd. huszárezredbeli főhadnagy volt.  
Az ezredtörzshöz tartozott még dr. Ludány 
László ezredorvos, Butala István százados, 
élelmezőtiszt, Pofók György al-állatorvos. Az 
ezred vonatparancsnoka Gálffy Ágoston hadnagy, 
gazdászati tiszt volt. Az ezredtrombitás Tóth János 
őrmester, az írnokok: Nagy Gábor és Kousal József 
őrmesterek voltak.
Az debreceni I. osztály élén Baitner Ernő őrnagy állt. 
Az 1. századot Békessy Béla, a 2. századot Samarjay 
Géza, a 3. századot báró Maasburg Konrád századosok 
vezették. A nagyváradi II. osztály élén Csécsi 
Nagy Imre alezredes állt. A 4. század parancsnoki 
feladatait Jászay Miklós, az 5. századét Viczián Elek, 
míg a 6. századét Rozsinszky Gyula századosok látták 
el. A népfölkelő huszárosztályt Ébner Lajos őrnagy 
vezette. Azonban nem a teljes ezred kelt útra ezen 
a napon, hanem csak az ezredtörzs és a debreceni 
I. osztály 1. százada, valamint Nagyváradról a II. 
osztály 4. százada. 

Augusztus 22-én délután két órára érkezek meg Lembergbe. Az ezred többi részei 22-én, 
23-án és végül 24-én érkeztek meg ugyanide. Így 24-én délutánra végre együtt volt az 
egész ezred. A 11. honvéd lovashadosztály Lemberg mellett Kamionka-Strumilowánál 
esett át a tűzkeresztségen, ahol kozákokat futamított meg. A kettes huszárok – a többi 
hadosztály huszárezredeihez hasonlóan – felderítői feladatokat láttak el. Ezen túl a 
felderített ellenséges egységek megsemmisítését is el kellett végezniük. 
A háború első hónapjaiban a többszörös túlerőben lévő oroszokkal szemben hősiesen 
küzdő alakulat szörnyű veszteségeket szenvedett. 
Az ezred a 23. honvéd gyaloghadosztály alárendeltségében látott el elsősorban védelmi 
feladatokat. Az 1914. szeptember 1-jei első lembergi csatát követően a visszavonuló 
gyalogos erők utóvédjeként harcoltak a Grodek-i tavak – Wereszczyca-patak vonalában.

Janowra történő visszaérkezésüket követően új feladatot kaptak: meg kellett akadályozniuk 
a 3. és a 4. hadsereg közötti hézag áttörését Rawa Ruskánál. A pihenő átszervezéssel is 
járt. Ekkor vonták össze a 10. és 11. lovashadosztályokat báró Nagy Gyula altábornagy 
parancsnoksága alatt lovashadtestté. A szeptember 6. és 11. között zajló második 
lembergi csatában találkoztak először az ellenség repülőgépeivel, hatalmas (és hiábavaló) 
össztüzet zúdítva a magasan elhúzó orosz felderítőkre. Az ezred legvitézebb haditettét 

(7. kép) Flohr János 
ezredparancsnok 1917 

szeptemberében sterpiturai 
lakása lépcsőjén
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1914. szeptember 8-án hajtották végre Ujfalussy Gábor ezredparancsnok vezényletével. A 
Mackensen hadsereg kötelékében harcoló egységet Volhíniában vetették be. A Linsingen 
hadseregcsoport jobb szárnyát kellett biztosítaniuk. Velük szemben a 338. orosz 
gyalogezred és több lovashadosztály, köztük egy dragonyos hadosztály állt. Gyilkos 
ütközet kezdődött. A huszárok lovaikról leszállva közelharcba bocsátkoztak. A sereg 
jobbszárnyát bekerítés fenyegette, amikor a kettes huszárok az ellenség hátába kerülve 
öldöklő küzdelemben megfutamították őket. Ez az ütközet volt a legdicsőbb, de egyben 
legvéresebb is az egység történetében.   

Janowról Rawa Ruskára, majd Siedliskán keresztül szeptember 9-én Korniére értek, ahol 
lóról szállva harcoltak az orosz gyalogság ellen. Szeptember 10-én A Baitner őrnagy által 
kiküldött járőr a paplakban egy focilabdára bukkant, melyet az állásba is magával vitt. 

„Ennek a labdának azután másnap tragikomikus szerep jutott. (…) Mikor az ellenség 
tüzérségi tüze legjobban tombolt, az egyik huszár fogja a labdát és azt a mélyebben fekvő 
állásban szorongó huszárok közé dobta. Persze óriási rémületet okozott a földön ugráló 
«ágyúgolyó». Akiket érintett, behunyták szemüket és várták a halált. Csakhamar rájöttek 
azonban a tréfára és egy-kettőre nevetve «végezték ki» az ugráló ágyúgolyót.”

Az ezred a 41. gyaloghadosztály utóvédjeként, járőrfeladatokat látott el. Erőltetett 
menetben haladtak Dobrzechowon, Jazowán át a Wisloka-patak partja mentén Utrobno 
felé. A folyamatos harcérintkezések következtében az emberek és lovak kimerültek, a 
századok állománya 40-60 lovasra apadt. Az időjárás viszontagságaival is meg kellett 
küzdeniük. A hónap végén megérkező esős idő járhatatlanná tette az utakat. Szeptember 
29-én ért az ezred Lipniczkára. Október 1-jén végre megérkezett az első posta is hazulról, 
de a legyengült katonák között egyre többen betegedtek meg. A kolera kezdett terjedni 
közöttük. Október 15-én Soninára érkeztek, ahol csatlakozott hozzájuk az otthonról 
küldött pótlás: 5 tiszt és 120 lovas. Az erősítés tagadhatatlanul jól jött az ezrednek, de 
110 ló nélkül maradt huszárt át kellett adniuk a hadosztályparancsnokságnak. Az ezred, 
immár az 1. hadsereg részeként Lukowára vonult, ahol az oroszok megújult támadásai 
miatt október 23-ától komoly utóvédharcokra kényszerült. Október 26-án Andrzejow 
falunál véres harc kezdődött. 
Ez volt az első komoly ütközet, melyet gyalogság ellen lóról szállva kellett megvívniuk. 

„A lóról szállt huszárok parancsnokaik vezetése alatt vörös nadrágban, panyókára vetett 
mentével, karddal oldalukon, ásó nélkül, 70 tölténnyel megterhelten bátran nyomultak 
előre az időközben egyre erősbödő és a falu déli szegélyét is megszálló orosz gyalogság 
ellen. A harc, bár azt magasabban fekvő és részben fedett állásban védekező ellenséggel 
vívtuk meg, mégis a huszárok győzelmével végződött. A kitűnő célpontot nyújtó 
huszárok soraiban az ellenség tüze ugyan súlyos veszteséget okozott, de a vörös ördögök 
támadásának lendületét nem törte meg.” A falut megtartani azonban nem tudták. A 
feltűnő egyenruha, a kevés lőszer miatt súlyos veszteségeket szenvedtek, így az erősítéssel 
visszatérő ellenség elől, folyamatos halogató harc megvívása mellett Struga, Lipa Krepa, 
Lipsko, Karlow, Osztrowiecz irányban tértek ki. A Krakkó környéki csatározásokban 
az előrenyomuló orosz csapatokat több kisebb ütközetben próbálták feltartóztatni. 
November 11-én átszervezésre volt szükség, hiszen a veszteségek miatt a 6 lovasszázadból 
pótlással együtt összesen 4 maradt. 
November 21-én az ezredet ismét a 3. és 4. hadsereg közötti rés kitöltésére és az orosz 
áttörés blokkolására rendelték. Mínusz 20 fokos hidegben, folyamatos csetepaték árán 
haladtak Limanowa felé. A november 28. és december 18-a között zajlott lapanow–
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limanowai ütközetet az ezred széttagoltan harcolta végig, és szerencsésen, kis veszteséggel 
zárta.
A vörös ördögök tevékenyen részt vettek 1915 tavaszán a gorlicei áttörés sikeres 
harcaiban is. 
Az ezred ott volt 1915 májusában és júniusában Przemysl várának visszavételénél. Innen 
küldött egy lapot a Fömötör századba beosztott fiatal főhadnagy Beöthy-Zsigmond 
László édesapjának, amelyet öt bajtársa is aláírt. 

(8. a-b kép) Beöthy-Zsigmond László hadnagy édesapjának küldött képeslapja Przemyslből

- 14 -



Az ezred katonái azonban legnagyszerűbb haditettüknek az 1915. augusztus 20. és 
22-e között lezajlott chworostowi és komarow-novoszielki előretörést tartották. 
Ennek a győzelemnek az időpontját választották később ezrednapul. Zupka Győző 
huszárszázados 1917-ben így indokolta a döntést: „Ezeknek a napoknak az emléke 
számunkra dicső és örökké felejthetetlen. Ezeken a napokon derék huszárjainkkal, 
tisztjeinkkel együtt páratlan magyar harci erények birtokában példát adtunk arra, hogy 
mi maroknyi magyarok miképpen teljesítettük kötelességünket, a magyarok Istenében és 
a magyar elhivatottságba vetett tántoríthatatlan bizalommal és hittel, soha nem csüggedő 
kitartással.”
A 11. lovashadosztály kötelékébe tartozó 2. honvéd huszárezred katonáira Galuziánál 
köszöntött be 1916 tavasza. Az április nyugodtan indult. A tiszteknek és a legénységnek 
is alkalma volt pihenni. Ezt ki is használták. A tisztek és a katonák felváltva hol az 
állásokban, hol pedig a vezetéklovaknál teljesítettek szolgálatot. Miután a számukra 
érkezett hadianyagot beépítették az állásokba, hozzákezdtek azok csinosításához. 
A szórakozási lehetőségekről is gondoskodtak. Színpadot ácsoltak és műsorokkal 
szórakoztatták egymást. 

A tisztek többsége, hogy az időt agyonüsse, próbált valamilyen elfoglaltságot találni 
magának. „Volt, aki nyelvet tanult, másik szigorlatra készült. Komoly muzsikus kihozatta 
a hegedűjét, főleg Chopint s Grieget játszott magányosan, magának, talán valaki 
távolinak, s hegedűje, a fedezékből kihangzón, a wolhyniai erdőrengeteg felett messze 
elvágyódó sóvárgással a végtelenbe sírt. (…) A leghaszontalanabb unaloműzés a kártya 
volt. Lópokróccal leterített kecskelábú asztalt ültek körül a játékosok, előttük halomban 
a bankó, súlyosan sértve a békebeli etikát: tiszt, persze, csak civillel mérkőzhet, bajtárs 
vesztesen nem kelhet fel a kártyaasztaltól. Az ártatlanok közül való volt a naplóírás.”
Kuglipályát építettek.

(9. kép) Tábori színpad 1916 tavaszán Galuziában
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Május 8-án került sor a tavaszi 
concourse megrendezésére. A lovasok 
pompás természetes akadályokon 
bizonyították lovas tudományukat. 
Az egész hadosztálynál egyedülálló 
módon még gőz- és kádfürdőt 
is építettek. Veteményeskerteket 
létesítettek, szántottak, vetettek. 

Az 1916 nyarán kibontakozó Bruszilov-
offenzíva óriási veszteségeket 
eredményezett az ezred számára. Az 
ezred 14 tisztet és 420 legénységi 
állományú huszárt veszített. Ekkor halt 
többek között hősi halált Volhíniában 
Békessy Béla huszárszázados, hatszoros 
kard- és kétszeres tőrvívó magyar 
bajnok, az 1912-es stockholmi olimpia 
ezüstérmes kardvívója.

A jelentős veszteséget szenvedő ezredet 
kivonták a frontról, és az időközben az 
antant oldalán hadbalépő románok által 
veszélyeztetett Erdélybe helyezték át. 
1916 júliusában a Bruszilov offenzívában 
felőrlődött 51. és 61. hadosztályokat, 
valamint a 11. lovashadosztályt, 
amelynek kötelékébe az ezred is 

(10. kép) Tábori színpad: 
éppen most fogtam egy 
tetűt. Galuzia, 1916. 

május

(11. kép) Kuglizás

(12-13. kép) A debreceni 2. huszárezred 
pihenőállása 1916-ban Galuziában
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tartozott, Erdély biztosítására vezényelték. Július 28-án az első egységek megérkeztek 
Debrecenbe, ám alig másfél órát tölthettek el a városban, amikor ismét elindították a 
szerelvényt. Másnap Marosvásárhelyre, majd Szászrégenbe továbbították őket. 1916. július 
utolsó napjaiban az ezredtörzset, a 2. századot és a lövészosztagot Petelén szállásolták el. Az 
1. és 3. lovasszázad Berectelkén, a 4. század pedig Apafáján került elhelyezésre. Augusztus 
13-án a Petele és Szászrégen közötti réten került sor a hadosztályparancsnoki szemlére. 
Megkezdődött az ezred retablírozása. Az elkövetkező harcokhoz itt gyűjtöttek erőt. Erről 
Kövendy Gyula főhadnagy visszaemlékezéseiben így írt:

„A retablírozás napjai, hetei kemény munkával teltek s erről augusztus 16-án a 
hadseregparancsnok úr előtti szemlén tett tanúbizonyságot. 18-án, Őfelsége születésnapján 
a a hadosztály díszkivonulást tartott Sáromberke község alatt, amely után a szokásos 
díszebédet tartották meg az ezredek.”

Az ezredet 2 osztály alkotta. Az 
I. osztály 4 lovasszázadból, a II. 
osztály pedig 2 gyalog (lövész) 
századól állt. 
Az I. osztály parancsnoki 
feladatait ideiglenesen Pálffy 
Gábor százados látta el. Az 1. 
század élén Horváth Sándor 
főhadnagy, a 2. századén Lévay 
Ferenc főhadnagy, a 3. századén 
Fömötör József százados, a 4. 
századén Pálffy Gábor százados 
állt. A lovas géppuskás osztagot 
Porubszky Andor főhadnagy 

(14. kép) Sebesültek egy csoportja 1916 nyarán a Bruszilov offenzívát követően. 
A képen 1-es számmal Juhász Gábor kettes huszár látható. 

(15. kép) Tábori mise Őfelsége, a király születésnapján 
Sáromberken. Erdély, 1916. augusztus 18.
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vezette. A II. osztály parancsnoka 
Jeszenszky István százados volt. 
Az 1. századot Szinay István 
százados, a 2. századot pedig 
Hamar Miklós főhadnagy vezette. 
Augusztus 28-án 17 órakor 
az ezred Dorna-Kandrényire 
érkezett. A román határ Dorna 
Watra-tól a Neagra- és a Serisor-
patak völgye (ahol a határ vezet) 
közt kb. 1300 méter magas 
erdős hegyhát húzódik: a Pojana 
Spinzului. Az ezred azt a parancsot 
kapta, hogy két századdal és a 

géppuskásosztaggal szállja meg ezt a magaslatot, végezzen onnan biztosítást és felderítést, 
egyelőre a határig és keresse az összeköttetést a határrendőrség őrseivel. A Fömötör-század 
és a Pálffy-század ezredtartalékként Dealul Ulmului környékén maradt. 

Nem volt könnyű feladatuk, hiszen jelentős túlerő állt velük szemben.
A Dorna Watra környéki harcokban, közelebbről a Dealul Bombei (Bombei-hegy) 
harcokban kerültek érintkezésbe és harcba a román ellenséggel. Helyes taktikai érzékkel 
sikeresen kiegyenlítették az ellenség erőfölényét. A szeptember 18-án lezajlott győztes 
ütközetet követően a „huszárok győzelemittasan énekelve, a foglyokat maguk előtt 
terelve tértek vissza az állásba, hol egyszerre felcsendült a nemzeti imádság, a Himnusz, 
melynek hangjai a D. Bombei két völgyében sokszorosan visszhangzottak és méltó 
befejező akkordjai voltak ezredünk története egyik legszebb és legfényesebb napjának. 
(…) A tisztek közül Horváth Sándor százados, Kövendy Gyula, Lévay Ferenc főhadnagy, 
Ács zászlós, a géppuskák parancsnoka, Baintner István és Gyurkovics Béla hadnagy tűnt 
ki személyes bátorsággal, vitézséggel és példaadó magatartással”. 
1916. október 18-án véres események színhelye volt a Șaru Dornei település melletti 
1521. számú magassági pont, a Dealul Șarului. Az ezredtörténet így örökítette meg az 
eseményeket:

„A havas, jeges, csúszós meredek hegyoldalon a rajvonal zajtalanul, némán kúszott fel az 
oroszoknak a hegytetőn lévő állása felé. Az oroszok halotti csendben várták a támadást. 
Ráértek, hogy elég jól kiépített fedezékek mögül az utolsó pillanatban kezdjék meg a 
gyilkos tüzelést, hiszen a meredek hegyoldalon 5—10 lépés időben felért a síkon megtett 
100 lépéssel. Szatmári őrmester vezetése alatt elsőnek a huszárok indultak rohamra és az 
ő ordításukra az egész arcvonal előretört. Ebben a pillanatban megkezdődött a géppuskák 
és a puskák fülsiketítő kerepelése. Csupa fejlövéstől egyszerre 4—5 ember hanyatlott 
hátra és gurult le élettelenül a lejtőn.”
A fenti eseményekkel egy időben Beöthy hadnagy a 13. gyalogezred két géppuskájával 
megerősített századával a Dealul Rusului és az 1399 magaslati pont között volt beásva. 
Az ellenséges nyomással szemben azonban nem tudták volna megtartani a vonalat, 
mivel jobb szárnyuk teljesen szabadon maradt, ezért a mellettük elhelyezkedő magyar 
királyi marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezredtől kértek segítséget. „Segítésül Erdélyi 
szakaszvezető 24 karabéllyal segítségére küldetik, hova az beérkezve a Beöthy jobbszárnya 
mögött, mint tartalék helyezkedik el. Oda beérkezett 7 óra 15- kor délután.” A támadás 
rövid percek alatt véresen összeomlott. Csak Szatmári őrmesternek sikerült néhányad 

(16. kép) Az ezred Besztercéről Marosborgóra vonul
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magával betörni az ellenség állásába, de elszigetelt előretörése nem hozott lényeges sikert. 
Ő maga legalább 12 sebből vérzett, csodálatosképpen sebei mind géppuskából eredő 
könnyű sérülések voltak. A gyalogságnak legalább 60 halottja és 12 sebesültje volt. Az 
egész harc alig tartott 10 percnél tovább. Aztán megint néma csend volt”. 
Másnap, 19-én délután 3 órakor ismét megkísérelték a magaslat elfoglalását. „Tüzérségünk 
kb. félórán át igen hatásosan lőtte a Sarului és a Rusului magaslaton lévő állásokat. A 
becsapódó gránátok nyomán nem egyszer valóságos kőzápor zúdult a támadásra 
készen álló huszárok nyakába. Nehéz tüzérségünk különösen dicséretes pontossággal 
lőtt, hiszen az ellenség állása alig 50—100 lépésre volt előttünk. 16 óra 30 percre volt 
elrendelve az általános roham. A csapatok már a tüzérségi tűz alatt lassan előrekúsztak 
az ellenség állása felé és így, mikor a roham időpontja a tüzérségi tűz megszűnésével, 
illetve előrehelyezésével elérkezett, oly közel kerültek hozzá, hogy minden ponton egy 
ugrással már benn is voltak. A Lévay-századnak jutott az a dicsőség, hogy a roham során 
a Sarului-hegyhátat elsőnek érte el. Az ellenség alig pár lövést adott reá. Igaz, hogy három 
huszár súlyosan megsebesülve esett össze a lövések nyomán, de most már nem lehetett 
többé kezünkből kicsikarni a vérrel megfizetett győzelmet. A harc most is csak pár percig 
tartott. A csapatok pillanatok alatt foglalták el az egész hegyhátat”. Beöthy hadnagy a 
véres események után három nappal naplójába a következő bejegyzést tette:

„X. 22. Sarului 1521 m 2-ik támadás 19-én délután 
 Mindenütt fehérség, mélykékes árnyú, sápadt ezüstbrokát… hó…
 A fák – mint fáradt őszi vándorok görnyedten meredeznek a havadzásos 
alkonyatban a bronzszínű gallyak ákombákomjára – megannyi fehér kígyó lapul a hó…
 A havon holtak alszanak… Arcra borultan, mint vezeklők a kegyhely kis 
kápolnájának küszöbén, mely alatt a kegyúr álmodik… és oldalt és hanyatt dőlve és 
körülök a hófehér selymet hűvös kezek hímezték dúsan piros virágokkal… Megdermedt, 
álmatlan álmaik valának… Mentés huszárok, szürke kucsmás kozákok, őszbecsavart és 
gyerekarcú bakák…
 Ahogy felvergődtünk a tetőre – a bakák csak „haláldomb”-nak hívták – a szél 
jött elénk, mint távoli flóta panasza a fülünkbe flótázott egy halk sirámot – aztán egyet 
fordult, leszaladt a lejtőn és a mély völgybe zihál…
 Tompa, októberi alkonyborulások csendessége… Az állás is már csendes. Mint 
nagy, fekete sebek tátonganak gránát-kráterek a havon… Köd utánunk… A túlsó lejtőn, 
a fekete fenyvesben nyoma veszett a kozákoknak… Egy ellőtt lábú orosz – nagy szomorú 
ember – mint beteg állat szűköl, nyögve jajgat – bozse, oh bozse… A huszárok agyon 
akarják verni… nem engedem…
 Estvéledik… Mint néma temetési menet, vonulnak fel feketén az árnyak… 
Fenyőkből tákolt tető alatt szétlőtt fejű kozák kapitány hallgat… Üveges kék gyerekszeme 
mintha valakit keresne… Tán illatos, ragyogó pétervári dámák túl hófúvásos, komor, 
orosz rónákon, jégvirágos lombú néma erdőkön midőn kihaló állatok drága prémjébe 
burkolva csengő szánon halkan suhan át a kék jegű Néva felett ívelő hídon; vagy tán 
jóságos, fehér arcú anyát, aki a csendes, hóba süppedt falusi úriházban az ablaka mögött 
vár és vár, és fénytelen, fátyolos szemmel az alkonyatba néz és aggódó lelke távoli 
csataterek felett lebeg, messzire jár és hiába vár és vérző szíve körül töviskoszorút fon a 
fájdalom…
 Ő tudja, de nem mondja, titkot tartó, diszkrét lovastiszthez illőn…
 Húszan, jó huszárok és negyven honvéd-baka halt meg az oromért…
 „Sarului”! te gonosz, kegyetlen gyilkos, te…”
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1916 ősze újabb csapást mért az ezredre. Felsőbb utasításra le kellett adniuk lovaikat. A 
lovatlanított huszárok ettől kezdve tulajdonképpen lövészegységekké váltak. 
Kövendy főhadnagy így emlékezett vissza az eseményre:

„A nehéz harcoknál is nehezebb napok következtek a huszárokra, u.i. a háború nagyon 
nagy mértékben vette igénybe az országunk lóállományát, ami arra vezetett, hogy a 
huszárok lovait át kellett adni a vonat és a tüzérség részére, tehát átszervezés folytán 1916. 
november 15-én végleg elbúcsúztunk lovainktól, amire a mindenre kész huszárok dalos 
kedvükben fájdalmuknak így adtak hangot:

„Anyám, anyám kedves jó anyám,
De szomorú vasárnap délután.
Most akartam lóra ülni
Más a parancs, bakának kell menni.”
A lovanlanítást követően november 22-én az ezredet Dorna Watra környékéről vasúton 
Ciocănestibe szállították. „Innen másnap az Aranyos-Beszterce völgyében észak felé 
meneteltünk s ott a Batka – Botusul hegyvonulaton állást építettünk ki magunknak.”
Kezdetét vette a bukovinai szolgálat. Az ezred a J. H. (Jägerhaus) 800-as magaslati ponton 
vert tábort. 1917 januárja-februárja rengeteg megpróbáltatást hozott a huszárok számára. 
Az embermagasságú hó és a nagy hideg (-22 és -34 C°) megviselte a katonákat. A nyári 
időszakban a harcok szünetében sem tétlenkedtek. Rohamgyakorlatokat tartottak. 

Méltatlanul kevés szó esik az ezred ellátásáról gondoskodó vonatcsapat tevékenységéről. 
A csapatvonat az ezred összes kocsijából, a lovakból és a hajtó személyzetből alakult. 
Két részre tagozódott. Az ütközetvonat szállította azokat az anyagokat, amelyekre a 
harctevékenység alatt és közvetlenül az után volt szükség (pl. lőszeres kocsik, lőszeres 
málhás állatok, mozgókonyha, egészségügyi málhásállat). Az eleség és málhavonat 
az eleséget, a málhát és a szerszámokat, valamint a mozgó intézetek felszerelését és 
anyagkészleteit szállította.
A huszárok örültek a szaporodó sertésállománynak, amelynek egy része az ezred 
élelemkészletét szolgálta; kedves társaik, a lovak szaporodásának.
A szórakozás formáit is megtalálták. Ló helyett bivalyok hátára pattanva szórakoztatták 
magukat és egymást.

(17. kép) Megbeszélés a rohamgyakorlat után
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(18. kép) Pihenő a rohamgyakorlat után

(19. kép) Az ezred ellátását szolgáló sertések a gondozó huszárokkal

(20. kép) Az ezred lovai szaporodnak
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A borzalmak elviselésében fontos szerepe volt a 
fronton szolgálatot teljesítő tábori lelkészeknek. 
Jelenlétük nagy támaszt jelentett a legénység és 
a tisztikar számára egyaránt. A  civil életben 
is fontos volt a hívőknek, az istentiszteleten, 
szentmisén való részvétel. A harcok 
szünetében, a tervezett nagyobb hadműveletek 
előtt, vagy az állásháború időszakában még 
inkább szükségük volt a katonáknak a lelki 
töltekezésre. A hadvezetőség igyekezett 
lehetőséget biztosítani az istentiszteleteken, 
szentmiséken való részvételre.

1917. július 27-én kezdetét vette a 
Bukovina visszavételére indított offenzíva. 
A 11. lovashadosztály az Erdély védelmére 
alakulófélben levő új 1. osztrák – magyar 
hadsereg tartaléka volt. Augusztus 27-én a 11. 
lovashadosztály feladata az volt, hogy a román 
határt a Hármashatárhegyig szállja meg és 
derítsen fel a Negrisora-Neagra völgy felé. A 
biztosítandó szakaszt természetesen – óriási 
kiterjedésénél fogva – csak előőrsszerűen 
lehetett megszállni. A négy ezred (2., 3., 5. és 

9.) tehát 25-én elindult a számára kijelölt védelmi körlet felé Máramaros és Dél-Bukovina 
határára, az Aranyos-Beszterce folyó menti határszakasz közelébe, Dorna Watra 
környékére.

     

(21. kép) A humor sem maradhat el. Huszárok bivalyok hátán. 

(22. kép) Flohr János sterpiturai 
lakásának tornácán. Az ezredes a kép 

jobb szélén látható. 

- 22 -



Július 27-én 18 órakor az 5. honvédhuszárezred benyomult az ellenség állásába és vele 
csatlakozásban az ezred is megkezdte az előnyomulást. Puska József alezredes, ideiglenes 
ezredparancsnok intézkedésére az I. félezred Fömötör József százados parancsnoksága 
alatt 20 órakor megkezdte a támadást. 21 órakor rövid harc árán elfoglalta az ellenség 

(23. kép)Tőzsér tábori lelkész 1917-ben istentiszteletet tart a 880-as magaslati ponton

(24. kép) József főherceg megszólítja 
Szilassy őrmestert. Botosul, 1917. július.

(25. kép) A bukovinai offenzíva elő 
napján. 1917. július 26. A kép bal szélén 
Flohr János ezredparancsnok, mellette 
Takács Tolvaj a 9. honvéd huszárezred 
parancsnoka. A kép bal szélén Magyary 
Andor főhadnagy Flohr János segédtisztje.
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első, majd nem sokkal később a második állását. Hozzá csatlakozva a II. félezred, Kovách 
százados parancsnoksága alatt, 21 óra 30 perckor szintén elfoglalta az ellenségnek vele 
szemben levő állását. Az I. félezred az Opcina-magaslat déli kúpja előtt 3 km -re, a II. a 
Botuselu-patak eredetének tájékán éjjelre tábort ütött. 
Augusztus 11-én véres ütközet helyszíne volt a Stermnina. A 12. cserkesz lovashadosztály 
csapatai indítottak elsöprő támadást az ezred állásai ellen. Véres, hősies küzdelemben az 
ellenséget megfutamították. Erről az ezredtörténet így emlékszik meg:

„A győzelem öröme nem volt teljes, mert elvesztettük egyik legkedvesebb bajtársunkat, 
Baló Benjamin főhadnagyot, a vitéz századparancsnok és az igazi férfias jellem 
mindenkori tündöklő mintaképét. És fájlaltuk a harcban elesett derék huszárjainkat, kik 
utolsó lehelletükig esküjükhöz híven teljesítették kötelességüket Hazáért, Királyért!” 
Az újabb hadsereg-átszervezési hullám itt érte őket. A vezérkar úgy vélte, hogy az 
állóháború kialakulása szükségtelenné teszi a lovasalakulatok fenntartását. Így a meglévő 
lovas egységeket a – nevük megtartása mellett –   átszervezték gyalogos alakulatokká. 
Ez jelentősen rombolta az ezred harci morálját, miként a gyakori parancsnokcsere is. 
1917 és 18 között több parancsnok is állt az ezred élén.
Augusztus 15-én gróf Tisza István szolgálaton kívüli ezredes bevonult az ezredhez 
s átvette az I. félezred parancsnokságát. A helyzet megismertetésére Ujfalussy őrnagy 
mellette maradt.
Augusztus 25-én Tisza ezredes ideiglenesen átvette az ezredparancsnokságot. Beosztott 
törzstisztje Puska József alezredes, harcászati segédtisztje pedig Horváth Sándor 
főhadnagy  lett. Tiszának október 12-én delegációra Budapestre kellett utaznia, így az 
ezredparancsnokságot ismét Puska József alezredes vette át.

(26. kép) Tisza István tisztjei körében 1917-ben a román fronton. 
A jobb válla mögött álló katona Kövendy Gyula főhadnagy.
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December 10-én Flohr ezredest Marosvásárhelyre a „Curs für höhere Truppenführer” 
elnevezésű magasabb vezetői tanfolyamra vezényelték. 1918. január 24-én ottléte 
alatt megbízták a 28. hegyidandár parancsnokságával. Február 3-án végleg kinevezték 
dandárparancsnoknak és így ezzel a nappal végleg távozott ezredünk kötelékéből. 
Az ezredparancsnok távozása előtt ezredjelvényt alapított, amelyet minden tiszt és a 
legénység minden tagja megkapott. A tisztek feltűzhető ezredjelvénye színes zománcozott, 
a közhuszároké bronzszínű volt az alábbi körirattal: DEBRESZENI HONVÉD 
HUSZÁROK 1914 – 1918. 1917 decemberében az alábbi levelet juttatta el volt ezredének.

„Legyen ez a jelvény a dicsőségben, bajban együtt töltött dicső napok maradandó emléke 
azok részére, kik büszkék lesznek, hogy a debreceni 2. honvédhuszárezredben szolgáltak.

Ezen jelvény tartson bennünket össze és maradjon jelszavunk továbbra is:
Közösek emlékeink, közös a kincsünk, az ezred becsülete.”

Közben a kettes huszárokat új frontszakaszra 
vezényelték. 1918. május 12-én vagonírozták 
be őket és indították el az olasz frontra. A 
meglehetősen elcsigázott és lefogyott 
katonáknak kellett volna ellentámadásba 
lendülniük. Az ezred feletti irányítást 
június 2-án Tisza István vette át. 
Június 15-én hajnali 4 órakor indult meg a 
2. honvéd huszárezred támadása Az esőtől 
megáradt Piavén azonban csak másnap 
tudtak átkelni. Ám az átkelést követően erős 
ellenséges tűzbe kerültek, így a támadás 
megakadt. A jobb parton az ezred egy része 
ötnapos elkeseredett küzdelembe kezdett. 
Feladatuk a Montello-hegyet támadó öt 
osztrák – magyar hadosztály bal szárnyának 
fedezése volt. A hadosztály támadása elakadt, 
így a kettes huszárok is passzív védekezésre 
kényszerültek. Elkeseredett, öldöklő küzdelem 
kezdődött, amely után csak június 21-én éjjel 
tudtak visszavonulni a huszárok az addigra már 
valamelyest megapadt Piavén. Június 23-án visszaállt 
a támadás előtti arcvonal, de az egészségtelen körülmények 
között, kőbe vájt odúkba elhelyezett huszárok között fertőző betegség ütötte fel fejét. 

A hónap végén a harcok csitulni kezdtek. Ettől kezdve a 2. honvéd huszárezred az olaszok 
kisebb betörési kísérleteit próbálták elhárítani. 
Gróf Tisza István ezredes 1917. augusztus 11-én a 2. debreceni huszárezred öt elesett 
huszárját az alábbi imádsággal búcsúztatta:

„Hatalmas Isten, élet és halál szabados ura! Derékban kettétört ifjú tölgyek mellől keresünk 
Tégedet; erőtől duzzadó vitéz bajtársaink sírjánál, akiket életök delén sepert el a halál pusztító 
szele. Hozzád emeljük imára lelkünket Uram, hozzád, aki küzdelemre, megpróbáltatásra, 
veszélyre hívtál el egyeseket és nemzeteket… Harcban állunk, Uram. De nem gyűlölség, 
nagyravágyás, hódítási vágy adta a fegyvert kezünkbe. Megtámadták atyai örökségünket. 

(27. kép) A Flohr ezredes 
által alapított ezredjelvény 

legénységi változata
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El akarják ragadni legdrágább kincsünket, 
édes hazánkat… melynek szeretetét Te 
oltottad emberi lélekbe! Jóságos Isten! 
Mi gondviselő édes Atyánk! Ebben a 
küzdelemben ne hagyj el bennünket. 
Te benned bízunk Uram … Acélozd 
meg karunkat, erősítsd lelkünket, vidd 
diadalra igaz ügyünket. Tudjuk, hogy ez 
a diadal honfivérbe kerül. Készen állunk 
Uram, s ha úgy rendelted, feláldozzuk 
hazánkért életünket. Hiszen porszem 
vagyunk a Te kezedben; … Ha ép 
egészségben hoz a harcból szeretteinkhez 
vissza gondviselő kezed, áldani fogunk 
Tégedet és ezentúl megfogadjuk, hogy 
meg fogjuk becsülni a béke áldásait és 
hálánkat lerovandó, buzgólkodni fogunk 
a szeretet építő munkájában. Ha azonban 
másképp végeztetett el, gyermeki 
alázattal nyugszunk meg határozatodban. 
Legyen meg a Te akaratod, csak arra 
kérünk, ne hiába essék áldozatul ez, s 
hogy kegyelmedbe fogadd azokat, akik 
ebben a küzdelemben ontották vérüket… 
Irgalmas Isten! … Adj csendes pihenést 
nekik és boldog feltámadást.” 
Szeptember 11-én Tisza végső búcsút vett 
az ezredtől. Így az ezredet a nem sokkal 
később összeomló olasz frontról már 
Tóthvárady Asbóth István alezredes vezette 

haza. November 23-án érkezett vissza az ezred Debrecenbe. A laktanyába fegyelmezetten és 
rendben bevonuló kettes huszárokat azonban másnap, miután megkapták járandóságukat, 
leszerelték. Ezzel a nappal megszűnt a debreceni második honvéd huszárezred.

(28. kép) gróf Tisza István ezredes az olasz 
fronton 1918 nyarán. Balról jobbra: gróf 
Tisza István ezredes, Tóthvárady Asbóth 
István alezredes, Borzsovay Demeter Jenő 
hadnagy, Nagy Géza hadnagy, Kövendy 
Gyula főhadnagy, gróf Tisza György hadnagy.

(29. kép) Temetés Orsagon
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2. 2. Flohr János, az ezred legendás parancsnoka

Flohr János 1865. augusztus 28-án született Kisbéren. A német felmenőkkel rendelkező 
Flohr János (Joannes Flohr) és Bondinella Kamilla (Camilla Bondinella) gyermekeként. 
Édesapja a kisbéri királyi ménesnél volt állatorvos. A fiút augusztus 29-én anyakönyvezték 
Joannes Wilhelmus Flohr néven a kisbéri római katolikus plébánián.

A Ludovika Akadémia elvégzése után a császári és királyi gróf Pálffy 15. huszárezredhez 
került. 1895. november 1-jével a marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezredhez vezényelték. 
Ebben az évben jegyezte el a nagyváradi születésű Serly Matildot, akit hamarosan feleségül 
is vett. 1896. május 1-jén II. osztályú századossá léptették elő. Augusztus 21-i hatállyal a 
debreceni 2. honvéd huszárezred I. osztályához helyezték át. 1898-ban I. osztályú százados 
lett. 1900-ban a debreceni 2. honvéd huszár ezredtől a honvéd központi lovas iskola 
állományába került, mint tanár. Három év múlva visszahelyezték az ezredéhez. Ám nem 
sok időt tölthetett itt, mivel 1904-ben a Ludovika Akadémia állományába került. 1908-
ban őrnaggyá léptették elő. 1909-ben katonai érdemkeresztet kapott. A kitüntetésnek 
való örömöt azonban beárnyékolta egy szörnyű családi tragédia. Egyetlen kislánya, a 10 
éves Melinda váratlanul elhunyt. 1910-ben visszakerült Debrecenbe. 1912. május 1-jei 
ranggal alezredessé léptették elő. 1913. március 1-jétől vette át az ezred vezetését Czitó 
Károlytól. 

1914 júliusában a 11. lovashadosztály alá tartozó ezredek keretgyakorlaton voltak 
Hajdúhadházon. A gyakorlat befejeztével, július 19-én az ezredek úsztató gyakorlatra 
a Tiszához vonultak. A debreceni 2. ezred Tiszacsegén hajtotta végre a gyakorlatot. 
Július 27-én 4 órakor érkezett a parancs a részleges mozgósításról. Ezt Debrecenben 
aznap 8 órakor az ezredparancsnok kihirdette. Ezzel megkezdődött a 2. huszárezred 
háborús előkészülete. Flohr János ezredes egészen 1918 decemberéig állt az alakulat élén. 
December 10-én egy magasabb vezetői tanfolyamra iskolázták be, amelynek elvégzését 
követően 1918. január 24-én egy gyalogdandár vezetését kapta feladatul. Február 1-jével 
pedig kinevezték dandárparancsnokká. 
1918. november 1-jével a tábornoki karban vezérőrnaggyá nevezték ki.
1920-ban a román megszállás végén letartóztatták és elhurcolták Flohr János tábornokot. 
A Pesti Hírlap 1920. június 3-i száma így számolt be az eseményről:
„Azóta a tábornokról az a hír érkezett, hogy szabadon jár ugyan Nagyváradon, de nem 
engedik haza, amíg be nem fejezik ellene a „vizsgálatot”. Debrecen város tanácsa nemzetközi 
misszió közbelépését kérte a tábornok hazabocsátása érdekében, közbenjárásuk 
eredménytelen maradt. Időközben ugyanis kiderült, hogy a tábornok elhurcolása óta 
állandóan fogságban van. Legutóbb egy Kolozsvárról Debrecenbe szökött tisztviselő, 
aki a kolozsvári fellegvárban volt bezárva, közölte, hogy Flohr Jánost Kolozsváron 
börtönözték be. A fellegvár egyébként tele van magas rangú tisztekkel, köztük van még 
ma is Kratochwill székely ezredes, továbbá báró Diószeghy csendőr százados. Legutóbbi 
értesülés szerint a bukaresti főtörvényszék megsemmisítette ugyan a nagyváradi pörben 

(30. kép) Flohr János születésének bejegyzése Kisbér római katolikus anyakönyvében

- 27 -



halálraítélt magyar tisztek ügyét s felmentette őket a vád alól, de szabadon bocsátásuk 
iránt nem intézkedett. A fogoly tiszteket most Kolozsvárról Nagyenyedre hurcolták egy 
másik hadbíróság elé. Jellemző a kolozsvári fellegvár zsúfoltságára az is, hogy polgári 
elemeket oda ma már nem is zárnak be, mert minden cella magyar tiszteikkel van tele”.
Szabadulását követően Debrecenben telepedett le. Rendszeresen részt vett a közéleti 
megmozdulásokban. Gyakran jelent meg és szólalt fel  a megemlékező ünnepségeken. 
Ott volt az Országos Kaszinó Sárga termében rendezett Tisza emlékünnepen. 1921. 
június 2-án annak a napnak az évfordulóján, amelyen a néhai gróf Tisza István 1918-
ban az ezred parancsnokságát átvette. Flohr János tábornok, volt ezredparancsnok és 
Ujfalussy Gábor ezredes vezetésé alatt megjelent a tényleges, tartalékos és népfölkelő 
tiszteken kívül a nemzeti hadseregnek számos tábornoka és törzstisztje, valamint a Tisza 
István Emlékbizottság több tagja.
Beszédet mondott 1924. szeptember 24-én a Tisza-szoba avatásán is.
1931. október 22-én a huszárlaktanya Tisza-szobájában leleplezték a róla készült arcképet. 

A felemelő ünnepséget követően a 
tisztikar megkoszorúzta Magyari 
Imrének, a híres debreceni prímásnak, 
az ezred kedvenc cigányának a sírját. Az 
ünnepre meghívták Budapestről ifjabb 
Magyari Imrét is. 
Flohr János 1944-ben hunyt el. A 
debreceni köztemetőben díszsírhelyet 
kapott. A 6. tábla H sorának 3. sírjában 
alussza örök álmát az ezred egykori 
legendás vezetője.

2. 2. Legénységi arany vitézségi 
érmesek

Az ezred katonáinak hősiességét mutatja, 
hogy tiszti állományából hárman kapták 
meg az arany vitézségi érmet. 1914-ben 
Tóthvárady Asbóth István százados, 1915-
ben az olimpiai ezüstérmes kardvívó, 
Békessy Béla százados, 1917-ben pedig 
gróf Tisza István ezredes. A legénységi 
arany vitézségi érmet harcokban 
tanúsított személyes bátorságáért tízen 
érdemelték ki. Név szerint: Besenyei 
János őrmester, Biró Albert közhuszár, 
Hajdok Szilárd törzsőrmester, Kiss B. 
János közhuszár, Lázár József tizedes, 
Maczák János őrmester, Nagy Zoltán 

őrmester, Szatmáry Ferenc őrmester, Szodoray István szakaszvezető és Tóth Miklós 
törzsőrmester.

(31. kép) Flohr János ezredparancsnokról 
készült festmény
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Besenyei János őrmester

Besenyei János Püspökladányban született 1883. 
december 26-án Besenyei Pál és Szabó Anna 
gyermekeként. Besenyi és Bessenyei névalakokkal 
is szerepel a különböző forrásokban. 1911. május 
6-án Királydarócon kötött házasságot Weiszenbacher 
Máriával. Az 1. világháború alatt a magyar királyi 2. 
honvéd huszárezredben harcolt őrmesterként. A 2. 
honvéd huszárezred orosz-lengyelországi visszavonulása 
közben 1914. október 9-én a Visztula partján gyalogosan 
rajvonalba fejlődött, hogy a tömegekben támadó orosz 
erők előrenyomulását feltartóztassa. Besenyei János 
őrmester az 1. század lovait a huszárok állásai háta mögött 
lévő erdőben helyezte el, hogy szükség esetén kéznél 
legyenek. Csakhamar elkeseredett harcokra került a sor. 
A huszárok rajvonalát az oroszok aránytalan túlereje 
lépésről-lépésre szorította vissza A lovak tüzérségi 
és gyalogsági tűztől megbokrosodtak és szétfutottak. 
Besenyei őrmester, századának kétségbeejtő helyzetét 
látva, a legnagyobb erőfeszítéssel, sűrű golyózáporban a 
lovakat összeszedte és kellő pillanatban századának rendelkezésére bocsájtotta. Így század 
még idejekorán lóra ült és kevés veszteséggel visszavonult. A későbbi visszavonulás során 
Besenyei őrmester még igen hasznos felderítő szolgálatokat végzett és Szkála község körül 
egy sebesült bajtársát mentette meg az ellenség kezei közül. 1922-ben avatták vitézzé, 
vitézi telket Sarkadon kapott. Itt is temették el 1963. május 17-én. A Körösháti Temetőben 
(Önkormányzati oldal 5. parcella 1. sor 3. számú sír/ Ö/05/01/03) nyugszik. 

Biró Albert közhuszár

1892. január 8-án született Földesen. Az ezredben 
küldöncként teljesített szolgálatot. A küldöncszolgálat 
egyike volt a legveszélyesebb és legfontosabb 
ténykedéseknek az első arcvonalban. Ha a csaták közben 
megszakadt a harcoló csapatok telefon-összeköttetése 
a parancsnokságukkal, ilyenkor küldöncök útján 
tartották fenn a kapcsolatot. Egy-egy parancs idejében 
való megérkezése vagy késése sokszor ütközetek 
sorsát döntötte el. Biró Albert az 1915. augusztus 
2-án a Chorostownál vívott ütközetben a legerősebb 
fegyver- és ágyútűzben továbbított fontos parancsokat. 
Ügyességének és hősies kötelességteljesítésének tudható 
be, hogy a tartalékok még idejekorán avatkoztak harcba, 
ezzel az ütközet sorsát döntötték el. De nemcsak küldönc, 
hanem csatár, vagy járőrszolgálatban is derekasan 
megállta helyét Bíró közhuszár. Minden vállalkozásban 
önként vett részt s vetekedő hősiességgel harcolt. 1915. 
szeptember 8-án Mukoszynnál vívott kézitusában 

(32. kép) Besenyei János őrmester

(33. kép) Biró Albert közhuszár
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önfeláldozó bátorsággal két ízben is megmentette szakaszparancsnokának az életét, akit a 
cserkeszek kezei közül ragadott ki. Mindenkori vitéz magatartásáért méltó elismerésben 
részesült a derék huszár.
1975. január 17-én hunyt el Földesen. Sírja a földesi temetőben ma is áll.

Hajdok Szilárd törzsőrmester – Kitüntetésének okáról nincs adat.

Kiss B. János közhuszár

Vitézi tetteinek egész sorával érdemelte ki hősies magatartásának méltó elismerését. A 2. 
honvéd huszárezred kitüntetési javaslata ekképpen emlékezik meg Kiss B. János közhuszár 
hősi cselekedeteiről: 

„1915. augusztus 12-én önként vállalkozott arra, hogy a Bug folyón átúszik és az ellenséges 
állásokat felderíti. Vállalkozása fényesen sikerült és értékes adatokat eredményezett. 
Augusztus 24-én a Pieseczno mellett lezajlott rohamban rendkívüli vitézségével tüntette 
ki magát. Szeptember 8-án Mukoszyn mellett heves támadást intéztek az oroszok 
állásaink ellen. Amint Kiss közhuszár ezt észrevette, előreugrott és az ellenséges rajvonal 
közé vetette magát. Kézitusára vitte a dolgot s dühöngve hadakozott, tizenkét oroszt ütött 
le, hatot pedig elfogott. Amikor szakaszparancsnoka Lévay hadnagy megsebesült, melléje 
ugrott, vállaira emelte és biztos helyre vitte vissza, azután visszatért helyére. Háború eleje 
óta a harctéren van.”

Lázár József tizedes

A bukovinai felszabadító harcokban üldöző és hírszerző 
különítményként előreküldött századát biztosította 
szakaszával. Előrenyomulása közben több sikeres harcot 
vívott az orosz utóvédekkel. Körülbelül 50 foglyot ejtett, 
több gépfegyvert és egy aknavetőt zsákmányolt. Vakmerő 
csatározásai után elérkezett az ellenség főállásai elé, hol 
bevárta csapatát és részt vett az orosz vonalak ellen 
intézett támadásban. A támadás sikertelensége után 
8 huszárbajtársával önként vállalkozott az ellenséges 
állások alapos felderítésére. Kézigránátokkal felszerelve 
nyomult előre az erdős magaslaton húzódó ellenséges 
állások ellen. Megállapította, hogy egymástól 300—
400 lépésnyire fekvő, jól megerősített támpontokban 
elhelyezkedve tartják vonalaikat az oroszok. A meg 
nem szállott részek egyikén az orosz vonalak mögé 
nyomult be járőrével és támadásával meglepte az 
ellenség egyik magaslati támpontját. Halálmegvető 
kézigránát-harcban elűzte az oroszokat és megvetette 

lábát a magaslaton. A zsákmányolt két géppuskát rögtön részben a menekülő, részben 
a szomszédos támpontot tartó ellenség ellen fordította és a vele szomszédos másik járőr 
segítségével szívós küzdelem után megingatta az oroszok ellenállását. Mire a lovas osztály 
felért a magaslatra, az oroszok már az egész vonalon hátráltak, ami Lázár József 2. honvéd 
huszárezredbeli tizedes ügyes vezetésének és rettenthetetlen bátorságú huszárjainak volt 
az érdeme. 

(34. kép) Lázár József tizedes
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Maczák János őrmester

Egyeken született 1889-ben. Szülei: Maczák András és 
Dukát Dorottya. Felesége Herbák Zsuzsanna volt. Tartalékos 
őrmesterként szolgált a 2. honvéd huszárezredben.
1916. június elején több napon át tartó, kíméletlen vér- és 
emberélet pazarlással járó támadásaikkal megingatták az 
oroszok a Styr folyó mentén húzódó védelmi vonalainkat és a 
lengyel légió állásait áttörve, a 11. honvéd lovashadosztály mögé 
nyomultak be. Az áttörés következtében válságos helyzetbe 
került hadosztály egy része a hátrább fekvő második védelmi 
vonalra húzódott vissza, hogy sikeresen feltartóztathassa az 
oroszok átkarolási mozdulatait, melyek az elfogatás veszélyével 
fenyegették az állásaikban rendületlenül kitartó magyar 
huszárokat. Az ellenség azonban az ezredet minden összeköttetéstől elvágta. Maczák 
János őrmester szakasza oldalvéd feladatot kapott. Feladatuk az ellenség betörésének 
megakadályozása volt. Maczák őrmester huszárjaival hamarosan összeütközött a gyors 
iramban előreözönlő ellenséggel és sűrű össztüzekkel megállította, majd félelmetes, Rajta! 
Rajta! csatakiáltással kísért ellenállhatatlan erejű rohammal visszaűzte az ezrede balszárnya 
ellen előretörő oroszokat. Ritka lendülettel véghez vitt támadásával számos foglyunkat 
szabadította ki az ellenség kezei közül és állította ismét csatasorba. Maczák őrmester 
önfeláldozó kitartással fedezte ezrede visszavonulását, és nem egyszer vívott elkeseredett 
tusákat az üldöző orosz lovasokkal, kikkel minden egyes alkalommal éreztette magyar 
huszár mivoltát. Midőn hadosztálya elhelyezkedett új védelmi-vonalán, Maczák őrmester 
is bevonult ezredéhez, hol leadta foglyait és zsákmányolt géppuskáit. 
1917-ben kapta meg az arany vitézségi érmet. 1922-ben avatták vitézzé, ezután változtatta 
nevét Mádai Jánosra. A vitézi telek osztását azonban már nem élhette meg. 1926-ban, 36 
éves korában súlyos betegség következtében Sarkadon elhunyt. A Körösháti temetőben 
helyezték végső nyugalomra (6. parcella 5. sor 2. számú sír/ 06/05/02).

Nagy Zoltán őrmester

A gorlicei áttörés után a 11. honvéd lovashadosztály egy önálló 
különítménye Ujfalussy Gábor, 2. honvéd huszárezredbeli őrnagy 
parancsnoksága alatt állandóan nyomában volt a Tarnow-Czarna 
vonalon visszavonuló oroszoknak. Az üldöző harcok folyamán 
a különítmény egyik járőre Nagy Zoltán őrmester vezetésével 
átkelt a Wiszloka folyón és annak keleti partján az éppen új 
védelmi állásaik elkészítésével foglalatoskodó orosz csapatokat 
rajtaütéseivel megzavarta és szétszórta. Az oroszok e vakmerő 
támadás következtében Debicza körül vették fel a védelmet, 
melynek szárnyai ugyan a Wiszloka folyóra támaszkodtak, de 
közvetlen Debicza előtt hídfőszerűleg biztosítva volt az átkelés 
nemcsak a lovas különítmény, hanem a nyomában előrenyomuló 
41-ik gyaloghadosztály részére is. Május 9-én a kilenc lovasból álló 
járőrt a Debicza körül, Zawada község mellett húzódó ellenséges állások felderítésére 
küldték ki. Felderítő cirkálása közben Nagy Zoltán megtámadott egy 27 főből álló 
figyelőőrséget, majd betört az oroszok állásába s számos foglyot ejtve az ellenséges 

(35. kép) Maczák János 
őrmester

(36. kép) Nagy 
Zoltán őrmester
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vonal összefüggését megszakította, amit az oroszok az időközben odaérkezett járőrök 
együttes konok ellenállása miatt többé helyre sem tudták állítani. A következő napon 
felvonult és a harcba bocsátkozott a 41-ik gyaloghadosztály. Az általános támadás 
során a vakmerő járőr felderítés végett az ellenséges front mögé hatolt be és az utána 
benyomuló segéderőkkel elfoglalt egy ellenséges ágyútelepet, majd egy hátbatámadással 
oly zavart idézett elő a Wiszloka mentén szívósan ellenálló orosz csapatok között, hogy 
ezek kénytelenek voltak állásukat feladni és világos nappal Kolbuszowa irányában 
visszavonulni. Ez a visszavonulás a Debicza — Rzeszow-i műút elzárása következtében 
pánikszerűvé vált s így a hadosztály nagy értékű zsákmányhoz jutott. 

Szatmári Ferenc őrmester

A bihari földről, a kisnyégerfalvai barázdából került a debreceni 
2. honvéd huszárezredbe. 1916 októberében ezredével együtt 
a román harcéren a három ország határán, Dorna Watra 
környékén harcolt. Egy napon az a feladat jutott osztályrészéül, 
hogy a várostól délkeletre emelkedő 1521 méter magas hegyet 
foglalja el. Szatmári őrmester, a bihari síkság fia, úgy oldotta 
meg feladatát, mintha világéletében kárpáti hegymászó lett 
volna. Három szakasz huszárjával éjnek idején nesztelenül 
felkúszott a hegyre s a meglepett ellenséget villámgyorsan 
megtámadta. Heves kézigránátharccal betört állásaiba és 
kiverte onnan és gyors visszavonulásra kényszerítette. A fontos 
hegyi állás elvesztése következtében az egész ellenséges arcvonal 
megingott s úgy az oroszoknak, mint a románoknak vissza 
kellett vonulniuk. Egy kicsinynek látszó helyi feladat nagyszerű 
megoldása ilyen messzemenő eredményeket szült. 
1916. október 31-én a román fővárosban tűzték fel Szatmár 

őrmester mellére a hősök aranyérmét. 
Hajdúböszörményben van eltemetve feleségével és Tibor fiával együtt. Kisnyégeren még 
áll a szülőháza, testvérei leszármazottai lakják.

Szodoray István szakaszvezető

A villámgyors és rettenthetetlen bátorsággal véghez vitt támadásaik 
révén félelmetessé vált magyar huszárok ragyogó hőstetteinek 
egyike fűződik Szodoray István szakaszvezető nevéhez. 1915. 
május közepén Szodoray azt a parancsot kapta, hogy nyolc 
lovasból álló járőrével, legyen állandóan az ellenség nyomában 
s figyelje meg a visszavonuló oroszoknak a San folyón való 
átkelését és erről küldjön pontos jelentéseket. A lelkes járőr 
felderítő lovaglása közben egy erdő mélyén táborozó kozákokra 
bukkant, kik szintén neszét vették a huszárok közellétének. Lóra 
szálltak hát s eleinte szórványos, majd később össztüzeket adtak 
le a huszárokra. Később Szodoray észrevette, hogy mintegy 40 
főből álló kozákosztag támadásra készül ellene. Hat emberét lóról 
szállította le, ő maga pedig lóháton várta be két huszárjával az 
ellenséges lovascsoport közeledését. Midőn megfelelő távolságra 

(37. kép) Szatmári 
Ferenc őrmester

(38. kép) Szodoray 
István szakaszvezető
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érkeztek, gyors tűzzel lepte meg a kozákokat, kik közül hat lebukott a lóról a többi pedig 
megfutamodott. Erre Szodoray galoppba két bajtársával a menekülő kozákok után vetette 
magát. Közéjük vágtatott és hős vagdalkozás után három halott és három súlyos sebesült 
maradt a csatatéren. Egy tisztet és 27 lovast foglyul ejtett. Őket hátra küldte az ezredéhez, 
maga pedig folytatta felderítő útját a San-folyó felé.

Tóth Miklós törzsőrmester

A románokkal karöltve harcoló orosz kozákok 1916. október 
24-én este szörnyű erővel támadták meg és áttörték a Jalovit 
magaslaton húzódó arcvonalunkat. A 9. honvéd huszárezredet 
leszorították és a hegytetőt hatalmukba kerítették. A 
veszélyeztetett pontra vetett debreceni 2. honvéd huszárezred 
2. lövészszázada Coverca községben az éjjeli órákban kapta 
a parancsot, hogy azonnal menjen fel a hegyoldalra s kezdjen 
ellentámadást. A század éjfél után két óra körül érte el az 
1620 méteres magaslat erdős alját, honnan a hajnali órákban 
erős támadást intézett a magaslat ellen. Az ellenséges tűzben 
szenvedett nagy veszteségeik ellenére háromszor ismételték 
meg kemény rohamukat a derék huszárok, de sikertelenül. A 
száznyolcvanöt puskásból csak hatvanhét maradt, tisztjeik sem 
igen voltak, csak két vezető emberük a századparancsnok és Tóth Miklós szolgálatvezető 
törzsőrmester. Tizenegy órára volt kitűzve a hegycsúcs elfoglalása, melyet az ezred már 
nagyon sürgetett. Ekkor Tóth Miklós törzsőrmester maradék századát döntő rohamra 
vezette. Századosa a tüzérségi tüzet irányította, Tóth pedig összeköttetést teremtve a 
szomszéd honvédhuszárezreddel, oldaltűz alá vette a kozákokat. Viharos rohammal 
visszafoglalta a véráztatta nagy fontosságú magaslatot. Számos foglyot ejtett és sok 
lőszert zsákmányolt. A József főherceg hadtestében szolgáló kitűnő vitéznek október 
31-én tűzték mellére nagy dicséretek között a bátorsággal kiérdemelt arany vitézségi 
érmet. A derék törzsőrmester ötven hónapig szolgálta a harctéren hazáját, miközben 
kötelességének hűséges teljesítése közben rokkanttá vált.

2.3. A debreceni 2. honvéd huszárezred népfölkelő osztálya

(39. kép) Tóth Miklós 
törzsőrmester

(40. kép) Ébner Lajos 
őrnagy

(41. kép) kép Hummel 
Árpád százados

(42. kép) Farkas Gábor 
tartalékos százados
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A 2. honvédhuszárezred népfölkelő 
huszárosztálya 1914. július 29-én alakult 
meg. Parancsnoka Ébner Lajos őrnagy 
lett. 
Az 1. századot Hummel Árpád százados, 
s a 2. századot    gróf Tisza Kálmán 
tartalékos főhadnagy, míg a 3. századot 
bogdányi Farkas Gábor tartalékos 
százados vezette.
Július 29. és augusztus 31-e közötti idő 
kiképzéssel telt el. Szeptember 1-jén az 
osztály vonatra rakodott és 12 órakor 
elindult Nagyváradon, Temesváron és 
Versecen át az Al-Dunához. November 
26-ig voltak a déli fronton. Ekkor 
kapták kézhez a parancsot, hogy az 
osztályt áthelyezték az északi harctérre. 
November 30-án Máramarosszigetre 
érkeztek és kirakodtak. Ugyanezen a 
napon érkeztek ide a pécsi 8. népfelkelő 
huszárosztály 1. és 2. századával. A 
két egységet egyesítették, így Mérey 
Árpád alezredes parancsnoksága alatt 
megalakult az 1. (négy századból álló) 
népfelkelő huszárezred, amely Pflanzer-
Baltin lovassági tábornok hadseregének 

kötelékébe lépett.
1915 júniusában a Banunin körüli harcokban súlyos veszteségeket szenvedtek. Samarjay 
százados idegsokkot kapott, Kornidesz Demeter tartalékos hadnagyot gránátnyomás 
érte.  Elesett Geréby Pál tartalékos főhadnagy, Jeszenszky Manó és Mátray Árpád 
tartalékos hadnagy. Lichtig hadnagy eltűnt. Legénység közül 17-en hősi halált haltak, 76-
an  megsebesültek, míg 75 huszár eltűnt az ütközetben. 
1916. január elején a népfölkelő lovasdandárt az Ikva vonalának megszállására rendelték 
s az idő folyamán tiszti, legénységi, valamint lóállományát többször kiegészítették. Ebben 
az állásban találta a dandárt az 1916. évi júniusi lucki nagy orosz offenzíva.
Az áttöréskor a népfölkelő lovasdandár gyalogosztagait az Ikva mellől hamarosan 
Brodyba rendelték. Június és július hónapban a Lucktól délnyugatra eső szakaszon vívtak 
véres harcokat. A szeptember már Erdélyben találta az ezredet. Október 18. Az ezred 
vezetéklovait és vonatát Felsőlokra rendelték. Az ezred gyalog alakulva, Gvimesbükktől 
északra Bálványos-patak, Hosszúhavas, Mihályszállás, Lápossarok vonalában állásba 
ment és egész novemberben itt maradt. 
November 29-én Mérey alezredest Marosvásárhelyre a kiképzőcsoportba rendelték. A 
csoportparancsnokságot Abonyi Andor alezredes vette át. A dandár, pótlások hiányában 
feloszlott. Az eredeti 1. népfölkelő huszárezredből csak Dobozv István főhadnagy maradt 
meg 30 lovassal. Ezeket egy közös alakulathoz osztották be. 
Az osztálynak számos tekintélyes debreceni polgár is tagja volt. 

(43. kép) gróf Tisza Kálmán 
tartalékos főhadnagy
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Csóka Sámuel főhadnagy

1920 és 1922 között polgármester-helyettesként vezette Debrecent, 
majd 1922-23-ban a város polgármestere is volt. Csóka főhadnagy 
az osztály I. századának volt a tartalékos tisztje. 1914. szeptember 
15. és 30. között betegen vonult be a déli frontra.

Sesztina Jenő hadnagy

A cs. és kir. 15. huszárezredben teljesítette katonai szolgálatát. 1891. 
január 1-jei hatállyal a 2. honvéd huszárezred tartalékállományába 
került. 1915 szeptemberében őt is behívták katonának.
Népfölkelő hadnagyként kezdte meg szolgálatát, majd a nagyszőlősi 
fogolytábor parancsnoki feladatait látta el.
A város közéletében kulcsszerepet játszó Sesztinát több debreceni 
cég együttes kérvényére felmentették a további szolgálat 
alól. „Egyúttal megbízták a Mezőgazdasági Gépgyárban folyó 

„Srapnel” típusú lövedékhüvelyek és katonai járművek gyártásának 
felügyeletével, mivel a legtöbb gépgyárat hazánkban – csakúgy, mint 
más országokban – hadiipari termékek készítésére állítottak át”.

csíkborzsovay Borzsovay Demeter Jenő főhadnagy

A népfölkelő osztály tisztje. Debrecen elismert és nagyra becsült 
ügyvédjeként negyven évesen jelentkezett katonai szolgálatra. 
1915. május 5-én első háborús tiszti iskolát végzett egyéves 
önkéntesként, mint hadapródjelölt érkezett meg az orosz frontra. 
Az ezredtörténet így emlékezik meg róla:
„Mindnyájunknak némi aggálya volt aziránt, hogy a 40 
éves, hadiszolgálatra önként jelentkezett dr. Borzsovay Jenő, 
debreceni ügyvéd, Debrecen társadalmának e kiváló tagja 
a háborús fáradalmat és nélkülözést kibírja-e? Borzsovay a 
kezdet nehézségeit a legfiatalosabb kedvvel, elöljáróinak legnagyobb megelégedésére 
és csodálkozására könnyedén küzdötte le. Később a harctéren, néha igen válságos 
helyzetben is győztesként maradt a színtéren, máskor pedig feltartóztathatatlanul rohant 
előre derék huszárjai élén az „öreg ügyvéd”. Aránylag rövid harctéri tartózkodása alatt, 
kiváló magatartása révén egy-kettőre ezredünk egyik díszévé vált. Erről felsőbb helyen is 
csakhamar tudomást szereztek. Gróf Bissingen Nándor tábornok, hadosztályparancsnok 
személyesen díszítette fel őt a nagy ezüst éremmel. Ezenfelül soronkívül zászlóssá 
léptették elő. De az önként jelentkező ügyvéd nemcsak jó katona volt, hanem jóízű 
humora révén tiszttársaival és alárendeltjeivel is feledtetni tudta a háború keserű pil-  
lanatait. Többi fiatal zászlós bajtársai csak „bátyáménak nevezték. Borzsovay egyszersmind 
a század tisztikarának élelmezéséről is gondoskodott s ezen a téren is kifejtett lelkes 
buzgalmával fontos szerepet vállalt bajtársai testi erejének épségben tartásában. Szolgáljon 
tündöklő mintaképül Debrecen hasonkorú férfi lakosainak. Debrecen társadalma éppen 
olyan büszkeséggel tekinthet dr. Borzsovay Jenőre, mint ezrede. 
Egyik járőrözése különösen megérdemli, hogy megörökítsük. Ennek megértéséhez 
tudnunk kell, hogy a 40 év nem mult el nyomtalanul „bátyánk” felett és bizony egy kicsit 

(44. kép) Csóka 
Sámuel

(45. kép) Sesztina 
Jenő

- 35 -



nagyothalló volt. A szóbanforgó járőrözése alkalmával, 
járőrébe beosztott altiszt viszont kissé rövidlátó volt. 
Ezért ment végbe azután az a mulatságos párbeszéd 
közte és altisztje között, melyet bajtársai mulattatására 
jóízű humorral maga bátyánk a következőképpen adott 
elő: „Hát tudjátok, amint járőrömmel előnyomulok, 
egyszer csak hozzám vágtázik Szabó őrmester és azt 
mondja: „Zászlós úr, nem tetszik hallani, tőlünk balra 
lövöldöznek a muszkák!? — „Ah, nyugtatom meg, maga 
hallucinál! — én nem hallok semmit! Ellenben nézze 
csak ott jobbra az erdő előtt kozákok mozognak”. — 

„Nem látok én ott semmit zászlós úr! Bizton káprázni 
„tetszik” a szemének. Ellenben itt balra már nagyon erős 
a lövöldözés.” Így vitatkoznánk talán még most is, mert 
amit én láttam, azt ő nem láthatta, amit ő hallott én nem 
halllhattam, ha a muszkák jobbról és balról is tűzbe nem 
kapnak bennünket és meg nem oldják a gordiusi csomót 
olyképpen, hogy mindkettőnknek igazat szolgáltattak.”

Dr. Kölcsey Sándor hadnagy

1935 és 1944 között Debrecen polgármestere.
A mozgósításkor az ezred 5. önkéntesiskolájába került. 
Tartalékos zászlósként kezdte meg a szolgálatát. Részt vett 
az északi harctér ütközeteiben. 
1916 tavaszán a Bruszilov-offenzívát megelőző ezred 
sportversenyen 8 ponttal az 5. helyen végzett. 1916. július havi 
tiszti beosztás szerint a lovasosztály Pálffy Gábor százados 
vezette 4. századában szolgált. A petelei retablírozás alatt 
is itt teljesített szolgálatot. A következő évben Botosulnál 
állást foglaló ezred 4. századában, a tragikus sorsú Baló 
főhadnagy alatt szolgált zászlósként. 1917. február 1-jei 
ranggal hadnaggyá léptették elő. Júniusban bronz vitézségi 
éremmel tüntették ki. 1917. augusztus 11-én a Stermnináért 
zajló öldöklő küzdelemben hihetetlen bátorságról tett 
tanúbizonyságot. Az ezredtörténet így örökítette meg 
hőstettét:

„Ugyanerre az időre esett, hogy az ellenség rohamosztagai 
sűrű csoportokban betörtek a sarokpont mögé, ezzel éket 

vertek a vonalba s heves kézigránátzáporral árasztották el a gerincet és a gerinc mögötti 
területet. Kölcsey Sándor hadnagy félezred-segédtiszt, ekkor parancs nélkül összeszedte a 
visszaszorított vonalbelieket, az utászszakasznak erősödve, szintén ellentámadásba fogott 
s állását lendületes támadással visszafoglalta. A csapatok határtalan lelkesedésükben 
a menekülő ellenség után akarták vetni magukat, de sötétedett s a terep amúgy is 
nehéz volt, úgyhogy csak a tűzzel való üldözés látszott célszerűnek. Miután az ellenség 
menekült tüzünk elől, az összeköttetést még az üldözés folyamán megteremtettük. 20 óra 
30 perckor az arcvonal már teljesen nyugodt volt, a biztosításra kiadott intézkedéseket 
végrehajtották, a felderítés újból megkezdődött s az ütközet színhelyét kitakarították”.

(46. kép) Borzsovay 
Demeter Jenő főhadnagy

(47. kép) Dr. Kölcsey 
Sándor hadnagy
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2. 4. Az ezred karácsonyai és egy különleges húsvét

A debreceni kettes huszárok a négy háborús karácsonyból hármat az orosz, egyet pedig 
a román harctéren ünnepeltek. Fronton töltött karácsonyaikról az ezred történetét 
feldolgozó, két háború között megjelent összefoglaló kötet alapján kaphatunk képet. 
Az 1914-es és 1915-ös év karácsonya Galíciában, majd Volhíniában, az első vonalakban 
találta az ezredet. Az 1916-os év karácsonyába – a viszonylag békés ünnep és a meleg 
fedezék ellenére – már komor gondolatok is vegyültek. Az utolsó, az 1917-es év 
karácsonyát pedig teljesen háttérbe szorította a december 22-én Breszt – Litovszkban 
kezdődött béketárgyalás. 
Az ezredet az első háborús karácsony a Jasló körüli harcok hevében érte. 1914. december 
24-ének estéjén a huszárok otthon maradott szeretteikre és elesett bajtársaikra gondoltak. 
A rajvonalban fekvő huszárok szakaszparancsnokai kis fenyőgallyakat gyújtottak meg. A 
szemerkélő esőben könnyes szemű katonák gyülekeztek az égő fenyőgallyak körül.
Az ezredparancsnokság tisztjei egy kis házban rendezkedtek be. Karácsony estéjüket az 
egyik segédtiszt naplójában így örökítette meg:

„Az ezredtörzs késő este egy egyedülálló házban szállásolta el magát. Mivel az egész 
házban csak egy szoba-konyha volt, a házbelieket, két csinos leány is volt köztük, 
bezártuk a padlásra. Így legalább biztosítva voltunk afelől, hogy nem kémkedhetnek. Az 
ezredtörzshöz még csatlakozott Békessy százados is, aki egy kis fenyőfát hozott magával. 
Egész készletünket, három szál gyertyát, rákötöttük a fára és meggyújtottuk őket. Ebben 
a pillanatban mindnyájan könnyes szemmel gondoltunk az otthonlevőkre. Ezalatt Lipták 
szakács a konyhában – hús hiányában – hihetetlen mennyiségű jó vastag palacsintát sütött, 
mihez még egy kevés piros hadi borunk is akadt. Vacsora közben Tóth ezredtrombitás 
a hadosztály-parancsnokságtól egy nagy ládával állított be, melyet a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár Schneider főhadnagynak küldött azzal, hogy tartalmát karácsony estéjén 
az ezredtörzs tagjai között ossza szét. Volt most öröm! Kivétel nélkül mindenkinek jutott 
valami. Ennivalón kívül sál, ceruza, levélpapír stb. Az éjszakát elég nyugodtan töltöttük, 
de korán reggel az oroszok kezdték a házat lőni, úgyhogy ki kellett mennünk belőle.”
A szilveszter meglehetősen sok nehézséggel köszöntött be. Az erős havazás és hideg 
miatt az ellátás bizony meglehetősen hiányos volt. Az éjszaka még jobban megkeserítette 
a huszárok életét. A 20 fokos hidegben, napok óta fedél nélkül élő katonák ruházata 
csontkeménnyé fagyott, s hogy ők maguk ne fagyjanak meg, az erdőben hatalmas 
tüzeket raktak. Mindenki ezek köré gyülekezett, kivéve a tábori őrsöket és a figyelőket. 
A katonák szótlanul bámulták a táncoló lángokat. Gondolatban az elmúlt évi szilveszter 
eseményeit idézték fel, „amikor még híre sem volt háborúnak és szeretteik kacagó szava 
és a megrakott asztal tette széppé és kívánatossá életüket.”
Az első vonaltól néhány lépésnyire a hálás huszárok fenyőgallyakból hatalmas sátrat 
állítottak parancsnokuknak, Flohr János ezredesnek. Flohr nagy népszerűségnek 
örvendett huszárjai körében. „Mint mindig, most is mindenkihez volt egy bátorító 
vagy korholó, de végeredményben mindig jóleső és vigasztaló szava. Kifogyhatatlan 
málhatáskájából mint mindig, most is előkerült valami váratlan jó. Egyiknek egy finom 
cigaretta, másiknak egy szelet csokoládé, harmadiknak egy pohár valódi sherryt adott 
s azért egy pillanatra egy kis otthoni élvezet illúzióját ébresztette és feledtette a helyzet 
sanyarú voltát”.
A csendes szilveszteri éjszaka után a mínusz 30 fokot mutató hőmérő ellenére az oroszok 
kora reggel általános támadást indítottak az egység állásai ellen. A támadás hamarosan 
felélénkítette a huszárokat, úgyannyira, hogy a csontig hatoló hidegről is megfeledkeztek.
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Az új esztendő első napjának mozgalmasra sikeredett eseményei mintha előre vetítették 
volna árnyékukat az egész évre.
1916 húsvétján az orosz fronton a debreceni huszárok és a velük szemben álló kozákok 
között megható jelenetek játszódtak le.
Az ezred katonáira Galuziánál köszöntött be 1916 tavasza. Az április nyugodtan indult. A 
tiszteknek és a legénységnek is alkalma volt pihenni. 
Így virradt rájuk 1916. április 23-án húsvét reggele, amely az évben egybeesett a 
pravoszlávok legnagyobb ünnepével. Azokkal az orosz csapatokkal kerültek ismét 
szembe, akikkel 1915 januárjában Smerekowiecnél és Gladysownál harcoltak.
Az ünnep csendben, a legnagyobb barátkozás jegyében zajlott. Aligha állunk messze 
az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a Nagy Háború történetének talán legbékésebb 
húsvétját a debreceni 2. honvéd huszárezred katonái élhették át. Erről a páratlanul 
érdekes húsvétról Pintér István huszár főhadnagy így számolt be:

„Teljes a csend az egész fronton, puskalövést nem hallani, mintha fegyverszünet lenne.
Húsvét napján kora reggel az előre tolt állásból telefonálnak, hogy a muszka őrszem egy 
kőre kötött levelet dobott hozzánk. Egy küldönc elhozta hozzám. Francia levél, (sajnos 
nincs a birtokomban ez a levél, mert Abonyi Andor ezredes, főcsoport-parancsnokom 
magához vette s nem tudtam tőle többé visszakapni) ahogy emlékszem kb. a következő 
tartalma volt »A legnagyobb ünnep, Krisztus Urunk megdicsőülésének és feltámadásának 
ünnepe az oroszokéval összeesik. Jó ünneplést kívánunk a lovagias, vitéz, bátor magyar 
huszároknak! Engedjék meg ezúttal, hogy megbecsülésünk külső kifejezéseként 
parlamenterünkkel 12 és 13 óra között átküldhessünk a forráshoz egy kis csomagot. 
Egészségükre kívánjuk! Ha csekély figyelmünket viszonozni akarják, 15 és 16 óra között 
várjuk a magyar huszárok parlamenterjét a forrásnál.«
Átadtam ezt a levelet Abonyi ezredesnek. Elolvasta. Először pár percig mereven maga elé 
nézett, aztán zsebre tette a levelet s a következőket mondta: »Kedves Pista barátom, te 
elég furfangos ember vagy. A megoldást rád bízom. Csinálj, amit akarsz, de ha ebből a 
locsolgatásból baj lesz, megnyúzlak!« Hát én, Bauer Gyula főhadnagy alantas-barátommal 
el is intéztem a dolgot.
Egy töltényládát virággal stb. szépen kidíszítve megpakoltunk minden jóval, pezsgő, 
konyak, Kugler, sonka, kalács, cigaretta, szivar stb., a tetején egy igen szépen 
megfogalmazott francia levél. Bauer főhadnagy és a csoportom tipikus, daliás marcona 
két altisztje, végig kitüntetéssel, kifogástalanul felöltözve várták az előretolt állásban a 12 
órát, hogy az oroszoktól átvegyék a csomagot s a 15 órát, hogy a mi csomagunkat átadják.
12 órára magam is az előretolt állásban voltam. Pár percre rá jött az orosz parlamenter. 
Elől egy tökéletes úr, egy don-kozák főhadnagy és két altiszt egy gyönyörűen feldíszített 
kosárral. Bauer és a két altiszt elibük ment azt átvenni, szívélyes kézfogás, pár üdvözlő 
szó franciául. Bauer jelezte, hogy 15 órakor mi hozzuk a húsvéti csomagot. Kérte, hogy 
az átvételre újból megjelenjenek. A »viszont látásra« s mi a kosárral nyargalunk hátra 
Abonyi ezredeshez. A kosárban minden jó volt, kb. hasonló tartalommal, mint amivel mi 
a ládánkat megpakoltuk.
Pont 15 órakor indult el Bauer és a két altiszt a ládánkkal a forráshoz. Hasonlóan 
kedves, megható jelenet játszódott le. A kozák főhadnagy átvette a ládát és Bauernek a 
következőket mondta: »Bajtársaimtól azt a megbízást kaptam, kérjem meg a főhadnagy 
urat, szóljon parancsnokának, az alacsony kapitánynak, jöjjenek át ketten, két altisztjükkel 
a mi fedezékünkbe, látogassanak meg, tiszteljenek meg bennünket. Szeretettel várjuk. Ha 
ők átjönnek hozzánk, akkor két tiszt barátom két altiszttel az urakhoz menne át, tennénk 
önöknél tiszteletünket.« – Hallom az egészet. Hozzájuk megyek, megállapodunk, hogy 
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a cserelátogatás megtörténik, megtelefonálom Abonyi ezredesnek és kérem, hogy 
várja a vendégeket. Kitűzzük a visszatérés pontos idejét. A forráshoz 18 órára. Innen 
mindenikünk visszatér övéihez.
Szemünket bekötik, engem egy óriás orosz nyakába kap, mint a pelyhet. Megindul velem, 
utánam a többi. Az orosz tiszteket és altiszteket (természetesen bekötött szemmel) az 
ezred másodtisztje vezeti az ezredtörzs fedezékébe. Kb. 20 percnyi út után – mindent 
láttam útközben és tudtam, hogy merre megyünk – az én nagy orosz barátom letesz 
egy igen szép tágas, mintaszerűen felterített asztal mellé, egy fedezékben. Egy don-
kozák alezredes fogad. Tökéletesen beszél németül, a legszívélyesebb szavakkal üdvözöl. 
Mellette nyolc don-kozák tiszt, négy tüzértiszt, egy nagy hajú és szakállas, apostol-külsejű 
pap, két orvos. Asztalhoz ülünk, elsőrendű étel és ital, fesztelen beszélgetés mindenről, 
csak a háborúról egy szó sem. – Egyszerre, egy momentum, teljes csend! Az alezredes 
mosolyogva szól hozzám: »ugye az urak is haza gondolnak, lélekben otthon vannak, na, 
de talán majd csak egyszer hazakerülünk, ha Isten is úgy akarja, vagy ki tudja?«
Az idő múlik, indulni kell a forráshoz. Búcsúzunk. Nem akarok érzelegni, sokat irkálni. 
De mondhatom, két szerető testvér nem búcsúzik el egymástól különben, férfiasabban, 
szebben, mint ahogy mi búcsúztunk egymástól.
Az én kis kozákom, a tőlem kapott órával a kezében, nagyban magyarázza, hogy ne 
menjünk még, van idő, sok híja a 18 órának.
Felejthetetlen húsvét! Felejthetetlen délután!
Már mi régen a forrásnál vagyunk, a 18 óra régen elmúlt, 19 felé igyekszik az idő. Mondja 
is a don-kozák főhadnagy, a kísérő tisztünk, úgy látszik, hogy az ő bajtársai igen-igen jól 
mulathatnak odaát, végre megérkezik a két orosz tiszt és altiszt.
Hangulatuk nem cáfolja meg a minket kísérő bajtársuk előbbi szavait. Dicshimnuszokat 
zengenek a nálunk eltöltött időről s beszédüket azzal fejezik be, hogy »nincs a világon 
több olyan lovas nemzet, mint a magyar és olyan katona, mint a magyar huszár!« Az 
orosz altisztek nem szólnak semmit, talán a meghatottságtól, lehet, hogy mástól is, mert 
folyton csak csókolózni akarnak!
Hazaérkezünk. Abonyi ezredes vár, jelentkezem, elmondok mindent. Ő is elmondja, 
hogy milyen nagyszerűen találták magukat nálunk az orosz vendégek. De egyet elhallgat. 
Bajtársaimtól tudom meg, hogy felköszöntötte az orosz tiszteket és az orosz nemzetet, 
mégpedig olyan szép beszéddel, hogy az egyik kozáktiszt erővel kezet akart neki csókolni 
a mi európai hírnevű, kiváló lovas, bátor, daliás, parancsnokunknak, megboldogult 
Abonyi Antal királyi kamarás, ezredes úrnak.
[…]
Méltán kérdezheti bárki is, hát ellenség volt ez?!”
Az 1915-ös esztendő karácsonya az oroszországi Galuziában érte az ezredet. December 
23-án újra az első vonalba vezényelték huszárjainkat. A 9. honvéd huszárezred állásának 
balszárnyát vették át. Négy századából a Streicher-, a Maasburg- és a Pálffy-század az első 
vonalba került, míg a Dömötör-század a tartalékot képezte. 

„December 24-e gyönyörű, kellemes időt hozott a huszároknak. A szemben álló oroszok 
között is csend honolt. Az ezredtörzs a gyár melletti épületben rendezkedett be. Máglyák 
sokasága világította meg az estét, ennek fényénél vonultak a közelben lévő csapatok az 
istentiszteletre. A katonák gondolatai hazaszálltak szeretteikhez, így, ha csak lélekben is, 
de együtt lehettek a szent ünnepi estén családtagjaikkal”.
Az ünnep egyéb változást is hozott az ezred életében. Hadosztályparancsnokuk, gróf 
Bittinger Nándor megvált posztjától. Utódja Czitó Károly tábornok lett.
Szilveszter napján Flohr János ezredparancsnok az alábbi újévi parancsot adta ki:
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„Szeretett Ezredem!
Én óhajtok az első lenni, ki nektek boldog újévet kíván. A sors úgy rendelte, hogy már 
a második évet a harctéren töltjük és ezzel a háború harmadik évébe léptünk. Ezen elég 
hosszú és nehéz idő alatt megmutattátok, hogy milyen kiváló katonák vagytok nem csak 
lóháton, de a gyalogosharcokban is kiváló tetteitekkel az összes elöljáróink figyelmét 
magatokra vontátok és azok dicséretét s teljes elismerését kivívtátok. Fiaim! Sokáig 
nem tarthat már ez a háború, továbbra is kitartásra buzdítlak benneteket, mert csak így 
vagytok képesek a reátok váró nagy feladatnak megfelelni, ha ebben az esztendőben is 
az ellenséggel szemben álltok, mikor is meg fogjátok mutatni, hogy a magyar katona 
egyaránt jól tud bánni a karddal, a karabéllyal és a szuronnyal is, és így továbbra is réme 
marad minden ellenségnek.
Adja Isten, hogy továbbra is így legyen! És ha elérkezik a béke órája és az ismét előkerült 
trombiták első hangjai a „lefúvás” jelét adják, akkor már közel leszünk azon boldog 
perchez, melyben viszontlátjuk szeretett Hazánkat, és Debrecen városa kibontott 
zászlóval, diadalkapuval várja az ő derék huszárjait.
Isten áldjon, Isten óvjon Benneteket továbbra is!

           
           
        Flohr ezredes sk”

Sajnos az ezredes reménye a hamarosan véget érő háborúról nem teljesedett be. Az 1916-
os esztendő is a fronton érte katonáinkat.

A harmadik karácsonyt a román fronton, a Botosul és Batka közötti állásokban „ünnepelték” 
huszárjaink. A beszámolók alapján megállapítható, hogy ezúttal sem volt okuk panaszra. 
Tisztek és huszárok egyaránt meleg fedezékben ünnepelhették a karácsonyt. 

„A Kárpátok csoda szép fenyvesei ingyen adták a karácsonyfát. A fehér vászon hólepelbe 
burkolódzó huszárőrszem nekitámaszkodott 
őrhelyén egy-egy ilyen karácsonyfának s elmélázva 
gondolt haza, míg bajtársa fel nem váltotta. 
Aztán ő is bevonult a fedezékbe, ahol forró tea és 
szeretett erdélyi ismerőseink, báró Bánffy Zoltánék, 
valamint az otthoniak, a debreceni asszonyok 
szeretetadományai várták őket. Bőven jutott belőle 
mindenkinek; a tiszteknél pezsgőspalack is durrant. 
Gerbeaud-csokoládé s egyéb csemege egyenesen a 
Ritz illúzióját keltette, s a hangulat mégis nyomott 
volt. 
A szem belemeredt a lámpa fényébe vagy a rajkályha 
tüzébe és szállt a gondolat messze…haza – ahol talán 
éppen akkor gyújtották meg könnyes szemmel a 
karácsonyfa gyertyáit, ahol bizonyára remegő szájjal 
kérdezték egymástól: vajon apuka, bátyu, öcsi hol 
van most, mit csinál, van-e meleg fekvőhelye, enni-
innivalója – és ott is érintetlenül maradt az asztalon 
a karácsonyi vacsora. (…) Némán elgondolkozva 
ültünk a tiszti étkezde kicsiny karácsonyfája 
alatt: vajon mit hoz a jövendő? Hol ünnepeljük a 

(48. kép) A Flohr sétány, Galuzia, 
1916. január
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következő karácsonyt? Hányan leszünk még, hányan maradunk meg mához egy évre? Mi 
lesz Hazánkkal, családunkkal? Isten nevével ajkunkon oszlottunk szét. Mikor kiléptünk 
az étkezde ajtaján, velünk együtt ömlött ki a párás levegő. A sötét kék ég és milliárdnyi 
csillag biztatva ragyogott. A hó csikorgott lábuk alatt, amint visszatértünk fedezékünkbe, 
hogy aludjunk s álmodjunk a jövendőről, amely bizony álmunkban sokkal szebbnek 
mutatkozott, mint ami akkor lett belőle, mikor jelenre fordult és valósággá testesült.” 

3. 1. Az ezred hősi halottai

NÉV ÉS RENDFOKOZAT SZÜLETÉSI 
HELY ÉS IDŐ

A HALÁL HELYE
ÉS IDEJE

ELTEMETÉS 
HELYE

1. Ádám István 
szakaszvezető

Szemlak
1876

Beszterce, cs. és kir. 
5/9 tábori kórház
1916. 10. 30.

Beszterce, 
központi 
temető

2. Agyó Ferenc
huszár

Szilágyfő-
keresztúr
nincs adat

Radymno, cs. és 
kir. 1/9. táb. kórház, 
Galícia
1915. 06. 16.

Radymno

3. Andor István
közhuszár

Békés 
nincs adat

nincs adat
1916. 09. 21. Rudka-Pelcza

4. Antal Benedek
huszár

Furta
1892

nincs adat
1914. 11. 01. nincs adat

5. Asztalos Gábor
huszár

Hajdúnánás
1885

Szamarkand, 
Oroszország
nincs adat

nincs adat

6. Bács Lázár
huszár

Szilágygörcsön 
1887

Huszt,
Máramaros vm.
1916. 11. 21.

Huszt

7. Bacskó János
huszár

Feketetót
1892

nincs adat
1915. 09. 20. - 11. 01. nincs adat

8. Bagi András
huszár

Apatelek
1880

Rusului-hegy,
Románia 
1916. 10. 17.

A Rusului-
hegy
nyugati oldalán

9. Bagi András
közhuszár

Kötegyán
nincs adat

nincs adat
1916. 10. 25. nincs adat

10. Bagi Illés
huszár

Békésszentandrás
1897

Coverca község, 
Románia
1916. 11. 06.

Coverca  

11. Bagi László János
huszár

Békésszentandrás
nincs adat

Klikow
1915. 01. 21. nincs adat
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12. Bagosi János
huszár

Debrecen
1893

Mukosyn,
Oroszország
1915. 09. 08.

Mukosyn, 
a harctéren

13. Bakó Imre
huszár

Hajdúdorog
1900

Debrecen, 1. sz. 
tartalékkórház
1918. 12. 30.

Debrecen

14. Balázs András
szakaszvezető

Tiszaszalka
1867

Agasu mellett, Romá-
nia
1916. 10. 17.

A harctéren

15. Balázs Antal
tizedes

Feketegyarmat
1885

Rudnik, Galícia
1915. 05. 20. Rudnik

16. Bálint Ferenc
huszár

Békéssámson
1881

Hadsegélyző Hivatal 
Különleges Gyógy-
intézete, Rózsahegy, 
Liptó vm.1918. 04. 
02.

Rózsa-hegy,
barakk temető

17. Bálint Ferenc
huszár

Békés
1895

Stermnina, 1072. 
magaslati pont, 
Bukovina
1917. 08. 15.

Stermnina, 
katonai temető

18. Bálint György
huszár

Békés
1895

Stermnina, 1072. 
magaslati pont, 
Bukovina 
1917. 08. 15.

Stermnina, 
katonai temető

19. Baló Benjámin 
főhadnagy

Budapest
1894

Frumosa, 
Bukovina
1917. 08. 11.

Frumosa,
templomkert

20. Balogh Albert
tizedes

Mezőveres-
egyháza
1888

Valea Botusului, 
Preluca-hegy, 
Bukovina 
1917. 07. 29.

A Preluca-hegy 
tövében

21. Balog Gábor
huszár

Mezőgyán
1887

Az1458. Batca nevű 
magaslaton, Bukovina 
1916. 11. 28.

A Batca déli 
lejtőjén

22. Balogh Lajos 
őrmester

Öcsöd
1886

Dorna Kandreny, 
Bukovina
1916. 09. 22.

Dorna 
Kandreny

23. Balogh Mihály
huszár

Debrecen
nincs adat

Orosz harctér, 
Oroszország 
1916. 12. 31.

nincs adat

24. Bander István
huszár

Simánd
1885

Hadifogoly. Szamar-
kand, Oroszo.
nincs adat

nincs adat
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25. Bandur József
huszár

Kétegyháza
1889

Eperjes, cs. és kir. 
járványkórház
1915. 04. 30.

Eperjes, 
járvány temető

26. Bánfi Rókus
huszár

Újkígyós
1891

Jakobeny, 
Bukovina
1916. 09. 02.

Nem volt 
eltemethető

27. Bárdi Miklós
huszár

Margitta
nincs adat

Debrecen, 
1. tartalékkórház
1918. 12. 27.

Debrecen

28. Baricz István
huszár

Gyergyóalfalu
1889

Marosvásárhely, 
járványkórház
1918. 08. 28.

Gyergyóalfalu

29. Barta József
huszár

nincs adat
nincs adat

nincs adat
1914. 10. 16. nincs adat

30. Bede Sándor 
járőrvezető

Mezősas
1892

Powursk, 8/7-es 
tábori kórház, 
Volhínia
1915. 10. 28.

Powursk,
11. sír

31. Beke István
huszár

Debrecen
1895

Szeged, honvéd
csapatkórház
1918. 07. 03.

Szeged-
Belváros, 
református 
és katolikus 
temető

32. Békés János
huszár

nincs adat
nincs adat

Kowel, Német 
Lovagrend 4. sebészeti 
kórháza, Volhínia
1915. 10. 28.

Kowel, 
laktanya

33. Békéssy Béla
százados

Debrecen
1876

Werchy község,
Volhínia
1916. 07. 08.

Soszyszno, 
a görög keleti
templom 
mellett

34. Benczédi György
huszár

Firtosmartonos
nincs adat

Ostry-hegy, 
Uzsok, Ung vm.
1917. 10. 07.

Ostry-hegy

35. Bencsik Albert
szakaszvezető

Békésszentandrás
1884

Bombei magaslat, 
Románia
1916. 10. 12.

1098. magaslat 

36. Benke József
huszár

Balatonberény
1880

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

37. Benkő István
huszár

Orosháza
nincs adat

nincs adat
1920. 12. 31. nincs adat

38. Berák György
huszár

Mezőkovácsháza
1889

Galuziai védőállás
1916. 07. 04.

Galuzia, görög 
keleti temető
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39. Bereczki Lajos
tizedes

Sarkad
1891 Oroszország nincs adat

40. Berényi Antal
huszár

Hajdúbagos
1897

Obcina-hegy, 
Bukovina
1917. 07. 28.

Obcina-hegy

41. Berkó Lajos
huszár

Orosháza
nincs adat

nincs adat
1920. 12. 31. nincs adat

42. Bernáth Lajos
hadnagy

Debrecen
1896

Frumosa, 
Bukovina
1917. 09. 01.

Frumosa
templomkert

43. Berzeg Márton
századkürtös

Mezőberény
nincs adat

Hadifogoly. Bagatol, 
Oroszország
nincs adat

nincs adat

44. Bihari Péter
huszár

Püspökladány
1889

Hadifogoly, Oroszo.
1920. 02. ? nincs adat

45. Biró András
tizedes

Zagyvarékas
1891

Banunin mellett, 
Galícia
1915. 06. 03.

Banunin
mellett

46. Biró István
tizedes

Bihardiószeg
1878

Trencsén, 
megfigyelőállomás
1916. 06. 14.

Csákfalva,
katonai temető 
81. sz. sír

47. Biró Miklós
tizedes

Zagyvarékas
1891

Banunin mellett, 
Galícia
1915. 07. 03

Banunin
mellett

48. Blahut Pál
őrmester

Kolozsvár
1883

Kolozsvár,
Karolina Klinika
1917. 08. 20.

Kolozsvár, új 
katonai temető 
836. sz. sír

49. Boczkó János
huszár

Feketetót
nincs adat

Bielskaja Wola,
Oroszország
1915. 10. 16.

Bielskaja Wola

50. Bodnár Sándor
huszár

Biharpüspöki
nincs adat

Piesecno, Orosz-
Lengyelország 
1915. 08.25.

Piesecno

51. Bóka Balázs
huszár

Nagykőrös
1875

Besztercebánya
1918. 08. 10.

Besztercbánya, 
katonai temető

52. Boldizsár Ferenc
huszár

Zsadány
1888

Jalovit-hegy, Románia
1916. 10. 25. Jalovit-hegy

53. Borbély István
huszár

Doboz
1885.

Niš
nincs adat nincs adat

54. Borbély Tamás
huszár

Csíkszentmárton
1894

Volóc, Mozgó tarta-
lékkórház, Bereg vm.
1915. 03. 18.

Volóc
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55. Bordás József
huszár

Balmazújváros
nincs adat

Orosz harctér
1917. 12. 31. nincs adat

56. Boros Imre
népfölkelő őrmester

Hajdúböször-
mény
nincs adat

Miskolc, cs. és kir. 
tartalékkórház
1915. 02. 12.

Miskolc, 
központi 
temető

57. Boross István
huszár

Gáborján
1891

Stermnina 1072. 
magaslat, 
Bukovina
1917. 09. 25.

A Stermninán

58. Botyánszki György
népfölkelő huszár

Békéscsaba
1900

Follina, cs. és kir. 
1505. tábori kórház, 
Olaszország
1918. 10. 25.

Follina,
katonai temető

59. Bölöny Sándor
szakaszvezető

Gyula
nincs adat

Mianowice,
Oroszország
1915. 10. 22.

nincs adat

60. Böszörményi Bálint
huszár

Berettyóújfalu
nincs adat

nincs adat
1917. 12. 31. nincs adat

61. Braun Ádám
huszár

Elek
1889

Klagenfurt, 1. sz. 
tartalékkórház
1918. 11. 06.

Klagenfurt 
Annabichl, 
városi temető

62. Brogyányi Jenő
őrmester

Bernátfalva
1865

Debrecen, Auguszta 
Szanatórium 
1916. 04. 17.

Debrecen,
katonai temető

63. Brugos György
huszár

Szalacs
1893

Német Lovagrend 4. 
sz. kórháza, Galícia
1915. 05. 20.

Tarnow

64. Bruszniszki Pál
huszár

Orosháza
1888

Sara Dorna, 
Románia
1916. 10. 15.

Dorna 
Watrától délre 
az 1098 sz. 
magaslaton

65. Bugya György
huszár

Bagamér
1894

Galuziai védőállás
1916. 06. 12.

Galuzia, görög 
keleti temető

66. Bugyi János
huszár

Muszka
1885

Arad, cs. és kir. 
járványkórház
1917. 06. 18.

Mikelaka,
katonai temető

67. Bujdosó András
huszár

Komádi
1886

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

68. Bula István
századtrombitás

Endréd
1881

Rožaje, 
Montenegró
1915. 12. 24.

Rožaje
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69. Busa József
népfölkelő huszár

Pusztaföldvár
nincs adat

NovoAlexiniec,
Oroszország
1915. 10. 06. és 1915. 
10. 10. között

nincs adat

70. Buzás Bálint
szakaszvezető

Református-
kovácsháza
1887

Erzsébethely, 
Táncsics u.
1917. 10. 09.

Békéscsaba, 
Hősök
temetője

71. Búzi Imre
huszár

Sarkad
1892

Galuziai védőállás.
1916. 07. 04.

Galuzia, görög 
keleti temető

72. Czank Péter
huszár

Tápióbicske
1891

Runcul Tocu-hegy, 
Wama mellett,
Bukovina
1917. 08. 08. 

Dobra-völgy, 
a vadászlaktól 
1,5 km-re délre 
a patak mellett

73. Czégény Imre
huszár

Hajdúhadház
1891

Chworostow, 
Oroszország
1915. 08. 20.

nincs adat

74. Csabai Mihály
huszár

Békésszentandrás
nincs adat

Katnik körüli csatatér, 
Oroszország
1915. 06. 15.

nincs adat

75. Csák István
huszár

Füzesgyarmat
1888

Domnuk-Sugo sarok, 
Csík vm.
1917. 05. 18.

Domnuk-Sugo 
sarok

76. Császár András
huszár

Nagykamarás
1897

Beszterce, 
Czernovitzi
Landwehr Kórház
1917. 08. 16.

Beszterce, 
központi 
temető

77. Császár András
huszár

Pankota
1899

Magura 1200.
magaslat,
Bukovina
1917. 08. 03.

Sadowa 

78. Császár Sándor
huszár

Nagyszalonta
1879

Jalovit-hegy, 
Románia
1916. 10. 25.

Jalovit-hegy

79. Csatlós György
huszár

Újkígyós
1888

Filipowice, Galícia
1915. 06. 17.

Filipowice
község mellett

80. Csécsi József
huszár

Derecske
1897

Bruck an der Mur, 
Stájerország
1918. 11. 05.

Bruck an der 
Mur

81. Cser Sándor
tizedes

Nagyszalonta
nincs adat

nincs adat
1917. 12. 31. nincs adat

82. Csetregi Gusztáv
huszár

Szatmárnémeti
nincs adat

Kaneia, 
Olaszország
1918. 06. 05

Orsago,
községi temető
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83. Csík János
huszár

nincs adat
nincs adat

nincs adat
1914. 10. 26. nincs adat

84. Csika Tivadar
huszár

Hévízkáránd
1887

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

85. Csikós István
szakaszvezető

Magyarkanizsa
nincs adat

Budapest, Magy. Kir. 
1. helyőrségi kórház
1916. 12. 12.

nincs adat

86. Csongrádi Imre
huszár

nincs adat
nincs adat

nincs adat
1914. 10. 26. nincs adat

87. Csősz Demeter
tizedes

nincs adat
nincs adat

Galícia
1917. 12. 31. nincs adat

88. Csubri János
huszár

Sárospatak
1889

Serravalle, cs. és kir. 
1506. tábori kórház, 
Olaszország
1918. 09. 14

Serravalle
katonai temető

89. Csukoricza Péter
gyalogos

Marosborsa
1878

Niš
nincs adat nincs adat

90. Dancsi László
huszár

Hajdúhadház
1890

Eger, Irgalmasok 
Kórháza
1918. 02. 18.

Eger

91. Daróczi Lajos
huszár

Püspökladány
1866

Orosz harctér
1916. 04. 05. Lutz

92. Dávid János
huszár

Orosháza
nincs adat

Orosz harctér
1917. 12. 31. nincs adat

93. Debreczeni Ferenc
huszár

Debrecen
nincs adat

Mokany község, 
Galícia
1915. 07. 10.

Mokany

94. Dede Gyula
járőrvezető

Kaba
1892

nincs adat
1917. 08. 03. nincs adat

95. Demeter Péter
huszár

Hajdúböszörmény
1888

Wiethy, 
Oroszország
1915. 09. 08.

Wiethy

96. Dezsi István
tizedes

Árapatak
1889

Nagyszeben, cs. és kir. 
22. helyőrségi kórház. 
1915. 05. 20.

Nagyszeben, 
katonai temető

97. Dienes János
tizedes

Füzesgyarmat
1882

Debrecen, cs. és kir. 
tartalékkórház.
1916. 05. 17.

Debrecen,
Hősök temetője, 
I. tábla 36. sor 
5. sírhely

98. Dinok Sándor
huszár

Füzesgyarmat
nincs adat

nincs adat
nincs adat nincs adat

99. Diószegi Sándor
huszár

Derecske
nincs adat

Derecske
1918. 05. 08. Derecske
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100. Dobos István
huszár

Szentetornya
1888

Brzesko, cs. és kir. 
járványkórház, 
Galícia
1915. 03. 31.

Brzesko, 
katonai temető

101. Dohányos Pál
huszár

Békéscsaba
1884

Hadifogoly, Omszk, 
Oroszország
nincs adat

nincs adat

102. Dorogi Sándor
huszár

Öcsöd
1890

nincs adat
nincs adat Oroszország

103. Dudás János
huszár

Fugyi
1893

Malkovice, Galícia
1915. 05. 31.

Malkovice,
a csatatéren

104. Dugics Mihály
huszár

Nagyszalonta
1892

Hadifogoly. Szamar-
kand, Oroszország
nincs adat

nincs adat

105. Durst Ádám
huszár

Almáskamarás
1875

Onyszkowce, cs. és 
kir. 62. gy. hadoszt. 
eü. intézete, Volhínia
1916. 06. 07.

Onyszkowce,
katonai temető

106. Elek Gábor
huszár

nincs adat
nincs adat

Komarniki, Galícia
1915. 02. 10. A harctéren

107. Elek István
huszár

Szeghalom
1898

Huszt, cs. és kir. 7. 
hadsereg tartalék-
kórháza
1918. 06. 08.

Huszt, refor-
mátus temető, 
42429. sz. sír

108. Elek Sándor
szakaszvezető

Szalárd
1883

Maniagotól délnyu-
gatra, a C Varaggiház 
csoportnál,
Olaszország
1918. 07. 24.

Piave del 
Trevisa

109. Éliás János
huszár

Békés
1893

Rotilesti, Románia
1917. 06. 13. Rotilesti

 110. Erdei László
huszár

Kaba
1895

Obcina-hegy, 
Bukovina
1917. 07. 28.

Obcina-hegy

111. Erdei Sándor
huszár

Nádudvar
1886

Temesvár, cs. és kir. 
21. helyőrségi kórház
1918. 06. 13.

Temesvár, 
katonai temető 
6. tábla, 
20. sor, 10. sír

112. Erdélyi Mihály
huszár

Csanádpalota
1873

Debrecen, m. kir. 
honvéd csapatkórház
1916. 02. 14.

Csanádpalota
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113. Fábián István
huszár

Erdőgyarak
1898

Kimpolung, cs. és kir. 
905. tábori kórház, 
Bukovina 
1917. 09. 07.

Kimpolung, 
katonai temető

114. Fábián József
huszár

Dombegyháza
1886

Luborul, 
Oroszország
1915. 08. 22.

Luborul

115. Farkas Gyula
huszár

Sály
1891

Sarului-hegy, Romá-
nia
1916. 10. 18.

A Sarului alatt

116. Farkas Károly
huszár

Komádi
1882

Rusului-hegy,
Románia
1916. 10. 17.

A Rusului 
nyugati 
oldalában

117. Farkas Sándor
közhuszár

Hajdúdorog
nincs adat nincs adat

1916. 12. 31. nincs adat

118. Fazekas József
huszár

Paptamási
nincs adat

Nagyvárad, tartalék-
kórház
1916. 02. 07.

Nagyvárad-
Újváros,
központi temető

119. Fazekas Tamás
huszár

Békésszentandrás
1899

Békéscsaba, állandó 
tartalékkórház
1918. 12. 18.

Békéscsaba, 
Hősök teme-
tője

120. Feinyi Sándor
huszár

Vámospércs
nincs adat

Hadifogoly, Tyumen, 
Oroszország
nincs adat

nincs adat

121. Fekete András
huszár

Nagyléta
1883

Bol Obzyr,
 Oroszország
1916. 03. 15.

Bol Obzyr, 
községi temető

122. Fekete János
huszár

Nagyszalonta
1888

Olmütz, országos 
közkórház
1914. 11. 07.

Olmütz

123. Fekete Zsigmond
huszár

Hajdúböszörmény
1892

Galuziai védőállás, 
Oroszország
1916. 07. 04.

Galuzia, görög 
keleti temető

124. Ferenczi Károly
huszár

Pocsaj
1883

Galuzia, 
Oroszország
1916. 07. 04.

nincs adat

125. Ferencsik József
szakaszvezető

Körösladány
nincs adat

nincs adat
1920. 12. 31. nincs adat

126. Filyó János
huszár

Kondoros
nincs adat

Cholm,
Oroszország
1915. 12. 17.

nincs adat
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127. Flóra László
huszár

Oláhhomorog
1890

Bielskaja Wola, 
Oroszország
1915. 10. 16.

Bielskaja Wola 
erdejében

128. Floricza Demeter
huszár

Oláhszentmiklós
1892

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

129. Fodor Flora
huszár

Mohaly
1886

Jalovit-hegy, Románia
1916. 10. 25. Jalovit-hegy

130.
Fráter András 
György
hadnagy

Debrecen
nincs adat

nincs adat
1918. 11. 26. nincs adat

131. Frei Márton
huszár

Békés
nincs adat

Debrecen, 
Salvator főherceg 
megfigyelő állomás
1915. 10. 03.

Debrecen, 
járvány temető

132. Frint Tibor
főhadnagy

Horvátkimle
1878

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

133. Fülöp János
huszár

Csökmő
nincs adat

nincs adat
1920. 12. 31. nincs adat

134. Fülöp Mihály
huszár

Debrecen
1897

Sarului-hegy,
Románia
1916. 10. 18.

A Sarului alatt

135. Fülöp Sándor
huszár

nincs adat
nincs adat

nincs adat
1914. 10. 26. nincs adat

136. Gál László
huszár

Csokaly
1888

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

137. Gál Sándor
huszár

Nagyzerénd
1891

Gyula, megyei kórház
1917. 04. 16. Gyula

138. Gáspár András
huszár

Nagykereki
nincs adat

Turynka, Galícia
1915. 06. 24.

Turynka 
mellett

139. Géczi Miklós
gyalogos

Dezmér
1880

nincs adat
1916. 09. 30. nincs adat

140. Gellén Ferenc
huszár

Debrecen
1897

Szatmárnémeti, sátor-
tartalék kórház 1918. 
04. 30.

A sátor-
tartalék kórház 
temetője

141. Gerebenics Mátyás
huszár

Gyula
nincs adat

Kremsier, császári és 
királyi tartalékkórház,
Morvaország
1915. 02. 03.

nincs adat

142.
Geréby Pál
tartalékos 
főhadnagy

Debrecen
nincs adat

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

143. Gergely Imre
huszár

Hajdúhadház
1890

Szkála, Galícia
1914. 12. 01. nincs adat
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144. Gezi József
huszár

Galsa
1879

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

145. Gid János
jelentő lova

Tamáshida
1888

Kimpolung, cs. és kir. 
905. tábori kórház, 
Bukovina
1918. 02. 26.

Kimpolung, 
katonai temető

146. Ginder Gáspár
huszár

Regőcze
1878

nincs adat
1915. 06. 10. nincs adat

147. Glós Károly
zászlós

nincs adat
nincs adat

nincs adat
1915. 06. 26. - 07. 06. nincs adat

148. Görgős Sándor
szakaszvezető

Nagykereki
nincs adat

nincs adat
1920. 12. 31. nincs adat

149. Gremada Ferenc
huszár

Zimándújfalu
1873

Galuzia, 
az erdő mellett
1915. 12. 17.

Az erdőben

150. ifj. Grosz Hermann
huszár

Hajdúdorog
1877

DEMKE,
Debrecen
1916. 09. 07.

Debrecen, 
izraelita temető
XVII. tábla, 
105. sor, 12. sír

151. Groze Karácsony
huszár

Körösladány
1894

AJalovit-hegyen, 
Románia
1916. 10. 25.

Jalovit-hegy

152. Guttfreund Kálmán
huszár

Mélynádas
1889

Debrecen, II. 
tartalékkórház. 
1917. 07. 27.

Debrecen, 
izraelita temető, 
XVII. tábla, 
104. sor, 10. sír

153. Gyarmathy István
tartalékos zászlós

Debrecen
nincs adat

Lemberg, Galícia
1914. 08. 27. nincs adat

154. Gyarmati Márton
huszár

Hajdúszovát
nincs adat

Jaroslau, cs. és kir. 
3/6. tábori kórház, 
Galícia
1915. 06. 29.

Jaroslau, öreg 
(régi) temető

155. Hajdú István
huszár

Hajdúsámson
nincs adat

Bunovi, Szerbia
1915. 01. 11. nincs adat

156. Hajzér Gábor
szakaszvezető

nincs adat
nincs adat

nincs adat
1914. 10. 26. nincs adat

157. Halász Imre
huszár

Zalabér
1898

Tarzo, Olaszország
1918. 09. 10. Tarzo

158. Hallai Lajos
huszár

Bihardiószeg
1890

Subatov, Lemberg 
járás, Galícia
1914. 12. 18.

Subatov

159. Halmi István
huszár

Bokod
nincs adat

Oderzo, Olaszo.
1919. 04. 24. Oderzo
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160. Hamar Miklós
főhadnagy

nincs adat
nincs adat

Moriago
Olaszország
1918. 10. 31.

nincs adat

161. Harsányi Gyula
huszár

Hajdúszoboszló
1896

Varsó, 
Lengyelország
1920. 06. 26.

nincs adat

162. Hás János
huszár

Ternova
1891

Hadifogoly. Petropav-
lovszk, Oroszország
nincs adat

nincs adat

163. Hegedüs Imre
huszár

Békéssámson
1888

Jezierczy, honvéd 
egészségügyi intézet, 
Wolhínia, Oroszo.
1915. 10. 16.

Jezierczy

164. Hegedűs Imre
huszár

Pusztaföldvár
nincs adat

Bielskaja Wola, Oro-
szország
1915. 10. 16.

Jezierczy

165. Hegedüs Márton
huszár

Püspökladány
1887

Hadifogoly, Oroszo.
1917. 12. 16. nincs adat

166.
Hegyesi Imre
népfölkelő
szakaszvezető

Csökmő
nincs adat

Zavanic melletti 
csatatér, Szerbia
1915. 07. 02.

nincs adat

167. Heppes Aladár
főhadnagy

Arad
1874

Zavonie, Galícia
1915. 07. 26. Zavonie

168. Herczeg József
huszár

Batyk
1886

Ceneda, 
Olaszország
1918. 08. 17.

Ceneda, 
katonai temető

169. Hermann Albert
tiszti szolga

Alsóbajom
1891

Salzburg, cs. és kir. 
tartalékkórház, 
Ausztria
1918. 08. 11.

Salzburg

170. Hesz Antal
népfölkelő huszár

Temesfüves
nincs adat

Zeleznica község 
mellett,
Oroszország
1915. 09. 30.

A Lobnoje 
major melletti 
erdő sarkán

171. Hódi István
huszár

Orosháza
nincs adat

nincs adat
1917. 12. 31. nincs adat

172. Hoffmann Ádám
szakaszvezető

Mezőberény
1872

Delut magaslat, 
Bukovina
1917. 07. 29.

Delut magaslat

173. Holb Péter
tizedes

Balmazújváros
1877

Mukosyn, Oroszo.
1915. 09. 08.

Mukosyn, 
a harctéren

174. Cs. Horváth Ferenc
tizedes

Békés
1890

Dorna Watra melletti 
csatatér, Bukovina
1916. 10. 18.

ASarului-hegy 
alatt
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175. Horváth Imre
járőrvezető

Álmosd
1892

Opatow, Galícia
1914. 12. 01. nincs adat 

176. Horváth János
nincs adat 

nincs adat 
nincs adat 

Román harctér
1917. 12. 31. nincs adat 

177. Horváth Lajos
huszár

Álmosd
1892

Cason di Bergo,
a Piave mellett, 
Olaszország
1918. 07. 17.

Piave di Conta

178. Hribik Lajos
huszár

Érsekújvár
1895

nincs adat
1918. 01. 22. Érsekújvár

179. Huszti Sándor
huszár

Vásárosnamény
1890

Trencsén, 
tartalékkórház. 
1916. 04. 26.

Csákfalva, 
katonai temető 
102. sz. sír

180. Illés József
huszár

Nagypalád
1897

Stermnina, 1072. 
magaslati pont,
Bukovina
1917. 08. 09.

Stermnina,
 katonai
 temető

181. Imre János
huszár

Gyékényes
nincs adat

Kol Karinyrowka, 
Orosz-Lengyelország
1915. 08. 05.

Kol
Karinyrowka

182. Istvándy Zsigmond
huszár

Hegyközszent-
miklós
nincs adat

Sztropkó,
Zemplén vm.
1914. 10. 04.

Sztropkó

183. Janoschik Mihály
tizedes

Mezőkovácsháza
1889

Jakobeny, Bukovina
1916. 09. 02. Jakobeny

184. Jármy Elek
tartalékos zászlós

Kisvárda
nincs adat 

Orosz harctér
1921. 12. 31. nincs adat 

185. Jasák András
huszár

Szarvas
1889

Galuzia,
Oroszország
1916.07.04

Galuzia,
görög keleti 
temető

186. Jeszenszky Manó
tartalékos hadnagy

Bükkösd
1875

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Ceperov

187. Jewuco (?) Flórián
huszár

Gyula
1888

Olmütz, közkórház, 
Morvaország
1916. 09. 04.

Olmütz, 
katonai temető

188. Johanovits György
huszár

Szarvas
1893

Malkovice, Galícia
1915. 05. 31.

Malkovice,
a csatatéren

189. Jolsvai Elemér
huszár

Debrecen
nincs adat 

Siedliska, Galícia
1914. 09. 10. nincs adat 

190. Juhász Ferenc
népfölkelő

Tiszacsege
nincs adat

Brzezany körüli
csatatér
1916. 09. 23.

nincs adat
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191. Juhász István
huszár

Bácsmadaras
1872

Huszt, cs. és kir. 7. 
hadsereg tartalék-
kórháza
1918. 05. 17.

Huszt, római 
katolikus 
temető 42. 422. 
számú sír

192. Juhász Kis Mihály
huszár

Gyulavarsánd
1893

Csíkszereda, cs. és kir. 
609. tábori kórház
1918. 02. 06.

Csíkszereda

193. Kádár Károly
huszár

Békés
1883

Gyula, megyei kórház
1918. 02. 03. Békés

194. Kalandra Géza
hadnagy

Füzesgyarmat
1889

Debrecen, 
tartalékkórház
1915. 05. 17.

Füzesgyarmat

195. Kálmán Péter
tizedes

Újvarsánd
1874

Stermnina, 1072. 
magaslati pont, Bu-
kovina
1917. 09. 08.

Vamatól kelet-
re a Dobra-
völgyi katonai 
temetőben

196. Karacs Sándor
huszár

Püspökladány
1892

Radymno, Galícia
1915. 06. 13. nincs adat

197. Karcza László
huszár

Kismarja
1888

Saru Dornei, 
Románia
1916. 10. 15.

Dorna 
Watrától délre 
az 1098 sz. 
magaslaton

198.
Kardos Géza
tartalékos 
főhadnagy

Debrecen
1881

Zawonie, Galícia
1915. 07. 25. Rekliniec

199. Katona Ferenc
huszár

Érköbölkút
1892

Malkovice, Galícia
1915. 05. 31. Malkovice

200. Katona II. János
huszár

Hajdúnánás
1893 

Coverca község, 
Románia 
1916. 10. 27.

Coverca  

201. Katona Lajos
huszár

Nádudvar
1895

Manicwiczi vasútál-
lomás, cs. és kir. 1/8. 
mozgó kórház, 
Volhínia, Oroszo.
1916. 01. 25.

Manicwicz, 
a vasútállomás 
melletti katonai 
temető

202. Katona Pál
huszár

Nádudvar
1881

Wanda, Oroszo.
1915. 08. 06. Wanda

203. Kelemen Imre
huszár

Debrecen
nincs adat

Aleksandria, Oroszo.
1916. 12. 31. nincs adat

204. Kelemen Sándor
huszár

Balmazújváros
1891

AJalovit-hegyen, 
Románia
1916. 10. 25.

Jalovit-hegy

205. Kerekes Imre
huszár

Szeghalom
nincs adat 

Kupic Wola, Galícia
1915. 06. 27.

Kupic Wola 
mellett
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206. Kigyós Károly
huszár

Esztár
1892

Dorna Kadreny, Bu-
kovina
1916. 09. 22.

Dorna Kadreny

207. Kilin Károly
huszár

Kolozsvár
1890

Kolozsvár, cs. és kir. 
tartalékkórház
1918. 08. 16.

Kolozsvár, 
katonai temető

208. Kincses Dániel
huszár

Komádi
nincs adat 

A harctér
1917. 12. 31. nincs adat 

209. Király János
huszár

Hajdúszoboszló
1897

ASarului-hegyen, 
Románia
1916. 10. 18.

A Sarului alatt

210. Király Tibor
százados

Debrecen
1876

Debrecen, 
I. tartalékkórház
1918. 05. 25.

Debrecen, 
Kossuth utcai 
református 
temető

211. Kis József
huszár

nincs adat 
nincs adat 

Szkála, Galícia
1914. 12. 01. nincs adat

212. Kiskó János
huszár

Csorvás
1897

A Jalovit-hegyen, 
Románia
1916. 10. 25.

Jalovit-hegy

213. Kiss Antal
huszár

Toponár
nincs adat 

Beszterce, cs. és kir. 
csapatkórház.
1915. 01. 12.

Beszterce

214. Cs. Kiss Lajos
huszár

Hajdúszoboszló
nincs adat 

Debrecen, Magyar 
Kir. Honvédkórház.
1915. 01. 19.

Debrecen, 
református 
temető

215. Kiss Domonkos
huszár

nincs adat 
1888

Nagyvárad, katonai 
járványkórház
1918. 11. 08.

Nagyvárad, 
katonai temető

216. Kiss Károly
huszár

Furta
1892

Stermnina 1072. ma-
gaslat, Bukovina
1917. 08. 11.

Stermnina,
katonai temető

217. B. Kiss Sándor
tizedes

Hajdúböszörmény
nincs adat 

Olasz harctér
1920. 12. 31. nincs adat 

218. Kiss Sándor
huszár

Nagyszalonta
1885

Temesvár, cs. és kir. 
21. helyőrségi kórház
1916. 08. 24.

Újmosnica

219. Kiss Sándor
népfölkelő újonc

Csabrendek
1873

Karlsberg, cs. és kir. 
205. tábori kórház, 
Bukovina
1918. 03. 31.

Karlsberg,
katonai temető

220. Knopp Győző
főhadnagy

Brassó
nincs adat

Lászó, Sáros vm.
1915. 04. 10. Lászó
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221. Komáromi Antal
honvéd huszár

Ágya
1885

Kowel, 2/14. tábori 
gyengélkedő
1916. 03. 20.

Kowel,
katonai temető

222. Komoczi Imre
huszár

Dombegyháza
1876

Somkeréknél 
az erdélyi Sajó 
folyóba fulladt
1917. 06. 30.

Somkerék,
községi temető

223. Kopil László
huszár

Vársonkolyos
1882

Ilowice, Orosz-
Lengyelország. 
1915. 07. 20.

Ilowice

224. Koroli Zsigmond
huszár

Csurog
1887

Kukyzow, Galícia
1915. 07. 04. Kukyzow

225. Kosztiu Gábor
huszár

nincs adat
nincs adat

Debrecen
nincs adat nincs adat

226. Kovács Albert
huszár

Püspökladány
1888

Oroszország
nincs adat nincs adat

227. Kovács Bálint
szakaszvezető

Gádoros
nincs adat

Manlichy, Oroszo.
1915. 10. 18.

Nem volt 
eltemethető

228. Kovács Bálint
szakaszvezető

Simonyifalva
1882

nincs adat
1915. 09. 20-11. 01. nincs adat

229. Kovács István
huszár

Bánokszent-
györgy
1873

Nagykanizsa, cs. és 
kir. hadikórház
1918. 04. 29.

Nagykanizsa 

230. Kovács János
tizedes

Derecske
1876

Bol Obzyr, Oroszo.
1916. 02. 03. Bol Obzyr

231. Kovács József
huszár

Balmazújváros
1897

Calmanuel-hegy, 
Románia
1916. 10. 24.

A Calmanuel 
északi lejtőjén

232. Kovács Kálmán
huszár

Kaba
1887

Brzesko, cs. és kir. 
járvány kórház
1915. 04. 15.

Brzesko,
katonai temető

   
233.

Kovács Lénárd
huszár

Egyeduta
1875

Huszt, 1. sz. linzi 
vöröskeresztes kórház
1917. 11. 20.

Huszt

234. Kovács Pál
szakaszvezető

Újkígyós
1890

Stermnina 1072. 
magaslat, Bukovina
1917. 08. 11.

Stermnina,
katonai temető

235. Kovács Sándor
huszár

Debrecen
1881

Podhajce, Blum 
tábornok egészségü-
gyi intézete, Waga 
erődmű, Galícia
1915. 12. 27.

A Waga 
erődműtől 
északra
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236. Kovács Sándor
honvéd huszár

Püspökladány
nincs adat

Radymno, cs. és kir. 
1/9. tábori kórház, 
Galícia
1915. 06. 01.

Radymno

237. Kovács Sándor
huszár

Nagyléta
nincs adat

Miskolc, hagymáz-
kórház
1915. 07. 01.

Miskolc,
katonai temető

238. Kovács Sándor
őrvezető

Érmihályfalva
1889

Debrecen, 1. sz. 
tartalékkórház
1919. 01. 06.

Debrecen, 
Hősök temetője, 
IX. tábla, 
7. sor, 2. sír

239. Kovács Sándor
népfölkelő huszár

Hajdúböszörmény
nincs adat

Hadifogoly, Oroszo.
1917. 12. 31. nincs adat

240. Könyves Lajos
tizedes

Biharszentjános
1881

Debrecen, a magyar 
kir. honvéd huszárez-
red laktanyája.
1915. 12. 06.

Biharszent-
jános

241. Kőrösi Ferenc
huszár

nincs adat
1895

nincs adat
nincs adat Debrecen

242. Kővári János
közhuszár

Debrecen
nincs adat

A harctér
1916. 12. 31. nincs adat

243. Kulik József
huszár

Biharzsályi
1892

Jezerczy, honvéd eü. 
intézet, Volhínia
1915. 10. 21.

Jezerczy,
az erdőben

244. Kusz Antal
huszár

Makó
1885

Komarniki, Galícia
1915. 01. 10.

Komarniki, 
a harctéren

245. Lajkó József
huszár

nincs adat
nincs adat

nincs adat
1914. 10. 26. nincs adat

246. Lehó János
huszár

Margitta
1881

Komarniki, Galícia
1915. 02. 10.

Komarniki, 
a harctéren

247. Lelesz Imre
huszár

Hajdúdorog
nincs adat

Lancut, Galícia
1914. 10. 24. Lancut

248. Lénárt Ferenc
huszár

Békésszent-
andrás
1881

ASarului-hegyen, 
Románia
1916. 10. 18.

A Sarului alatt

249. Lengyel János
huszár

Darvas
1891

Lateria házcsoport, 
Olaszország
1918. 07. 18.

Piave del 
Trevisa

250. Lévay István
huszár

Nagyszalonta
1883

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat
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251. Linter József
huszár

Szeghalom
1898

Debrecen, 1. sz. 
tartalékkórház
1919. 01. 13.

Debrecen, 
Hősök temetője, 
IX. tábla, 
7. sor, 5. sír

252.
Lipcsei István
őrmester, 
ezredtrombitás

Békés
1887

Debrecen, Magyar 
Kir. Honvéd 
Csapatkórház
1916. 03. 26.

Debrecen, 
református 
temető

253. Lipták Fegó János
huszár

Békéscsaba
1881

Zoltance, cs. és kir. 
járványkórház,
Galícia
1915. 07. 25.

Zoltance

254. Lisztes Mihály
huszár

Berettyóújfalu
1892

Jakobeny, 
Bukovina
1916. 09. 02.

Jakobeny

255. Lökös János
huszár

Berekböszörmény
1877

A Batca nevű ma-
gaslat, Bukovina
1916. 12. 08.

A Batca déli 
lejtőjén

256. Lukács György
huszár

Rojt
1888

ABatca nevű ma-
gaslaton, Bukovina
1917. 05. 26.

A 880. 
magaslat

257. Maglóczki János
huszár

Nagyszénás
nincs adat

Bécs, 1. tartalék-
kórház, Ausztria.
1915. 01. 06.

Bécs, központi 
temető

258. Majer Rezső
huszár

Bátaszék
1883

Szatmárnémeti, 
megfigyelő 
állomás.
1915. 03. 17.

Szatmárné-
meti,
barakk temető

259. Majorosi Lajos
huszár

Köröstarján
1875

Galuziai védőállás, 
Oroszország
1916. 07. 04.

Galuzia, görög 
keleti temető

260. Majzik Menyhért
őrmester

Nagykörű
nincs adat

Knittelfeld, 
Stájerország
1918. 09. 01.

Knittelfeld

261. Mányi Gábor
huszár

Hajdúsámson
1887

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

262. Marján Péter
huszár

Mezőpeterd
1893

Rzeszow, Galícia
1915. 05. 20. Rzeszow

263. Martin Balázs
népfölkelő huszár

Komádi
1878

Ilowice, Orosz-
Lengyelország
1915. 07. 20.

Ilowice

264. Márton József
huszár

Komádi
1892

Bécs, cs. és kir. 7. tart. 
kórh., Ausztria
1914. 11. 13.

Bécs,
központi 
temető
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265.
Mátray Árpád
tartalékos 
főhadnagy

Debrecen
1874

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

266. Méhi László
gyalogos

Sarud
1866

nincs adat
1917. 10. 17. nincs adat

267. Menyhért János
huszár

Börgényüvegcsür
1880

nincs adat
1915. 06. 29-30. nincs adat

268. Mester Lajos
huszár

Nagykakucs
1892

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

269. Mészáros Kálmán
továbbsz. őrmester

Nyékládháza
nincs adat

Kszana, Galícia
1914. 09. 05. nincs adat

270. Mészáros László
szakaszvezető

Békés
1886

Jakobeny, Bukovina
1916. 09. 02. Jakobeny

271. Mezei János
huszár

Józsa
nincs adat

Orosz harctér
1916. 12. 31. nincs adat

272. Mihacska János
honvéd

Brezova
nincs adat

Budapest, Magy. 
Kir. 1. sz helyőrségi 
kórház
1916. 12. 18.

nincs adat

273. Mihály István
szakaszvezető

Fülek
1880

Kassa, 
megfigyelőállomás 
1915. 06. 06.

Kassa,
központi 
temető

274. Mikló Sándor
tizedes

Derecske
1889

Stermnina 1072. ma-
gaslat, Bukovina
1917. 08. 11.

Frumosa,
katonai temető

275. Mikó János
huszár

Hajdúnánás
nincs adat

Kupic Wola,
Galícia
1915. 06. 27.

Kupic Wola 
mellett

276. V. Mile József
tizedes

Hegyközszent-
miklós
1890

Stermnina 1072. 
magaslat, 
Bukovina
1917. 08. 11.

Frumosa, 
katonai temető

277. Molnár János
huszár

Nádudvar
nincs adat

Orosz harctér
1916. 07. 06. nincs adat

278. Molnár Lajos
népfölkelő

nincs adat
nincs adat

Szeged
1918. 02. 02. nincs adat

279. Molnár Rezső
huszár

Tarnóc
1891 

Sara Dorna előtt, 
Románia
1916. 10. 15.

Sara Dorna 
mellett

280. Nagy Alajos
huszár

Jászárokszállás
nincs adat

Przemysl, VII. 
várkórház, Galícia
1914. 09. 30.

Przemysl, 
római katolikus 
temető
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281. Nagy Lajos
rokkant tizedes

Tetétlen
1871

nincs adat
1919. 05. 27.

Debrecen, 
Hősök temetője, 
IX. tábla, 
4. sor, 4. sír

282. Nagy András
járőrvezető

Újvarsánd
1879

Debrecen, 
2. tartalékkórház
1917. 01. 15.

Újvarsánd

283. Nagy Gábor
huszár

Sáránd
nincs adat

Czatorysk, Oroszo.
1916. 09. 05. nincs adat

284. Nagy Imre
huszár

Bihardiószeg
1885

Sarului-hegy, 
Románia
1916. 10. 18.

A Sarului alatt

285. Nagy Károly
huszár

Hajdúszoboszló
1884

Przemysl, 3. sz 
helyőrségi kórház
1918. 02. 28.

Przemysl,
Tatárdombi 
temető, VIII. 
mező, 23. sír.

286. Nagy Sándor
tizedes

Békés
1878

Jalovit-hegy, 
Bukovina
1916. 10. 25. 

Coverca 

287. Németh Ferenc
huszár

Belényes
1891

Ungvár, 
járványkórház.
1914. 10. 04.

Ungvár

288. Németh János
huszár

Kamán
1875

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

289. Németh Sándor
huszár

Orosháza
1889

Wladimir, 29. sz. 
Egyesült Evakuáló 
kórház, Oroszo.
nincs adat

nincs adat

290. Németi Imre
népfölkelő huszár

Füzesgyarmat
1878

Csíkszentmihály, 
Csík vm.
1917. 12. 22.

Csíkszent-
mihály

291. Néveri Károly
huszár

Kisjenő
1878

Galuzia és a Wolka-
Galuzia-Kaja közötti 
védőállásban
1916. 06. 09.

Galuzia, görög 
keleti temető

292. Oláh Ferenc
huszár

Nagyszalonta
1892

Malkovice, Galícia
1915. 05. 30. Malkovice

293. Oldal Zsigmond
szakaszvezető

Hencida
1880

ASarului-hegyen, 
Románia
1916. 10. 18.

A Sarului alatt

294. Ombódi Károly
huszár

Körösladány
1890

Vama község, 
Bukovina
1917. 08. 07.

A Vamába 
vezető 
út mellett
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295. Ökrös István
huszár

Dombegyháza
nincs adat

Kulakowice, Orosz-
Lengyelország.
1915. 07. 24.

Kulakowice 
mellett

296. Palicska Márton
huszár

Szarvas
1895

Saru Dornei előtt, 
Bukovina
1916. 10. 15.

Saru Dornei 
mellett

297.
Pallag Lajos
huszár Feketegyarmat

1880

Hadifogoly,
Niš, Szerbia
nincs adat

nincs adat

298. Pankotai István
huszár

Debrecen
1890

Debrecen, cs. és kir. 
I. tartalékkórház
1917. 03. 24.

Debrecen, 
Hősök temetője, 
VI. tábla, 
1. sor, 2. sír

299. Pap Lajos
közvitéz

Nádudvar
nincs adat

Orosz harctér
1917. 12. 31. nincs adat

300. Papp Ferenc
közvitéz

nincs adat
nincs adat

Olasz harctér
nincs adat nincs adat

301. Papp Mihály
szakaszvezető

Nagyszalonta
1893

Galuziai védőállás, 
Oroszország
1916. 07. 04.

Galuzia,görög 
keleti temető

302. Papp Sándor
huszár

Nádudvar
1879

Debrecen, 
Vöröskereszt Kórház
1918. 01. 06.

Nádudvar, 
református 
temető

303. Pásztor Mihály
huszár

Okány
1886

Kimpolung, cs. és kir. 
905. tábori kórház, 
Bukovina
1917. 08. 19.

Kimpolung 

304. Perey Mihály
huszár

Mezőberény
1898

Nagyvárad, 
járványkórház
1917. 11. 08.

Nagyvárad- 
Újváros, 
központi 
temető

305. Perne Demeter
huszár

Alsótótfalu
1879

Ilowice, Orosz-
Lengyelország
1915. 07. 20. Ilowice

306. Perwy Iván
huszár

Seprős
nincs adat

Hadifogoly. Tobolszk, 
Oroszország
1916. 03. 19.

Tobolszk, 
tábori temető

307. Pintér József
huszár

Für
1880

Przemyslbe vivő úton, 
Galícia
1915. 06. 15.

Przemysl

308. Pleskonicz Mihály
huszár

Medgyesbodzás
nincs adat

Optawa, Oroszo.
1915. 11. 04. Optawa
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309. Pliesovszki Mihály
huszár

Szarvas
1893

Rudnik, Galícia
1915. 05. 20. Rudnik

310. Pocsár ?
huszár

Csurog
nincs adat

Ungvár, cs. és kir.. 
járványkórház
1915. 03. 22.

Ungvár,
járvány temető

311.
Polácsek Bertalan
tizedes, címzetes 
szakaszvezető

Magyarbodzás
1886

Moszkva, 17. sz. 
Egyesült Evakuáló-
kórház, Oroszo.
nincs adat

nincs adat

312. Preszly Aladár
főhadnagy

Küllőd
1870

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

313. Purgel Ferenc
huszár

Tiszapolgár
1895

Debrecen, 
Vöröskereszt Kórház
1916. 07. 09.

Debrecen, 
Hősök temetője, 
I. tábla, 
1. sor, 1. sír

314. Puskás György
huszár

Alsószopor
1890

Határszög, Ung vm.
1915. 03. 23. Határszög

315. Puskás János
tizedes

Vésztő
nincs adat

Bol Obzyr, 
Oroszország
1916. 02. 03.

Bol Obzyr

316. Puskás Mihály
törzsőrmester

nincs adat
nincs adat

Moriago, Olaszo.
1918. 10. 30. nincs adat

317. Puskás Sándor
tizedes

Berekböszörmény
nincs adat

Debrecen, Magyar 
Kir. Honvédkórház
1915. 01. 27.

Debrecen, 
járvány temető

318. Puskás Zsigmond
szakaszvezető

nincs adat
1872

nincs adat
nincs adat Debrecen

319. Radácsi József
huszár

Debrecen
1872

Debrecen, 
Vöröskereszt Kórház
1917. 06. 10.

Debrecen, 
Hősök temetője, 
VI. tábla,
7. sor, 1. sír

320. Radó László
huszár

Hajdúnánás
1893

Malkovice, Galícia 
1915. 05. 30. Malkovice

321. Rahó Imre
huszár

nincs adat
1900

Debrecen, 2. sz. 
tartalékkórház
1918. 12. 30.

Debrecen,
Hősök temetője, 
IX. tábla,
12. sor, 1. sír.

322. Ratár Péter
népfölkelő

Pusztaföldvár
nincs adat

Lovezean melletti 
csatatér
1917. 07. 22.

nincs adat

323. Remete János
szakaszvezető

Magyarraszlavica
1894

Eperjes, cs. és kir. 
tartalékkórház
1918. 08. 27.

Magyaraszla-
vica
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324. Riposán Miklós
huszár

Pád
nincs adat

Kalnikow, Galícia
1915. 06. 06. Kalnikow

325. Réthi András
tizedes

Gyula
1893

Sterpitura, 
Bukovina 
1917. 08. 19.

Frumosa

326. Révész Lajos
huszár

Nagykereki
nincs adat

nincs adat
1917. 12. 31. nincs adat

327. Ritt Kálmán
tizedes

Battonya
1894

Budapest, cs. és kir. 
17. h. kórház
1917. 12. 20.

Kőbányai 
temető

328. Róka Balázs
huszár

Nagykőrös
1865

Besztercebánya
1918. 08. 10. Besztercebánya

329. Rubus Mihály
tizedes

Ófutak
nincs adat 

Komarniki, Galícia
1915. 02. 10. 

Komarniki, 
a harctéren

330. Rusz János
huszár

Gyula
1897

APiavenál, 
Olaszország 
1918. 09. 26.

Moriago

331. Salicza Márton
huszár

Szarvas
nincs adat 

Dorna Watra körül, 
Bukovina
1916. 10. 15.

nincs adat 

332. Sándor Károly
huszár

Nagyzerénd
1897

nincs adat
1916. 09. 12. nincs adat

333. Sárosi Géza
népfölkelő

Kötegyán
nincs adat

Orosz harctér
1916. 03. 16. nincs adat

334. Schneider Antal
huszár 

Gyulavarsánd
1898

ABatca magaslaton, 
Bukovina
1917. 07. 10.

a "Botos"
vadászlak 
melletti temető

335. Sebő Mihály
huszár

Tótkomlós
nincs adat

Asiago mellett, 
Olaszország
1918. 07. 22.

Asiago mellett

336. Sebők Gyula
főhadnagy

Alsóörs
nincs adat

Kamionka, Galícia
1914. 08. 25. nincs adat

337. Sebők Mihály
huszár

Magyarkanizsa
1880

Száldobos, 
Máramaros vármegye
1917. 12. 17.

Száldobos

338. Seress Károly
huszár

Sarkad
1884

Hadifogoly, Szamar-
kand, Oroszo.
nincs adat

nincs adat

339. Simon György
huszár

Szék
1888

A Batca nevű 
magaslaton, Bukovina 
1917. 02. 01.

A Batca déli 
lejtőjén
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340. Simon Imre
huszár

Berkesd
1896

A Batca nevű 
magaslaton, Bukovina
1917. 05. 26.

A 880. 
magaslat 

341. Sipos József
huszár

Jászkarajenő
nincs adat

Bielt Karvola,
Oroszország
1915. 10. 16.

nincs adat

342. Sipos József
huszár

Váradles
1891

nincs adat
1915. 09. 20-11. 01. nincs adat

343. Skultéti Pál
huszár

Szarvas
nincs adat

Sucha, Galícia
1914. 12. 01. nincs adat

344. Somogyi Benedek
huszár

Mezőpeterd
nincs adat

Diwyn, Oroszo.
1915. 09. 10.

Mokrany 
község

345. Soperla Arkadja
huszár

nincs adat
nincs adat

Budapest, Honvéd 
helyőrségi kórház
1915. 01. 01.

nincs adat

346. Sóvágó András
szakaszvezető

Debrecen
nincs adat

Olasz harctér
nincs adat nincs adat

347. Sóvágó Gábor
katona

Hajdúböszörmény
nincs adat

Hadifogoly, Oroszo.
1920. 12. 31. nincs adat

348. Sóvágó Lajos
huszár

Hajdúszoboszló
1895

"Jägerhaus 880 ", 
Bukovina
1917. 02. 21.

Jägerhaus
880 magaslat

349. Stefanovits István
huszár

Bácsalmás
1897

Cs. és kir. 905. táb. 
kórház, Bukovina
1917. 08. 13.

Kimpolung

350. Steinberger Ferenc
huszár

Fiume
1899

A 7. hadtest pótlásá-
nak száldobosi gyen-
gélkedő kórházában
1917. 11. 09.

Száldobos, 
görög katolikus 
temető

351. Strengár István
huszár

Alsósimánd
1882

Stermnina 1072. 
magaslat, Bukovina
1917. 08. 11.

Stermnina
katonai temető

352. Sütő János
tizedes

Kékes
1881

nincs adat
1915. 06. 26. nincs adat

353. Sváb Mihály
őrmester

Nagykároly
1880

Bécs, XIII. kerület 
Hütteldorfer Strasse 
188., Ausztria
1916. 07. 26.

Bécs, XI. ker.
központi 
temető

354. Szabó Ferenc
huszár

Nagyszalonta
1893

Stermnina 1072. ma-
gaslat, Bukovina
1917. 08. 11.

Stermnina
katonai temető
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355. Szabó I. Ferenc
huszár

Szentlőrinc
1889

Follina, Treviso 
kerület, Olaszo.
1918. 10. 17.

Follina, kat. 
tem. 418. sz sír.

356. Szabó Gábor
huszár

Hajdúböszörmény
1878

Galuziai védőállás, 
Oroszország
1916. 07. 04.

Galuzia, görög 
keleti temető

357. Szabó Gábor
huszár

Sarkad
1882

Gorodok, cs. és kir. 
1/11. mozgó tartalék-
kórház, Volhínia, 
Oroszo.
1916. 07. 05.

Gorodok, 
katonai temető

358. Szabó Gábor
huszár

Száldobágy
1893

Mukosyn, Oroszo.
1915. 09. 09.

Mukosyn, 
a harctéren

359. Szabó János
huszár

nincs adat
nincs adat

Ub, Szerbia.
1914. 11. 23. Ub

360. Szabó János
huszár

Neszte
1894

nincs adat
1918. 01. 21. nincs adat

361. Szabó János
huszár

Mezőgyán
nincs adat

Debrecen, Magy. Kir. 
Honvédkórház
1915. 02. 25.

Debrecen, 
Honvéd temető, 
I. tábla, 
12. sor, 3. sz sír.

362. Szabó I. János
huszár

Vésztő
1894

Kimpolung, 
Bukovina
1918. 01. 21.

Kimpolung,
Hősök 
temetője

 363. Szabó József
gyalogos

Németlad
1890

nincs adat
1918. 06. 15. - 07. 23. nincs adat

364. Szabó Károly
őrmester

Sarkad
nincs adat

Bécs, általános 
kórház, Ausztria
1916. 07. 11.

nincs adat

365. Szabó Lajos
huszár

Füzesgyarmat
1887

Stermnina 1072. 
magaslat, Bukovina
1917. 08. 11.

Stermnina,
katonai temető

366. Szabó Lajos
huszár

Vámospércs
1878

Eperjes, 
járványkórház
1915. 04. 18.

Eperjes, városi 
temető

367. Szabó László
huszár

Hajdúnánás
1893

Chitrejki mellett, acs. 
és kir. 12. gyaloghad-
osztály eü. intézete, 
Galícia
1918. 06. 21.

nincs adat

368. R. Szabó József
huszár

Csökmő
nincs adat

Szatmárnémeti, tar-
talékkórház
1917. 04. 10.

Szatmárnémeti,
barakktemető
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369. Szabó Lajos
huszár

Sárrétudvari
1888

nincs adat
1917. 08. 11. nincs adat

370. Szabó Sándor 
huszár

Zsadány
nincs adat

Kuchocka Wola,
Oroszország 
1915. 09. 30.

Kuchocka 
Wola mellett

371. Szabó Sándor 
huszár

Egri
nincs adat

Mikuliczyn, közp.-i 
járv. kór., Galícia
1915. 11. 17.

Mikuliczyn 

372. Szakál János
huszár

nincs adat
nincs adat

Hadifogoly. Sipote, 
Románia
1917. 05. 19.

nincs adat

373. Szalai József
huszár

Szeghalom
1888

Hadifogoly, Moszkva, 
Oroszo.
nincs adat

nincs adat

374. Szalai Kristóf Nagybajom
1888

Debrecen, 
2. tartalékkórház
1917. 06. 17.

Debrecen, 
Hősök temetője, 
VI. tábla,
16. sor, 1. sír

375. Szalkovitz Sámuel
huszár

Mezőberény
1878

Galuziai védőállás, 
Oroszország
1916. 07. 04.

Galuzia,
görög keleti 
temető

376. Szász László
közlegény

Békés
nincs adat

Oroszország
1914. 08. 03. nincs adat

377.
Szatmári (Szat-
mon) Lajos
huszár

Nádudvar
1899

Huszt, alinzi eü. cso-
port tartalékkórháza
1918. 05. 25.

Huszt, refor-
mátus temető 
42. 427. számú 
sír

378.
Szatmári Gábor 
József
huszár

Békés
1895

Debrecen, 
I. tartalékkórház
1918. 03. 19.

Békés

379. Száva József
tizedes

Szilágyzovány
1890

Veszprém,
tartalékkórház
1918. 04. 10.

Veszprém-
Alsóváros, 
katonai temető

380. Szedlák János
huszár

Mezőtelegd
1894

Sankt Michael,
tartalékkórház, 
Stájerország
1918. 10. 09.

Sankt. Michael, 
katonai temető

381. Szeghalmi István
huszár

Biharpüspöki
nincs adat

Batiatycze, Zolkiew 
járás, Galícia
1915. 07. 27.

Batiatycze, 
rutén
fatemplománál

382. Székely Ferenc
huszár

Magyardécse
1889

Jalovit-hegy, Románia
1916. 10. 25.

Neagra Sarului,
községi temető.
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383. Székely Ferenc
főhadnagy

Szeged
1891

Haidenchaft, Görz 
kerület, Osztrák
Tengermellék
1916. 12. 23.

Debrecen, 
római katolikus 
temető

384. Székely Sándor
őrmester

Berekböszörmény
1880

Belgrád, "Brčko"
tartalékkórház
1917. 03. 09.

Belgrád, 
katonai temető

385. Szemada Ferenc
huszár

Zimándújfalu
1873

Galuzai erdő, 
Oroszország
1915. 12. 17.

nincs adat

386. Szenyeri Sándor
huszár

Szentes
1877

Komárom, 18. 
helyőrségi kórház
1915. 03. 10.

Komárom, 
református 
temető

387. Szép József
huszár

Szigliget
1886

Tarzo, Olaszország
1918. 08. 29. Tarzo

388. Szépe Imre
huszár

Gádoros
nincs adat

Orosz harctér
1920. 12. 31. nincs adat

389. Szilágyi Gergely
huszár

Debrecen
1893

A Dealul Vinat 
magaslaton, Románia
1916. 10. 22.

A Dealul Vinat 
magaslaton

390. Szilágyi István
huszár

Torontál-
vásárhely
nincs adat

Arad, 
tartalékkórház
1915. 03. 12.

Mikelaka

391. Szima István
huszár

Nagyléta
1880

Máramarossziget, 
járványkórház
1917. 06. 09.

Márama-
rossziget, 
római katolikus 
temető 
35703. sz. sír

392. Szincsák Tamás
tizedes

nincs adat
nincs adat

Budapest, I. Országos 
Hadigondozó 
Utókezelő Intézet
1918. 10. 17.

nincs adat

393. Szites Mihály
huszár

nincs adat
nincs adat

Kirlibaba, Bukovina
1916. 09. 04. Kirlibaba

394. Szokai Lajos
huszár

Nagyugra
1889

Pappfalva, Beszterce-
Naszód vm.
1917. 03. 06.

Pappfalva

395. Szögi István
huszár

Selénd
1896

Bethlen, Czernovitzi 
járványkórház
1918. 04. 16.

Bethlen

396. Sztanek Pál
tizedes

Békéscsaba
1891

Manlichy, 
Oroszország
1915. 10. 18.

Nem volt 
eltemethető
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397. Sztojka János
huszár

Gyula
1889

Hadifogoly, Moszkva, 
10. sz kórház nincs adat

398. Szücs István
huszár

Gyula
1884

Hadifogoly. Taskent, 
Oroszország
nincs adat

nincs adat

399. Szűcs József
huszár

Hajdúszoboszló
1882

Wadowice, Galícia
1915. 04. 03.

Wadowice, 
katonai temető

400. Tamás Tivadar
huszár

Berettyókohány
1898

Stermnina 1072. 
magaslat, Bukovina
1917. 09. 25.

Stermnina, 
katonai temető

401. Tamási Demeter
nincs adat

Mélykút
1885

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

402. Tarsoly József
huszár

Komádi
1897

Stermnina magaslat, 
Bukovina
1917. 10. 05.

Stermnina 
magaslat

403. Telek András
népfölkelő

Magyarbánhegyes
nincs adat

Brünn, 
Morvaország
1915. 06. 30.

nincs adat

404. Timis György
huszár

Borsa
1899

nincs adat
1918. 07. 16. nincs adat

405. Titi László
huszár

Gáborján
nincs adat

nincs adat
1921. 12. 31. nincs adat

406. Tompos András
szakaszvezető

Debrecen
1873

Dorna Kandreny, m. 
kir. 11. honvéd 
lovashadoszt., eü. int., 
Bukovina
1916. 09. 07.

Dorna 
Kandreny

407. Torma Ferenc
huszár

Komádi
nincs adat

Budapest, I. Fehérvári 
út 102. Ericsson Rt., 
a Pénzintézetek 
Hadikórháza
1918. 11. 25.

nincs adat

408.
Tóth Benedek 
János
huszár

Orosháza
nincs adat

Brzesko, cs. és kir. 
járványkórház
Galícia
1915. 04. 05.

Brzesko

409. Tóth Illés
huszár

Tápiószele
1875

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

410. Tóth Imre
huszár

Földes
1889

Radymno, cs. és kir. 
1/9. tábori kórház, 
Galícia
1915. 06. 04.

Radymno
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411. Tóth Imre
huszár

Endrőd
nincs adat

Hadifogoly, Omszk, 
Oroszo.
nincs adat

nincs adat

412. Tóth János
huszár

Derecske
nincs adat

Mukosyn, 
Oroszország
1915. 09. 09.

nincs adat

413. Tóth János
huszár

Hajdúsámson
1886

Mukosyn,
Oroszország
1915. 09. 09.

Mukosyn

414. Tóth Lajos
huszár

Orosháza
nincs adat

Szczucin, Galícia
1914. 11. 03. Szczucin

415. Tóth Lajos
huszár

Hajdúnánás
1889

Jalovit-hegy, Románia
1916. 10. 24. Jalovit-hegy

416. Tóth Mihály
katona

Békéscsaba
1892

nincs adat
nincs adat Maniewiczy

417. Tóth Mihály
nincs adat

Orosháza
nincs adat

Orosz harctér
1917. 12. 31. nincs adat

418. Tóth Mihály
huszár

Bél
1892

nincs adat
1915. 09. 20. - 11. 01.  nincs adat

419. M. Tóth Sándor
szakaszvezető

Hajdúszovát
1878

Banunin mellett, 
Oroszo.
1915. 07. 01.

nincs adat

420. Tóth Vendel
népfölkelő újonc

Várföld
1886

Sacile, cs. és kir. 23. 
mozgó járványkór-
ház, Olaszország
1918. 09. 18.

Sacile

421. Tögyi Lajos
huszár

Konyár
1892

Lancut, 3/14. tábori 
gyengélkedőház, 
Galícia
1914. 10. 18.

Lancut

422. Tömöry Károly
főhadnagy

Budapest
1875

Banunin, Galícia
1915. 06. 30. Banunin

423. Török Ferenc
huszár

Derekegyház
1898

Batca magaslat, 
Bukovina
1917. 07. 10.

A "Botos" 
vadászlak
melletti temető

424. Török József
huszár

Hajdúböszörmény
1891

Mukosyn, Oroszo.
1915. 09. 09.

Mukosyn, 
a harctéren

425. Tőzsér Ambrus
huszár

Kaba
nincs adat

Waltachisek 
Meseritsch, 
megfigyelő kórház, 
Morvaország
1915. 06. 20.

Waltachisek 
Meseritsch
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426. Tudok Demeter
huszár

Rojt
1892

Kirilbabától délre 
1359. magaslat,
Bukovina
1917. 07. 07.

Orata-hegy,
katonai temető

427. Turi László
huszár

Békés
1896

Piavei állás, 
Olaszország
1918. 07. 15.

Sernaglia

428. Uhrin Pál
tizedes

Apatelek
1887

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

429. Uj András
tizedes

nincs adat
nincs adat

Kárpáti harcok, 
Galícia
1915. 06. 15.

nincs adat

430.
Vajda Benő
1. oszt 
szakaszvezető

Fenyvesvölgy
1883

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

431. Valach György
huszár

Szarvas
1897

Dealul Vinat ma-
gaslat, Románia
1916. 10. 22.

A Dealul Vinat 
magaslaton

432. A. Varga Gábor
huszár

Hajdúböszörmény
1889

Kassa, cs. és kir.
tartalékkórház
1917. 10. 14.

Kassa,
központi 
temető

433. Varga Gábor
huszár

Debrecen
1887

Gorodok, cs. és kir. 
1/11. mozgó tartalék-
kórház, Volhínia
1916.05. 22.

Gorodok, 
katonai temető

434. Varga Gyula
huszár

Sárrétudvar
1884

Besztercebánya, 
Országos 
Hadigondozó Intézet
1918. 09. 09.

Besztercebánya 
Az Országos 
Hadisírgon-
dozó Intézet 
temetője, 
1338. sz. sír.

435. Varga Imre
huszár

Öcsöd
1885

Gorodok, cs. és kir. 
1/11. mozgó tartalék-
kórház, Volhínia
1916. 07. 05.

Gorodok,
katonai temető

436. H. Varga Imre
huszár

Hajdúböszörmény
1898

Temesvár, 21. h. ö. 
kórház
1917. 05. 15.

A halottat 
hajdúböször-
ménybe szál-
lították

437. Varga János
huszár

Törökszent-
miklós
1898

Batca, 1458. magas-
sági pont, Bukovina
1917. 07. 10.

A „Botos" va-
dászlak melletti 
katonai temető
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438. Varga József
huszár

Orosháza
1885

Hadifogoly, Mama-
dysch, Kazany 
Kormányzóság
nincs adat

nincs adat

439. Varga Lajos
tizedes

Hajdúhadház
1889

Wadowice, Galícia
1915. 03. 09. Wadowice

440. Varga Lajos
huszár

Okány
nincs adat

Békéscsaba, 
tartalékkórház
1917. 06. 13.

Békéscsaba

441. Varju József
huszár

Nagyfüged
1894

Galuziai védőállás, 
Oroszország
1916. 07. 04.

Galuzia,
görög keleti 
temető

442. Vass László
népfölkelő huszár

nincs adat
nincs adat

Jaroslau, Galícia
nincs adat nincs adat

443. Vecseri Sándor
huszár

Szentes
1899

Debrecen, cs. és kir. 2. 
tartalékkórház
1915. 03. 29.

Debrecen, 
Hősök temetője, 
VI. tábla,
2. sor, 1. sír.

444. Végh Ferenc
huszár

nincs adat
nincs adat

Oroszország
nincs adat nincs adat

445. Végh Imre
őrmester

Csákberény
1881

Hadifogoly,
Nikolsk-Ussuryjskij, 
Oroszország.
1920. 12. 31.

nincs adat

446. Veres Lajos
huszár

nincs adat
nincs adat

nincs adat
1914. 10. 26. nincs adat

447. Veress Károly
újonc

Mezősas
nincs adat

Debrecen, 
Honvéd Kórház
1914. 10. 17.

Debrecen, 
római katolikus 
temető

448. Vojnarovicz István
főhadnagy

Kassa
1877 

Hadifogoly. 
Saposhok, Oroszo.
nincs adat

nincs adat

   
449.

Zeffer Gedeon
huszár

Gálospetri
nincs adat

Neagra Sarului 
község, Románia
1916. 10. 25.

Neagra Sarului

   
450.

Zehe János
huszár

Pankota
nincs adat

Tarnow, Galícia
1914. 11. 07. Tarnow

451. Zolló György
huszár

Biharcsalános
1888

nincs adat
1918. 03. 31. nincs adat

452. Zöld András
huszár

Köröstarcsa
1893

Hadifogoly, Oroszo.
nincs adat nincs adat

453. Zubor Antal
huszár

Öcsöd
1891

Kirlibaba, Bukovina
1916. 09. 03. Kirlibaba
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454. Zsák Rudolf (Rezső)
huszár

Gurány
1890

Hadifogoly. Oroszo.
nincs adat nincs adat

455. Zsindely Mátyás
huszár

Debrecen
nincs adat

Gorodok, Orosz-
Lengyelország
1915. 08. 01.

Gorodok

456. Zsold János
huszár

Kiskapus
1895

San Vito, cs. és kir. 
1205. tábori kórház a 
Piave mellett, Olaszo.
1918. 07. 26.

San Vito

Az ezred hősi halottainak felkutatásában az alábbi forrásokat használtam:
• A magyar katona áldozatvállalása a Nagy Háborúban
• https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-habo-
ruban 
• A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete “Elfeledett emlékezet” 
háborús kegyelti kutatócsoport adatbázisában található halotti anyakönyvek:
• A magyar királyi 2. honvéd huszárezred halotti anyakönyve 1914-1918
• A magyar királyi 2. honvéd huszárezred budapesti halotti anyakönyve
• Salvator kórház halotti anyakönyve
• Az első világháború veszteségi adatbázisa
• https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-elso-vilaghaboru-vesztesegi-adatbazisa/kereses 
• Bihar vármegye veszteséglistája. 
• http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/adattar/212-bihar-varmegye-veszteseglistaja 
• Hajdúhadház katonái az első világháborúban
• http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/hajduhadhaz-katonai-az-elso-vilaghaboruban
• Hajdúsámson első világháborús vesztesége.
• http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/hajdusamson-elso-vilaghaborus-vesztesege
• Hajdúszoboszló város első világháborús vesztesége 
• http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/hajduszoboszlo-varos-elso-vilaghaborus-
vesztesege
• Hajdú vármegye veszteséglistája. 
• http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/adattar/211-hajdu-varmegye-veszteseglistaja 
• HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum https://katonahoseink.militaria.hu/search  
• Komádi első világháborús vesztesége
• http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/komadi-elso-vilaghaborus-vesztesege
• Mezőpeterd első világháborús vesztesége
• http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/mezopeterd-elso-vilaghaborus-vesztesege
• Öt vármegye veszteséglistája. 
• http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/ot-varmegye-elso-vilaghaborus-vesztesege 
• Veszteséglisták. https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MEVH_Veszteseglista/    

Az ezred halotti anyakönyvében az elesett huszárok legtöbbjénél a halál okát is feltüntették. 
A fej-, szív-, tüdő és mellkaslövések, a gránát okozta sérülések mellett gyakran jelenik 
meg halálokként a járvány. A legtöbb áldozatot a kolera szedte. Előfordul vízbe fulladás 
és öngyilkosság is. Három huszár halálát pedig földomlás következtében való fulladás 
okozta.
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Két szokatlan bejegyzés is található a halotti anyakönyvben.

210. folyószámmal Balázs István 7 éves kisfiú halálát rögzítették. Ami kiderült a 
bejegyzésből: A gyermek, Balázs főhadnagy fia volt. 1910-ben született és 1917. január 25-
én vakbél- és hashártyagyulladás következtében hunyt el a Wladimir Kormányzóságban, 
Volhíniában felállított 8/2. tábori kórházban. Január 27-én Nagyváradon temették el. 
A bejegyzés több kérdést is felvet. Az első: hogyan került egy gyermek hadműveleti 
területre? A második, miért nem található az ezred tisztjei között Balázs családnevű 
főhadnagy? Az ezredtörténetben nem találni a nyomát, és a Rendeleti Közlönyökben 
sincs adat rá, hogy ezen a néven szolgált volna valaki a kettes huszároknál. Megtaláltam 
viszont Balázs István főhadnagyot a császári és királyi nyíregyházi 14. huszárezredben. 
Gazdászati tisztként szolgált. Az ő kisfia lenne?

A halotti anyakönyvben 137. folyószámmal szerepel Dr. Ericz Ernő Géza tartalékos 
főhadnagy neve. Ericz főhadnagy 1886-ban született Budapesten. Gimnáziumi 
tanulmányait Debrecenben végezte, majd ezt követően az egyetemen szerzett ügyvédi 
oklevelet. Debrecenben nyitott ügyvédi irodát. A debreceni társasélet nagyra becsült és 
kedvelt alakja volt. Önkénteskét Bécsben szolgált az 1. császári és királyi huszárezrednél. 
A háború kitörését követően 1915. szeptember 1-jei ranggal a magyar királyi szegedi 3. 
honvéd huszárezredhez nyert beosztást. Ezredével az orosz harctérre került. 1915. október 
1-jén egy éjszakai támadás visszaverése közben érte a halálos haslövés. Társai Zeleznica 
község temetőjébe temették el. Az uralkodó 1916. január 1-jével az ellenség előtt elesett 
dr. Ericz Ernő 3. honvéd huszárezredbeli tartalékos főhadnagynak a hadidíszitményes 3. 
osztályú katonai érdemkeresztet adományozta. A megfejtésre váró kérdés: hogyan került 
az ezred halotti anyakönyvébe egy 3. ezredbeli tiszt? Ráadásul az alakulat feltüntetésénél 
a 2. huszárezred szerepel. Ide vezényelték volna? De akkor ennek miért nincs nyoma? 
Ha az ezred tisztje volt, akkor az ezredtörténetben található névsorokban miért nem 
szerepel? 

3. 2. Akiknek a haláláról többet tudunk

nagybaczoni Baló Benjámin főhadnagy

1894-ben született Budapesten. Édesapja a Magyar Királyi 
Posta főigazgatója volt. A gimnáziumot befejezve a Ludovika 
Akadémián folytatta tanulmányait. 1914 augusztusában még 
csak harmadéves volt, de a háború kitörése miatt a honvédelmi 
miniszter rendeletére az 1913/14. tanévének III. évfolyamát már 
1914. augusztus 1-én felavatták. Így nagybaczoni Baló Benjámin 
is a frissen felavatott tisztek sorát gyarapította. 1914. augusztus 
1-jével 3. rangszámmal a magyar királyi debreceni 2. honvéd 
huszárezredhez osztották be.

„Baló Béni középmagas, még teljesen fiús alkatú és bájú, karcsú, 
keskeny, száraz arcú, összevont és kék szemű, fürkésző pillantású, 
merész tekintetű, fehér bőrű fiatal lovastiszt. Olyan hősi lélek, 
hogy még az ezred harcos szellemű, önfeláldozó tisztjei közül is 
kimagaslott”.

 (49. kép) Baló 
Benjámin 
főhadnagy
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1914. augusztus 24-én esett át a tűzkeresztségen Kamionkánál. Lemberg feladását 
követően az ezred új feladatot kapott: a Janowtól északra és délre húzódó magaslatokat 
kellett megszállniuk. Elsősorban felderítő járőrfeladatokat láttak el. Bátor és sikeres 
felderítésért „dicsérő elismerésben” részesült a császári és királyi főparancsnokságtól.
Az ezred 1915. augusztus 23-án Volhíniában, Nowosielki környékén a Kovel irányába 
visszavonuló orosz csapatok nyomában volt. A Rendeleti Közlönyben ezen a napon jelent 
meg a főhadnagyi kinevezéséről szóló értesítés is. Az előléptetést követően hamarosan 

kitüntetést is kapott: az uralkodó Baló Benjámin főhadnagynak hadidíszítményes 3. 
osztályú katonai érdemkeresztet adományozott.
A Bruszilov offenzíva idején, 1916. július 5-én is nagy bátorságról tett tanúbizonyságot. 
A Galuzia közeli erdős, mocsaras területén Baló főhadnagy olyan sikeresen vezette a 
rábízott Pálffy századot, hogy 100 fő legénységi és két tiszt foglyot ejtettek. Ezután rövid 
időre elkerült az ezredtől, mert repülőkiképzésre jelentkezett. 
1916 augusztusában az ezred már a Maros völgyében készült a következő harcokra. 
Hamarosan  a hármas határhoz vonultak. Baló Benjámin szeptember 1-én érkezett vissza 
a repülőkiképzésről. Szeptember 2-án egységével betört az ellenség állásaiba és elfoglalta 
azt. Eközben megsebesült. Felgyógyulását követően a nagy veszteségeket szenvedett 3. 
huszárezredhez vezényelték. 

(51. kép) Dicsérő elismerése

(50. kép) Kinevezése a 2. huszárezredhez
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1917 első félévében aránylag csendes volt a bukovinai front. Baló főhadnagy ekkor 
már ismét a debreceni ezred soraiban szolgált. Ekkor kapta meg a legfelsőbb dicsérő 
elismerést másodszor, a kardok egyidejű adományozása mellett. Baló főhadnagy 1917 
júniusától már a 4. század parancsnoka. A hónap végétől újra megkezdődtek az orosz 
támadások, ezért átcsoportosították a magyar lovashadosztály ezredeit. Bukovinában, 
Wama városától északra, a Prislop és Stermnina magaslatokra kerülő századokkal 
szemben az orosz haderő egyik legvitézebb csapata, a 12. cserkesz lovashadosztály állt. 
Rohamosztagokból erős támadó csoportokat szerveztek a gyenge magyar állásokkal 
szemben.
Augusztus 11-én az orosz csapatok betörtek a magyar állásokba. Közelharc bontakozott 
ki. Baló főhadnagy karabéllyal a kezében küzdött huszárjai élén, magával ragadva 
embereit. A kézitusa során Baló főhadnagy golyóktól találva hősi halált halt. 
Ezredtársa Beöthy-Zsigmond László visszaemlékezéseiben így örökítette meg a nagyszerű 
főhadnagy halálát:

„Augusztus 11-én véres csatanapon esett el Baló főhadnagy, a bátrak bátra, akinek nevét 
már legendák hosszú füzére övezett. Kimagasló, legendás bátorságának, halálmegvetésének 
különös varázsa első sorban hamvas, elsöprő fiatalságában rejtezett, amiben azonban már 
csírájában volt valami nagyon aggasztó, komor, végzettől terhes katonatragédia! Csaták 
veszekedett tüzében, egy vesszővel kezében járta fekvő szakasza vonulatát. S e vesszővel 
érintve hevenyészett lövészteknőben fekvő huszárjai vállát: „Húzd lejjebb a fejed, nehogy 
egy golyónak ütközzön!’’. Meddig lehetett folyamatos e példás és példátlan magatartása 
háborúban? Példamutatásán az is átsütött, hogy magával mit sem törődve, mennyire szívén 
viseli szakasza sorsát, mily áldozatosan törődik valamennyi közhuszárja életével! Több volt 
ez, mint parancsnoki felelősség, de teljes sorsközösség, meleg bajtársi magatartás, páratlan 
idegzet, székely hidegvér! Mint magasabb, emberfeletti lényre, úgy néztek fel rá huszárjai!
Augusztus 11-én véres erdei csatában, ahol fától fáig folyt az ádáz viaskodás, s ahol egy-
egy fatörzs átmeneti védelmet kínált, ezt a példamutató, páratlan Baló főhadnagy nem 
fogadta el. Kilépett a fatörzs mögül, és egy egész géppuskasorozat tépte szét a mellét, s 
oltotta ki legendás életét! Huszárjai sem kerestek takarást, és vadul, dühös elszántsággal 
vetették magukat az ellenségre, mely harcolva hátrált, majd megfutott! A gyilkos géppuska 
is a huszárok zsákmánya lett, de későn! Addigra vitéz főhadnagyuk gyerekarcára a halál 
terítette sárga iszonyát! A géppuskasorozattól széttépett zubbonya merő vérözön, és fiús, 
karcsú elomlott testét négy huszárja karabélyára fektetve hagyta el a győztes, de rettentő 
árat követelő, bús csatateret. Mosolygó, okos, kedves kék szemére opálos homály borult.”
A 23 éves főhadnagyot ideiglenesen Frumosán temették el.
1918-ban rokonai a földi maradványait Budapestre szállíttatták, és 1918. május 8-án 
a Fiumei úti sírkert 40. parcellájában helyezték végső nyugalomra. A sír ma a temető 
legelhanyagoltabb részén található. A bozótos félhomályában még látható a családi 

(52. kép) A hadidiszítményes 3. osztályú katonai érdemkereszt 
adományozásáról szóló közlöny részlete
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címerrel ellátott, azóta eldőlt síremlék. „Itt ért véget egy fiatal élet a három év folyamatos 
frontszolgálat után. Galícia, Volhínia és Bukovina harcterei után egy fővárosi temető 
ma már elfeledett részében. Egy katonáé, egy debreceni honvéd huszáré, aki haláláig hű 
maradt esküjéhez”. 

Békéssy Béla
 
Békéssy Béla százados, vívó, nyolcszoros magyar bajnok, az 1912-es stockholmi olimpia 
ezüstérmes kardvívója. 
Békéssy Béla 1875. november 16-án született Debrecenben. December 9-én 
anyakönyvezték a debreceni római katolikus plébánián.
Édesapja, Békéssy László gazdasági főiskolát végzett. 1869-ben a pallagi Magyar Királyi 
Felsőbb Gazdasági Tanintézet tanárává nevezték ki, de a Semsey család gazdasági 
igazgatójaként is tevékenykedett. A Semsey-családtól munkája elismeréséül egy úti ezüst 
készletet kapott, melyet ma a Békéssy hagyaték örökösei őriznek. Édesanyja, Tamássy Berta 
a híres debreceni gyógyszerész, Tamássy Károly lánya volt.  A család az anyai nagyapától 
hozományként kapott Péterfia utca 13. szám alatti házban élt. A házaspárnak hat gyermeke 

született. A legidősebb Jenő, Béla, Berta, Géza, Ilona és végül László. Noha vallásukat 
tekintve római katolikusok voltak, a gyerekeket mégis református iskolába íratták. A fiúk a 
Református Kollégium, a lányok pedig a Dóczy Gimnázium tanulói lettek.
Béla 1885-től a Református Kollégium tanulója volt. 1890-ben – miután az ötödik 

(53. kép - fent) Baló főhadnagy ideiglenes sírja 
Frumosán a templomkertben

(54. kép - jobbra) Baló Benjámin sírköve 
a Fiumei úti temető 40. parcellájában

(55. kép) Békéssy Béla születésének bejegyzése a debreceni római katolikus plébánia 
születési anyakönyvéből
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osztályt befejezte – élt azzal a lehetőséggel, hogy 16 
évesen jelentkezhet a Ludovika Akadémia tényleges 
állománybeli tisztképző tanfolyamára. Békéssy Béla 
a Festetich-féle alapítvány ösztöndíjában részesült. 
Tanulmányait „megfelelő” eredménnyel végezte, és 
1895. augusztus 18-án avatták tisztté.
A „szilárd jellemű, élénk kedélyű, önérzetes, igen jó 
szellemi képességekkel” rendelkező Békéssy korának 
meghatározó alakja volt. Sportolói és katonatiszti 
pályáját magas szakmai felkészültség jellemezte. Nem 
csak huszárjai rajongtak érte, de ő is ragaszkodott 
katonáihoz. Misem bizonyítja jobban elhivatottságát 
és beosztottjai iránti elkötelezettségét, mint az, hogy 
1916-ban visszautasította a Ludovika Akadémia tanári 
állását, hogy szeretett huszárjait ne kelljen a fronton 
hagynia. Élete és halála például szolgál a felnövekvő 
sportoló és katona ifjak számára.
A magas termetű, erős testalkatú Békéssy már 
akadémistaként és fiatal tisztként is számos sportágban 
kipróbálta magát. Minősítvényi táblázataiban a 

„különös ügyessége” rovatban a vívás mellett, feltűnik 
az úszás, a kerékpározás, a teniszezés, a lovaglás és az 
evezés.
Jó úszó volt, ami nem meglepő, hiszen huszárként az „úsztatási gyakorlatok” részeként 
gyakran kellett élő folyón átkelnie. Már a váci 6. honvédezredben szolgált, amikor 
főhadnagytársával, Filótás Ferenccel Vácnál elsőként úsztatták át a kb. fél kilométernyi 

Dunát. Az átkelés során azt tapasztalták, hogy ezen a szakaszon a folyó túlságosan 
veszedelmes és sebes, így az ezredet bevinni nagyon kockázatos. Ezért az elrendelt úsztatási 

(56. kép.) Békéssy Béla 
főhadnagyi egyenruhában

(57. kép) A Ludovika tanári kara és a hallgatók csoportja 1895. június 11-én.
A képen a jobb oldalon ül Békéssy Béla.
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gyakorlatot nem a nagy Dunán, hanem a szentendrei Duna-ágban, Tahitótfalunál hajtják 
végre. A gyakorlat mégis tragédiába torkollott. Balogh István huszárkáplár elmerült 
a folyóban. Békéssy főhadnagy utána ugrott, mivel azonban a katona éppen aznap 
nyiratkozott, nem tudta megragadni üstökét, és kimenteni a habokból. 
Lovasként is a legjobbak közé tartozott. Számos versenyen bizonyította lóra termettségét. 
A hadsereg számára szervezett díjlovagló- és akadályversenyek elismerései és helyezései 
is erről árulkodnak. 
Legjelentősebb lovas eredményét 1907-ben a budapesti díjlovagló verseny A 
kategóriájában érte el: I. helyen végzett és a király tiszteletdíját is elnyerte.
Tagja volt a budapesti Neptun Evezős Klubnak. 1904-ben a budapesti regattán a kezdők 
versenyében nevezte egyesülete. 
A Váci Sport Egyesület 1904-ben tiszteletbeli tagjává választotta. A Nagy Háborút 
követően mindkét klub emléket állított a harcokban hősi halált halt tagjainak. A Neptun 
Evezős Klub 1923-ban döntött arról, hogy a világháborúban elesett sporttársaknak 
kegyeleti jelet emelnek székhelyükön, a kertben.
Az egylet 1923. és 1924. évi jelentéseiben vastag gyászkeretben közli a kilenc elhunyt 
nevét, akik a következők voltak: Békéssy Béla, Enökl Viktor, Brenner István, dr. Gallus 
Béla, Császár Elemér, dr. Hegedűs Béla, Degré Lajos, dr. Heinrich Ferenc, ifj., Torday 
Lajos dr.
A váci evezősök is emléktáblával tisztelegtek a háborúban elesett klubtársaik előtt. Ezen 
e táblán a második név Békéssy Béláé.
Legnagyobb sportsikereit azonban vívásban érte el. Első jelentős eredményét 1900-ban, 
a debreceni vívóversenyen érte el, ahol az első helyen végzett. Még ugyanabban az évben 
a hadsereg vívóversenyén Budapesten ezüstérmes lett. 1902-ben az országos kardvívó-
bajnokságon első díjat kapott, emellett övé lett a magyar királyi honvédelmi miniszter 
díja is. A Szegeden rendezett versenyen harmadik helyezést ért le, valamint övé lett a 
szegedi hölgyek tiszteletdíja. 1903-ban az országos bajnokságon megismételte előző évi 
sikerét. A hadseregbajnokságon aranykeretes ezüstérmet kapott. 1904-ben az országos 

kardvívó bajnokságon ismét első, és megkapta József 
Ágost főherceg tiszteletdíját. Tőrvívásban második 
helyezést ért el. 1906-ban nemzetközi vívóversenyen 
Triesztben aranyérmet szerzett. A hadseregbajnokságon 
tőrvívásban első, míg kardban második lett. Az országos 
bajnokságot kardvívásban megnyerte. 1907-ben 
kardvívásban immár hatodik bajnoki címét szerezte.
Az olimpiákra is esélyesként pályázott. 1904-ben 
ugyan szerepelt a Saint Louis-i olimpiára küldendő 
vívók között, de szolgálati elfoglaltságra hivatkozva a 
hadügyminisztérium nem engedélyezte a részvételét. 
Az 1906-os athéni, majd az 1908-as londoni olimpiai 
játékokon sem szerepelhetett. Ennek oka az volt, hogy a 
katonasportolók nem vállalták a közös, osztrák-ma- gyar 
színekben történő versenyzést. Ez utóbbin azért sem vett 
részt, mert a családi legendárium szerint abban az évben 
jegyezte el Lenck Delinkét, és ifjú menyasszonyát nem 
akarta itthon hagyni. A nemzetközi sikert az 1912-es 
stockholmi olimpia hozta meg neki. Ez volt az az olimpia, 
amelyen a magyar sportolók önálló táblával és saját 

(58. kép) A váci evezősök 
emléktáblája
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zászló alatt vonulhattak a megnyitóünnepélyen, és Ferenc József ezúttal engedélyezte 
a katonasportolók részvételét. A katonatiszti vívókkal megerősített kardcsapat elsöprő 
sikert aratott. A nyolcas döntőbe a hét magyar kardozón kívül csak az olasz, Nedo 
Nadinak sikerült bejutnia. 
Az 1912. évi olimpián a kard egyéni mellett tőrvívásban és párbajtőrben is elindult. 

Tőrvívásban a 7. helyen végzett. 
Visszatérve katonai pályájára: 1895. augusztus 18-án kezdte meg katonai pályafutását a 
magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezredben hadapród tiszthelyettesként. Ebben 
a beosztásban 1896. november 1-jéig volt. Ekkor kapta meg hadnagyi kinevezését. 1896-
97-ben a dandártiszti iskola hallgatója volt. 1897. október 1-től 1898. február 1-jéig a 
bécsújhelyi császári és királyi torna és vívómesteri tanfolyamán vett részt.1899-ben 
utásztiszti tanfolyamot végzett. 1899. november 15-től a magyar királyi váci 6. honvéd 
huszárezredhez vezényelték. A következő év november 1-jén főhadnaggyá nevezték ki.
1904-ben ideiglenes pótkeretparancsnok lett. Még ugyanebben az évben a központi lovas 

iskola hallgatói között találjuk. A következő években a császári és királyi lovaglótanári 
intézet hallgatójaként lovaglótanári képesítést szerzett. 
A kiváló tereplovas Békéssy ezredeivel számos terepgyakorlaton vett részt. Ezek során 
az ország több vidékéről szerzett 
hasznos tapasztalatokat. Az alábbi 
képet a kisbéri kiképzésre indulása 
előtt küldte magáról. A képen 
látható üzenet címzettje sajnos 
ismeretlen.

1908-ban eljegyezte Lenck Delinkét, 
akit 1909. január 2-án a budai várban 
található Zsigmond-kápolnában 
vezetett oltárhoz.
1910. május 1-jei hatállyal 
századossá léptették elő, majd 
1911-ben visszahelyezték eredeti 

(59. kép) Békéssy minősítvényi táblázatának részlete

(60. kép) Békéssy minősítvényi táblázatának részlete

(61. kép) Békéssy terepgyakorlat közben
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ezredéhez, a debreceni kettes 
huszárokhoz. Még ugyanebben az 
évben a 4. század parancsnokává 
nevezték ki. 1913-ban az 1. század 
vezetésével bízta meg parancsnoka.
1914. augusztus 20-án a 11. 
lovashadosztály kötelékébe 
tartozó ezred elindult Galíciába. 
Augusztus 22-én délután két órára 
érkezek meg Lembergbe. Az ezred 
többi részei 22-én, 23-án és végül 
24-én érkeztek meg ugyanide. Így 
24-én délutánra végre együtt volt 
az egész ezred.
A 11. honvéd lovashadosztály 
Lemberg mellett Kamionka-

Strumilowanál esett át a tűzkeresztségen. Békessy és az általa vezetett 1. század bátorságával 
és vitézségével jelentősen hozzájárult az első és második lembergi csaták, a decemberi 
limanowai és 1915 tavaszán a gorlicei áttörés sikeréhez. 1915 tavaszán Békéssy százados 
az I. osztályt vezette. Ő volt a parancsnoka annak a különítménynek, amely a hátráló 
orosz csapatok üldözését kapta feladatul. Május 12-én, a gorlicei áttörés tizedik napján 
kezdte meg különítményével az üldözést. Átkeltek a Wisloka folyón és rajta ütöttek az 
orosz járőrökön. 115 oroszt ejtettek foglyul. Ezek között egy távbeszélő-szakasz is volt, a 
parancsnokuknál, egy zászlósnál megtalálták az aznap éjjel érkezett hadseregparancsot. 
Eszerint az oroszoknak minél gyorsabban vissza kellett volna vonulnia a San folyó mögé. 
Békéssy a birtokába került parancsot azonnal továbbította, majd tartalmát megosztotta 
a különítményét nyomon követő német és magyar csapatok parancsnokaival. Másnap 
Pryzelbe vonult be az egység, ahol rajtaütött egy élelmiszerraktárat felgyújtani akaró 
orosz utóvéden. Az ellenséges katonák egy részét megölték, másik részét foglyul 
ejtették. A sértetlenül kezükre került raktárból bőségesen pótolták az előző napokban 
kimerült készletüket. A továbbnyomulás során kenyér- és lisztkészletével együtt egy 
hadtestsütöde is a kezükre került. További 70 foglyot ejtettek. Az egység bevonult 

Rzochowba, ahol a lakosság enni 
és innivalóval kínálta a huszárokat. 
Békéssy százados azonban nem 
késlekedett, azonnal kiadta a 
parancsot az előrenyomulásra. 
Május 16-án 45 km-es menet után 
osztályával bevonult Grodziskora, 
ahol az ezred osztályai tíz napi 
széttagoltság után ismét egyesültek.
A különítmény élén tanúsított 
személyes bátorságáért és 
eredményes hadvezetéséért az 
1916. február 27-én Bécsben 
kelt uralkodói parancs szerint 
megkapta a hadidíszítményes 3. 
osztályú Vaskorona-rendet.

(62. kép) Békéssy Béla és menyasszonya, 
Lenck Delinke 1908. február 24-én

(63. kép) A Békéssy-század tisztjei 
1914 augusztusában
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A háború alatt számtalanszor igazolta bátorságát, hősiességét. Kitüntetései is igazolják 
kivételes katona mivoltát. Kétszer kapta meg a signum laudist, de magáénak tudhatta a 
katonai érdemkereszt 3. osztályát is. 1916. március 10-én kelt uralkodói rendelet adta 
hírül, hogy a német császár által adományozott 2. osztályú Vaskeresztet elfogadhatja és 
viselheti. 
Katonái élén derekasan küzdött 1915. augusztus 20-a és 22-e között a chworostowi és 

komarow – novoszielki előretörés ütközeteiben.
1916-ban a Galuzia körüli harcokban a lövészosztály parancsnokaként tevékenykedett. 
Április-májusban Wolhíniában pihent az ezred. A napi munka mellett volt alkalom a 
szórakozásra is. Május 8-án került sor a tavaszi concourse megrendezésére. A lovasok 
pompás természetes akadályokon bizonyították lovas tudományukat. Békéssy százados 
utasításai szerint teniszpályát és sportteret építettek, ahol délutánonként komoly 
versenyek zajlottak. Már dörögtek a Bruszilov offenzívát előkészítő orosz ágyúk, amikor 
megrendezték a gránátdobásból, 400 méteres futásból és teniszversenyből álló tusát. 
A versenyen az első helyen Hamar főhadnagy és 
Gyurkovics hadnagy végzett egyformán 15 ponttal. A 
második helyen is holtverseny alakult ki. 12 pontot 
gyűjtött Békessy százados és Lévay főhadnagy. 
Májusban rövid szabadságot kapott. Ekkor készült róla 
az utolsó kép, amelyen feleségével, Delinkével látható. 
Július hónapban Békéssy százados a lövészosztály 
parancsnokaként tevékenykedett. Segédtisztje Streicher 
Andor zászlós lett. Július 5-én az orosz támadás 
közben megbomlott rendet igyekezett visszaállítani. 
A visszavonuló lengyeleket próbálta megállítani, 
sikertelenül. Hauerfalváról Galuzia felé lovagolva 
haslövést kapott. A családi feljegyzések szerint nem 
hagyta magát a sebesültszállító szekérre feltenni, hanem 
lova hátán ment a kórházig. 
Ezredtársa, Beöthy-Zsigmond László Nincs szebb, mint 
a huszár című visszaemlékezésében viszont az írja, hogy 
sebesült szállító szekéren vitték a kötözőhelyre. Az 

(64. kép) A hadidiszítményes 3. osztályú Vaskorona-rend 
adományozásáról szóló közlöny részlete

 (65. kép) Békéssy Béla és felesége 
1916 májusában, néhány héttel 

a halála előtt
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ingoványos, lápos réteken keserves fáradtsággal lefektetett „dorong” utakon a sebesülteknek, 
különösen a súlyos sérüléssel szállítottaknak olykor halálos volt az utazás. „Békéssy Béla 
honvédhuszár kapitányt, kardvívó világbajnokság, s annyi katona- és férfierény kimagasló 
hősét haslövéssel vitték ezeken az utakon, aminek szörnyű kínjaira a katonahalál tett 
pontot”.
Három nappal később Werchyben sebesülésébe belehalt. Ideiglenesen Soszysznon 
temették el.
1917-ben a család a földi maradványait hazaszállíttatta. A Fiumei úti temetőben díszsírba 
helyezték el. Innen azonban később fontosabb halottak temetkezési helykijelölése miatt a 
debreceni köztemetőbe szállították át, és a szülei mellé temették.

 

bernátfalvi Bernáth Lajos tartalékos főhadnagy

Életéről kevés adattal rendelkezünk. Debrecenben született 1896-ban. 
A népfölkelő huszárosztály 4. önkéntes iskolájába nyert beosztást. 
1917. szeptember 1-jén Bukovinában Frumosánál a fedezékük mellett 
álló magas fenyőbe csapódó gránát halálos sebet ejtett rajta. A fiatal 
hadnagy haláláról századbeli felettese, Beöthy-Zsigmond László 
főhadnagy így emlékezett meg:

„A gránát egy koralltüskéjű, durva, nagy repeszdarabja feltépte mellét, 
szétroncsolta tüdejét, menthetetlen volt! Csak morfium, morfium, 
morfium. Három rettentő napon viaskodott a kaszás Nagyúrral, s 
csak utána pihent el szörnyű agóniával a halálban. Megtért a hazáért 
előtte is harcolt, vérzett őseihez, a bernátfalvi Bernáthokhoz. Örök 
pihenője azonban nem hosszúpályi, hajdúsági dombos temetőjében, 
nemzetségének málladozó címerű kriptájában, hanem a Stermnina 

lábánál, a völgyben megbúvó Frumoza, hucul falucska bizánci szertartású, duplakeresztes 
kis templomának karéjában, ezüstfenyőkkel tűzdelt sírkertjében lett, ahol több magyar fiú 
álmodja szomorú álmait. A frumosai templom sírkertjében frissen hantolt sír: bernátfalvi 
Bernáth Lajos honvéd huszár hadnagy hősi halált halt 20 éves korában. Most érezte 
igazán, hogy mennyire összebarátkozott ezzel a csendes fiúval, eszményi alárendeltjével, 

(66. kép) Békéssy Béla 
a ravatalon

(67. kép) 
Sírja Soszysznon

(68. kép) Sírja a debreceni 
köztemetőben

(69. kép) Bernáth 
Lajos tartalékos 

főhadnagy
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egyetlen tiszt- és bajtársával, a másik fiatal huszárral!”
Édesapja később hazahozatta egyetlen fia földi maradványait, és Budapesten a Farkasréti 
temetőben helyezték végső nyugalomra.

Bihari Péter huszár

Püspökladányban született 1889. július 15-én. 1914. július 27-én vonult be Debrecenbe 
a 2. honvéd huszár ezredhez. 1914. augusztus elején az orosz harctérre ment, ahol 
Przemyslnél orosz hadifogságba esett. A fogságból való visszatérés alkalmával 1920 
februárjában az ukrán határnál meggyilkolták. 

Daróczi Lajos

Püspökladányban született 1866. november 11-én. 1916. március 4-én vonult be 
Debrecenbe a 2. honvéd huszár ezredhez. 1916. április 1-jén az orosz harctérre ment. Egy 
aláaknázott házban keresett menedéket. Az akna felrobbant és halálosan megsebesítette. 
Sebe következtében 1916. április 5-én hősi halált halt. Április 6-án Lutzban temették el. 

Dienes János tizedes

1916. május 17-én hunyt el 
Debrecenben a császári és királyi 
tartalékkórházban. Május 19-én 
temették a Honvédtemető I. táblája, 
36. sorának, 5. sírhelyére.

ötömösi Geréby Pál tartalékos főhadnagy

Debreceni patrícius család sarjaként látta meg a napvilágot. 1899-ben egy színházi 
vita kapcsán párbajt vívott az akkor Debrecenben újságíróskodó Ady Endrével. Az 
eset a királyi törvényszék elé került, amely ítéletében mindkét 
felet bűnösnek nyilvánította. Gerébyt 8, Adyt 5 nap államfogház 
büntetésre ítélték. 1900 és 1901 között jogot hallgatott a Budapesti 
Királyi Magyar Tudományegyetemen.

1906-ban a császári és királyi 4. huszárezredből a debreceni 2. 
honvéd huszárezredhez került. 1908 végén szolgálati viszonyon 
kívül helyezték. 1914-ben szolgálaton kívüli főhadnaggyá léptették 
elő és a népfölkelő huszárosztályhoz került. 1914 szeptemberében 
részt vett a zimonyi hídfőért vívott harcokban. November 25-én 
Farkas Gábor tartalékos századostól átvette a 3. század vezetését.
November 26-án az egységet az északi harctérre irányították. 1915 
márciusában az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a 

(70. kép) Dienes János tizedes 
párnaköve a debreceni 

Honvédtemető – Hősök temetőjében

(71. kép) 
Geréby Pál 
főhadnagy
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császári és királyi balkán haderők főparancsnoka dicsérő elismerésben részesítette. 
Júliusban újabb dicsérő elismerést kapott.

„Június 29. 21 órakor az ezred Ghyczy őrnagy parancsnoksága alatt gyalog alakult és 
a hasonló alakulásban lévő 2. ezreddel Hüttner József alezredes parancsnoksága alatt 
egyesült. Az egész vonalon megindult a támadás, mégpedig Banunin irányába. A támadás 
egész éjjel tartott. 4 órakor azonban zűrzavar támadt az egész vonalon s az előnyomulás 
elakadt. A veszteség óriási volt. 9 órakor segítségül érkezett az 1. ulánusezred, de már 

késő volt. 
Az ezred vesztesége: Samarjay százados 
idegsokk, Kornidesz Demeter tart. hadnagy 
gránátnyomás, Geréby Pál tart. főhadnagy, 
Jeszenszky Manó, Mátray Árpád tart. 
hadnagy elesett. Lichtig hadnagy eltűnt. 
Legénység 17 halott, 76 sebesült, 75 eltűnt.”
Bajtársai Banunin községben helyezték örök 
nyugalomra, ahonnan földi maradványait 
családja hazahozatta. 1915. augusztus 15-
én a debreceni családi sírboltban lelte meg 
végső nyughelyét. Sírját 1943-ban vitték át a 
Köztemetőbe.

A kősziklát elmozdító férfialakot ábrázoló 
síremléket 1935-ben Némethy László 
debreceni szobrász készítette el márványból. 

(72. kép) Geréby Pál gyászjelentése

(73. kép) A Geréby család sírja 
a debreceni köztemetőben
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Ifj. Grosz Hermann huszár

1916. szeptember 7-én hunyt el Debrecenben. A debreceni izraelita temető XVII. táblája, 
105. sorának, 12. sírjában nyugszik.

Guttfreund Kálmán huszár

1917. július 7-én hunyt el a debreceni II. 
tartalékkórházban. A debreceni izraelita temető, 
XVII. táblája, 104. sorának, 10. sírjába temették.

Gyarmathy István tartalékos zászlós

A debreceni születési fiatalember a debreceni Kereskedelmi 
Akadémián végzett.
Ezt követően Kohner Adolf szászbereki uradalmában folytatott 
gazdasági tanulmányokat, majd saját, belső-ohati bérgazdaságában 
gazdálkodott. Önkéntesi évét a császári és királyi 15. huszárezrednél 
töltötte.
A háború kitörésekor a magyar királyi debreceni 2. honvéd 
huszárezredhez vonult be tartalékos zászlósként. Az első lembergi 
csatában 1914. augusztus 25-én Kamionka Strumilovánál súlyosan 
megsebesült. A lembergi helyőrségi kórházba szállították, ahol két 
nappal később, augusztus 27-én belehalt sérülésébe. 

(74. kép) Grosz Hermann huszár a 2. 
honvéd huszárezred laktanyájának udvarán

(75. kép) Grosz Hermann sírja a debreceni 
zsidó temetőben

(76. kép) Guttfreund Kálmán sírja 
a debreceni zsidó temetőben

(77. kép) 
Gyarmathy István 
tartalékos zászlós
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Az ellenség előtt tanúsított bátor magatartásáért az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel 
tüntették ki, amelyet azonban már csak özvegye, Unghváry Margit vehetett át. 1915-ben 
vagy 16-ban földi maradványait hazahozták.
Gyarmati Márton

1897-ben született Hajdúszováton Gyarmati Lajos és Lénárt Julianna gyermekeként. 
A háború kitörésekor az ezredben kezdte meg katonai szolgálatát. 1915. június 29-
én fejsérülés következtében hunyt el Jaroslauban. Másnap, június 30-án temették el a 
jaroslaui öreg temetőben. 

Hajdúszovát halotti anyakönyvébe 
Nádházy Béni anyakönyvvezető 1916. 
január 11-én vezette be a halálozás 
tényét. Márton testvére, Lajos a 
magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 
katonája volt, és 1916-ban halt 
hősi halált. Édesapjuk nem tudta 
hazahozatni fiai földi maradványait, 
de valamikor a 20-as években a 
hajdúszováti református temetőben 
fölállíttatott egy síremléket. Készítője 
az egykori neves debreceni kőfaragó, 
Harkányi Endre.

(78. kép) Gyarmathy István halálának híre a veszteséglistában

(79. kép) Gyarmati Márton halálának bejegyzése az ezred halotti anyakönyvében

 (80. kép) Gyarmati Márton 
és testvére síremléke 

a hajdúszováti 
református temetőben
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Hamar Miklós főhadnagy

Életéről nagyon kevés adat maradt fönt. Nem ismerjük születési 
idejét és helyét sem.

Az érettségi vizsgát követően a Ludovika hallgatója lett. 1914. 
október 15-én avatták hadnaggyá és a magyar királyi debreceni 
2. honvéd huszárezredhez osztották be. Hamar Miklós magával 
ragadó, ellenállhatatlan fiatal huszártiszt volt.

A Pálffy századhoz került. Derekasan kivette a részét a harcokból. 
Ennek köszönhetően 1916. február elsején főhadnaggyá 
léptették elő. 

1916 májusában a galuziai állásokban tartott pihenőt az ezred. 
A Békessy Béla százados által szervezett tavaszi versenyen a 
gránátdobásból, 400 méteres futásból és teniszversenyből álló 
tornát 15 ponttal Hamar főhadnagy és Gyurkovics hadnagy 

(81. kép) Hamar 
Miklós főhadnagy

(82. kép) Hamar Miklós 
kinevezési rendelete

(83. kép) Kinevezése főhadnaggyá
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holtversenyben nyerte. Júliusban a Békessy százados vezette lövészosztály 4. századába 
került.
1916 nyarán az ezredet átvezényelték a román frontra. Az 1916. júliusi beosztás szerint a 
II. osztály 2. századának parancsnoka volt.
1917-ben a Botosul – Batkán állomásozó osztály 6. századát vezette. Ebben az évben 
érdemelte ki a 3. osztályú Vaskorona rendet a hadidíszítménnyel és a kardokkal.

1918 nyara már az olasz fronton találta az ezredet. A júliusi beosztás szerint a II. félezred 
7. századának volt a parancsnoka.

„Október 30-án már negyedik napja tartott a borzalmas küzdelem. Fedezék nélkül voltunk 
kiszolgáltatva az olasz repülők tüzének. Hajnalban az ellenségnél erősebb mozgás volt. 
Az ezred a legnagyobb tűzben állott, de az ellenség most is csak tapogatódzva merte 
megközelíteni. Sok vitéz huszárunk esett el a pergőtűzben, köztük a legvitézebb tisztek 
egyike: Hamar Miklós főhadnagy is, ki nevetve vitte fiatal életét száz csatában a halál elé 
és akit most egy nehéz gránát mindkét lábán annyira összeroncsolt, hogy a segélyhelyre 
szállíttatása közben elvérzett”.

Hegedüs Márton huszár

Püspökladányban született 1887. november 7-én. 1914. július 27-én vonult be Debrecenbe 
a 2. honvéd huszárezred 2. századához. 1914. november elején az orosz harctérre került, 
ahol súlyos betegségbe esett. Betegségéből az egyik sziléziai hadikórházban felgyógyult. 
Ezt követően 1915 őszén ismét az orosz harctérre vezényelték. 1916. május 6-án 
hadifogságba esett. 1917. december 26-án a fogságban hősi halált halt. 

Kalandra Géza hadnagy

1889-ben született a Békés vármegyei Füzesgyarmaton. Gimnáziumi tanulmányait 
Békéscsabán az evangélikus főgimnáziumban végezte. 1905-ben tett érettségi vizsgát. 
1915. március 1-jei ranggal osztották be a magyar királyi 2. honvéd huszárezredbe. 
Április 22-én pedig már az ellenség előtt tanúsított bátor magatartásáért 1. osztályú 
ezüst vitézségi éremben részesült. Az északi harctéren súlyos sérülést szenvedett. Május 
17-én hosszas szenvedés után hunyt el Debrecenben. Mindössze 28 éves volt. Május 
19-én, miután földi maradványait a császári és királyi csapatkórházban beszentelték, 
Füzesgyarmatra szállították. Másnap, május 20-án római katolikus szertartás szerint a 
füzesgyarmati temetőben helyezték végső nyugalomra.

(84. kép) A 3. osztályú Vaskorona-rend adományozásáról szóló rendelet
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Karacs Sándor huszár

Püspökladányban született 1892. szeptember 11-én. 1912. október 6-án vonult a 2. honvéd 
huszárezredhez. A világháború kitörése után áthelyezték a 3. honvéd gyalogezredhez és 
1915. elején az orosz harctérre ment. 1915. június 10-e körül Galíciában csataközben hősi 
halált halt. Haláláról bajtársai küldtek értesítést 1915. június 13-án.

tasnádi Kardos Géza tartalékos főhadnagy

Kardos László nagykereskedő és Szabó Róza gyermekeként 
1881-be látta meg a napvilágot Debrecenben.
Szülővárosában, Iglón és Svájcban tanult. Gépészmérnöki 
oklevelet szerzett. Budapesten nyitott magánmérnöki irodát. 
1912-ben feleségül vette Magoss Olgát, Magoss György 
debreceni főügyész, későbbi polgármester lányát. A háború 
kitörésekor a magyar királyi 6. honvéd gyalogezred tartalékos 
hadnagyaként vonult be Zalaegerszegre. 
1914 októberéig az északi harctéren teljesített szolgálatot, de az 
ott kapott lábbaját műteni kellett. Novemberben főhadnaggyá 
léptették elő. 1915 májusában már a magyar királyi debreceni 
2. honvéd népfölkelő huszárezred tisztjeként ismét az orosz 
frontra került. 1915. július 25-én Zawonie galíciai falu mellett 
rohamra vezényelte századát. Eközben érte a halálos lövés. 
Bajtársai ideiglenesen Rekliniec községben temették el. 
A család 1915 novemberében hazahozatta, és a Kossuth utcai temetőben lévő családi 
sírboltban helyezték nyugalomra. A király az ellenséggel szemben tanúsított bátor 
magatartásáért a hadiékítményes III. osztályú Katonai Érdemkereszttel tüntette ki. 
A temető felszámolásakor földi maradványait átszállították a köztemetőbe.

(86. kép) Kalandra Géza gyászjelentése
(85. kép) Kalandra Géza 

hadnagy

(87. kép) Kardos Géza

- 89 -



Kovács Sándor őrvezető

1919. január 6-án hunyt el a debreceni I. tartalékkórházban. 1919. január 8-án temették a 
debreceni Honvédtemető X. táblája, 7. sorának, 2. sírjába.

Linter József huszár

1919. január 13-án hunyt el a debreceni I. tartalékkórházban. 1919. január 5-én temették 
a Honvédtemető IX. táblája, 7. sorának, 5. sírjába.

.

(88 . kép) A Kardos család síremléke a debreceni köztemetőben

(89. kép) Kovács Sándor őrvezető 
párnaköve a debreceni Honvédtemető – 

Hősök temetőjében

(90.) kép Linter József huszár 
párnaköve a debreceni Honvédtemető – 

Hősök temetőjében
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V. Mile József tizedes

1917. augusztus 17-én kapott fejlövést Frumosától keletre a Stermnina magaslatért 
folytatott harcokban. Frumosa katonai temetőjében temették el bajtársai.

Nagy Lajos rokkant tizedes

1919. május 27-én hunyt el. 1919. május 29-én temették a Honvédtemető IX. táblája, 14. 
sorának, 4. sírjába.

(91. kép) V Mile József tizedes halálának bejegyzése a magyar királyi 
debreceni 2. honvéd huszárezred halotti anyakönyvében

(93. kép) V Mile József temetése Frumosa katonai temetőjében

(92. kép) V Mile József tizedes halálának bejegyzése a magyar királyi 
debreceni 2. honvéd huszárezred halotti anyakönyvében
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Pankotai István huszár

1917. március 24-én hunyt el a császári és királyi I. tartalékkórházban. 1917. március 25-
én temették a Honvédtemető VI. táblája, 1. sorának, 2. sírjába.

Purgel Ferenc huszár

1916. július 9-én hunyt el a debreceni Vöröskeresztes Kórházban.1916. Július 10-én 
temették a Honvédtemető I. táblája, 1. sorának, 1. sírjába.

Radácsi József huszár

1917. június 10-én hunyt el a debreceni Vöröskeresztes Kórházban.1917. június 12-én 
temették a Honvédtemető VI. táblája, 12. sorának, 1. sírjába.

(94. kép) Nagy Lajos rokkant tizedes 
párnaköve a debreceni Honvédtemető – 

Hősök temetőjében

(95. kép) Pankotai István huszár párnaköve 
a debreceni Honvédtemető – 

Hősök temetőjében

(96. kép) Purgel Ferenc huszár párnaköve a 
debreceni Honvédtemető – 

Hősök temetőjében

(97. kép) Radácsi József huszár párnaköve 
a debreceni Honvédtemető – 

Hősök temetőjében
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Rahó Imre huszár

1918. december 30-án hunyt el a debreceni 
Vöröskeresztes Kórházban. 1919. január 
1-jén temették a Honvédtemető IX. táblája, 7. 
sorának, 1. sírjába.

Sóvágó Lajos huszár

1917. február 21-én esett el Bukovinában a Jägerhaus 880 magaslatért folytatott harcokban.
Beöthy-Zsigmond László harctéri naplójában megrázó erejű sorokban emlékezett meg a 
haláláról. 

„Szegény Sóvágó!
 Közhuszár Sóvágó a reggeli fényességben elindult társaival járőrbe. Mentek-
mendegéltek az öles hóban és hogy beértek volna a fehér teher alatt roskadt fenyők alá – a 
fák közül sortűz dördült meg és utána meglapult orgyilkos cserkeszek csörtető rohama… 
Közhuszár Sóvágó fölbukott; társai felnyalábolták és amerre jöttek a néhány bús huszár 
égő vörös szalag ballagott utánuk… Szép piros pántlika ispilángi szalag lágy fehér havon…

Rengeteg vért vesztett s mikor behozták vértelen ajka még kínos szóra torzult és 
aztán meghalt, jajszavát senki sem hallotta, meghalt, mint egy huszár: közhuszár Sóvágó 
s a citromfényű téli nap színe fakóra tört vissza arcán… Komor, borongós alkony. Tompa 
csendességben gyászdal sír a havon és belesír a szívbe és ott markol, fojtogat… „Erős 
várunk nékünk Isten!”…

Még fuldoklik a gyászdal, a temetési ének – aztán elhal… A friss síron kőkemény 
a fagyos rög – mint némely emberek szíve – majd széthull tavaszra… De addig még sok 
új, sárga hantú dombocska sorakozik egymás mellé… sok… sok…

A szertartásnak is vége: elrepül egy utolsó imádság.
–  Tán jobb így néki – szakadt fel tompán, halkan egy legényből a szó – odahaza megcsalta 
a felesége…

(99. kép) Sóvágó Lajos huszár halálának bejegyzése a magyar királyi debreceni 2. honvéd 
huszárezred halotti anyakönyvében.

(98. kép) Rahó Imre huszár 
párnaköve a debreceni 

Honvédtemető
 – Hősök temetőjében
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Szegény Sóvágó!
Az elsetétült égbolt megölelte a hegyeket; csak az újhold fénylik…
Sóvágó, nem fázol? – s ha róla álmodol és rosszat álmodol, fordulj meg és álmodj 

szépet, édeset…
Requiem búg néma, bús orgonán.”

Szabó János huszár

1915. február 15-nn hunyt el a debreceni 2. tartalékkórházban. 1915. február 27-én 
temették a Honvédtemető I. táblája, 12. sorának, 3. sírjába.

Szalai Kristóf huszár

1917. július 18-án hunyt el a debreceni császári és királyi 2. tartalékkórházban. 1917. 
július 19-én temették a Honvédtemető VI. táblája, 16. sorának, 1. sírjába.

ótordai Székely Ferenc főhadnagy

1891. március 2-án született Szegeden. Édesapja Székely Ferenc 
magyar királyi felmérési felügyelő volt Debrecenben. A debreceni 
Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett. Debrecen város 
ösztöndíjasaként végezte el a Ludovikát. 1912. augusztus 18-án 
avatták hadnaggyá. 1914. augusztus 1-jével főhadnaggyá léptették 
elő. A háború kitörésekor a debreceni I. osztály 2. századába nyert 
beosztást. Részt vett a gorlicei áttörésben, Jaroslau bevételében. Az 
ellenség előtt tanúsított bátor magatartásáért kétszer kapta meg 
a Signum Laudist, és kiérdemelte a hadidíszítményes 3. osztályú 
katonai érdemkeresztet is, amelyet 1915. július 31-én kapott meg 
az uralkodótól. Még a galuziai pihenő alatt jelentkezett repülőtiszti 
kiképzésre. 1916. június 15-én kelt parancs szerint július 1-je és 
szeptember 1-je között a monarchia légjáró csapatainak bécsújhelyi  

(100. kép) Szabó Jánosc huszár párnaköve 
a debreceni Honvédtemető – 

Hősök temetőjében

(101. kép) Szalai Kristóf huszár párnaköve 
a debreceni Honvédtemető – 

Hősök temetőjében

(102. kép) ótordai 
Székely Ferenc
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kiképző központjában megfigyelőtiszti kiképzésen kellett részt vennie. A kiképzésről 
kiállított adatlap tanúsága szerint különleges eredményeket ért el, mint a repülőcsapatok 
tisztje. A tanfolyam elvégzését követően még visszatért ezredéhez, amelyet időközben a 
román frontra vezényeltek.  Nem sok időt töltött itt, mert áthelyezték a 19. repülőszázadhoz. 
1916 őszétől az olasz fronton teljesített szolgálatot. December 21-én azonban tragikus 
esemény történt. A főparancsnokságnak küldött táviratból kiderült, hogy két – 
felderítésről visszatérő – repülőgép a leszállás során összeütközött. A 34. repülőszázad 
gépe összetört. A 19. század gépét vezető Silvar József pilóta azonnal meghalt, Székely 
Ferenc fedélzeti tiszt pedig súlyosan megsérült.

(103. kép) Székely Ferenc érettségi 
eredményének bejegyzése a gimnázium 

anyakönyvében (balra)

(104. kép) A repülőtiszti tanfolyam 
elvégzéséről kiállított adatlap (fent)

(105. kép) Menet Tihucáról Dorna 
Watrára, 1916. augusztus 28. (lent)

(106. kép) A halálhíréről szóló 
távirat (jobbra)
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Székely Ferenc 1916. december 23-án Haidenschatf hadikórházában sérüléseibe belehalt. 
Mindössze 24 évet élt. Családja a földi maradványait haza hozatta és a Szent Anna utcai 
katolikus temetőben helyezték végső nyugalomra. 

Vecseri Sándor huszár

1917. március 29-én hunyt el Debrecenben 
a császári és királyi 2. sz tartalékkórházban. 
Március 31-én temették el a Honvédtemető 
VI. táblája, 2. sorának, 1. sírhelyére.

4. Emlékműavatás az ezred egykori laktanyájának udvarán

1924. szeptember 21-én – 10 évvel a háború kitörését követően – a debreceni huszárok 
híres ezrede kettős ünnepélyt rendezett. Leleplezték a laktanya udvarán emelt 
emlékművet és felavatták az ezred egykori parancsnokának, a háború végén meggyilkolt 
miniszterelnöknek az emlékszobáját, a Tisza-szobát.
A jeles eseményre magas rangú vendégek látogattak a városba. Szeptember 20-án 
megérkezett József Ferenc királyi herceg, a Magyar Honvédség első főparancsnoka. Horthy 
Miklós kormányzót Horváth István altábornagy képviselte. A kormány képviseletében 
dr. Rakovszky István belügyminiszter jelent meg az ünnepségen. Az Országos Tisza-
emlékbizottságot Hazai Samu volt honvédelmi miniszter vezetésével külön küldöttség 
képviselte. 
Másnap, szeptember 21-én délelőtt 10 órakor a királyi herceg a város híres ötösfogatán a 
huszárlaktanyába hajtatott. Kíséretében ott volt dr. Hadházy Zsigmond Hajdú vármegye 
főispánja és dr. Magoss György Debrecen polgármestere. A Tisza-családot Tisza György 
gróf képviselete.
Az ünnepség a Tisza-szoba felavatásával vette kezdetét. Az ezred törzsépületében 
alakították ki volt bajtársai adakozásaiból az egykori miniszterelnök emlékszobáját. A 
szoba bútorzatának elkészítésére még a háború kitörését megelőzően megállapodást 
kötött Tisza Schwitzer Ferenc iparművésszel. A háború azonban közbeszólt. Most a néhai 
ezredparancsnok emlékére tisztelői elkészíttették a bútorokat. Az ízléses, korai román 
stílusú bútorzattal összhangban volt az a hatalmas, életnagyságú olajfestmény, amely 
Tisza Istvánt ábrázolta. A képet IV. Károly király megbízásából Adolf Ziegler berlini 
festőművész készítette. Érdekessége az alkotásnak, hogy a tábori egyenruhát viselő Tiszát 
a bukovinai események idején, a helyszínen örökítette meg a festő. Úgy vélem, hogy az 
1939-ben megjelent ezredtörténet V. képtábláján ez az alkotás található. A kép hátterét 
az erdő adja, középpontjában pedig a távolba révedő parancsnok látható. Az alkotó azt a 
pillanatot örökítette meg, amikor az ezredes a tábori istentisztelet befejezését követően 
katonáihoz beszél. 

(107. kép) Vecseri Sándor huszár 
párnaköve a debreceni 

Honvédtemető – 
Hősök temetőjében
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A festményt az ezred emlékbizottsága a húszas évek elején vásárolta 
meg 450 ezer birodalmi márkáért. 
A bajtársak és tisztelők által megtöltött szobában először Flohr 
János szólt az egybegyűltekhez. Az egykori ezredparancsnok rövid 
méltató beszédet mondott, ezt követően pedig leleplezte a festményt. 
Őt Tóthváradi Asbóth István követte, aki Tisza katonai és emberi 
nagyságáról beszélt. Hazai Samu az Országos Tisza-emlékbizottság 
nevében emlékezett meg Tisza Istvánról. A beszédeket követően 
Flohr János átadta a szobát Fömötör József laktanya-parancsnoknak. 
Az ünnepség első részének befejezéseként Huszár Endre tábori 
lelkész megáldotta a szobát. 
Ezt követte az emlékoszlop leleplezése. A laktanya udvarán gyűlt 
össze az ünneplő tömeg. A magas rangú vendégek között az első 
helyen kell megemlékeznünk József Ferenc főhercegről, mellette 
Horthy Miklós kormányzó személyes képviselője, Horváth István 
altábornagy, Rakovszky Iván belügyminiszter, Ferjencsik Ottó 
tábornok, körletparancsnok volt jelen az ünnepségen. 
A laktanya udvarán felsorakozott a helyőrség teljes állománya. A rendőrséget egy század 
képviselte, és fegyelmezett alakzatban ott álltak a fiú és a leány cserkészek is. Vitéz Nagy 
Pál honvédségi főparancsnok szemlét tartott a felsorakozott katonai egységek előtt. 
Ezt követően a vendégek helyet foglaltak a díszsátor alatt. Az emlékoszlop leleplezési 
díszbeszédét Ujfalussy Gábor huszárezredes, a kettes huszárok egyik legvitézebb 
ezredparancsnoka tartotta. Beszéde végén ágyúdörgés kíséretében lehullott a szoborról a 
lepel. Előbukkant a márványból készült obeliszk.

Az oszlopon felül egy kard, mellette a Pro 
patria 1914 – 18 felirat volt látható. A kard alatt 
aranybetűkkel Tisza István neve. Ez alatt a 13 
hősi halált halt tiszt neve következett. Az oszlop 
többi oldalán az ezred 450 elesett altisztjének 
és huszárjának neve volt olvasható. A szobor 
alján cserfa koszorún bronz kard feküdt, rajta 
egy huszárcsákóval. Az adakozásból emelt 
emlékművet Debrecen város nevében Magoss 
György polgármester vette át megőrzésre 
és gondozásra. Beszéde után helyezték el az 
emlékezés koszorúit a megjelentek. A sort 
Nagy Pál honvédségi főparancsnok kezdte, 
utána Ferjenszki Ottó körletparancsnok a 
honvédelmi miniszter koszorúját helyezte el. A sort József Ferenc főherceg folytatta, aki 
így szólt, miután az emlékezés virágait elhelyezte: „Atyám nevében teszem le a koszorút. 
Ez legyen jelképe atyám szeretetének, hálájának, mely soha el nem fog múlni.” Horánszky 
Lajos az Országos Tisza Emlékbizottság nevében helyezett el virágokat. Debrecen város 
koszorúját Magoss György polgármester tette le az oszlop talapzatához. De virágokat 
hozott Hajdú vármegye alispánja, Pákozdy Sándor és Szatmár, Ung, és Bereg vármegyék 
alispánja, Streicher Andor is. Az egykori bajtársakat a 39. gyalogezred nevében Wolff 
Imre tábornok, míg a 11-es honvédeket Tauber őrnagy képviselte. Koszorút helyeztek 
még el a Tisza-szakasz vitézei, végül Flohr János tábornok, az ezred egykori parancsnoka 

(108. kép) gróf 
Tisza István 

ezredparancsnokot 
ábrázoló festmény

(109. kép) A hősök emlékoszlopa
a Széchenyi utcai laktanya udvarán
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a kettes honvéd huszárok nevében helyezte el a megemlékezés virágait. A felemelő 
esemény díszfelvonulással fejeződött be.
Az emlékművel kapcsolatban azonban bizonytalanságok merülnek fel. Eddig úgy tudtuk, 
hogy a felállított obeliszk azonos a ma már Honvédtemetőben álló emlékoszloppal. Éles 
Bulcsú is ezt írja le tanulmányában.

Az egyszerű, műkőből készült oszlopon mindössze ennyi olvasható: Hősök 1914-1918. Ám 
ennek ellentmondó forrásra bukkant Csizmadia József. Ő Kaplonyi György: “Debreceni 
ércemberek, márványnévjegyek” című könyvére hivatkozva a következő leírást adja: „A 
legendás hírű 2. honvéd huszárok emlékét szerény műkőoszlop hirdeti a Széchenyi-
út elején lévő huszárlaktanya udvarán. Az emlékoszlop magas, lépcsős alapzaton álló 
obeliszkszerű építmény. Oldalába az elesett tisztek és legénység nevét vésték. Talpazatán 
keresztbe tett kard csákóval. Az oszlop homlokzatán az ég felé nyúló kard két oldalán ez 
a felirat: Pro patria 1914-1918. Az újabb források bizonyos tekintetben ezt is átírják. Az 
emlékmű anyaga ugyanis nem műkő, hanem márvány. 
A korabeli debreceni lapok fentebb bemutatott híradásai, valamint az ezredtörténetet 
bemutató kötetben található fotó immár minden kétséget kizáróan igazolják, hogy a ma 
kettes huszárok emlékoszlopának tulajdonított alkotás nem azonos az eredetivel. 
További kutatás tárgyát képezi, hogy mi történt a szeptember 21-én átadott szoborral. 
Mikor, kik, és hová szállították? Egyelőre rejtély, de bízunk benne, hogy a további 
kutatások, illetve a nagyközönség segítségével megtudjuk az igazságot.

(110. kép) A kettes huszároknak 
tulajdonított emlékoszlop a 

Honvédtemetőben annak felújítása előtt

(111. kép) A kettes huszároknak 
tulajdonított emlékoszlop a 

Honvédtemetőben annak felújítása után
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  emlékére. Debrecen, 2016. MH. 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára.
• CSIZMADIA JÓZSEF: Hol van Debrecenben első világháborús emlékmű?
  http://vcsj.eu/hol-van-debrecenben-elso-vilaghaborus-emlekmu/ 
• CSIZMADIA JÓZSEF: Honvéd huszár, vagy Lovassági laktanya. 
  http://vcsj.eu/hol-van-debrecenben-elso-vilaghaborus-emlekmu/ 
• DESEŐ LAJOS: Az 1914-17. évi osztrák-magyar orosz háború. Debrecen, Magyar 
  Nemzeti Könyv- és Lapkiadóvállalat, 1925
• ÉLES BULCSÚ: Debrecen világháborús emlékművei. 
  http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=1398. 
• GAZDAG ISTVÁN: Debrecen történeti kronológiája 1881-1900.
  www.hbml.archivportal.hu/data/files/144718513.pdf.  Letöltés ideje: 2015. július 28.
• KOSZTA ISTVÁN: Huszártörténet. Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008.
• NEDOLAY ALBERT (szerk.): Püspökladány hősi halottainak albuma. Deutsch Dávid  
  Könyvnyomdája, Püspökladány, 1927. 
• Neves katonaviselt debreceniek.
  http://bocskaikonyvtar.hu/hadtortenet/neves-katonaviselt-debreceniek 
• RADÁK LAJOS (szerk.): A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred 
  története 1869-1918. Összeállította: Az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. 
  Budapest, 1939. 
• Az első világháború magyar hőseinek albuma.
  http://www.hungarianarmedforces.com/1vh/ 
• RÓZSAFI JÁNOS: A Ludovikáról a harctérre. Nagybaczoni Baló Benjámin huszár 
  főhadnagy élete és halála. 
  Forrás: https://nagyhaboru.blog.hu/2014/11/05/a_ludovikarol_a_harcterre Letöltés 
  ideje: 2020. november 12.
• SIPOSNÉ KECSKEMÉTI KLÁRA – B. KALAVSZKY GYÖRGYI: A Ludovika egykor 
  és most. Bp., 1918. Zrínyi Kiadó
• STOHL RÓBERT: Debreceni csapatok Galíciában, 1914 őszén 
  http://bocskaikonyvtar.hu/hadtortenet/tanulmanyok/162-debreceni-csapatok-galiciaban-
  1914-oszen 
• STRAUSZ PÉTER: Tisza István és a 2. honvéd huszárezred.
  http://tiszaistvan.hu/images/stories/docs/Strausz_Peter.rtf Letöltés ideje: 2014. augusztus 14.
• SZŰCS ERNŐ: Debrecen és az I. világháború. Az eredeti írás lelőhelye ismeretlen.  
  Az eredetiről készült fénymásolatot Juhász Imrétől, a Hajdú-Bihar Megyei Lovas- és 
  Huszárhagyomány-őrző Egyesület alelnökétől kaptam.
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• TOPOR ISTVÁN (szerk): A debreceni 2. honvéd huszárezred arany vitézségi érmesei. 
  http://bocskaikonyvtar.hu/hadtortenet/tanulmanyok/91-a-debreceni-2-honved-
  huszarezred-arany-vitezsegi-ermesei 
• TOPOR ISTVÁN: A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred első világháborús 
  harcainak emlékezete.
  https://honvedelem.hu/images/media/5f58c3407d9b0570711300.pdf 
• TOPOR ISTVÁN: „A Kárpátok csoda szép fenyvesei adták a karácsonyfát”. A magyar 
  királyi debreceni 2-ik honvéd huszárezred frontkarácsonyai.
  https://nagyhaboru.blog.hu/2015/12/26/_a_karpatok_csodaszep_fenyvesei_ingyen_
 adtak_a_karacsonyfat#more8201196 
• TOPOR ISTVÁN: Frontbarátkozás 1916 húsvétján. 
  https://nagyhaboru.blog.hu/2015/04/04/frontbaratkozas_1916_husvetjan#more7339074 
• TOPOR ISTVÁN: In memoriam Békessy Béla
 https://nagyhaboru.blog.hu/2016/07/08/in_memoriam_bekessy_bela#more8874154
• TOPOR ISTVÁN: „Ó, ti szegény, megcsalt huszárok”. Beöthy-Zsigmond László 
  huszárfőhadnagy élete és lírai harctéri naplója.
  https://nagyhaboru.blog.hu/2019/02/04/_o_ti_szegeny_megcsalt_
  huszarok#more14605650 
• TOPOR ISTVÁN: Újabb kiegészítések Hajdúszovát első világháborús veszteséglistájához. 
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/ujabb-kiegeszitesek-hajduszovat-elso-
  vilaghaborus-veszteseglistajahoz 
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Források
 
• A debreceni római katolikus plébánia születési anyakönyve. 
  Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895;
  https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJH-8LM?cc=1743180 
• A kisbéri római katolikus plébánia születési anyakönyve.
  Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895;
  https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-NSF6-F?cc=1743180
• A magyar katona áldozatvállalása a Nagy Háborúban.
  https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-
  haboruban 
• A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete “Elfeledett emlékezet” 
  háborús kegyelti kutatócsoport adatbázisában található halotti anyakönyvek adatai:
  A magyar királyi 2. honvéd huszárezred halotti anyakönyve 1914-1918
  A magyar királyi 2. honvéd huszárezred budapesti halotti anyakönyve
  Salvator kórház halotti anyakönyve 
• Az első világháború veszteségi adatbázisa.
  https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-elso-vilaghaboru-vesztesegi-adatbazisa/
  kereses 
• Az Újság. 1909. január 12.
• Beöthy-Zsigmond László hagyatéka. Fényképek, levelek, tábori lapok, 1916-17-es 
  harctéri naplója. A hagyaték gondozója: Beöthy Mária. 
• Békéssy Béla hagyatéka. Írásos dokumentumok, képek. A hagyaték gondozója: Dalmy 
  Dénes.
• Bihar vármegye veszteséglistája. 
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/adattar/212-bihar-varmegye-veszteseglistaja 
• Debreczen című folyóirat. 1924. szeptember 21. XXVIII. évf. 215., 1924. szeptember 23. 
  XXVIII. évf. 216., 1924. szeptember 24. XXVIII. évf. 215.sz.
• Debreceni Képes Kalendáriom. 1916, 1917, 1918 és 1919-es számai.
• Debreczen-Nagyváradi Értesítő. 1886. 1. szám. 
  http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dne&ev=1886&sz=01. Letöltés ideje: 
  2015. július 28.
• Debreczen-Nagyváradi Értesítő. 1887. 27. szám.
  http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dne&ev=1887&sz=27. Letöltés ideje: 
  2015. július 28.
• Debreczeni Ujság. 1924. szeptember 21-i, 23-i, 24-i; 1930. május 27.; 1932. június 12.  száma.
• Debreceni Militárium. 
  http://gis.erda.hu/erda/html/projects/militarium/index_hu.html
• Debreceni Militárium Honvédtemető – Hősök temetője. 
  http://hosok.erda.hu/
• Debreceni Militárium Köztemetői hadisírok. 
  http://dkth.erda.hu/hu 
• Debreceni Militárium Izraelita temető hadisírok. 
  http://dzsth.hu
• Flohr János hagyatéka. HM HIM Hadtörténeti Levéltár. VII. 104. Jelzet: 26. 
• Gyászjelentések. A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
  https://library.hungaricana.hu/hu/collection/debreceni_refkoll_nagykonyvtara_
  gyaszjelentesek/     
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• Hajdúhadház katonái az első világháborúban.
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/hajduhadhaz-katonai-az-elso-
  vilaghaboruban
• Hajdúsámson első világháborús vesztesége.
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/hajdusamson-elso-vilaghaborus-vesztesege
• Hajdúszoboszló város első világháborús vesztesége.
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/hajduszoboszlo-varos-elso-vilaghaborus-
  vesztesege
• Hajdú vármegye veszteséglistája. 
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/adattar/211-hajdu-varmegye-veszteseglistaja 
• HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
  https://katonahoseink.militaria.hu/search  
• Komádi első világháborús vesztesége.
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/komadi-elso-vilaghaborus-vesztesege
• KÖVENDY GYULA: Háromszori saját vérembe fürdéssel tarkított életem rövid leírása.
  Forrás: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára. XIV. 9.
• Mezőpeterd első világháborús vesztesége.
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/mezopeterd-elso-vilaghaborus-vesztesege
• Öt vármegye veszteséglistája. 
  http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/ot-varmegye-elso-vilaghaborus-vesztesege 
• Pesti Hírlap. 1920. június 3.
  https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiHirlap/  
• Pesti Napló. 1931. október 18. 
  https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiNaplo/     
• Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára.
  https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/HonvedsegiKozlony/   
• Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára.  VIII. 52. a. 62. kötet Székely Ferenc
• Veszteséglisták.
  https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MEVH_Veszteseglista/    
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HELYNÉVTÁR

Hadszínterek

Országok, harcterek

OLASZORSZÁG (olasz harctér)
OROSZORSZÁG ( orosz harctér v. északi harctér)
ROMÁNIA ( román harctér)
SZERBIA (szerb harctér v. déli harctér)

Az Osztrák – Magyar Monarchia tartományai

BUKOVINA: a mai Romániában és Ukrajnában helyezkedik el.
CSEHORSZÁG: a mai Csehország nyugati és középső részén helyezkedik el.
GALÍCIA: a mai Lengyelországban és Ukrajnában helyezkedik el.
HORVÁTORSZÁG: teljes nevén Horvát – Szlavónország, a Magyar Királyság autonóm 
része. Területe döntően a mai Horvátországban helyezkedik el. A legkeletibb része a mai 
Szerbiához, valamint néhány település a mai Bosznia – Hercegovinához tartozik.
KRAJNA: a mai Szlovénia középső része.
MORVAORSZÁG: a mai Csehország keleti része.
OSZTRÁK TENGERMELLÉK: a mai Horvátországban, Olaszországban és Szlovéniában 
helyezkedik el.
STÁJERORSZÁG: Felső- és Közép-Stájerország a mai Ausztriához, Alsó-Stájerország a 
mai Szlovéniához tartozik.

Egyéb közigazgatási és földrajzi területek

Agasu: település Bukovinában. Ma Agasu. Románia.
Aleksandria: település Oroszországban. Ma Oleksandriia. Ukrajna.
Asiago: település Olaszország északkeleti részén.
Banunin: falu Galíciában, Kamionka-Strumilowa közelében. Ma Banyuny. Ukrajna.
Batca: magaslat Bukovinában az Aranyos-Beszterce fölött. Ma Románia.
Batiatycze: település Orosz-Lengyelországban. Ma Batiatyczete. Ukrajna.
Berectelke: falu Maros – Torda vármegyében. Ma Breaza. Románia.
Besztercebánya: Zólyom vármegye székhelye. Ma Banská Bystrica. Szlovákia.
Bethlen: település Beszterce – Naszód vármegyében. Ma Beclean. Románia.
Bielskaja Wola: település Orosz-Lengyelországban. Ma Bil’s’ka Volya. Ukrajna.
Bielt Karvola: település Orosz-Lengyelországban. Nem sikerült azonosítani.
Bol Obzyr: település Orosz-Lengyelországban. Ma Obzyr Wielki. Urajna.
Botosul: 1477 méter magas hegy Bukovinában. Ma Románia.
Bruck an der Mur: osztrák város Stájerországban a Mura és a Mürz folyók találkozásánál.
Brünn: város Morvaországban. Ma Brno. Csehország.
Brzesko: város Galíciában, Tarnow közelében. Ma Lengyelország.
Bunovi: falu Bosznia-Hercegovinában. Ma Bosznia-Hercegovina.
Calmanuel-hegy: Románia.
Candela: község Olaszországban, Puglia régióban. 
Ceneda: város Olaszországban, Veneto tartományban.
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Chitrejki: település Galíciában. Ma Khytreiky. Ukrajna.
Cholm: település Oroszországban. Ma Holm. Oroszország.
Chworostow: város Orosz-Lengyelországban. Ma Khorostkiv. Ukrajna.
Ciocănesti: település Bukovinában. Ma Románia.
Coverca: település Bukovinában. Ma Románia.
Czartorysk: település Orosz-Lengyelországban. Ma Staryi Chortoryisk. Ukrajna.
Csákfalva: falu Zemplén vármegyében. Ma Kubra néven Trencsén városrésze. Szlovákia.
Csíkszentmihály: település Csík vármegyében. Ma Mihăileni. Románia.    
Csíkszereda: Csík vármegye központja. Ma Miercurea Ciuc. Románia. 
Dealu Bombei: 1082 méter magas, sűrű erdővel borított hegyvonulat Romániában.
Dealu Rusului: 1546 méter magas hegy Romániában.
Dealu Sarului: hegy Romániában.
Dealu Vinat: 1647 méter magas hegy Romániában.
Diwyn: falu Oroszországban. Nem sikerült azonosítani.
Dorna Kandrényi: település Bukovinában. Ma Dorna Candrenilor. Románia.
Dorna Watra: város Bukovinában. Ma Vatra Dornei. Románia.
Eperjes: Sáros vármegye székhelye. Ma Prešov. Szlovákia.
Erzsébethely: Békéscsaba nyugati városrésze. Ismertebb neve: Jamina.
Filipowice: falu Lengyelország déli részén Krakkó közelében. Ma Lengyelország.
Follina: település Olaszországban, Veneto régióban.
Frumosa: magyar neve Csíkszépvíz. Település Csíkszereda közelében. Ma Románia.
Galuzia: falu Galíciában. Ma Haluziya. Ukrajna.
Gorlice: település Volhíniában. Ma Lengyelország.
Gorodok: település Orosz-Lengyelországban. Ma Oroszország.
Gyergyóalfalu: falu a Gyergyói-medencében Gyergyószentmiklós közelében. Ma Joseli. 
Románia.
Haidenschatf: város az Osztrák Tengermelléken. Ma Ajdovščina. Szlovénia.
Határszög: település Kárpátalján. Ma Verhovinabisztra. Ukrajna.
Huszt: város Máramaros vármegyében. Ma Ukrajna.
Ilowice: település Orosz-Lengyelországban. Ma Iłownica. Lengyelország.
Jakobeny: falu Bukovinában. Ma Iacobeni. Románia.
Jalovit hegycsúcs: Románia.
Jaroslau: város Galíciában. Ma Jaroslaw. Lengyelország.
Jaslo: város Galíciában. Ma Jasło. Lengyelország.
Jezerczy: település Volhíniában. Kuchocka Wola és Rudka között feküdt. Ma már nem 
létezik.    
Katnik: település Orosz-Lengyelországban. Ma Kątniki-Kolonia. Lengyelország.    
Kamionka-Strumilowa: város a Bug folyó partján. Ma Kamjanka-Buzka. Ukrajna.
Karlsberg: település Bukovinában. Ma Románia.
Kimpolung: magyar neve Morvahosszúmező. Település Bukovinában. Ma Câmpulung 
Moldovenesc. Románia.
Kirlibaba: magyar neve Radnalajosfalva. Település az Aranyos-Beszterce völgyében. Ma 
Cârlibaba. Románia.
Klagenfurt: osztrák város Karinthiában.
Knittelfeld: osztrák város Felső-Stájerországban a Mura folyó mentén.
Kol Karinyrowka: település Orosz-Lengyelországban. Nem sikerült azonosítani.
Komarniki: település Galíciában. Ma Komarnyky. Ukrajna.
Komarow-Novoszielk: település Orosz-Lengyelországban. Ma Komarove. Ukrajna.
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Kowel: város Galíciában. Ma Kovel. Ukrajna.
Kremsier: város Morvaországban. Ma Kroměříž. Csehország.
Kszana: nem sikerült beazonosítani.
Kuchocka Wola: falu Orosz-Lengyelországban. Ma Kukhits’ka Volya. Ukrajna.
Kukyzow: település Galíciában. Nem sikerült azonosítani.
Kulakowice: település Orosz-Lengyelországban. Ma Kułakowice Pierwsze. Lengyelország.
Kupic Wola: falu Galíciában. Nem sikerült azonosítani.
Lancut: város Galíciában. Ma Łańcut. Lengyelország.
Lászó: település Sáros vármegyében. Ma Lascov. Szlovákia.
Lemberg: nagyváros Galíciában. Az Osztrák – Magyar Monarchia legkeletibb erődje. Ma 
Lviv. Ukrajna.
Limanova: település Galíciában. Itt zajlott 1914. november 28. és december 18. között a 
magyar huszárság egyik legdicsőbb ütközete. Ma Limanowa. Lengyelország.
Luborul: település Orosz-Lengyelországban. Nem sikerült azonosítani.
Luck: nagyváros Volhíniában a Sztyr folyó partján. Ma Ukrajna
Magyarraszlavica: település Sáros vármegyében. Ma Uhorské Raslavice. Szlovákia.
Malkovice: település Galíciában. Nem sikerült azonosítani.
Mamadysch: város Tatárföldön. Ma Oroszország.
Maniago: település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban. 
Manievice: falu Oroszországban. Nem sikerült azonosítani.
Manicwicz: falu Volhíniában. Ma Lengyelország.
Manlichy: település Oroszországban. Nem sikerült azonosítani. 
Marosborgó: település Beszterce – Naszód vármegyében. Ma Mureșenii Bârgăului. 
Románia.
Máramarossziget: Máramaros vármegye központja. Ma Sighetu Marmației. Románia.
Mianowice: település Orosz-Lengyelországban. Ma Lengyelország.
Mikuliczyn: település Galíciában. Ma Mikulicsin. Ukrajna.
Mokani: község Galíciában. 
Mokrany: település Oroszországban. Ma Fehéroroszország.
Montello: 371 méteres domb Olaszországban a Piave folyó partján.
Moriago: település Olaszországban, Veneto régióban.
Mukoszyn: falu Volhíniában. Ma Mukoshyn. Ukrajna.
Nagyszeben: szász város Erdély déli részén. Ma Sibiu. Románia.
Nagyszőlős: város Ugocsa vármegyében, Beregszász közelében. Ma Vinohragyiv. Ukrajna.
Neagra Sarului: község Romániában.
Nikolsk-Ussurijszkij: város és hadifogolytábor Oroszország délkeleti részén. 
Niš: város Szerbiában.
Novi Alexiniec: település Orosz-Lengyelországban. Ma Novyi Oleksynets’. Ukrajna.
Obcina-hegy: hegy a Bukovinai-Kárpátokban.
Oderzo: település Olaszország északkeleti részén, Velencétől északkeletre.
Olmütz: város Morvaország középső részén. Ma Olomouc. Csehország.
Omszk: város Oroszország szibériai részén.
Onyszkowce: falu Volhíniában. Ma Onyshkivtsi. Ukrajna.
Optawa: város Orosz-Lengyelországban. Galuzia és Kostiunovka között helyezkedett el. 
Ma már nem létezik.
Orata: hegy Bukovinában. Ma Románia.
Orsago: település Olaszországban, Veneto régióban.
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Ostry-hegy: 839 méter magas hegy a Kárpátokban Uzsoktól nem messze az Orava folyó 
partján.
Pappfalva: község Bihar vármegyében. Ma Popești. Románia.
Petele: nagyközség Maros-Torda vármegyében. Ma Petelea. Románia.
Petropavlovszk: város Oroszországban. Hadifogolytáborában sokan raboskodtak.
Piave: folyó Észak-Olaszországban.
Piave del Trevisa: település Olaszországban, a Veneto régióban.
Piave di Conta: település Olaszországban, a Veneto régióban.
Piesecno: város Orosz-Lengyelországban. Ma Piaseczno. Lengyelország.
Podhajce: település Galíciában. Ma Pidhaitsi. Ukrajna.
Powursk: község Volhíniában. Ma Povorsk. Ukrajna.
Przemysl: város és erőd Galíciában, a San folyó partján. Ma Lengyelország.
Radymno: város Galíciában. Ma Lengyelország.
Rekliniec: település Galíciában. Ma Lengyelország.
Rozaj: település Montenegróban. Ma Rožaje. Montenegró.
Rózsahegy: település Liptó vármegyében. Ma Ružomberok. Szlovákia.
Rudnik: település Galíciában. Ma Rudnik nad Sanem. Lengyelország.
Runcul Tocu-hegy: Bukovina. Ma Románia.
Rzeszow: város Galíciában. Ma Rzeszów. Lengyelország.
Sacile: település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban. 
Sadova: falu Moldovában.
Salzburg: város Ausztriában, Salzburg tartomány székhelye.
San folyó: a Visztula jobb oldali mellékfolyója.
San Vito: település Olaszországban, Szardínia szigetén.
Saposhok: város Oroszországban, Rjazany Kormányzóságban. Ma Oroszország.
Sáromberke: falu Maros – Torda vármegyében. Ma Dumbrăvioara. Románia.
Sarravalle: település Olaszországban, Piemont régióban.
Șaru Dornei: település Bukovinában, Dorna Watra közelében. Ma Románia.
Siedliska: település Galíciában. Ma Lengyelország.
Sipote: település és hadifogolytábor Iasi megyében, Romániában.
Somkerék: város Szolnok-Doboka vármegyében. Ma Șintereag. Románia.
Soszyszno: település Galíciában. Ma Soshychne. Ukrajna.
St. Michael: osztrák város Salzburg tartományban. Ma Sankt Michael im Lungau. Ausztria.
Stermnina: 1070 méteres magaslat Bukovinában. Ma Románia.
Sterpitura: település Bukovinában. Ma Románia.
Stochod: folyó Volhíniában. Ma Sztohid. Ukrajna.
Subatov: település Galíciában. Nem sikerült azonosítani. 
Száldobos: település Máramaros vármegyében. Ma Steblivka. Ukrajna.
Szamarkand: város Oroszország belső-ázsiai részén. 
Szászrégen: város Maros – Torda vármegyében. Ma Reghin. Románia.
Szczucin: város Galíciában. Ma Lengyelország.
Sztropkó: város Zemplén vármegyében. Ma Stropkov. Szlovákia.
Tarnow: város Galíciában. Ma Tarnów. Lengyelország.
Tarzo: település Olaszországban, Veneto régióban.
Taskent: város Oroszországban az Altaj hegység lábánál.
Tobolszk: város Oroszországban, Nyugat-Szibériában, az Irtis folyó partján.
Trencsén: Trencsén vármegye központja. Ma Trenčín. Szlovákia.
Turynka: falu Galíciában. Ma Ukrajna.
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Tyumen: város Oroszországban, a transzszibériai vasút mentén.
Ub: község Szerbiában.
Vama: település Bukovinában. Ma Románia.
Volhínia: kormányzóság Oroszországban, Galíciától északkeletre helyezkedett el. Ma 
Volinyi. Közigazgatási egység Ukrajnában.
Volóc: falu Bereg vármegyében. Ma Volovec. Ukrajna.
Wadowice: város Galíciában. Ma Lengyelország.
Waltachisek Meseritsch: város Morvaországban. Ma Velké Meziříčí. Csehország.
Wanda: apró domb Krakkó közelében. Ma Lengyelország.
Werchy: falu Orosz-Lengyelországban. Ma Verkhy. Ukrajna.
Wietly: falu Orosz-Lengyelországban. Ma Vetly. Ukrajna.
Wiszloka folyó: a Visztula jobb oldali mellékfolyója. Ma Lengyelország.
Zavanic: falu Szerbiában.
Zawonie: falu Orosz-Lengyelországban. Ma Zawonia. Lengyelország.
Zeleznica: település Orosz-Lengyelországban. Ma Żeleźnica. Ukrajna.
Zoltance: település Galíciában. Ma Żółtańce. Lengyelország.
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KÉPEK JEGYZÉKE

1. kép. Szabad királyi Debreczen város térképe 1882. Szerk.: Titkos Imre mérnök. A képet 
Papp József debreceni helytörténész bocsátotta a rendelkezésemre.

2. kép. Debreczen törvényhatósági joggal felruházott szabad királyi város régi és új 
belsőségének és telepeinek tájékoztató térképe 1925. évben. Kiadja: Antalfy József. A 
képet Papp József debreceni helytörténész bocsátotta a rendelkezésemre.

3. kép. A debreceni 2. honvéd huszárezred laktanyája.
Forrás: Szűcs Ernő: Debrecen és az I. Világháború című munkájából való. Az eredeti írás 
lelőhelye ismeretlen. Az eredetiről készült fénymásolatot Juhász Imrétől, a Hajdú-Bihar 
Megyei Lovasbandérium alelnökétől kaptam.

4. kép. Kéziratos lap Debrecen sz. kir. város ingatlanvagyon kataszteréből. A képet Papp 
József debreceni helytörténész bocsátotta a rendelkezésemre.

5. kép. Kardok köszörülése a laktanyában 1914 augusztusában.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

6. kép. Az ezredtörzs I. osztályának eskütétele 1914. augusztus 16-án a Széchenyi utcai 
huszárlaktanya udvarán.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

7. kép. Flohr János ezredparancsnok 1917 szeptemberében sterpiturai lakása lépcsőjén.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János. altb. eredeti harctéri felv. 

8. kép. Beöthy-Zsigmond László hadnagy édesapjának küldött képeslapja Przemyslből. 
Ezredtársai közül Streicher, Zupka és Kölcsey aláírása azonosítható.

9. kép. Tábori színpad 1916 tavaszán Galuziában.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

10. kép. Tábori színpad: éppen most fogtam egy tetűt. Galuzia, 1916. május.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

11. kép. Kuglizás.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János. altábornagy eredeti harctéri 
felv.

12. kép. A debreceni 2. huszárezred pihenőállása 1916-ban Galuziában.
Forrás: Fortepan — #33807 Jankó Attila.
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13. kép. A debreceni 2. huszárezred pihenőállása 1916-ban Galuziában.
Forrás: Fortepan — #33807 Jankó Attila.

14. kép. Sebesültek egy csoportja 1916 nyarán a Bruszilov offenzívát követően. A képen 
1-es számmal Juhász Gábor kettes huszár látható.
Forrás: Juhász Imre családi archívuma.
 
15. kép. Tábori mise Őfelsége, a király születésnapján Sáromberken. Erdély, 1916. aug. 18.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

16. kép.  Az ezred Besztercéről Marosborgóra vonul.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

17. kép. Megbeszélés a rohamgyakorlat után.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János altábornagy eredeti harctéri 
felv.

18. kép. Pihenő a rohamgyakorlat után.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János altábornagy eredeti harctéri 
felv.

19. kép. Az ezred ellátását szolgáló sertések a gondozó huszárokkal.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János altábornagy eredeti harctéri 
felv.

20. kép. Az ezred lovai szaporodnak.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János altábornagy eredeti harctéri 
felv.

21. kép. A humor sem maradhat el. Huszárok bivalyok hátán.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János altábornagy eredeti harctéri 
felv.

22. kép. Flohr János sterpiturai lakásának tornácán. Az ezredes a kép jobb szélén látható.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János altábornagy eredeti harctéri 
felv.

23. kép. Tőzsér tábori lelkész 1917-ben istentiszteletet tart a 880-as magaslati ponton.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János altábornagy eredeti harctéri 
felv.

24. kép. József főherceg megszólítja Szilassy őrmestert. Botosul, 1917. július.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.
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25. kép. A bukovinai offenzíva elő napján. 1917. július 26. A kép bal szélén Flohr János 
ezredparancsnok, mellette Takács Tolvaj a 9. honvéd huszárezred parancsnoka. A kép bal 
szélén Magyary Andor főhadnagy Flohr János segédtisztje.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

26. kép. Tisza István tisztjei körében 1917-ben a román fronton. A jobb válla mögött álló 
katona
Kövendy Gyula főhadnagy. 
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János. altb. eredeti harctéri felv.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza_Istv%C3%A1n#/media/F%C3%A1jl:Graf_Stefan_
Tisza_(BildID_15720072).jpg 

27. kép. A Flohr ezredes által alapított ezredjelvény legénységi változata. A feliraton a 
Debreczeni Honvéd huszárok 1914 – 18 helyett tévesen Debreszeni Honvéd Huszárok 
1914 – 18 szerepel. Forrás: Darabanth.hu

28. kép. gróf Tisza István ezredes az olasz fronton 1918 nyarán. Balról jobbra: gróf Tisza 
István ezredes, Tóthvárady Asbóth István alezredes, Borzsovay Demeter Jenő hadnagy, 
Nagy Géza hadnagy, Kövendy Gyula főhadnagy, gróf Tisza György hadnagy.
Forrás: Kövendy Katalin.

29. kép. Temetés Orsagon.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

30. kép. Flohr János születésének bejegyzése Kisbér római katolikus anyakönyvébe.
Forrás: https://www.familysearch.org/search/catalog/112652?availability=Family%20
History%20Library 

31. kép. Flohr János ezredparancsnokról készült festmény.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

32. kép. Besenyei János őrmester.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

33. kép. Biró Albert közhuszár.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

34. kép. Lázár József tizedes.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

35. kép. Maczák János őrmester.
Forrás:  http://www.hungarianarmedforces.com/album/OA/
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36. kép. Nagy Zoltán őrmester.
Forrás: http://www.hungarianarmedforces.com/album/OA/

37. kép. Szatmári Ferenc őrmester.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

38. kép. Szodoray István szakaszvezető.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

39. kép. Tóth Miklós törzsőrmester.
Forrás: http://www.hungarianarmedforces.com/album/OA/ 

40. kép. Ébner Lajos őrnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

41. kép. Hummel Árpád százados.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

42. kép. Farkas Gábor tartalékos százados.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

43. kép. gróf Tisza Kálmán tartalékos főhadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

44. kép. Csóka Sámuel főhadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

45. kép. Sesztina Jenő hadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

46. kép. Borzsovay Demeter Jenő főhadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

47. kép. Dr. Kölcsey Sándor hadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.
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48. kép. A Flohr-sétány. Galuzia, 1916. január.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

49. kép. Baló Benjámin főhadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

50. kép. Kinevezése a 2. huszárezredhez.
Forrás: Rendeleti Közlöny 40. sz. 342. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár.

51. kép. Dicsérő elismerése. Forrás: Rendeleti Közlöny 65. sz. 556.
Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár.

52. kép. A hadidiszítményes 3. osztályú katonai érdemkereszt adományozásáról szóló 
közlöny részlete.
Forrás: Rendeleti Közlöny 91. sz. 1331. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár.

53. kép. Baló főhadnagy ideiglenes sírja Frumosán a templomkertben.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

54. kép. Baló Benjámin sírköve a Fiumei úti temető 40. parcellájában.
Forrás: A Ludovikáról a harctérre - https//nagyhaboru.blog.hu

55. kép. Békéssy Béla születésének bejegyzése a debreceni római katolikus plébánia 
születési anyakönyvéből.
Forrás: Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895; https://familysearch.org/
ark:/61903/3:1:9Q97-YSJH-8LM?cc=1743180 

56. kép. Békéssy Béla főhadnagyi egyenruhában.
Forrás: Békéssy Béla hagyatéka.

57. kép. A Ludovika tanári kara és a hallgatók csoportja 1895. június 11-én. Középen ül 
Szvetics József parancsnok, a képen a jobb oldalon ül Békéssy Béla.
Forrás: SIPOSNÉ KECSKEMÉTI KLÁRA – B. KALAVSZKY GYÖRGYI  A Ludovika 
egykor és most. Bp., 1918. Zrínyi Kiadó. 29.

58. kép. A váci evezősök emléktáblája.
Forrás: Kovalik András.

59. kép. Békéssy minősítvényi táblázatának részlete.
Forrás: Békéssy Béla hagyatéka.

60. kép. Békéssy minősítvényi táblázatának részlete.
Forrás: Békéssy Béla hagyatéka.
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61. kép. Békéssy terepgyakorlat közben.
Forrás: Békéssy Béla hagyatéka.

62. kép. Békéssy Béla és menyasszonya, Lenck Delinke 1908. február 24-én.
Forrás: Békéssy Béla hagyatéka.

63. kép. A Békéssy-század tisztjei 1914 augusztusában Porubszky hadnagy, Olsavszky 
hadnagy, Majorossy tartalékos hadnagy, Pálffy százados, Békéssy százados, Schneider 
tartalékos hadnagy, Illésházy hadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

64. kép. A hadidiszítményes 3. osztályú Vaskorona-rend adományozásáról szóló közlöny 
részlete.
Forrás: Rendeleti Közlöny 28. sz. 502.

65. kép. Békéssy Béla és felesége 1916 májusában, néhány héttel halála előtt.
Forrás: Békéssy Béla hagyatéka.

66. kép. Békéssy Béla a ravatalon.
Forrás: Békéssy Béla hagyatéka.

67. kép. Sírja Soszysznon.
Forrás: Békéssy Béla hagyatéka.

68. kép. Sírja a debreceni köztemetőben.
Forrás: Köztemetői hadisírok http://dkth.erda.hu/hu 

69. kép. Bernáth Lajos tartalékos főhadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

70. kép. Dienes János tizedes párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök temetőjében. 
Forrás: http://hosok.erda.hu/

71. kép. Geréby Pál főhadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

72. kép. Geréby Pál gyászjelentése.
Forrás: Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_
DebreceniRefKollNagykonyvtara_KA_KAT/?pg=111&layout=s 

73. kép. A Geréby család sírja a debreceni köztemetőben.
Forrás: Piskóthy Teréz.
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74. kép. Grosz Hermann huszár a 2. honvéd huszárezred laktanyájának udvarán.
Forrás: Déri Múzeum Fotótára.

75. kép. Grosz Hermann sírja a debreceni zsidó temetőben.
Forrás: http://dzsth.hu

76. kép. Guttfreund Kálmán sírja a debreceni zsidó temetőben.
Forrás: http://dzsth.hu

77. kép. Gyarmathy István tartalékos zászlós.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

78. kép. Gyarmathy István halálának híre a veszteséglistában.
Forrás: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MEVH_Veszteseglista/ 

79. kép. Gyarmati Márton halálának bejegyzése az ezred halotti anyakönyvében.

80. kép. Gyarmati Mártonnak és testvérének síremléke a hajdúszováti református 
temetőben. Fotó: Topor István

81. kép. Hamar Miklós főhadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

82. kép. Hamar Miklós kinevezési rendelete. Rendeleti Közlöny 65. sz. 517.
Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár.

83. kép. Kinevezése főhadnaggyá. Rendeleti Közlöny 15. sz. 221.
Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár.

84. kép. A 3. osztályú Vaskorona-rend adományozásáról szóló rendelet. Rendeleti 
Közlöny 145. sz. 2732.
Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár.

85. kép. Kalandra Géza hadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

86. kép. Kalandra Géza gyászjelentése.
Forrás: Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_
DebreceniRefKollNagykonyvtara_KA_KAT/?pg=111&layout=s 

87. kép. Kardos Géza tartalékos főhadnagy.
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.
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88. kép A Kardos család síremléke a debreceni köztemetőben.
Forrás: Neves katonaviselt debreceniek. http://bocskaikonyvtar.hu/hadtortenet/neves-
katonaviselt-debreceniek 

89. kép Kovács Sándor őrvezető párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök 
temetőjében. Forrás: http://hosok.erda.hu

90. kép. Linter József huszár párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök temetőjében. 
Forrás: http://hosok.erda.hu

91. kép. V Mile József tizedes halálának bejegyzése a magyar királyi debreceni 2. honvéd 
huszárezred halotti anyakönyvében.

92. kép. V Mile József tizedes halálának bejegyzése a magyar királyi debreceni 2. honvéd 
huszárezred halotti anyakönyvében.

93. kép. V Mile József temetése Frumosa katonai temetőjében.
Forrás: Fortepan — #33807 Jankó Attila

94. kép. Nagy Lajos rokkant tizedes párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök 
temetőjében.
Forrás: http://hosok.erda.hu

95. kép. Pankotai István huszár párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök 
temetőjében. 
Forrás: http://hosok.erda.hu/

96. kép. Purgel Ferenc huszár párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök temetőjében. 
Forrás: http://hosok.erda.hu/

97. kép. Radácsi József huszár párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök temetőjében. 
Forrás: http://hosok.erda.hu/

98. kép. Rahó Imre huszár párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök temetőjében.
Forrás: http://hosok.erda.hu/

99. kép. Sóvágó Lajos huszár halálának bejegyzése a magyar királyi debreceni 2. honvéd 
huszárezred halotti anyakönyvében.

100. kép. Szabó János huszár párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök temetőjében. 
Forrás: http://hosok.erda.hu/

101. kép. Szalai Kristóf huszár párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök temetőjében. 
Forrás: http://hosok.erda.hu/

102. kép. ótordai Székely Ferenc képe az ezredalbumban. 
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.
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103. kép. Székely Ferenc érettségi eredményének bejegyzése a gimnázium anyakönyvébe. 
Forrás: Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára.

104. kép. A repülőtiszti tanfolyam elvégzéséről kiállított adatlap. 
Forrás: magánarchívum.

105. kép. Menet Tihucáról Dorna Watrára, 1916. augusztus 28. Az élen bal oldalon 
Porubszky hadnagy, a jobb oldalon Székely főhadnagy. 
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

106. kép. A halálhíréről szóló távirat. 
Forrás: magánarchívum.

107. kép. Vecseri Sándor huszár párnaköve a debreceni Honvédtemető – Hősök 
temetőjében. 
Forrás: http://hosok.erda.hu/

108. kép. gróf Tisza István ezredparancsnokot ábrázoló festmény. 
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

109. kép. A hősök emlékoszlopa a Széchenyi utcai laktanya udvarán. 
Forrás: A Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 – 1918. 
Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest, 1939.

110. kép. A kettes huszároknak tulajdonított emlékoszlop a Honvédtemetőben annak 
felújítása előtt. Fotó: Topor István

111. kép. A kettes huszároknak tulajdonított emlékoszlop a Honvédtemetőben annak 
felújítása után. Fotó: Topor István

A borító hátoldalán látható képek forrása:
HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag. Flohr János altábornagy eredeti harctéri felvételei.
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