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„Nevük a háborúban magasztos fogalommá lett, mely a magyar dicsőség arany 

koszorújába számtalan fényes levelet űzött. Sok ezer hősi halottjuk előtt, vérző, de büszke 

szívvel hajtok térdet! Fölmagasztalt emlékük szent nekem, és él bennem utolsó leheletemig, 

mint azon sziklaszilárd hitnek egyik gyökere, hogy ilyen nemzet – akármily gyötrelmes 

sorscsapások és gonosz igazságtalanságok is sanyargatják – mégis boldogabb jövőre fog 

ébredni, mert így kívánja az isteni igazságosság.(…)”1  

                                                           
1 Habsburg-Lotharingiai József Ágost királyi főherceg, hadtestparancsnok visszaemlékezése a 39. 

gyalogezredről. In.: A világháború, amilyennek én láttam (háborús emlékiratai, I. Bp. 1927). 
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Bevezetés 

 

A hadisírkutatással 2017. augusztus 21-től kezdtem el foglalkozni a Magyar 

Honvédség beosztott hadisíros altisztjeként. Azért jelentkeztem erre a feladatra, hogy 

felkutassam hőseink sírjait, emlékműveit, akik hősi halált haltak hazájukért. Kötelességemnek 

érzem, hogy megadjuk nekik a végtisztességet, és méltóképpen emlékezhessünk meg róluk. 

Már gyermekként arról álmodtam, hogy egyenruhás leszek, továbbá a történelem iránti 

szeretetem és a végzettségem is lehetővé tette azt, hogy felkutassam katonáinkat, akik az első 

és második világháború alatt több fronton is harcoltak. Személyesen is érintett vagyok, 

ugyanis felmenőim között is voltak olyanok, akik részt vettek a világháborúkban. Sajnos nem 

sikerült még megtalálnom nyughelyüket, de nem adom fel a reményt, hogy valaha rájuk 

találok. 

Az első világháború előtt országunkban még nem létezett intézményesített 

hadisírgondozás. 2 Először 1915-ben hoztak létre egy szervezetet, méghozzá a császári és 

királyi Hadügyminisztérium 9. osztályát, amely hatására katonatemetőket létesítettek, és a 

katonák nyilvántartását is megszervezték. 3 „Az 1917. évi VIII. törvénycikk elrendelte, hogy a 

késő utókor hálás kegyelettel őrizze meg azok áldott emlékét, akik életükkel adóztak a 

veszélyben forgó haza védelmében, és kimondta, hogy minden város és község anyagi 

erejének megfelelően méltó emlékművön örökítse meg hősi halottainak nevét.” 4 Voltak más 

rendeletek is a háborúkban elhunyt katonák sírhelyeivel és emlékműveivel kapcsolatosan.  

A második világháború után, pontosabban 1948-ban próbálták összeírni a harcokban 

elesett katonák nevét és adatait, és nyilvántartásba venni sírjaikat, azonban az új hatalom miatt 

ez nehéznek bizonyult. Próbálták elfeledtetni az emberekkel emléküket, sírjaikat hagyták, 

hogy az enyészetté váljon, és ellenségként állították be őket. Szándékosan számolták fel a 

sírokat, vagy hagyták, hogy feledésbe merüljenek. 5  Ezek az „intézkedések” pedig 

megnehezítik a hadisírkutatók munkáját, nincs könnyű dolgunk a sírok felkutatásában. 

Sokszor csak írott forrásokra támaszkodhatunk, és előfordul, hogy nem pontosak az adott 

információk. Túl sok idő telt el tétlenül, egyre kevesebben emlékeznek már az akkor 

történtekre. Én azonban azon leszek, hogy minél több hős katonát sikerüljön megtalálnom.  

                                                           
2 www.hadisir.hu A magyar hadisírgondozás története, letöltve: 2018.03.22. 18:11 
3 www.hadisir.hu A magyar hadisírgondozás története, letöltve: 2018.03.22. 18:23 
4 www.hadisir.hu A magyar hadisírgondozás története, letöltve: 2018.03.22. 18:26 
5 www.hadisir.hu A magyar hadisírgondozás története, letöltve: 2018.03.22. 18:28 

http://www.hadisir.hu/
http://www.hadisir.hu/
http://www.hadisir.hu/
http://www.hadisir.hu/
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Szerencsére a rendszerváltás után már komolyabban vették a hadisírgondozás ügyét. 

Magyarország az 1949-es Genfi Egyezmény során számos állammal kötött megállapodást a 

hadisírok ügyében. A Magyarországon lévő külföldi katonák sírjai rendezettek, gondozzák 

őket, védettnek lettek nyilvánítva. A magyar katonák sírjairól is gondoskodtak külföldön, ahol 

csak tudtak. 6 

Idei évben célom, hogy az Oroszországban található rudkinói magyar katonai 

temetőbe eljussak, hogy lerójam tiszteletemet, és megemlékezzek katonáinkról. Továbbá 

szeretnék más országokba is ellátogatni, hogy hasonlóképpen cselekedjek. Nem csak a 

magyarországi sírokat szeretném megtekinteni. Kíváncsi vagyok a külföldön nyugvó katonák 

sírjainak állapotára.  

Eddig még csak itthoni kutatással volt alkalmam foglalkozni, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

és Hajdú-Bihar megyéket kutattam. Dolgozatomban 11 települést fogok bemutatni, ahol 

kutatásom eredményes volt. 

  

                                                           
6 www.hadisir.hu A magyar hadisírgondozás története, letöltve: 2018.03.22. 18:33

 

 

http://www.hadisir.hu/
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Hadisír kutatás 

A hadisír kutatással 2017. augusztus 21-én kezdtem el foglalkozni a Magyar 

Honvédség kötelékében, Nyíregyházán. Azóta viszont már Debrecenben tevékenykedem. A 

nyíregyházi tartózkodásom alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 járásából 6-ot kutattam, 

92 településből 30-at sikerült felkutatnom. Találtam olyan katonasírokat is, amelyek egyetlen 

egy nyilvántartásban sem szerepeltek, vagy nem jelentette őket a település sem korábban, sem 

most. Eddigi tapasztalataim arra engednek következtetni, hogy hőseink síremlékei 

elhanyagoltak, emlékük feledésbe merült, egyre nehezebbé válik felkutatásuk. 

Szakdolgozatomban azok a települések szerepelnek, ahol első vagy második világháborús 

sírokra bukkantam.     

 

1. Barabás 

Barabás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a vásárosnaményi járásban fekszik. 

Felkerestem a helyi önkormányzatot, és az egyházat is. Az önkormányzattól sikerült 

megtudnom, hogy a források szerint két hősi sírnak kell a településen lennie. Azonban csak az 

egyik sír van meg. Varga Imre tüzér nyugszik a barabási temetőben, aki az első 

világháborúban vett részt, és 1920-ban, a világháború után hunyt el. 7 Más információt nem 

sikerült kideríteni róla. 

A településen egy második világháborús emlékmű is van, amelyet az önkormányzat a 

hősök emlékére állíttatott.8 

Gacsályi Károly református lelkész írt részletesebben a második világháború Barabást 

érintő eseményeiről. „1944. december 1-jén 18 évtől 48 évig általánosan hurcoltattak el a 

férfiak gyülekezetünkből. Férfiaink nagyon csekély része tért vissza a mai napig.” 9  Az 

emlékművön száztól is több név szerepel. A települést nagy létszámveszteség érte. Második 

világháborús sírok valószínűleg nincsenek a településen. Írott forrást nem találtam, Szőke 

Zoltán, Barabás önkormányzati dolgozója pedig első világháborús sírról tud. 

 

                                                           
7 Szőke Zoltán barabási önkormányzati dolgozó szóbeli tájékoztatása alapján 
8 Szőke Zoltán barabási önkormányzati dolgozó szóbeli tájékoztatása alapján 
9 Krisztusban nyert erő I., A Tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája 1944-1945. 144.o. Kiadó: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 

Debrecen 2016. 
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1. Varga Imre tüzér sírja Barabás temetőjében 

 

2. Barabás második világháborús emlékműve 
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2. Demecser 

Demecser Szabolcs-Szatmár-Bereg megye demecseri járásában található. Saját 

indíttatásomból kezdtem kutatni a település után. Tudomásomra jutott, hogy világháborúban 

elesett katonák sírjai vannak Demecser temetőjében. A helyi római katolikus pappal, Lupsa 

Tamással vettem fel először a kapcsolatot, aki tovább irányított az ottani temető 

gondnokához. Személyesen mentem ki a helyszínre, ahol fényképeket is készítettem a 

sírokról. A sírok rossz állapotban vannak, és sajnálatos módon a katonák személyazonosságát 

még nem sikerült kiderítenem. A kutatásom még folyamatban van. Annyit viszont korábbi 

nyilvántartásokból tudni lehet, hogy 34 elesett hős nyugszik Demecserben.  

 

 

3. A demecseri hősök sírjai 
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4. A demecseri hősök sírjai 

 

5. Juhász János sírja Demecserben, egyedül az ő neve ismert a katonák között 
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Demecserben van világháborús emlékmű is. Az első. és második világháborúban harcolt 

demecseri katonáknak, valamint a polgári áldozatoknak névsora szerepel rajta. Az izraelita 

áldozatok számára is készült emlékmű, amely a temető bejáratánál található. 

 

 

6. Demecser világháborús emlékműve 
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3.  Ibrány 

Ibrány a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ibrányi járásban található. Ibrányt sem 

kímélték a háborús szörnyűségek. Id. Szondy István református lelkipásztor számolt be a 

második világháborús eseményekről. „November hó 1-jén, délután 5 órakor jöttek be a román 

csapatok. Éjjel szabadrablás, fosztogatás volt, magát a lelkészt összes fehérneműjétől, 

pénzétől és értékesebb tárgyaitól megfosztották. 5 hétig a Tisza partjánál nagy harcok voltak, 

de a község egyház épületeiben semmi kár nem történt, ellenben az iskoláknál az összes 

melléképületet lerombolták, fedezéknek elhordták, kályhákat összes levezető csatornákkal 

elvitték.” 10 

 Korábbi jelentések szerint nyugszanak hősi halottak Ibrányban, amit személyesen is 

megerősítettek nekem. Tábori Tibor nyugalmazott rendőr őrnagy információi szerint 5 román 

katona ottléte biztos Ibrányban. Tábori úr az Ibrányi Helytörténeti Egyesület elnöke. A román 

katonák egy sírba lettek elhelyezve, a római katolikus templom kertjében.  A lakosságból nem 

hunyt el senki a háború ideje alatt.11 

 

7. Az Ibrányban hősi halált halt román katonák nyughelye 

                                                           
10 Krisztusban nyert erő II., A Tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája 1944-1945. 152.o. Kiadó: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 

Debrecen 2016. 
11 Krisztusban nyert erő II., A Tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája 1944-1945. 152.o. Kiadó: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 

Debrecen 2016. 
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4. Kisvárda 

 

Kisvárda a kisvárdai járás székhelye, amely 23 települést foglal magába. A 

város népessége körülbelül 16 ezer főre tehető. Hallomásból már tudtam, hogy vannak 

hadisírok szétszórtan a város temetőiben, kutatásom alatt kiderítettem, hogy vannak 

első és második világháborús sírok is. Elsőként két osztrák katona sírjáról tennék 

említést, akik Kisvárda református temetőjében nyugszanak. Runyó József kisvárdai 

lakos, Nagy Ferenc kisvárdai lakos, Néző István kisvárdai helytörténész, és Marozsán 

János szintén kisvárdai lakos voltak segítségemre. Felkerestem Néző Istvánt, aki 

megosztotta velem saját kutatási eredményeit, továbbá eljuttatta hozzám a 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai által elküldött nyilvántartást, ahol az első 

világháborúban elhunyt és Kisvárdán eltemetett katonák névsora található. Az alábbi 

nyilvántartásból jól kivehető a két osztrák származású katona neve, Weisz Paul és 

Kirsch Albert. 

 

Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, továbbá Néző István helytörténész Kisvárda 
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A két katona egy napon hunyt el, és egy nap különbséggel lettek eltemetve a 

köztemetőben. A többi katona sírjának léte bizonytalan. Egy korábbi kép bizonyítja, 

hogy más katonák sírjai is megvoltak még a temetőben, azonban az idő vasfoga 

megtette hatását, sajnos a sírok megsemmisültek. 

 

         

8. Kép az osztrák katonák sírjáról 

 

9. Egy 1993-as kép, amelyet Vincze Péter újságíró készített 
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Az első világháborús katonákon kívül vannak második világháborúban részt vett 

katonák is, akik Kisvárdához köthetőek. Haralyi László honvéd százados 1916-ban született, 

aki a világháború folyamán, 1944-ben lelt végső nyugalomra. Szülei a Kisvárdai Református 

temetőben nyugszanak. Képet én magam készítettem a sírról még egy korábbi, őszi 

látogatásom során. Haralyi László nem itt nyugszik, hanem távol szüleitől. 

 

10. Haralyi László sírja 

 

Katonai szolgálatát a Hadisír nyilvántartó oldalon megtalált veszteségi kartonja is 

bizonyítja. A veszteségi karton elég hiányos, azonban biztosra lehet venni, hogy a százados 

úré, hiszen édesanyja neve megegyezik a sírkövön található névvel, ugyanis szüleit 

ugyanabba a sírba helyezték végső nyugalomra. (A vezetékneve hibásan lett feljegyezve a 

kartonra).  
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11-12. Haralyi László veszteségi kartonja  

Forrás: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B

3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 Letöltve: 2018.03.08. 19:02 

 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
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13. Erdélyi Barna sírja 

A következő sír, amelyre felfigyeltem, az Erdélyi Barna tartalékos főhadnagy sírja, aki 

1898-ban született, banktisztviselőként dolgozott, és 1945-ben hunyt el. Úgy gondolom, 

megvan rá az esély, hogy ő is a világháború következtében eshetett el, de az ő esetében még 

további kutatásokra lesz szükség. 

A köztemetőben van még egy szovjet síremlék is, ahová szovjet katonák lettek 

eltemetve. Mivel nyelvtudásom az angolra és latinra terjed ki, az oroszra nem, így segítséget 

kellett kérnem a nevek és adatok fordításához. Ebben Farkas Gábor Százados úr, jelenlegi 

szolgálati elöljáróm volt segítségemre. 

A síremléken az alábbi személyek szerepelnek: 

1. Obstik V. T. Őrmester sz: 1922. h: 1944.11.06. 

2. Dumanszkij A. F. Őrmester sz:1921. h: 1944.11.06. 

3. Seveljev I. SZ. szakaszvezető sz: 1904. h: 1944.11.06. 

4. Vaznjuk G. A. szakaszvezető sz: 1917. h: 1944.11.06. 

5. Sztrojev A. I. szakaszvezető sz: 1902. h: 1944.11.21. 
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6. Kaprenko P. A. vöröskatona sz: 1899. h: 1944.11.01. 

7. Guguskin Sz. Sz. vöröskatona sz: 1909. h: 1944.11.01. 

8. Arnaut I. M. vöröskatona sz: 1923. h: 1944.11.01. 

9. Samajev I. P. vöröskatona sz: 1902. h: 1944.11.01. 

10. Batura G. T. vöröskatona sz:? h: 1944.11.01. 

11. Motrijev P. I. vöröskatona sz: 1903. h: 1944.11.01. 

12. Belous G. N. vöröskatona sz: 1921. h: 1944.11.02. 

13. Redoka N. F. vöröskatona sz: 1908. h: 1944.11.03. 

14. Mandibura Sz. I. vöröskatona sz: 1902. h: 1944.11.04. 

15. Dzubjenko F. F. vöröskatona sz: 1907. h: 1944.11.06. 

16. Bezpalko M. I. vöröskatona sz: 1911. h: 1944.11.06. 

17. Bojarin Sz. V. vöröskatona sz: 1921. h: 1944.11.06. 

18. Grisin Sz. G. vöröskatona sz: 1923. h: 1944.10.27. 

19. Kubasin A. K. vöröskatona sz: 1924. h: 1944.10.28. 

20. Pasztusek P. E. vöröskatona sz: 1897. h: 1944.10.28. 

21. Anuscsenko A. N. vöröskatona sz: 1916. h: 1944.10.28. 

22. Grabovszkij A. G. vöröskatona sz: 1934. (valószínűleg helytelen a születési év) h: 

1944.10.28. 

23. Omelcsuk I. E. vöröskatona sz: 1924. h: 1944.10.01. 

24. Szmirnov I. A. vöröskatona sz: 1924. h: 1945.03.22. 

25. Szmirnov G. V. vöröskatona sz: 1924. h: 1945.03.22. 

26. Pankov M. P. vöröskatona sz: 1925. h: 1945.03.03. 

 

Képet a síremlékről szintén én készítettem. A síremlék másik oldalán ez a felirat áll: Örök 

dicsőség a vitézeknek, akik a szabadságért és függetlenségért, a szovjet hazáért, Európa 

népének a fasiszta uralom alól való felszabadításáért vívott győzedelmes harcban hősi halált 

haltak! A felirat magyarul is szerepel a síremléken. 
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14. A szovjet katonák nevei és adatai a síremléken 

 

Az oroszok bevonulásáról így írnak Kuli János, Köblös Mihály és Szabó Sándor 

református lelkészek: „Az orosz előcsapatok október 22-én délelőtt 11 óra körül jöttek be 

községünkbe, Köblös Mihály helyettes lelkész a klenódiumokat magához véve, 
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golyózáporban vitte ki édesapjának tanyájára biztonságba helyezés végett. Az orosz 

előcsapatok másnap visszahúzódtak.”12 (1944-1945) 

Vannak más katonai vonatkozású sírok is Kisvárdán. 

 

15. Sümeghy Lajos tartalékos tüzér hadnagy 

                                                           
12 Krisztusban nyert erő I., A Tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája 1944-1945. 392.o. Kiadó: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 

Debrecen 2016. 
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16. Somogyi Rezső  

Ő nem világháborúban harcolt, hanem nyugalmazott 48-as honvéd főhadnagy volt. 
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Kisvárdának van 1956-os emlékműve is. 

 

  

17. 1956-os emlékmű Kisvárdán 

Egy fontos személyt is meg kell említenem, aki szintén Kisvárdán nyugszik, bár ő 

másik temetőben. A Dögei úti temetőben helyezték végső nyugalomra vitéz Böszörményi 

Ferencet. Unokájának férje, Runyó József osztotta meg velem az elhunyt adatait, 

élettörténetét. 
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Vitéz Böszörményi Ferenc 1897-ben látta meg a napvilágot Kisvárdán. Egész fiatalon, 

méghozzá 17 évesen jelentkezett katonai szolgálatra. Az élelmezésben és a 

szállítmányozásban kapott feladatot. Az olasz és orosz frontra küldték. 13 

A 11. honvéd gyalogezredben szolgált, a doberdói fennsíkon harcolt. Szakaszvezetői 

rendfokozatot viselt, és kapott Nagy Ezüst Vitézségi Érmet, Kis Ezüst Vitézségi Érmet, Bronz 

Vitézségi Érmet, Károly Csapatkeresztet, Háborús Emlékérmet és Sebesülési Érmet.14 

1923. június 17-én a Margit-szigeten maga Horthy Miklós avatta vitézzé, aki a harctéri 

vitézségével és a polgári életben való fedhetetlen tiszta magatartásával érdemelte ki ezt. A 

vitézzé avatás előtt még Dagonya Ferencnek hívták, azonban ezt később változtatta meg 

Böszörményire miniszteri rendelet alapján.15 

 

18. vitéz Böszörményi Ferenc sírja a Dögei úti temetőben 

                                                           
13 Néző István – Szeifried Zoltán: Kisvárdai történelmi Mozaik, a XIX. század közepétől a közelmúltig, élet-rajzok, Kiadó: 

Örökségünk Könyvkiadó Kft. Kisvárda 2016. 
14 Néző István – Szeifried Zoltán: Kisvárdai történelmi Mozaik, a XIX. század közepétől a közelmúltig, élet-rajzok, Kiadó: 

Örökségünk Könyvkiadó Kft. Kisvárda 2016. 
15 Néző István – Szeifried Zoltán: Kisvárdai történelmi Mozaik, a XIX. század közepétől a közelmúltig, élet-rajzok, Kiadó: 

Örökségünk Könyvkiadó Kft. Kisvárda 2016. 
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5. Lónya 

Lónya a vásárosnaményi járás egyik települése. Felkerestem az ottani egyházat és az 

önkormányzatot is, azonban sajnálatos módon nem segítették a munkámat, így segítség nélkül 

kellett a település ügyében tevékenykednem. A Bús János - Szabó Péter féle Béke Poraikra c. 

II. kötetet használtam fel egyik forrásként, ott 4 elesett katona sírjáról szereztem tudomást. 

Továbbá korábbi szolgálati elöljáróm, Kertész József Százados úr maga biztosított arról, hogy 

vannak hadisírok a településen. Ő járt a község temetőjében, ahol kell lennie több katona 

sírjának is. Később én is jártam a helyszínen, 3 katonára bukkantam, viszont nem mindegyik 

világháborús hős. 

 

19. Tóth Ferenc sírja Lónya temetőjében 
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Tóth Ferenc 1920. október 14-én született, aki 24 évesen, 1944-ben életét vesztette a 

második világháborúban. Szigetújfaluban esett el, családja hazavitette maradványait Lónyára. 

A képet én készítettem 2018 februárjában, amikor a településen jártam.  

A településen található Ecsedy Károly református tábori lelkész sírja, aki az 1848-as 

forradalom alatt teljesített katonai szolgálatot. 1915-ben hunyt el. 

 

 

20. Ecsedy Károly sírja 
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Megemlíteném még gróf Lónyay Albertet, aki császári és királyi kamarás volt, 

továbbá a Magyar Testőrség utolsó kapitánya. Ő nem háború alatt vesztette életét. Családja 

fontos szerepet töltött be a környéken. Sírja a Lónyay család kriptájában kapott helyet. 

 

6. Márokpapi 

Márokpapi a vásárosnaményi járáshoz tartozó település. Kutatásom alatt világháborús 

sírt nem találtam, azonban megemlítendő egy 1848-as személy, Lánczy Kiss József, aki a 

község egy régebbi temetőjében fekszik. Pontosabban a régi református temetőben. Lánczy 

Kiss József református lelkész volt, aki katonai szolgálatot is teljesített, honvédtiszt volt. 

Sírjáról elvitték az öntött vas obeliszkjét, amely később a vásárosnaményi Beregi Múzeumhoz 

került. A 18. században épített református paplak-parókia homlokzatán bronz emléktáblát 

állítottak neki emlékül. 16 

Márokpapin azonban van világháborús emlékmű, melyen 57 hős neve szerepel, akik 

részt vettek a második világháborúban. Az önkormányzat 1992-ben állíttatta az emlékművet 

az elesett katonák tiszteletére. 17 

Barcsa József református lelkész elmondása alapján nem volt különösebb gond a 

településen, azonban a bevonuló orosz katonák a 18-50 év között lévő férfiakat elhurcolták 

munkaszolgálatra. Csak egy töredéke érkezett haza a munkaszolgálat után, továbbá a katonai 

szolgálatot teljesítők közül is csak kevesen térhettek vissza otthonukba. A településről egy 

páran menekültek el félve a háborús viszontagságoktól. Az egyház anyagi kárt nem 

szenvedett.18 

 

 

                                                           
16 Hibály Marianna Márokpapi önkormányzati dolgozójának szóbeli tájékoztatása alapján 
17 Hibály Marianna Márokpapi önkormányzati dolgozójának szóbeli tájékoztatása alapján 
18 Krisztusban nyert erő I., A Tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája 1944-1945. 156.o. Kiadó: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 

Debrecen 2016. 
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21. Lánczy Kiss József emléktáblája 
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22. Márokpapi második világháborús emlékműve 

 

7. Mezőladány 

Mezőladány a kisvárdai járáshoz tartozik. Felkerestem az önkormányzatot, a helyi 

egyházakat, de csak egy világháborús emlékműről tájékoztattak. Sírokról nem tudtak. Viszont 

további kitartó kutatások árán két katona sírját leltem fel Mezőladány régi temetőiben. 

Segítségemre volt Német János atya, aki a római katolikus egyház papja Mezőladányban. 

Továbbá Babják Péter helyi lakos, aki szintén sok hasznos információval segítette munkámat. 

A Bús János - Szabó Péter féle Béke Poraikra c. II. kötet is megerősíti a sírok létét a 

településen.  Az egyik katona a régi görög katolikus temetőben lett eltemetve, akit Szakszon 

Péternek hívtak. 19  1944-ben hunyt el. Veszteségi kartonja fent van a hadisírnyilvántartó 

oldalon. 

                                                           
19 Németh János római katolikus pap szóbeli tájékoztatása alapján 
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23. Szakszon Péter sírja a görög katolikus temetőben 
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24-25. Szakszon Péter veszteségi kartonja, amely katonai szolgálatát bizonyítja 

Forrás: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_

ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 Letöltve: 2018.03.08. 19:23 

 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
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A másik katona Lakatos Sándor, 20 akinek sírját a régi református temetőben találtam 

meg. Sírja nincs túl jó állapotban. Felújításra szorul. Lakatos Sándor veszteségi kartonját is 

megtaláltam a hadisírnyilvántartó oldalon. 1944-ben hunyt el Magyarkelecsényben, és csak 

egy évvel később, 1945-ben tudta hazaszállíttatni a családja, és végső nyugalomra helyezni 

Mezőladányban.  

 

26. Lakatos Sándor hősi halált halt katona sírja Mezőladányban 

                                                           
20 Németh János római katolikus pap szóbeli tájékoztatása alapján 
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27-28. Lakatos Sándor veszteségi kartonja 

Forrás: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=lakatos+s%C3%A1ndor&szul_

ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=Mez%C5%91lad%C3%A1ny&temetve=&p*=5 Letöltve: 

2018.03.08. 19:27 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=lakatos+s%C3%A1ndor&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=Mez%C5%91lad%C3%A1ny&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=lakatos+s%C3%A1ndor&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=Mez%C5%91lad%C3%A1ny&temetve=&p*=5
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A világháborús emlékműről Pappné Lengyel Mónika küldött képet, aki az 

önkormányzatnál dolgozik. 

 

29. Mezőladány emlékműve 

 

Ha jobban megfigyeljük, mindkét katona neve szerepel az emlékművön. Ez még 

jobban bizonyítja azt, hogy életüket adták a hazáért.  

A községbe 1944. október 31-én vonultak be az orosz csapatok. Harcok nem történtek, 

„csupán” a lakosok javait vették el, állatokat, terményt, egyéb értékesebb holmikat.21 

 

 

                                                           
21 Krisztusban nyert erő I., A Tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája 1944-1945. 402.o. Kiadó: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 

Debrecen 2016. 
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8. Tiszamogyorós 

Tiszamogyorós a záhonyi járásban helyezkedik el. Tiszamogyorós helyzete sem volt 

egyszerű feladat számomra. Felkerestem az önkormányzatot, és az egyházat is. A 

tiszamogyorósi református lelkész, Dancs Imre tudomása szerint nincsenek hadisírok a 

településen. Az önkormányzatnál tovább irányítottak egy korábbi helyi lakoshoz, akit Dr. N. 

Fodor Jánosnak hívnak. Az úr az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem adjunktusa. Ő kutatta a 

település történetét, továbbá a világháborúban harcolt tiszamogyorósi katonákat is.  

A kutatás nehézségei után szerencsére eredményre jutottam. Első és második 

világháborús katona is nyugszik Tiszamogyoróson. Az I. világháborúban elhunytak közül két 

személynek kellene a régi temetőben lennie, bár csak egy van, mivel a másik személyt 

tervezték hazaszállítani, de valószínűleg erre nem került sor. A másik katona sírja megvan a 

település régi temetőjében. A katona neve B. Ésik János, akit szülei mellett helyeztek végső 

nyugalomra. A két világháború között az ő sírjánál tartották a Hősök napi 

megemlékezéseket.22 

B. Ésik János 1890. október 25-én született, édesanyja neve László Julianna. Édesapja 

B. Ésik Károly. Családi állapota nőtlen. 1916. május 17-26 között Szegeden volt kórházban. 

Egész fiatalon, 25 évesen hunyt el, egy vonat ütközője általi összenyomás okozta a halálát. 

1916. június 3-án temették el Tiszamogyoróson.23 

A második világháború egyik tiszamogyorósi áldozata is a tiszamogyorósi temetőben 

lelt végső nyugalomra, azonban őt halála után csak évekkel később tudták rokonai hazavitetni 

és újratemetni. A katona neve Karakó Bálint, akinek szülei egy obeliszket állíttattak egyetlen 

gyermekük emlékére. Évekkel később exhumálták és temették újra, de ekkor már 

szülőfalujában, Tiszamogyoróson. 1922. január 25-én látta meg a napvilágot, Fodor Zsófia és 

Karakó Bálint gyermekeként. Szintén nőtlen volt, 22 évesen hunyt el, Szentgotthárdon. 1944. 

november 5-én esett el. 24 

 

                                                           
22 Dr. N. Fodor János: Az I. világháború tiszamogyorósi hősi halottai (önálló kutatás) 
23 Dr. N. Fodor János: Az I. világháború tiszamogyorósi hősi halottai (önálló kutatás) 
24 Dr. N. Fodor János: A II. világháború tiszamogyorósi hősi halottai (önálló kutatás) 
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30. B. Ésik János sírja Tiszamogyoróson 
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31. Karakó Bálint Sírja Tiszamogyoróson 

Karakó Bálintnak szintén megtaláltam a veszteségi kartonját a hadisírnyilvántartó 

oldalon. 
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32-33. Karakó Bálint veszteségi kartonja 

Forrás: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=karak%C3%B3+b%C3%A1lint

&szul_i.do=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 Letöltve: 2018.03.08. 19:53 

 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=karak%C3%B3+b%C3%A1lint&szul_i.do=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=karak%C3%B3+b%C3%A1lint&szul_i.do=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
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A temetőben nyugszik egy polgári áldozat is, aki 1923-an hunyt el, az első 

világháború utáni években.25 Sírjára a világháború áldozata felirat lett felvésve. 

 

 

34. Eszenyi Lajos, a világháború áldozata 

 

Tiszamogyorósnak van világháborús emlékműve is, amiről a református lelkész, 

Dancs Imre mellékelt nekem fotót. 

 

 

 

 

                                                           
25 Dr. N. Fodor János: Az I. világháború tiszamogyorósi hősi halottai (önálló kutatás) 
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35. Világháborús emlékmű Tiszamogyoróson 
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11. Vásárosnamény 

Vásárosnamény a vásárosnaményi járás székhelye. 2018. január 30-án részt vettem a 

Doni emlékmeneten, amit Dankó László, a Honvéd Suli Kadét Program vezetője szervezett. A 

rendezvény 4 napos volt, az utolsó napon csatlakoztam a menet tagjaihoz. Ajak – Anarcs – 

Szabolcsbáka – Gemzse – Ilk - Vásárosnamény útvonalat tettünk meg, ahol a végső úti cél 

Vásárosnamény volt. A 25 km-es út vége felé Vásárosnamény határában katonák sírjaira 

lettem figyelmes, 11 román állampolgárságú, de magyar származású katona 26  nyughelyét 

látogattuk meg a menet során. A sírokra hősi halott felirat lett felírva. Azonban a 11 katona 

közül 9-nek tudni lehet a személyazonosságát. Ráadásul az alakulatuk neve is tisztázott.27 

Vincze László hadnagy, Varga Bálint t. zászlós, Székely Mózes István tizedes, Olti 

Géza honvéd, Menyhárt Antal honvéd, Máthé Márton honvéd, Máthé János honvéd, Dugonics 

Kázmér honvéd és Szombati Béla tizedes lövész nevei tisztázottak a H.I.M. központi adattára 

alapján. 28  

Dankó László és a cikk írója, Mikolai Bertics Mihály szerint egy német katonának is 

lennie kell Vásárosnamény elhagyatott, régi, felszámolt temetőjében. 

Mikor szemrevételeztem a sírokat, észrevettem, hogy van egy szovjet emlékmű a hősi 

halottak sírjai között elhelyezve. Számomra érthetetlen, hiszen tisztázva lett származásuk. 

Továbbá a temető belsejében sikerült még egy hadisírt találnom, ahol egy hősi halált 

halt katona fekszik édesanyjával és bátyjával egy sírban. Fotót én magam készítettem róla, 

ahogy a másik 11 katonáról is.  

Mikolai Bertics Mihály munkájában tudomást szereztem egy szovjet tiszt sírjáról is, 

akit a város köztemetőjében temettek el. Jablokov Georgij Alekszandrovics hadnagyot 

bajtársai temették el a város főterén, az Országzászló alá, majd a város önkormányzata 1990-

ben exhumálta, és a köztemetőbe vitette át.29 

Vásárosnaménynak van első és második világháborús emlékműve is. 

 

                                                           
26 Mikolai Bertics Mihály: Béke poraikra c. cikk, Tilinkó weboldal, Vásárosnamény, 2013.03.06.  
27 Mikolai Bertics Mihály: Béke poraikra c. cikk, Tilinkó weboldal, Vásárosnamény, 2013.03.06. 
28 Mikolai Bertics Mihály: Béke poraikra c. cikk, Tilinkó weboldal, Vásárosnamény, 2013.03.06. 
29 Mikolai Bertics Mihály: Béke poraikra c. cikk, Tilinkó weboldal, Vásárosnamény, 2013.03.06. 
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36. A Vásárosnaményban eltemetett hősi halottak sírjai 

 

37. Jablokov Georgij Alekszandrovics sírja 
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38. Újvári Imre katona sírja 
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39. Vásárosnamény első világháborús emlékműve 
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40. Vásárosnamény második világháborús emlékműve 
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10. Újkenéz 

Újkenéz a kisvárdai járáshoz tartozó település. Segítségemre Nagy István lelkész úr 

volt, továbbá az önkormányzattal is felvettem a kapcsolatot. Az önkormányzat dolgozói csak 

egy emlékműről értesítettek, hadisírról nem volt tudomásuk. Nagy István később értesített, 

hogy a régi református temetőben lennie kell egy személynek, aki a második világháborúban 

vesztette életét. 

A katona neve P. Dicső István, aki 1900-ban született. Édesanyja neve Petróczi 

Piroska, édesapjáé P. Dicső István. 1939-ben hunyt el a Debreceni Klinikán. Halálának oka 

hastífusz volt.30 Neve szerepel a világháborús emlékművön. A településre sikerült eljutnom, 

fényképet magam készítettem a sírról. A régi református temetőben nyugszik, sírja fel lett 

újítva, hozzátartozói gondozzák. 

 

 

41. P. Dicső István sírja az újkenézi temetőben 

 

                                                           
30 Nagy István református lelkész szóbeli tájékoztatása alapján 
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Mint már említettem, a településnek van első és második világháborús emlékműve is.  

 

 

42 Újkenéz második világháborús emlékműve 

 

11. Anarcs 

Utolsóként lakóhelyemet, Anarcsot mutatom be kutatásomban. Anarcs a kisvárdai 

járáshoz tartozik, közvetlenül Kisvárda mellett helyezkedik el. Megtudtam, hogy 9 katonát, 7 

magyar és két német származásút temettek oda a régi római katolikus temetőbe. Sajnálatos 

módon személyazonosságuk ismeretlen.31 Jártam kint a helyszínen, pontos helyüket sem lehet 

tudni, sem fejfa, sem más síremlék nincs már a temetőben.  

Azonban a református temetőben találtam egy hősi halottat, akit az Anarcsi Általános 

Iskola igazgatónője, Kertész Zoltánné mutatott meg nekem.  

                                                           
31 Bús János-Szabó Péter: Béke Poraikra c. II. kötet, Hadtörténeti Intézet Kiadó, Budapest, 2001. 
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43. Borgyos Gáspár sírja az anarcsi református temetőben 

 

Borgyos Gáspár 1885-ben született Ombodon, Erdélyben. Erdélyből menekült át 

Magyarországra, civil ruhában. Csendőrként szolgált. A források alapján egy ittas állapotban 

lévő román katona lőhette agyon.32 

Anarcsnak van világháborús emlékműve is, méghozzá a Báró kertben, a Polgármesteri 

Hivatal épülete mellett. 

                                                           
32 Krisztusban nyert erő I. A Tiszántúli Református Gyülekezetek háborús krónikája (1944-1945) 355.o. Kiadó: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 

Debrecen 2016. 
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44. Anarcs emlékműve 

Anarcsnak volt egy polgári áldozata is a harcokban. Egy 14 éves fiút lőtt le egy szintén 

illuminált állapotban lévő, feltehetőleg orosz származású katona.33 A gyermeket M. Takács 

Bertalannak hívták, 1930-ban született, és egészen fiatalon, mindössze 14 évesen esett 

áldozatul a háborúnak.  

Végezetül táblázatban szemléltetném az általam meglátogatott és felkutatott sírokat. Bár 

összesen 30 települést kutattam fel, ebből mindösszesen 11-ben találtam hadisírokat. 

 

 

 

 

                                                           
33 Krisztusban nyert erő I. A Tiszántúli Református Gyülekezetek háborús krónikája (1944-1945) 355.o. Kiadó: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 

Debrecen 2016 
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Sorszám 
Meglátogatott 

települések 

Meglátogatott 

temetők 

Hadisírok 

száma 
Hadisírok típusa 

1. Anarcs 

reformátustemető 1. II. vhb. 

régi római katolikus 

temető 
9. 

II. vhb. (helyük 

bizonytalan) 

2. Barabás köztemető 2. I. vhb. 

3. Demecser köztemető 34. bizonytalan 

4. Ibrány köztemető 5. II. vhb. 

5. 

 
Kisvárda 

reformátustemető 

21. 
I. vhb. (csak 2 sír 

van meg) 

27. II. vhb. 

1. 1848-as 

Dögei úti temető 1. I. vhb. 

6. Lónya nagy lónyai temető 

1. II. vhb. 

1. 1848-as 

2. bizonytalan 

7. Márokpapi öreg temető 1. 1848-as 

8. Mezőladány 

reformátustemető 1. II. vhb. 

görög katolikus 

temető 
1. II. vhb. 

9. Tiszamogyorós régi temető 

1. I. vhb. 

1. II. vhb. 

1. 
I. vhb. polgári 

áldozat 

10. Vásárosnamény ilki úti temető 13. II. vhb. 

11. Újkenéz régi 

reformátustemető 

1. II. vhb. 
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Összegzés 

Kutatásom alatt megannyi tapasztalattal lettem gazdagabb. Hol pozitív, hol negatív 

élményekben volt részem. Volt, hogy szívesen álltak rendelkezésemre, és minden irányú 

segítséget megadtak eredményes kutatásomhoz. Azonban nem mindenhol tapasztaltam meg 

ezt a segítő szándékot. Több alkalommal a megkeresett személyek tájékozatlansága okozott 

akadályt, máskor pedig az írott források hiánya, vagy a szemtanúk hiánya, esetleg pontatlan 

válaszadása. 

A megtalált sírok száma közel sem jelenti azt, hogy az adott településeken lévő összes 

hadisírt megtaláltam volna. Vannak még számomra elvarratlan szálak, függőben lévő ügyek, 

amelyeket a jövőben további kutatások során szeretnék kideríteni. Azt is tudni kell, hogy a 

mai kutatók munkája egyre nehezebbé válik, mivel az idősödő korosztály, aki még 

szemtanúja lehetett a történéseknek, egyre nagyobb számban hunyt már el. Az iratok, a 

meglévő források az egyetlenek, amikre még támaszkodni lehet. Bár nem minden esetben a 

valós adatokat tartalmazzák. 

Elhivatottságom nem csak a történelem iránti szeretetemből ered. Korábban már 

említettem, hogy a családom személyesen is érintett az első és második világháború által. 

Több felmenőm is harcolt, volt, aki szerencsésen hazatért, volt, aki elesett és idegen földön 

nyugszik. A jövőben szeretnék időt szentelni rokonaim keresésére is, ugyanis megvan rá az 

esély, hogy egyszer sikerül fellelni sírhelyüket, bár még nem jártam sikerrel. 

A hadisírkutatást életcélomnak fogom fel, véleményem szerint ezek a katonák, akik 

életüket adták hazájukért, megérdemlik, hogy megadjunk nekik minden tiszteletet, amit csak 

lehet. További célom, hogy minél több hősi halottat leljek fel, és tegyek azért, hogy a jövő 

nemzedéke büszke lehessen múltjára és hőseire. 
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Képek jegyzéke 

 

1. kép: Szőke Zoltán Barabás Önkormányzat (e-mail) 

2. kép: Szőke Zoltán Barabás Önkormányzat (e-mail) 

3. kép: saját fotó 

4. kép: saját fotó 

5. kép: saját fotó 

6. kép: Demecser világháborús emlékmű 

http://www.magyarhosok.hu/tesztr/main.php?menu=6&id=4967&s=2 

Letöltés ideje: 2018.03.10. 18:05 

7. kép: Tábori Tibor nyug. rend. őrgy. Ibrány (e-mail) 

8. kép: Nagy Ferenc Kisvárda (e-mail) 

9. kép: Vincze Péter újságíró Kisvárda 1993. (e-mail) 

10. kép: saját fotó 

11. kép: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Hara

y+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-

NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 

Letöltés ideje: 2018.03.08. 19:02  

12. kép: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Hara

y+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-

NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 

Letöltés ideje: 2018.03.08. 19:02 

13. kép: saját fotó 

14. kép: saját fotó 

15. kép: saját fotó 

16. kép: saját fotó 

17. kép: Kisvárda 1956-os emlékmű 

http://planetrise.org/hu_HU/kisvarda-kulturalis-ertekei/ 

Letöltés ideje: 2018.03.06. 18:12 

18. kép: saját fotó 

http://www.magyarhosok.hu/tesztr/main.php?menu=6&id=4967&s=2
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=Haray+L%C3%A1szl%C3%B3&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://planetrise.org/hu_HU/kisvarda-kulturalis-ertekei/
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19. kép: saját fotó 

 

20. kép: saját fotó 

 

21. kép: Hibály Marianna Márokpapi Önkormányzat (e-mail) 

 

22. kép: Hibály Marianna Márokpapi Önkormányzat (e-mail) 

 

23. kép: saját fotó 

 

24. kép: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szak

szon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-

NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 

Letöltés ideje: 2018.03.08. 19:23 

25. kép: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szak

szon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-

NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 

Letöltés ideje: 2018.03.08. 19:23 

26. kép: saját fotó 

 

27. kép: http://www.hadisir.hu/hadisir/popup.php?t=1&i=652122954372316904 

 

Letöltés ideje: 2018.03.08. 19:27 

 

28. kép: http://www.hadisir.hu/hadisir/popup.php?t=2&i=652122954372316904  

Letöltés ideje: 2018.03.08. 19:27 

29. kép: Pappné Lengyel Mónika Mezőladány Önkormányzat (e-mail) 

30. kép: saját fotó 

31. kép: saját fotó 

32. kép: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=kara

k%C3%B3+b%C3%A1lint&szul_ido=EEEE-HH-

NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 

Letöltés ideje: 2018.03.08. 19:53 

33. kép: 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=kara

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=szakszon+p%C3%A9ter&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/popup.php?t=1&i=652122954372316904
http://www.hadisir.hu/hadisir/popup.php?t=2&i=652122954372316904
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=karak%C3%B3+b%C3%A1lint&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=karak%C3%B3+b%C3%A1lint&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=karak%C3%B3+b%C3%A1lint&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek=lista&*=0&kategoria=&nev=karak%C3%B3+b%C3%A1lint&szul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5
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k%C3%B3+b%C3%A1lint&szul_ido=EEEE-HH-

NN&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=&p*=5 

Letöltés ideje: 2018.03.08. 19:53 

34. kép: saját fotó 

35. kép: Dancs Imre református lelkész Tiszamogyorós (e-mail) 

36. kép: saját fotó 

37. kép: http://tilinko.hu/gallery/galeria-02/#gallery_fancybox_226-23 

Letöltés ideje: 2018.03.05. 19:22 

38. kép: saját fotó 

39. kép: 

https://www.kozterkep.hu/~/10802/i_es_ii_vilaghaborus_emlekmu_vasarosnameny_.h

tml/photos/54195 

Letöltés ideje: 2018.03.05. 19:27 

40. kép: 

https://www.kozterkep.hu/~/15948/ii_vilaghaborus_emlekmu_vasarosnameny_gergel

yiugornya_sebestyen_sandor_1992.html/photos/94514 

Letöltés ideje: 2018.03.05. 19:28 

 

41. kép: saját fotó 

42. kép: Nagy István református lelkész Újkenéz (e-mail) 

43. kép: saját fotó 

44. kép: http://www.magyarhosok.hu/tesztr/main.php?menu=6&id=4940&s=4#5 

Letöltés ideje: 2018.03.02. 19:35 
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