
Id. MATHE Janos 

Magyarhermanyi katonak, 
1562-1945 -

(A dolgozatr61) 
A dolgozat id. MATHE Janos magyar
hermanyi monografiajanak "hadttirtene
ti" fejezetet kepezi. A szerzo csaknem 
negy evszazad idol tekint at, elsosorban 
az 1788-1945 ktiztitti ttibb mint masfel
szaz esztendot. A dolgozat a . hagyoma
nyos ttirtenetiras es az alulnezetbol rogzi
tett ttirtenelem hatâran egyensulyoz, sza
zadunk ket nagy vilagegese eseteben oral 
history-elemeket is tartalmaz. Sajatos 
"bekaperspektivaja" erdekes es ftiltittebb 
tanulsagos kepet rajzol elenk: egy sze
kelyftildi teleptiles katonai aldozatainak 
rogzitese alta!, a katonaskod6 kăzosseg 
sorsan at a tărreneti keleti hatarvidek, a 
Szekelyftild egeszenek mindennapjait is 
szervesen athat6, katonai szempontok 
meghatarozta tărtenelemre nyertink rala
tast. A dolgozat megfrasa 6ta szamos 
adat forrasa vegervenyesen elveszett, ez 
ktilăn ertekkel ruhazza fel az frast. (A 
szerkeszto) 

A legregibb katonai vonatkozasu anya
got a szekely gyalogos katonarend 1562. evi fel
kelesevel kapcsolatban talaljuk Hermanyr61. A 
felkelesben resztvett es megtorlasul vagyonel
kobzasra es jobbagyszolgalatra vetett kăzrend\I 
szekelyeket II. Janos kiraly az 1566. es 1567. evi 
adomanyleveleivel szazszamra ajandekozta a fel
keloket levero kiralyi seregben harcolt fOrendiek 
făldesuri hatalma ala. Az 1566. evi levelben em
litik azt a 11 hermanyi gyalogosrend\It is, kiket 

bardocfalvi J.ĂNOSI Peternek adomănyozott. 
Nevtiket kes6obi okmanyokb61 ismerjtik. 

Egy 1618. evi oroksegmegosztasi ok
manyban fordul elo PET6 Pal neve, aki "Brass6-
nal vesze el". PET6 Pal 1611 . julius 16-an a BA
THORY Gabor es RADULY vajda seregei kozt 
a brass6i papfrmalomnal lefolyt csataban, mint a 
fejedelem darabont katonăja eseu el. 

Az I. R.ĂKOCZI Gyorgy 1655. evi havas
alfăldi hadjărataban reszt vett hermanyi katonâkat 
nev szerinti ismerjtik. BASSARAB vajda ellen 
fellazadtak "szemeny"-nek nevezett zsoldosai, a 
vajda RAK6CZI-t61 kert segitseget. RAK6CZI 
szekelyei Ploieşti mellett szetvertek a vajda zsol
dosait, a fejedelem a csata utan sok szekely kato
năjat ttintette ki vitezsegeer1. Herrnanyb61 DE
zs6 Janos, idosebb DEZSO Gyorgy, PETO Ba
lint, PETO Janos, BODA Janos, DAMOKOS Fe
renc, BARABAS Istvan, BARABAS Balint, ido
sebb ALBERT Janos, HAJDU Gergely es HER
M.ĂNYFALVI KOFARAGO Janos nyertek 
primipilaris (16f6) nemesi levelet. 1 

II. RAK6CZI Gyorgy 1657. evi szeren
csetlen lengyel hadjarataban majdnem az egesz 
erdelyi hadsereg a tatarok fogsagaba esett. A fog
lyokat a Krfrnbe hajtottak, arany, eztist, ekszerek, 
draga fegyverek alkotta valtsagdijert engedrek 
szabadon. PETO Balintot es KONSZA Janost is 
az eveken at gyujtott eztist penzzel tudtak csalad
jaik kiszabaditani. 

A R.ĂKOCZI Ferenc szabadsagharcaban 
reszt vettek koztil "invalidus NEMET Ferenc" 
nevet egy 1737. evi ăroksegmegosztasi levelbol 
ismerjtik. 

A szabadsagharc elbukasa utan a becsi 
udvar 1712-ben katonai osszefrâst rendelt, meg
tudni, hogy mennyi szekely erot lehet a ketfeju 
sas vedelmere kiâllitani. Osszeirtâk a fOnemese
ket, 16f61<et, gyalogkatonakat, azonban a bard6c
szeki falvakb61 a gyalogosok nagyresze nem je
lent meg az osszefrasra. A lustrakonyv szerint 
Hermanyb61 12 16f6 es 6 gyalogos, Kisbaconb61 
9 16f6 es 6 gyalogos, Bibarcfalvăr61 12 16f6 es I 
birtokos nemes allt elo szemlere.2 

KesObb meg ket odaveszett hermanyi ka
tona nevet ismerjtik. Egyikrol a DIENES csalad-

247 



fa lefrâsa emlekezik, mely szerint " Janosnak fia, 
DIENES Ist6k hadi szeker melle alias oda van".3 

A csalactfa adataib61 megallapfthat6, hogy DIE
NES Ist6k hadba vonulasa az osztrak i.iri.iki.isi.ide
si ha.boru idejere (1740-1748) esik. 1740-ben III. 
Karoly magyar kirâly elhunytaval kihalt a HABS
BURG-dinasztia ferfiaga. Karoly meg eleteben 
elismertette Magyarorszagon a HABSBURG
hâz nOi agon val6 tr6ni.iri.iklesi jogat (pragmatica 
sanctio). Leanya, Maria Terezia lepett i.iri.ikebe. 
A nyugati hatalmak nem ismertek el a noagi 
i.iri.ikles jogosultsâgat, emiatt a kiralyno vedekez
ni kenyszeriilt a tamad6 francia-spanyol -porosz
bajor szi.ivetseggel szemben. A pozsonyi orszag
gyfilesen Maria Terezia a lovagias magyar nem
zettol kert es kapott segftseget, a magyar nemesi 
felkelessel megmozdult a magyarsag, hogy por
kolabjait megmentse. Ott veszett el DIENES Is
t6k is a csehorszagi csataterek valamelyiken. 

A i.iri.iki.isi.idesi hâbor::U kezdeten elrendel
tek a hadiszerszamok i.isszefrasat. Bard6cszek 
17 41. evi jegyzeke szerint Hermanyban talaltatott: 

2 drb. j6 kard 
1 " rossz kard 
2 "j6 pallos 
2 "j6 flinta(= kovacs puska) 
1 " rossz flinta 
1 "j6 karabely 
1 es 112 j6 pcirpisztolY. 
negy 1/2 es egy rossz parpisztoly 
8 vadaszpuska.4 

A masik eltiint katona, NEMET Andras, 
a heteves hadjaratban (1756-1763) halt meg, 
ugyan e haborub61 BAL6 Sandor es BAL6 Ja
nos sebestilessel rokkant katonak tertek vissza.5 

1758 vegefele azon veszhfr futott vegig a 
Szekelyfi.ildi.in, hogy tartani lehet egy ujabb tatar 
beti.irestol. Osszefrtak a katonarendiieket es elofr
tak, ki milyen fegyverrel induljon: flinta, pisz
toly, kard, vasvilla, akinek nincs mas fegyvere, 
az felszegzett kaszaval lassa el magat. A hadike
szti!Odesre a hermanyiak a ti.ibbi falvakkal 1758. 
nov . 21-en Vargyason âlltak fegyveresen szemle
re. Vezetesre FEKETE Pal kapitânyt, MATHE 
Samuel hadnagyot es GALL J6zsef ormestertje-
li.iltek ki.6 · 
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Maria Terezia fianak, a kesobbi kala -
kiralynak kedvenc eszmeje volt Bajororszagntl 
Ausztriâhoz val6 csatolâsa, bekebelezese. A be
csi udvar a bajor tr6ni.iri.iklesi zavarokat kihasz
nâlva, csapatait bevonultatta Bajororszâgba 
NAGY Frigyes porosz kirâly nyomban felie 
a ketfejii sas ujabb terjeszkedese ellen, mire Mă

ria Terezia 1778. juniusâban nagy haderot vo 
i.issze Cseh- es Morvaorszâgban, egymâsutân 
rendeltek fel a szekely ezredeket. A majdnem 
egy evig tart6 hadjaratban, melyet a mi helyi ok
mănyaink "burkus" haboru neven emlegetnek, a 
hermanyi katonak kilenc hosi halottal ad6ztak a 
Habsburgok nagyhatalmi mâniajanak. Neveiket 
KERESZTES Janos papunk jegyezte fel : 
"1778n9-ben a Prussus haborunak elestek a Ma
gyar Hermanyi fegyveres katonak ki.izi.il: 

BENEDEK Istvan, BENK6 Samuel, 
KUTI PET6 Janos, BOER Simeon, NAGY Pe
rene, BOTSKOR Daniel, BOTSKOR Andras, 
DAMOKOS Janos, PET6 Menyhart." 

Tiz evvel kesObb, 1788-ban a szekelyseg 
ismet veret kellett hogy hullassa a Habsburgok tel
hetetlen teriiletszerzesi politikaja miatt. 1787-ben 
II. J6zsef csaszâr szi.ivetsegre lepett Katalin orosz 
cârnovel, haborut inditottak a szultan eur6pai bir
tokainak megszerzesere. Az oroszok sikerrel har
coltak Besszarabia <leii hatarainâl, de a Horvator
szâgt61 Moldvâig hosszu vonalban felallitott csâ
szâri hadak keves eredmenyt tudtak elerni a ti.iri.i
ki.ikkel szemben. A szekely hatarori.ik egyresze 
Moldvâban harcolt, a KOBURG herceg vezette 
hadtestben, es az oroszokkal egyesi.ilve kemenyen 
megvertek a ti.iri.iki.iket Foksanyinâl. Ekkor a ti.iri.i
ki.ik megkisereltek beti.irni a Szekelyfi.ildre. A 2-ik 
szekely gyalogezred i.it szâzada - melyekben a her
mânyi katonak szolgâltak - a bodzai szorost vedte. 
1778. augusztus 11-en ejjel a si.itetseg leple alatt 
nagy ti.iri.ik csapatok lop6ztak elore, es rajtai.iti.ittek 
az elsâncolt szekely tâboron, veres kezitusaban le
vertek a vedOket. A gyilkos harcban 399 hataror 
esett el, ti.ibb szâzan megsebesi.iltek, es fogsâgba 
estek.7 A foglyokat Konstantinapolyba vittek, 
aho! nagyreszi.ik szinten elpusztult. 

KERESZTES Janos papunkjegyezte fel : 
"Ezen esztendOben Buza aratâs idejen ti.irtent 



monl pusztulasa a szekelysegnek a Ti:iri:ikkel 
6 hâboru idejen a Bodzan, a mely veszede

lcmben a Magyar-Hermanyi katonak ki:iziil a ki:i
ezendok vesztenek el azokkal egyi.itt, akik 

rabsagban es ispotalyban megholtak. 
Hazas ·ferfiak: 

1. PET6 Samuel 
2. NEMET Gyi:irgy 
3. BOERJânos 
4. NAGY Samuel 
5. BARABAS Gyărgy 
6. BARABAS Andras 
7. KUTI PET6 Samuel 
8. BAL6 PAL Jânos 
9. AKACSOS Samuel 

10. PET6 Mih!ily 
11. DAMOKOS Moses · 
12. BOTZGyi:irgy 
Ifju legenyek: 

1. BAL6 Llszl6 
2. BAL6 Daniel 
3. BOER Andras 
4. BAL6Pal 
5. BAL6Moses 
6. BRATUJ Janos 
7. TSOG Samuel 
8: BOTSKOR Salamon 
9. BOTSKOR David 

10. NAGY Gergely 
11. BED6 Janos 
12. PET6 Daniel I. 
13. BAL6 Samuel 
14. PET6 Andras 
15. DES6 Jakab 
16. PET6 Daniel II. 
17. BAL6 J6zsef 
Konstantinapolyi rabsagban: 

1. BAL6 Adam kaplar 
2. BOTSKOR Andras 
3. BAL6 Andras 
4. BOTSKOR Mih!ily 
5. PET6 Istvan 
6. NEMET Ilyes 
7. NEMET Samuel 
8. BENEDEK Janos 
9. BAL6 Moses 

10. NAGY Samuel 
Ispotâlyban: 

1. BOER Moses 
2. MA TE Ferenc 
3. BAL6 Josef 
4. DES6 Peter 
5. PET6 Adam 

Harcban elesett 29, fogsagban meghalt 
10, sebebe belehalt 5, egyi.itt 44 ember. A ki:izseg 
akkori 500 f6 kări.ili lelekszamat tekintve, 6riasi 
verveszteseg. 

A bodzai harcra emlekezo feljegyzes: 
"BAL6 Adamot ki Konstantinapolyi Tări:ik fog
sagban halt meg, 29. Julii temetti.ik, tisztesseget 
pedig 23 . november tetti.ink".s 

KISBACONI BENEDEK Samuel em
lekirata jegyzi, hogy Kisbaconb61 27 hataror volt 
a Bodzan, ki:izi.ili:ik 13 elesett, negyet Konstanti
napolyba vittek, honnan ket esztendei rabosko
das utân a becsi udvar kivaltotta oket es mind a 
negyen hazaji:ittek.9 

A bodzai csataban elesett szekely hatâror 
katonak a Kapolna hegyen, az egykori bodzai 
vamepi.ilet kertjeben vannak elhantolva. 

A ti:irăk habonlkban a szekelyseg nagy 
vesztesegeket szenvedett, a becsi udvar a tbrăk
kel szemben a szekelyseg minden katonajat be
vetette, az egyik legregibb hirlap, a Magyar Kurir 
1790. januar 1-i szama irta, hogy a ti:iri:ik haboru 
folytân a Szekelyfbldi:in olyan falvak vannak, 
melyekben tiz hasznaveheto ember alig letezik, a 
ti:ibbit mind elvittek a hâboruba. 

Kăvetkezett a francia forradalom idosza
ka, a forradalmi eszmek az uralkod6 osztâlyok es 
a kiralyi koronâk fele annyira fenyegetok voltak, 
hogy Lip6t osztrak csaszâr es II. Frigyes porosz 
kiraly szi:ivetseget ki:iti:ittek tr6njaik vedelmere. 
Ausztria 60 ezer katonăt helyezett el Franciaor
szăg keleti hatârăn, a felvonulasr61 a franciâk ul
timatumban kertek magyarăzatot, mire Lip6t fe
nyegeto vălaszt adott, ez văltotta ki, hogy a fran
ciăk 1792. tavaszan megkezdtek a hăborut. 

amely 22 esztendon kereszttil veres zivatarkent 
keringelt Eur6pa felett. Ausztria a Nap6leolll61 
szenvedett veresegek miatt beket kellett bogy 
kerjen. A szekely ezredek vegigharcol tâk a had-
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jâratot, a 2-ik szekely gyalogezredben harcolt 
magyarhermanyi katonak tiz hosi halottat hagy
tak a felsoolaszorszagi es a Rajna menti csatate
reken. KERESZTES Janos, az egykoru hermilnyi 
kr6nikas jegyezte fel neveiket: "1793-ban kez
dodven a francia habani, amely 1801-ben vegzo
dott, el vesztek ezen haboruban Magyar Herma
nyi fegyveres katonak koziil : 

1. PETO Samuel kaplar agyugo~ 
ly6bis alta! 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

BARABAS Samuel is azaltal 
BOTSKOR J6zsef 
MATHEJosef 
DAMOKOS Istvan 
OLAR Jenoa fia 
BAL6 Mihaly 
DAMOKOSPaJ 
NEMET Laszl6 
NAGY Damokos fia" 

A francia haboruva!. egyidoben folyt a 
lengyel szabadsagharc, mely 1795-ben Lengyel
orszag felosztasaval vegzodott. Poroszorszag, 
Oroszorszag es a verszomjas, mindeniitt jelenle
v6 Ausztria osztoztak rajta, s bar Ausztria vajmi 
keveset tett a Iengyelek Ievereseert, a resztvetel 
itt is haram hermanyi eletebe keriilt. A lengyel 
foldon meghalaloztak: PETO Mate, BAL6 Mi
haly, KOMPORAL Y Samuel. 

Nap6leon năvekv6 hatalmat ideges felte
kenyseggel latta a mi Perene kiralyunk, reszketve 
a gondolatt61, hogy Nap6leon ki fogja hanyni a 
Habsburg fi6kakat a j6 meleg becsi feszekb61. 
Ezt el6zend6 kăttetett ujra egy szăvetseg az oro
szokkal es Angliaval - irnmar harmadik - a fran
ciak ellen. Nap6leon sem maradt ad6s, el6bb Ne
metorszagban, a Duna melletti Ulmnal, azutan a 
morvaorszagi Austerlitznel leverte a tollakat a 
ketfeju sas szârnyair61. 1805. december 2-iln 
folyt le az austerlitzi csata, melyben a balszar
nyon a 2-ik szekely gyalogezred ket zaszl6alja
nak 1300 legenye harcolt. Ezek kăzt allottak a 
hermanyiak is. 

A szekely ezredek ismet megki.izdottek 
Nap6leon grânatosaival, s Hermilny nepe itt is tiz 
hosi halottal aldozott a Duna-videken es 
Austerlitznel a Habsburgokert. 
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Az 1805. evi francia haboruban elestek: 
I. BAL6 Istvan 
2. BAL6 Ferencz 
3. BARABAS David 
4. PETO Gyărgy 
5. PET6 Janos 
6. BAL6 Pal 
7. BAL6 Andras 
8. BENKO Janos 
9. NEMET Samuel 

10. BOTSKOR Benedek 
A Pozsonyban kătătt beke răvid eleru 

volt, mert Becs minden alkalmat megragadott. 
hogy vereseget megbosszulhassa. Ket nagy veres 
iitkozetben merkoztek meg az ellenfelek. A Becs 
melleti Aspern falunal volt az els6, melyet a fran
ciak vesztettek el, a masodik a morva mezon 
Wagramnâl folyt le, aho! az osztrâk sereget tănk

revertek. A szekely ezredek ezuttal is boven on
tăztek veri.ikkel az idegen foldet, Hermilny kato
na fiai koziil het porlad Wagramnal. 

1. HUSZAR PETO Samuel 
2. BOER Moses 
3. PETO David 
4. AKA TSOS Marton 
5. NAGY Pal 
6 . BOTSKOR Adam 
7 . LORINTZ Istvan 

Napoleon ellen ezuttal porosz-osztrak
orosz-angol szăvetseg alakult. A szekely ezrede
ket ismet nyugatra vezenyeltek. A 2-ik szekely 
ezred 2216 emberb61 all6 ket zaszl6alja - kăzti.ik 

a hermanyi katonakkal - 1813. aprilis vegen in
dult el a bukovinai Radautzb61 a nyugati csatate
rek fele . A szăvetseges hatalmak katonai ereje 
1813. okt6bereben a lipcsei nagy csataban meg
verte a francia hadsereget. KERESZTES Janos 
emlekezik az ott elesett hermilnyi katonakr61 : 
"A Frantzia Habaru veget erti.ik 1814-ik Eszten
d6 September Holdnapban. Ebben a hadban el 
vesztek ezen M. Hermilnyi katonak: 

1. BARABAS Andras 
2. BOTSKOR Janos 
3. BOTSKOR Samuel 
4. RADULY Mikl6s 
5. BAL6 Samuel" 



Napoleont elfogtak, Elba szigetere szam
ifztek, a gyoztes uralkod6k Becsben gyl'.iltek osz
ze a zsiikmanyon osztozkodni, Eur6pa terkepet 

ujrarajzolni, azonban Nap6leon hatalmas egyeni
segenek szll'k volt Elba szigete, a Becsben baloz6 
ellenfeleit 1815. febrpiir vegen lepte meg a hir, 
hogy Nap61eon kitărt bortonebol, ujra francia 
fdldon van. Franciaorszag ujra 6riasi hadsereget 
ă.! litott csaszarja rrtelle, a szovetsegesek is hatal
mas erOket vonultattak fel az utols6 ossiecsapas
ra. Sietve rendeltek fel a szekely haderot is a 
franciak ellen, de mire a helyszfnre erkeztek, a 
belgiumi Waterloo mellett vivott vilaghfr(J csata
ban (1815. jun. 18.) vegkepp lehanyatlott Nap6-
leon csillaga. A szekely ezredeket a megszall6 
hadmozdulatokban hasznaltak fel. Janos fOher
ceg altabornagy 1815. aug. 4.-ijelentese szerint a 
2-ik szekely gyalogezred elso zaszl6alja - koztiik 
a hermanyi katonakkal - Elzasz-Lotaringiaban, 
Strassburg elott allott.10 

A francia hâboruk utols6 felvonasar61 
fgy emlekezik a hermanyi kr6nikas: "1815-ben 
kezdodott az 5-ik Francia Habaru, a mely habaru 
alatt Strassburgig masfrozott a 2-ik Szekely regi
ment, de a Magyar Hermanyi katonak mind elet
be visszajottek 1816-ik Esztendo elejen". 

A francia haborukt61 az 1848-as szabad
sagharcig huz6d6 evekre esik itju BEDO Lajos 
26 eves hataror katona halala. A tărcsvari hatar
orson lett beteg es Brass6ba szallftasa kozben 
meghalt. Brass6ban temettek el 1843 karacsony 
elso napjan·11 

A 48-as szabadsagharc idejebol keves 
frott feljegyzes maradt, mivel a kozseg 1848/49. 
evi es a kovetkezo Bach-korszak iratait az elso 
vilaghaboru utan idegen kez nagyreszben meg
semmisftette. A keves okmanyt a csalâdoknal or
zott iratokb61, a kortars oregek es veteran honve
dek emlekezesebol fiiztem ossze. Negyvenhat 
hermanyi honved nevet tudtam osszefrni, kik a 
delvidekre kivonult haromszeki zaszl6alj es hu
szarosztalyb61 a szerb-horvat felkel6'k ellen, 
majd a Dunantulon a JELLASICS seregevel es 
onnan visszaterve BEM tabornok erdelyi hadse
regeben a fegyverletetelig harcoltak. Az elesettek 
koziil negynek a nevet ismerji.ik, BARABAS Ja-

nos egyik fia a piskii hfdnâl, BAL6 Janos es BA
RABAS Samuel a tomosi szorosban, PETO 
Adam honvedfOhadnagy a segesvari csataban, 
aho! PETOFI Sandor is elveszett. Vegigharcolta 
a nagy ki.izdelmet, ott volt a rakosi csataban, ami
kor HEYDTE kapitany hadat kivertek Erdovi
dekrol. Az iitkozet elott a bar6ti taborban frta 
meg es kiildotte fel felesegenek rendelkezo leve
let. "Ily veszemenyes allasba, nem tudva az elet 
mulekonysagât, rendeleteim Nemes Fiu Bardoc 
Szek Magyar Hermanyi Koz Jegyzo PETO 
Adam e foly6 1848 Esztendo 11-ik December 
igy teszen hozzad Kedves Felesegem BANDI 
Borbala. 

Minden leveleim az ladamba egy zatsk6-
ba vagynak, eztet vedd kezedhez mind es viseld 
j61 gondjat mint tieidnek,„ .Egy summa ad6sa
gom van, aztot fizesse Testver Batyamnal leva 
puszta j6szagom mint orokos, hogyha talalna a 
fatum, hogy en a hazahadjaban elvesznek". 

A tovabbiakban mint az arvai penzek ke
zeloje ad utasftasokat felesegenek, majd igy veg
zi : "Mely iromanyom tevem, hogy tudhassad 
mint ifju, mit tegy, igazan irtam PETO A.dăm 
Notarius". 

BEM tabornok 1848 vegi es 1849 tavaszi 
hadjarataval kivertek az osztrakokat Erdelybol, 
ugyan Magyarorszăgon is mindenhol vesztesre 
allottak, a megremiilt becsi udvar a teljes vereseg 
szorny(isege felelmeben az orosz carhoz fordult 
segftsegert. A Karpat-medencebe betărt oroszok 
egyresze a predeali hag6n at tamadt, elleniik 
KISS Sandor honvedezredes, brass6i terparancs
nok masfel ezer honvedje a predeăli teton, majd 
alabb a tomosi szorosban foglalt allast LUDERS 
tabornok 28 ezer f6nyi hadaval szemben. A csata 
1849. junius 19-en es 20-an folyt le a mammut 
muszka had es a maroknyi honved kozt. 

Az oroszok nem bfrtak a tomosi săncero
dot ăttorni, a szoros feletti erdokon ătvezeto uta
kat ismero pasztorokat fogadtak, s a honved vo
nal moge keriiltek, a csata elveszett, az elesett 
honvedek szazai maradtak a csata szfnhelyen, a 
honvedek egy resze szuronyharccal kitort a gyff
rffbol, Hosszufalu fele meneki.iltek, az 6sănci 
szorosb61 Hosszufalu fele nyomul6 orosz oszlop 



vezeto tisztjet BARABAS Samu egy nagy fenyo
fa mi:ige huz6dva a lovâr61 le!Otte, majd a târsai, 
ZSIGMOND J6zsef, L6RINCZ Andrâs es NE
MET Lajos puskati.izenek fedezete alatt sikeri.ilt a 
meredek oldal surujeben elmenekiilnie. 

A szabadsagharc utan a honvecteket vi
selt rangjukra val6 tekintet nelki.il ki:izlegenyek
nek soroztâk be az osztrak hadseregbe. A herma
nyi katonaki:itelesek nagy resze nem âllt elo soro
zasra, akiket pedig sikeriilt osztrak munderba 
szoritani, az orszagb61 kivittek az osztrak koro
natartomanyok heJyorsegeibe, honnan szabadsa
got evekig tar6 szolga!atuk alatt nem kaptak, 
egyetlen Jehetosegi.ik a levelezessel e!Okeszftett 
hazassagki:ites volt, hogy nehany napra hazaji:i
hessenek. Ilyen cimen PET6 Janos a bar6 
THURSZKY sorezredbol 1856. marciusaban 
Velencebol, T6KOS Mate a Karoly Ferdinand 
ezredbol Theresienstadtb61 kaptak szabadsâgot. 

A sorozasra elO nem a!Jt hermanyi hon
vectek es legenyek az osztrak zsandarok elol fel
huz6dtak az erd61cbe. Veszkelo patak fejenel ket 
csoportban heten szallasoltak a suru bi.ikkerdo
ben, keszen vigyâzva, hogy ha szi.ikseg, fegyver
rel is megvedjek a szabadsagukat. Ket legeny 
Egyedpatak oldalaba, a suru ciherben epftett ta
nyat, s bar rejtekhelyi.iket a zsandarok valami 
m6don megtudtâk, nem birtak elfogni 61cet. 

Egy mâsik csoport Fenyospatak mellett, 
a kisbaconi Istenkas-nak nevezett erd6oen vert 
tanyat, ki:izti.ik L6RINC Andras, ZSIGMOND 
J6zsef, NAGY Andras. R6luk ORBAN Balazs is 
megemlekezik: "Az Istenkasa meg az 1848-iki 
forradalmat ki:iveto iildi:izesek korszakaban is 
menhelyet nyujtott 5 hermanyi honvednek, kik 
haram evig bujdakoltak ottan, szabadon es fi.ig
getleniil elve, mfg a haza rab igaba nyi:igi:itt; ti:ibb
szi:ir kiildi:ittek nagyobb katonai erot is elfogatâ
sukra, de 61c azokat vagy visszavertek, vagy kike
ri.iltek, s bâr otthon szi.ileikre egy szazad katonat 
ki.ildi:ittek, Ok meg nem adtâk magukat az am
nesztiâig, rnidon aztân szepen hazamentek".12 

E csoportot ket izben is pr6baltâk ki:iriil
keriteni, s miutân hal6helyi.iket sokszor valtoz
tattâk, nem tudtâk megfogni, a bodvaji vasgya
ron alui a ki:iri.ilkerito katonakra hatulr61 puska-
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harcba.keveredtek, ami egy osztrâk altiszt sere 
si.ilesevel vegzodott. A lovoldozes hfre a fa lu 
nagy riadalmat keltett, hogy baj lesz belole, 
par nap mulva be is kovetkezett. Bi.inteto szâza.. 
dot ki.ildtek a faluba, kik kozt ti:ibb barcasâ_ 
szâsz katona volt. A szâzadot a hâzakhoz szâll 
soltâk be, elelmezni kellett oket, a tisztek elo' 
ellâtâst koveteltek, a bfr6 volt a felelos erte. A 
parancsnoki orszobât a MATHE Gyi:irgy hâzaba 
rendeztek be. Ide kisertek be a bujdos6 honve
dek hozzatartoz6it, hogy rajtuk keresztiiJ meg
adasra kenyszeritsek a ti:irvennyeJ szembeszegii
!Okkel. Utăttek, botoztâk, halallal fenyegettek 
61cet. A L6RINCZ Andras feleseget egy biikkfa 
lapattal Mtulr61 ugy megvertek, h6napokig nem 
tudott jârni. Dectapam - aki akkor meg elt - es 
nagyapamek ejjelenkent borzadva hallgattak a 
megkinzottak jajgatâsat. A kovetkezo sorozasra 
keri.ilo legenyeket odahivattâk, borral itattak 
oket, altiszti eloleptetest fgertek, egyes kipuha
tolt tâgabb erki:ilcsu fehernepeknek selyem ken
doket hoztak, hogy az erdon levok buv6helyeit 
elâruljâk. A falu vezeto embereit bi:irti:innel fe
nyegettek. PET6 M6zes pap es Rudolf testvere 
bocskorosan, foltos zekebe i:ilti:izve, a nyomoza
sok idejen hetekig bujkaltak Nagyhegy cihereibe 
az osztrak zsandarok elol. ElOvettek a român 
szârmazâsuakat, ki:izi.ili.ik pr6baltak egyeseket 
megvesztegetni, eredmenyteleni.il. A FUT A T6 
csalad egyik tagjanak, aki pâsztor volt a felso le
gelon, I 00 ezi.ist forintot fgertek a tisztek, arulja 
el a bi.ikkon lak6k rejtekhelyet. Vâltig mondotta, 
hogy nem tudja - pedig tudta - , mire egy nyirfâ
hoz ki:iti:ittek, es megli:ivessel fenyegettek, s rniu
tân igy sem tudtak semmit kicsikarni, erosen 
megvertek. 

Hiâba volt a sokfele kiserlet, a nep annyi
ra gyU!i:ilte az osztrakot, hogy mindent elturt, de 
ugy sem birtak semmit elerni. A nagy erdOk v~
delmezoen hajoltak a hazâjukban i.ildi:izi:ittek fi:i
le, elrejtettek oket a pribekek szeme elol. A soro
zatos kudarc lâttân a szâzadot kivontâk a falub61 , 
elmentek veli.ik a rendoriigyni:iki:ik is. 

ZSIGMOND M6zes 1859-ben, az oszt
râk-francia hâboruban, Olaszorszâgban, a solfe
rinoi csataban esett el. 



1866-ban ismet a porosz nemetekkel ha
dakozott Ausztria, megakadâlyozni a nemet âlla
mok egyestileset es megerosodeset, azon elvbol 
indulva, mint egy evszâzaddal elobb, hogy azot
rnilli6 osztrâkot, illetve a becsi udvart egesz Eu
r6pât dirigâl6 vezerszerep illeti meg. A poroszok 
aztân 1866. julius 3-ân Koniggrătznel ugy kigy6-
gyitottâk a Habsburgokat ebbOI az idiilt beteg
segbol, hogy a kovetkezo evben leereszkedtek a 
magyar nemzet kfvânalmainak meghallgatâsâra 
es teljesitesere is. 

A koniggrătzi csatâban resztvett hermâ
nyi katonâk - MA THE Sâmuel, BOCSKOR M6-
zes, PETO Lâzâr, G6DRA T6dor - kozi.il PETO 
Lâzâr elete vegeig kihat6 gegelovest kapott, 
G6DRA T6dor pedig a poroszok fogsâgâba ke
riilt, honnan ket ev mulva szabadult. 

1878-ban az eur6pai hatalmak berlini 
kongresszusân Ausztria-Magyarorszâg felhatal
mazâst kapott az orokos Iâzadâsok foldjenek, 
Boszniânak megszâllâsâra, amit nagy âldozatok
kal tudott vegrehajtani. A megszâll6 hadseregben 
resztvett ot hermânyi katona: BENKO Sândor 
szakaszvezeto, BAL6 Lajos vizi, BODA Sâmu
el, PETO Mârton, FUT AT6 Gyorgy epen tertek 
vissza. A Boszniâban Ietesitett helyorsegekben 
(Banjaluka, Mostar, Trebinje, Sarajevo) szâmos 
hermânyi katona szolgâlt. 1904-ben 14 hermânyi 
legeny szolgâlt a Boszniâba Ievitt szekelyud
varhelyi 82. gyalogezred zâsz16aljainâl. 

Az osztrâk-magyar hadsereg sokfele 
nemzetisege koztil a 82-es szekely ezred a vezer
kar kiemelt bizalmât birta, mid6n 1909-ben a 
gyâfi munkâssâg mozgalmai a Becs kornyeki 
nagy hadianyag iizemeket veszelyeztettek, az ez
red zâszl6aljait Becsbe vezenyeltek. 6k adtâk a 
hires "Burgwache"-t, a palotaorseget es mas fon
tos helyek orszolgâlatât, a mâsodik zâsz16aljat 
Wollersdorfban, a hadiipar mtlhelyei kozeleben 
helyeztek el. 

1912. juniusâban, amikor Gr6f TISZA 
Istvân a hâzszabâlyok megsertesevel a kormâny
partiakkal megszavaztatta a katonai javaslatot, es 
ezert KOV Acs Gyula kepviselo az orszaggytlles 
iilestermeben râl6tt - a tulftltott Iegkorben vârha
t6 utcai zavargâsokkal szemben a kozrend bizto-

sitâsâra Becsbol a 82-es zâsz16aljakat Budapestre 
irânyitottâk, onnan egy h6nap mulva mentek vis
sza. Ekkor a becsi es budapesti esemenyek idejen 
19 hermanyi legeny volt az ezrednel. 

1914 nyarân, bekes munkaidOben rob
bant be a hir, hogy a boszniai hadgyakorlatokra 
leutazott Ferenc Ferdinând tr6norokost es felese
get Sarajevoban PRINCIP szerb diâk junius 28-an 
agyon!Otte. A monarchia elegtetelt kovetelt, a 
szerb kormâny megtagadta. Julius 28-an hadiize
net ment Szerbianak, 3 1-en Ferenc J 6zsef alairta 
a monarchia hadseregenek mozg6sftasi paran
csat. Kitort az elso vilaghâboru . 

Hermânyba augusztus 1-en reggel hozta 
fel a kisbaconi jegyzoi iroda kiildonce a inozg6-
sitâsi parancsot. A kes6'bb hosi halalt halt MOL
NAR Sândor ki.irtszava mellett PETO M6zes 
kozsegi bir6 jârta be a fa lut, es kihirdette a moz
g6sitâst, mely szerint a tartalekos katonak 42 
eves korig tartoznak azonnal bevonulni ezredeik
hez. A nep az erdei kaszal6kon szenacsinalassal 
dolgozott, akik itthon voltak, futottak szerte a ha
tarra a hirt szejjelvinni. Mindenki letakarodott a 
faluba, a bevonul6 katonak osszegyiilekeztek a 
regi kozseghaza elott, a kesobbi hosi halalt halt 
BAL6 Mikl6s szakaszvezeto vezenyszavăra ne
gyes sorokba âlltak, BENKO Vilmos vitte elot
tiik a daloskăr nemzeti lobog6jat, bucsuz6ul be
jartâk a falut, s bar a magyargylilo!O Ferenc Fer
dinând halâlâert a szekelysegnek nem volt oka a 
haboruert lelkesedni, azert a szlav veszellyel 
szemben felcsendi.ilt a n6ta: 

- Megallj , megallj kutya Szerbia . . . 
Szemtanuja voltam a tortenelmi pill ana

toknak, a zâszl6 nyomaban en is vegigjartam a 
falut, s ott voltam a faluvegi nagy bucsuzkodas
nâl, amikor kozel szazan hagytâk el a szi.ilofol
det, hogy egy resziik soha ne terjen vissza. Nem 
tudta senki, hogy mennyi derek legeny es fiatal 
csalâdapa fog harcterek jeltelen sfrjaiban es a ha
difogolytaborok temetoiben orok pihenore terni. 

A tenyleges szolgalatban leva 20 legeny 
melle behivtâk az 1914-es korosztâlyt, okt6ber
ben elmentek az 1915-osok is, mintegy 140 her
manyi katona volt a harcterekre felvonu16 hadse
regnel. A tobbseg a kozos hadsereg 82-ik es a 
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honvedseg 24-ik gyalogezredeben, kisebb reszi.lk 
a kozos hadsereg 2-ik es a honvedseg 9-ik hu
szârezredeiben, tUzerezredeknel es a m([szaki 
csapatoknâl, BAL6 Gyula a haditengereszet 
"Prinz Eugen" csatahaj6jân szolgâlt. 

A szekely ezredek a galiciai frontra men
tek, a 82-esek aug. 16-ân Dunajev6nâl Utkoztek 
meg az oroszokkal, szeptember elso napjaiban_ 
megjott a hir Hermâny elso halottair61. A Ma
gyar Văroskereszt felhfvăsâra a kozseg asszo
nyai egy nap alatt 96 pârnat, 159 parnahuzatot, 
42 tări.llkozot, 26 agylepedot, sok inget es lăbra
val6t adtak a hadik6rhazak reszere. Ezeken kfvi.il 
a falu nepe minden megtakarftott penzet odaadta 
a hadikoltsegek fedezesere a kozbirtokossag es 
az egyhaz tokepenzevel egyi.itt, ami falusi vi
szonylatban hatalmas bekebeli osszeget - mint
egy 150 ezer aranykoronăt tett ki . 

Uzenet jott a Amerikai Egyesi.ilt Alla
mokban elo hermanyiakt61, az AKACSOS test
verek, Janos, Adam es Samuel, BARABAS J6- • 
zsef, BALO J6nâs es a tăbbiek 280 aranykoronat 
ki.ildottek hazafias hangu levei kfsereteben anya
gi segftsegre. "Tavo!, messze idegenben, szere
tettel , fâj6 szfvvel gondolunk sok vihar~ kiăllott 
hazankra; -. vedelmere fegyvert nem foghatunk,' 
mert mi is rabok vagyt1nk! Anglia rafeki.idt a ten
gerekre, mert ha ez meg nem tărtenik, 1914 au
gusztusa Amerikab61 a magyart hazaseperte . 
volna„ „" - frja haza AKACSOS Janos. , . ' 

Az 6riasi meretli habaru messze tombolt 
toliink, Hermăny katonăi ott 13.lltak a frontokon 
Vereckenel , Uzsoknâl, a lengyel mezokon, az 
olykai pokolban, Doberd6 loveszarkaiban, a 
Montellonăl es a deli harcokban. Meghala'dta a 
szăzat, akik az olykai ăttăresig e!estek, vagy 
megsebesi.iltek. Dunajevo, Piskorovice„ Rudni'k 
es mas galiciai helysegek emlekeztetnek a her
mânyi hosi halottakra. A szekely ezredek kivăl6-
an harcoltak a "gozhengernek" nevezett orosz 
tulerovel szemben, megfizetni az 1849. evi hăt• 
batâmadâst, a magyar szabadsagharc Jevereset. 

A dunajevoi harcban hârom hermanyi le
geny: CSOG Peter, •SZ6CS J6zsef, DIMEN 
Mikl6s estek el. Az ezred a gorlicei attores utân 
1915. majus 7-en âtkelt a Vislok foly6n, es a-râ-
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juk zudul6 srapnel~ .es geppuskat11zben rohantak 
neki a d0mboldalban!ibeăspt1 1 orosz âllasoknak. 
ahonnan az oroszo.k .vad futâssal meileki.lltek. A 
rohamban ertek alhalâlbs rnvesekBABORSZK 
zaszl6st;-mikor lszazadât neldveiae,tte az ornsz vcr 
nalnak. Arany vitezseg\ eremmel • tiln~ettek .Ia. 
melyet az ezredparancsnoksâg lekllldott , Her
mănyba iaz edesan~jânak . ._Bbben .a rohamban 
esett el BAL6 Găspăr. (M6zes6) is „ ; ·' li 

A Szan foly6nâl E'iskorto.vicenel t(int ki a 
szekely bătorsag, az orosz gepfegyv.erektol es a 
gyalogsâgt61 tămegtuz alatt '1art,o_tt ,nyilt terepen 
lehetett a kastelyt es az uradalornra tamasz,kod6 
orosz ăllast megkozeliteni .l •ilar 11agy 1 veszteseg
gel, de a 82-sek kivertek az or9szokat a ·tampont
b61. Itt esett el BAL6 Mik~6s siakaszve.zet01' A 
Lublin fele vaio elonyomt!lâs hari:al kozbert es
tek el ZSIGMOND J0zsef, BQER, J6zsef: CSOG 
Aron, GYORFI fozsef.-.t 1>11i,,., "' i ,,,, 1• •. 

i 1916-bari a lengyelorszăgi Luc,ik elott 
huz6dtak az ezred allasai., Volhyftiat ,eszak-deli 
irânyban âtszelo, erosen . kiepft~~ri allasaink eHen 
BRUSZILON tâborn0k,nag~ara'ny.u rtaFladast ke
szftett el6, azti julius 4.-6n ia tr.okitt16i ·,mqcsa.rakt61 
a român hatârig terjed6 400 iQilo.met~re.s arcvona
lon pelctatlan erej(J.ttizensegi·t(iezel kel'ldette meg. 
A, percek alat.t orkănna1 er.0s6dott pergotl'fa,,suly· 
pontja az ·Q)lykanâl beasott<.82-esek all'asai:Fe1 fee 
ki.idt. rfizenket 6rân .ât 'hu1Jott a grănaţzivatar,, ak

kor az orosllok tamadăs.ra induJtak, pe aerp tud
tak attărni. Mâsnap a hajmili 6r~kban ujra fold
renget6 ttizet ·zudftottak µ 'mar 1 romtn~„J6ttJ.a)l;i

sokra. Az ellerszamra robbano gr<\nâtok, ekr.azit
fi.istje atlathata~lan ho.ui:0~riqrfellegbe ; l;>,Q,r\totta a_ 
videket, a por eltămte , a puskak zarjât; a g~ănâtgr~ 
kan ideje alatt elorejo.tt oroszok răvet~ttek ~agt1.; 

kat a 82-esekre es a toliik job.bra all6 ,Jengyel ezo 
redre„ A szekelyek a rohamidejen tobbo.yire ben
trekedtek a be0mlott kijaratu„6v16!)elyeken„a, sza
badba jutottak harcra keltek az allasokftJ el0zon!q 
oroszokkal, a k6zi harc;ban, es~(t el •K!ALABER 
J6zsef., A Jengyelek egyresze megadta magăr, ăt.> J 

mentek •az oroszokhoz, fgy · teret nyitottak, iljogy1 
az br0§wk az ezred .vonala,m.o_ge keri.ilheşsenek, 

emiatt a· ket niz koze .kertilt szekelyek 6ri{l,-şi v.ţ:,sz, 1 

teseget iszenvedtek. A ket napon ăt tombol6 csa, 



:!ban 5530 -emberb61 718 maradt, ii tăbbl meg
t.alt, megsebesi.llt vagy· fogsagba keri.llt. 13, 

19,,16-ban, mivel Romlinia hadbalepese 
mutatkozott, a 82-es ezredet kivonfak a volhyniai 
frontr61, lenozţiik a Predelil-Rozsny6 szakaszra. 
_ roman kovet B6csben

1

aug. 27-en adta ~t 'a had
iIZenetet, a hatiirvonalon megkezdodott a harc. 
Gyimesbtikknel e'sett el AKĂCSOS Lajos csend
.Yărmester, Vajdakonel PET6 J6zsef armestert 
sebestilve fogtak el. A 'nagy erokkel tlimad6 ro
:nân cşapatok elpl,'!z ezred f'.alpsig v.onult visşza, 

folyt le a nagy as11ta, melcrbel). az ezredet nagy 
·eszteseg erte, k~t tiszt es 181 emt?er f9gsagba 

l I ' ' J, 

esett, 57 meghalt, tCib\> mint szaz megsebesUlt. 
Kesobb az ezred az 'O'jtozi szoros kornyeken har-
oit, ott orosz csapatokkal kerUltek szembe. -

1918-ban Romania kivalt a haborub61, az 
ezredet az olasz frontra vittek, .a Hetkozseg fenn
sikjan harcoltak, az olasz..,francia yonallaL A 
Monte Devalnal esett el PET6 J6zsef (lmre .fia) , 
tizecjes„ AZ 7zred. S\ front oss~eomlaşaval poy. 3-
an nagyobb reszben fogsagba esett,· honnan egy 
ev mulva szabadultak. 

' ''' 'k ' 'ul d 2'4 h 1
" ' A fnas1 s;r,e11..e y ezre - a -es onve-

dek - 1914."'atig. 24-en titkăZtek meg Galfciabart 
az oroszokkai. MonaszteFzyskanal esett eP Pfil6 
Janos (Rudolfe) szakaszvezet6, FUTATO 
Gyorgy;. Jt..z ezred reszt. V(!tt a Lemberg kări.ili ~s 
a Dnyeszternel vfvott harcokban, Stanisl<ţunal 1 

eseţţ el FUŢATO., I~tvan es NEMET, F7rencf. Az 
oroszok el6tărtek a,l~arpaţokban, .a 24-esek ar 
uzsoki szorosban ketszer vertek meg az oroszo
kat, 6tt ' estek el 'KA'LABER' Satldor I e's CSOG 
Sandor, fogsagba esett N.EMET Anarăs es NE
MET ·Gergely. i A karpati · harcokban estek el 
BEDO Sandor, MOLNAR Sandov, AKACSOS 
Balint,, szakaszyezet6, Kl.!LIK Şandor. Az .or9-1 

szok kiverese utan a galfciai Tucho}Vqal esett el . 
BALO G. J6zsef, 1917. marciusban Wigodanal 

1 
" i ~ „, • ,-, ,;- { " I · ,„ 

SZAKACS Arpad t12edes rohamszakasz vezeto. 
Az orosz bekekătes utan a~ · e:ir~det az 

olasz fr<'>ntra > az Etseh vo'lgyebe l vi'ttek, ·majd 
Asiago kozeleben foglaltak1allastr itt a franciak
kal kerUl tek szeIŢ1bţ:, a mffszakilag job ban felsze
relt olasz,es fr.ancia er6vţ:I vettek fel a harc.ot. A . 
modern · fegyverekkel, , n,agytgmeglf ' ne)lezttizer-

seggel, repUlokkel, gliztamadasokkal fedezett 
olasz-francia tlimadlisok nem tudtak a 24-esek al
liisait elfoglalni. E harcokban GAL Andrast vak
mer6en vegrehajtott vâllalkoziisaert elso osztalyu 
eztist vitezsegi eremmel tUntettek ki . 

A szakadatlan harcokban az ezred sok 
embert vesztett, kivontlik a ttizvonalb61, Buda
pestre vittek karhatalmi szolglilatra, onnan vissza 
a Brenta volgyebe, a Monte Sisemolt vedâ .rnas
ba, ott erte a haboru vege. Az olasz fronton har
col6k kozUI a piavei csataban esett el honvedhu
szar NEMET M6zes. 

A templomkerţben all a hâboru emlekko
ve, melyet a hareterekr61 visszakerUlt bajtarsak 
emelti.ink I 925-ben. Az emlek9szlopra van felir-
va: 

"Az 1914-1918 evi vilaghâboru aldoza
tainak emlekere." 

A hâtlapon 68 nev van bevesve, a hâborli 
elgazolta e nevek viseloit. 

A szekelyudvarhelyi 82-es ezredb61: 

!. BABORSZKY Antal zaszl6s. BOCZ J6zsef 
lelkeszi.ink nevelt fia. Elesett a Vislok foly6nâl 
1915.mâjus? . 

1

' 

2. BOCS.KOR Janos. Fogsâgba esett a 
Doberd6n, meghalt fogolytaborban 1918. 

3. BALOG J6zsef. Eltlfnt Galfciâban az 1914. 
• I 1 • 

okt6beri visszavonulasnâl. 

4. B~LO Gaspar (M6zese). Elesett a Vislok fo
ly6nal 1915. majus 7. 

5. BALO Geza. Elesett Galfciaban a Szan fo-
, . I { 

ly6nal 1915. majus 22. 

6. BALO Lajos (Rudolfe) tizedes. Fogsagba 
esett 1916-ban Olykânâl, sorsa az6ta ismeretlen. 

7. BALO Mikl6s szakaszvezetâ. Elesett Galfci
aban Piskorovicenel 1915. 

8. BALO Sândor (Laszl6e). Fogsâgba esett 
1915-ben, az orosz forradalomban elesett 
Penzaban, utcai harcban 1918. 

9. BOER J6zsef tizedes. Elesett Lengyelorszâg
ban Lublinnal 1915. majus. 

10. CSOG Andras. MegsebesUlt Galiciaban 
meghalt az udvarhelyi k6rhazban 1915. 
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11. CSOG Antal. Orosz fogsâgba esett 1914-
ben, sorsa az6ta ismeretlen. 

12. CSOG Aron. Elesett Lengyelorszâgban 
Rudniknâl 1915. julius. 

13. CSOG Elek szakaszvezet6. 1914-ben Galici
âban megsebesi.ilt, majd az olasz harcterre keriilt, 
onnan betegenjătt vissza, itthon halt meg 1918. 

14. CSOG MOLNAR Ferenc. Elesett Galiciâban 
a Stryj foly6nâl 1914 okt6ber. 

15. CSOG Peter. Elesett Galiciâban Dunajevnel 
1914. aug. 26. 

16. DIMEN Mik16s (Fi.Hei). Elesett Dunajevnel 
1914. aug. 26. 

17. FUT ATO Jânos. Fogsâgba esett a Doberd6n 
1915-ben, hazajăvet meghalt a soproni k6rhâz
ban 1919. nov. 19. 

18. FUTAT6 Mihâly. Megsebesi.ilt a Doberd6n, 
meghalt a segelyhelyen 1915. 

19. GYORFI J6zsef. Elesett Lengyelorszâgban 
Rudniknâl 1915. julius. 

20. INCZE L6rincz. Orosz fogsâgba keri.ilt 
1915-ben, a Murman vasut epftesehez vittek, ott 
halt meg ismeretlen id6ben. 

21. KALABER Jânos. Betegseget kapott, meg
halt a păstyeni k6rhâzban 1916. 

22. KALABER J6zsef. Elesett Olykânâl 1916. 
junius 5. 

23 . KOMPORAL Y Denes tizedes. Megsebesi.ilt 
Vereckenel, meghalt a k6rhâzban 1915. 

24. MATHE Lajos szakaszvezet6. A român 
frontr61 utban az olasz harcterre, vasuti szeren
csetlensegben halt meg 1918. Holttestet hazahoz
tâk. 

25 . NEMET Gâspâr. Fogsâgba esett 1914. nov „ 
meghalt a krasznojarszki fogolytâborban 1916 
julius. 

26. NEMET CSORBA Jânos. Orosz fogoly lett 
1915-ben, sorsa az6ta ismeretlen. 

27. PET6 M6zes (Ferencze). Betegsegben halt 
meg Galiciâban 1914. dec. 

28. PET6 J6zsef (Imree) penzi.igy6ri tizedes. El
esett a Doberd6n 1918. 
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29. PET6 Săndor (KUTI). Elesett lengyel făldăn 
Wladimir Volynskinel 1916. 

30. SZ6CS J6zsef. Elesett Galiciâban 
Dunajevnel 1914. aug. 

31. ZSIGMOND J6zsef tizedes. Elesett Lengye
lorszâgban Lukownâl 1915 jun. 

A brass6i 24-ik honved gyalogezredb61: 

32. AKACSOS Bâlint szakaszvezet6. Elesett a 
Kârpâtokban Duklănâl 1915 

33. BARABAS AndrM. Megsebesi.ilt Galfciâ
ban, meghalt a segelyhelyen 1915. 

34. BARABAS Sândor. A fronton kapott beteg
segeben halt mega k6rhâzban 1918. 

35. BED6 Sândor. Sebebe belehalt a tâbori k6r
hâzban 1914. nov. 

36. BOGDAN Ferenc. Vasuti szerencsetlenseg
ben halt meg a Kârpâtok alatt a szolyvai âllomâ
son 1914. nov. 

37. BALO J6zsef tizedes . Orosz fogsâgban halt 
meg 1916. mâjus. 

38. BALO G. J6zsef. Eltunt Galfciâban a 
Neudorf kări.ili harcokban 1915. mâjus . 

39. BALO Ferenc. Elesett Galfciâban 1915. 
szept. 

40. CSOG Sândor. Elesett a Kârpâtokban 
Uzsoknâl 1915. januâr. 

41. FUT A T6 Gyărgy . Elesett Galfciâban 
Monaszterzyskânâl 1914. aug. 

42. FUTAT6 Istvân. Megsebesi.ilt Stanislaunâl, 
meghalt a tâbori k6rhâzban 1914. 

43 . KALABER Sândor. Elt(fnt a Kârpâtokban az 
uzsoki harcokban 1814. dec 

44. KALANYOS Adâm cigâny. Elesett Galfciâ
ban 1916. januâr. 

45. KALANYOS Gyorgy cigâny. Elesett Galfci
âban 1916. junius. 

46. KOLUMBAN Jânos. A harcteren kapott be
tegsegben itthon halt meg 1918. 

47 . KULIK Sândor. (A bodvaji hâmorhoz telepf
tett cseh szakmunkâs csalâd ut6dja.) Megsebe
si.ilve meghalt a Stryji tâbori k6rhâzban 1915. 



MOLNAR Sândor. Elesett a Karpatokban 
-zsoknal 1915. marcius. 

- . NEMET Andras. Fogsagba esett Uzsoknal, 
ohalt a taskenti tăborban 1915. 

- . NEMET Gergely. Fogsagba esett Uzsoknal. 
rendkfviil nagyerej(f legeny 1918-ban ellene 

uegi.ilt a Sziberiat ural6 magyargyulolo cseh le
_.onistak parancsnokânak, ezert lelottek. 

-i. NEMET Ferencz. Elesett Galfciaban 

tanislaunal 1914. okt. 

-- · PET6 Gergely. Elesett Galicia ban 
omarnonal 1915. marc. 

3. PET6 Janos (Rudolfe) szakaszvezeto. El
esett Galfciaban Monaszterzyskanal 1914. aug. 

- . PET6 BARABA.S J6zsef 6rvezet6. Elesett a 
vereckei szorosban 1914. dec. 

-5. PET6 Sandor (Martone). Elesett Zuchownal 
1915. januar. 

-6. SZAKACS Arpad tizedes. Elesett Galfciaban 
Wigodanal 1917. marc. 

57 . SZAKACS Gyula. Az elobbi Arpad testver
bccse. Sebesi.ilt Galfciaban dum-dum lăvestol , 

meghalt a nagyvăradi hadik6rhazban 1918. jan. 

58. ZSIGMOND Andras (Martone). Fogsagba 
esett a Karpatokban, meghalt a krasznojarszki fo
golytaborban 1916. febr. 

A pragai 2. gyalogezredbol: 

59. BORZOS Ilyes cigâny. Elesett Galiciaban 
1916. jan. 

60. BALOG Ferencz. Sebesi.ilt Galfciaban, itthon 
halt meg 1917. febr. 

A marosvasarhelyi 9-ik huszarezredbol. 

61. NEMET M6zes. Elesett az olasz fronton a 
Montell6nal 1918. j6n. A brass6i 2. huszarezred
bol. 

62. PET6 Rudolf. Sebesi.ilt Galfciaban, meghalt 
a szatmari hadik6rhazban 1915. 

63 . PET6 M6zes (KUTI). Sebesi.ilt Lengyelor
szagban, meghalt a munkacsi hadik6rhazban 
1916. apr. 

A 16. ti.izerezredbol. 

64. AKACSOS Ferencz. Olasz fogsagb61 1920-

ban jătt haza, a hataron sulyosan bantalamaztak, 
itthon belehalt. 

A csendorezredbOI. 

65. AKACSOS Lajos 0rmester. Elesett 
Gyimesbi.ikknel 1916. aug. 

66. AKACSOS Andras. Ta.bori munkas osztag

ban teljesftett szolgalatot, onnan mint idos kor

osztălyt leszereltek, bnkent jelentkezett front

szolgalatra, az orosz fronton veszett el 1916-ban. 

67. BALINT J6:i:sef. Mint 13 eves gyermek szol

galt Bi.ikkszadon, a torjai fi.irdo melletti harcok
ban halalos lbvest kapott. 

68 . BAL6 J6zsef (Gergelye). Mint polgari sze
mely keri.ilt român fogsagba, meghalt a fogolyta

borban 1917.jun. 

A kozseg haborus vesztesege: 

harcban elesett ................................. 29 

sebesi.ilten meghalt .. „ „ ... „ „ .... . „ „ .... 13 
fogsagban meghalt „„„. „„.„„„ .„„„„.9 

harc kăzben elt(fnt „ „ „. „ „. „ .„ ... „„ „ „ .5 

betegen meghalt „ „ „„ .. . „ „ „ .„. „ „ „ „ „ .4 

vasuti balesetnel meghalt „„„. „„„„ „.2 

jogtalanul lelOttek„„„ „„„„„. „ .. „„ „„.2 

jogtalan bântalmazas miatt .„„ .. „„.„„ l 

sorsa ismeretlen ...... .. .... .... ..... .... .. ...... 3 
osszesen„ .... .... „.„ ... „ ... . „ .... „ .......... . 68 

A habaru folyaman a hadba vonult her

manyi katonak szama ketszâz fole emelkedett, a 

veszteseget nezve, a harco16 csapatoknâl levok

nek tăbb mint 40%-a veszett el. Olcs6 volt az 

emberelet a granattepte foldon , a lbveszarkok ta

jekân, s most, amikor felevszazad mulva emleke

zem a bajtarsakr61, sz6lok az olasz foldben nyug
v6 PET6 J6zsef Imre fiar61, o 1917. aug. 31-en, 

mid6n dum-dum lăvestol sulyosan sebesi.ilten, a 
mindent beborft6 tuzben eltet kockara leve men
tett ki a t(izvonalb61. 
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A harctereken kiti.intetett hermânyi kato-
nâk. 

1. AFRA Gyorgy szakaszvezeto. Kis ezi.ist 
erem ketszer es bronzerem. 

2. AKACSOS Beniam orvezeto. Kis ezi.ist
erem. 

3. AKACSOS Denes. Kis ezi.ist es bronzerem. 

4. BABORSZKY Antal zaszl6s. Aranyerem. 

5. BAL6 Beniam. Kis ezi.ist- es bronzerem. 

6, BAL6 J6zsef (Lâszl6e). Nagy ezi.isterem. 

7. BAL6 Samuel hadnagy. Katonai erdemke-
. reszt, kis ezi.isterem ketszer, bronzerem. 

8. BODA Imre. Bronzerem. 

9. BOGDAN .Gyorgy. Bronzerem. 

10. CSOG Elek szakaszvezeto. Nagy ezi.isterem. 

11. CSOG Gergely. Bronzerem. 

12. CSOG Sandor (hegyi) szakaszvezeto. Kis 
ezi.isterem. 

13. GAL Andras. Nagy ezi.ist, kis ezi.ist- es 
bronzerem. 

14. KASSAI (KALAKA) Janos ormester. 
Bronzerem. 

15. NEMET Denes. Kis ezi.isterem. 

16. NEMET M6zes. Kis ezi.ist- es bronzerem. 

17. PET6 J6zsef (Rudolfe) tizedes. Kis ezi.ist
erem, nemet erdemkereszt, bronzerem. 

Az osszeallitâs nem teljes, rnivel az elha
lalozasok es okmânyok elka116dasa miatt tobb
nek az erdemfokozata nem volt biztosan megal
lapithat6. 

Gr6f TISZA Istvan miniszterelnok a ma
gyar kepviselohazban 1918. okt6ber 17-en bejelen
tette: - A haborut elvesztetti.ik. E rovid mondatban 
benne volt az orszag szethullasa es a hatârokon tul 
maradt magyarsag kisebbsegi sorsba jutâsa. 

A harctereken 156 esett fogsagba. Az 
oroszorszagiak a nagy birodalomban szetsz6rva, 
nagyobb reszt taborokban, masok mezogazdasa
gi es mas foglalkozasra kiosztva eltek. Legtâvo
labb CSOG Sandor (lmre fia) volt, a Bajkal-t6 
kozeleben, lrkutszkban, negy evig. 
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Nehâny feljegyzes a hadifoglyok ele 
1. PET6 Andras. 1914-ben Galicia 

tavolkeleti Csitaba vittek mezogazdasagi m 
ra. Az orosz forradalomban sok tarsaval belepc:: 
a KOLCSAK tengernagy ellenforradalmi fe 
hadseregebe, es abban jarta Mong6liat es Szibc
riat. 1918-ban a văros hadsereg elfogta, azok 
majdnem ket evig vittek elore-hâtra a harctere
ken. EzidObol emlekezik a haboru elfajult emba
telensegerol. Arnikor Oket a vorosok - minte"= 
700 embert - elfogtâk, egy mezore kisertek, ott ~ 
tisztek tanacsot tartottak feletti.ik, rovi,d volt a ta

nacskozas, a 84 magyart felreallitottak, az o!'l>
szokat tobb gepfegyverreI halomra lottek. A 
tâvolkeletre sodr6dott magyar hadifoglyokat az 
amerikai voroskereszt felkutatta, osszegyujtotte, 
atvittek Japanba, Nagaszakiba, onnan a voroske
reszt berelte nemet haj6n Hong-Kong, Singapiir, 
Colombo, Bombay, Aden, Szuez iitvonalon hat 
evi tavollet es 50 napi haj6iit utân 1920. novem
bereben megerkezett a trieszti kikotobe, onnan 
hat nap mulva Hermânyba. 

2. MOLNAR Gergely. 1915-ben Tur
kesztânba vittek mezogazdasagi munkara. A for
radalom idejen o is Oroszorszag egyik reszebol a 
masikba vet6dott, hatevi hanyattatâs utân az 
amerikai voroskereszt juttatta haza. 

3. MOLNAR Lajos. Atlott labbal keri.ilt 
fogsagba 1915-ben. Az Uralban erdei munkaval 
dolgozott. A forradalom kezdeten a foglyokat 
szabadon engedtek, de az orszagban foly6 harcok 
alatt nem lehetett hazaindulni. A foglyokr61 nem 
gondoskodott senki, mindenki ahogy tudott, ugy 
nezett megelhetes utân. Beallt haj6munkasnak, 
teherhaj6kkal jart le a Krimbol a tărok kikot6'k
be. 1919-ben belepett a văros hadseregbe, ket 
evig szolgalt, j61 megtanult oroszul, a masodik 
evben szazadparancsnok lett. 1921. tavaszân a 
sved voroskereszt Svedorszagon kereszti.il tette 
lehetove hazatereset. 

4. KOMPORAL Y M6zes szakaszvezeto. 
A Luck-Olykai pergotuzben eseu fogsagba , a 
sziberiai Irbitbe keri.ilt, ahol a tabor si.itădejeben 
dolgozott, itt alkalma nyilt, hogy a tâborban levo 
hermânyi foglyoknak elelmet juttasson. Aztân a 
Szimbirszk-i taborba vittek, onnan a szaratovi 



s0rgyarba keri.ilt. Szaratovb61 tobben megpr6bal-
oztak szokve hazaindulni, de a vorosok vonalan 

oem tudtak atjutni, kozben a cseh Jegionistak el
ogtak, es visszakisertek Kazanba, ott a szokesert 

meg akartak tizedelni Oket. Mindenre elszantan 
eijel rajtaiităttek az orsegen, lefegyvereztek, el
menekiiltek, nemsokara fogolycsere utjan johe
tett haza. 

5. AKACSOS Arpad. 1915 majusaban 
esett fogsagba. Harom evig a Donec-i szenba
nyakban dolgozott, megunta a sziinet nelkiili ne
hez munkat, 1918 tavaszan megszokott, es ket 
h6napi bujkal6 es nehez gyalogut utan ert hazai 
foldre. 

6. BAL6 G. J6zsef tizedes. 1915-ben 
fogtak el, az eszaki tenger Kola obol parti 
alexandrovszki taborba vittek, aho! tarsaival csa
toma- es Murmanszk vasut epitesen hârom es fel 
evig raboskodott. 1918-ban szabadult. 

Az olaszok a foglyokat taborokban oriz
tek, helyzetiik kielegito, sot egyes taborokban 
nagyon j6 sorsuk volt, munkara nem vittek. Ke
sobb, a haborus nehezsegek miatt az elelmet szu
kebbre szabtak, de igy is jobb helyzetben voltak 
azoknal, akik a forradalom alta! felforgatott Oro
szorszagban a belso haboru viharaiban eltek. 

A masodik vilaghâboruban a keleten fo
ly6 kiizdelem hangja 1944 nyarân mar athallat
szott a Karpatokon, az emberek csondes ejjele
ken hallgattâk a front tiizersegi szi.inetet nem ha
gy6 morajlasat. România 1944. aug. 23-an kile
pett a nemet szovetsegbol, nehany nap mulva 
megjelentek Erdovidek felett a ket front repi.iloi, 
s a h6nap utols6 harom napjan az egymast ero le
gi csatak miatt nem lehetett a mezore kimenni. 
Aug. 30-ân egesz nap legi csatak folytak Erdovi
dek felett. Egy nemet gep pil6taja Halashât felett 
az orosz Ratakkal folyt tUzharcban fejlovest ka
pott, onnan a gep delnek fordulva futott lefele, 
Barnahâg6n a szânt6făldek feletti dombkarejon 
nekifutott egy mozdithatatlan konek, azon felcsa
p6dva mintegy 300 meteres ivben a marhacsa
pasba vag6dott es Olt felrobbant. A robbanas a 
gep motorjât a Bi.ikkos-patakba hajitotta, a gep 
darabokra szakadt, gepagyuinak IOszere szetsz6-
r6dott, a pil6ta a vezetoi.ilesben elegett, a levente 

ifjak tiszteletadasa mellett ROZSONDA Y lel
kesz hosi halottat illeto szertartas mellett szept. 
2-an temette el. 

A front meg tavo! volt, amikor 1944 nya
rân a keleti Karpatokba felvonultattak az idosebb 
korosztalyu szekely hatârorzasz16aljakat. A her
manyiak es szomszed falusiak a 15.-be tartoztak. 
Oklandr61 indultak a Gyimesi-szoros kornyeke
re. Aug. 29-en a Rak6czi var vonalan tărtent az 
osszei.itkozes az oroszokkal. Aldomas patak 
egyik aganal, Farkaspall6nal BAL6 G. Denes el
esett, onnan az orosz tulero elol a front vissza 
kellett vonuljon. A zaszl6aljat kivontak a tuzter
bol, megkezdtek a visszavonulast Magyarorsza
gon at, az osztrâk hatâron, Als61endvanâl ert ve
get. Mivel a zaszl6alj nem akart Aus,ztriaba ât
menni, a beerkezo oroszok elott letettek a fegy
vert, onnan gyalog, a român hatârt61 vasuton jot
tek haza. 

1944. szept. 9-en erke.ztek az elso orosz 
csapatok Mâlnâsfiirdo felOI Nagybaconba, egy 
csapat Kisbaconba, onnan masnap elmentek. 
Akik a hadseregnel voltak, a hâboru vegen fog
sagba keriiltek, 1944. okt6bertol 1945. augusztu
saig hosszu vonatok vittek Oroszorszâgba a fog
lyokat. Hermanyb61 44 honved, 11 hatâror, 2 
csendor es 4 levente ifju volt egy-negy evig fog-
sagban. . 

1. BAL6 Andras (Samuele). Az Azori
tenger kozeleben, Irmino vâroska szenbanyajâ
ban dolgozott ket esztendeig. A nehez munka es 
a hiânyos taplalkozâs miatt csonttâ-borre fogyva 
jott vissza. 

2. BAL6 Lajos (GYORFl). A Krimbe, 
Jaltâba vittek, ott hegeszto mi'ihelyben dolgozott. 
1946-ban Jalta mellett, a livâdiai cari palota javi
tasi munkajân dolgozott, ahol a hâboru alatt 
ROSEWEL T amerikai elnok, CHURCHILL an
gol miniszterelnok es SZT ALIN orosz allarnfo a 
hires jaltai konferenciat tartottak. 

3. BARABAS Imre. 
4. AKACSOS Arpact. 
5. PET6 Janos (KUTI). Besztercenel es

tek fogsagba. Tobb fogolytâbor utân Foksanyb61 
inditottak Oroszorszâgba. PET6 Janos egy eros 
vaskapcsot szerzett, amit sikeri.ilt magaval vinni 
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es azzal menetkăzben a vasuti kocsi oldalab61 
harom deszkat lefeszitettek. Hajnalban az Adjudi 
allomas elott kiugrottak a kocsib61, ket korondi 
es egy almasi tarsukkal. A szăkest eszrevettek, a 
vonatot leallitottak, s az orseg geppisztolyainak a 
kărnyeket vegigsepro tiizeben sikertilt a hajnali 
sziirkiiletben a mezore kimeneki.ilni es ott tărăk
buzak6r6 csom6kba huz6dni, amig a vonat el
ment. BARABA.S elszakadt tarsait61, es a Karpa
tokon at harom nap mul va ·hazaert. AKACSOS 
es PETO negy nappal kesobb jăttek meg. Elmon
dottak, hogy amig az egyik tâborb61 a mâsikba 
kfsertek, az idosebb oroszok nem annyira, de a fi
atalok allati durvan viselkedtek, iităttek, rugtak a 
foglyokat, keves elelmet es vizet adtak. Az ige
nyesebb nemetek kăzi.il tăbben elpusztultak. 

6. BOGDAS Sandor (Janose). 
7. CSEKE Rudolf. A gyergy6ditr6i fo

golygyujtoben talalkoztak. Onnan Piatra-Neam~ 
(Karacsonyko) fele vittek, estere egy faluba er
tek, aho! az iskola a foglyok reszere ti.iskes dr6t
tal volt elkerftve. A foglyok nem fertek be az 
epiiletbe, egyreszi.ik az udvaron maradt ejjelre. 
Az orăk az udvaron levo t(fznel diszn6hust siităt
tek, s az alkalmat kihasznalva, megszăktek. A 
Karpatokon vegig nyolc napi gyaloguttal ertek 
haza. 

8. DEAK Perene. A Moszkva kărnyeki 
Mozsajszba vittek, aho! cementgyarban, majd 
romeltakarftasnal dolgozott. A foglyok az ehe
zestol tămegesen pusztultaR el, 150 fonyi cso
portjukb61 ket h6napi munka utan harmincketten 
tertek vissza a mozsajszki taborba. 

9. DENDERO Gyula tizedes. 
10. NEMET Vilmos. 
11. GAL Bela levente. DENDERO a ket 

fiatallal a raborban keriilt ăssze, az Uralba, a 
magnyitogorszki vasmuhiiz vittek, ott a hosszu ut 
alatti ehezestol es a kegyetlen hidegtol legyen
giilt fiatalok răvid ido alatt meghaltak. Gyula egy 
evig vasercbanyaban dolgozott, akkor elbocsa
tottak. 

12. PET6 Sandor (Rudolfe). Szekesfe
hervar kăzeleben fogtak el. Bergyicsevbe vittek, 
teglagyarban dolgozott, majd egy korondi tarsa
val - aki fazekasmester volt - korongot csinaltak 
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es agyagedenyeket keszitettek. 6ket egy iăve
dektol seriilt, de karba vett epiiletben tartottak, 
annak egy feliiletesen javftott reszet felfedezve a 
falat ejjel kibontottak, es Cit t.1.rsava! elmeneki.il
tek. Az elore kibujt harom tovabbjutott, 61c ahogy 
az utcara jutottak, oroszok. kezere keri.iltek, kik a 
foglyok szorult helyzetet kihasznalva, bakancsu
kat, kăpenyi.iket, hatizsakjukat elszedtek, es ugy 
elengedtek. Csak ejjel mehettek, a nappalt a fas , 
bokros helyeken tăltăttek. PET6 Sandor, mint 
juhaszember, a csillagok allasa utan tajekoz6dva 
vezette tarsait nyugat fele. A lakott helyeket el
keri.iltek, igy elelemhez nem jutottak, csupan a 
mezon talalt napraforg6maggal es az elhullott 
buzakalaszok szemeivel taplalkoztak. kilenc ejje
li (1t utan az ehezestol legyenglilt tarsasagot az 
egyik kolhoz birtokan az orăk elfogtak. Bekiser
tek a kolhozba es onnan egy kăzeli varoska băr
tănebe vittek . .Ertesitettek a rabort, mire az orseg 
utanuk ment, s a viszontlatas ărămere istenesen 
elvertek oket, Berdicsevbe erkezve hasonl6 fo
gadtatasban volt resziik. A szokesert bi.intetota
borba kerliltek, s mikor az uj szallasra megerkez
tek, az ismerkedes emlekere ott is allati m6don 
ugy megvertek oket, egy hetig labon jami sem 
tudtak. A bi.intetotaborban talalkoztak elszakadt 
harom târsukkal, oket mega szăkes napjan elfog
tak. Nehez munkaba âllitottak, vasutepitesnel, 
majd k6'bânyaban dolgoztattak. Negy ev mulva 
engedtek szabadon. 

13. GODRA L6rinc. Besztercenel fogtâk 
el, onnan gyalog a brass6i tâborba kisertek. Az 
(Iton az orăk embertelen, vad banasm6djat szen
vedtek vegig. Szaszregennel az egyik kăzeli falu
b61 val6 fogoly szăkni pr6bfilt, es beugrott az 
utmenti tanya mellekepi.iletebe. A lovas or utana 
vagtatott, es a tanyan lev61cet kezdte verni, hogy 
adjak elo. Ezalatt a fogoly az epiilet masik oldala
nal visszafutott a csapatba, a visszatero or felismer
te, a sorb61 kirantow1, es fejbelotte. Segesvâr t'ele 
menet az egyik falu hataran pity6kat astak, az ut 
melletti csom6b61 hârom fogoly szedett a kenyer
zsakjaba, ezert mind a hâromba belelottek. Lorinc 
is Magnyitogorszkban dolgozott hârom es fel evig. 

14. KOMPORAL Y Vilmos ormester. A 
Buda varanal kări.i lzart csapatokkal esett fogsag-



• Sztalingradig tart6 uton 6k is . kegyetlen 
est es szomjusagot szenvedtek. 1948 oszen 

' ti kocsi rakodasban egy lezuhan6 faronkt61 
~ctărest kapott, ket evig a voronyezsi es a ki
;rvi ·k6rhazban fekiidt, onnan a nyiregyhâzai k6r

ba szallitottâk, ott tovabbi ket evig volt keze
' alatt, amig labra allhatott. Jelenleg nyiregyhâ
· 1akos. 

15.NEMET Arpad (Janose). Lengyelor
szagban, Lublinnal fogtak el, a lengyel legi6 ka-

nâi kisertek Kazanyba. A 12 napig tart6 uton 
taposzta es s6s hal volt az elelmezes, de keves 
vizet adtak hozza, emiatt sokat szenvedtek. Negy 
evig ffireszgyarban, majd vasuti kocsi gyarban 
olgozott. 

16. NEMET BAL6 J6zsef. Vars6 alatt 
esett fogsagba. Vasutepitesne\ es az Uralban er
dokitermelesnel dolgozott kozel negy evig. 

17. PET6 Irnre (IMREFI). Borg6besz
tercenel esett fogsagba. Az egyik Nagybanya 
melletti kozsegben, midon a vacsoraosztasnal ka
pott etellel visszaindult, veletlentil atlepte a fog
lyok reszere kije!Olt ter hatarat, ezert az or ke
resztiillotte. A desi k6rhazban gy6gyult fel. 

18. T6KOS Imre levente. Mint 16 eves 
ifju kertilt a hâboru forgatagaba. 1944 oszen Er
dovidek hadszinterre valt, a falvakb61 a loszer
szallitâshoz fogatokat rendeltek ki - Hermanyb61 
hatot -, ol fogathoz levente ifjakat osztottak be: 
T6KOS Imre, NEMET Geza, BOER Sandor, 
PET6 Gyula, GAL Bela, a hatodik SZAKACS 
Gabor a sajat fogataval. 

T6KOS Imre, GAL Bela, BOER Sandor 
Als6oroszfalunal fogsagba kertiltek, onnan gya
log Brass6ba kisertek. Az uton alig kaptak elel
miszert, s a lakossagot, amelyik utkozben elel
met adott vagy akart adni, karddal, korbaccsal 
iitottek a kisero orok. Marosvasarhelyen az osz
szegyfilt varosiakra, akik ennival6t, gyiimolcsot 
adtak a foglyoknak, az orok lovaikkal rahajtot
tak, korbacsoltâk. Egy pekiizletbl51 kenyeret ad
tak a foglyoknak, bosszub61 az i.izlet kirakatabla
kât tortek ossze. 

T6KOS Imret a foksanyi gytljtotâborba, 
onnan Kazal).ba vittek, ahova egy h6napi ut utân 
erkeztek meg. Az uton az ehseg es a hideg ugy 

elbant veliik, hogy a foglyok egy resze a maga 
erejebol nem birt a vonatr61 leszallani. 
Kazanyban a rettenetes hidegben, ajt6, ablak nel
ktili barakkokba tettek oket. Kazanyb61 Kirgiziâ
ba, Cseljabinszkbe vittek. Az ehezes, a hideg es a 
durva banasm6d megtette a magaet, 1945 oszen 
csonttâ-borre fogyva, valamikor feher, de sziir
keve vâlt harisnyajaban, mezitlab erkezett haza. 
Cseljabinszkban sem lattak az6ta tobb szekely 
feher harisnyat. 

19.CSOG J6zsef (J6zsefe). Ausztriaban 
fogtak el a haboru utols6 napjan. Az uton 
gyergy6szarhegyi KORPOS Lajossal hordtak elo 
a konyhavagonb61 az etelt a kocsikba, s kăzben 
nem egyszer nyilt alkalom a szăkesre, melyet 
KORPOS szorgalmazott, de CSOG ugy veleke
dett, nem erdemes testi epsegiiket s talan eletiiket 
kockâra tenni, hiszen 3-4 het mulva ugyis elbo
csatjâk oket. Mostj6 alkalom van, hogy ingyenes 
utazassal egy kicsit szetnezzenek a Szovjetuni6-
ban. Mikor aztân a negyedik esztendoben az ehe
zestol mar haini jart beleji.ik a lelek, KORPO 
keseru gunnyal kerdezte meg CSOG-t61: Na, j6J 
sze jjelneztel-e ? 

20. KERESZTES Peter. Bukarestben la
kott, a roman hadseregben resztvett a hâboru ki
menetelere donto hatâsu sztâlingradi csatâban. 
ott esett fogsagba. Mezogazdasagi munkân es az 
olajkutaknal dolgozott, ahova 500 fogolytars.h 
keriilt. E csoportb61 nyolc h6nap mulva alig 
csontvazza valt ember volt eletben, a tăbbi 
ehezes tonkretette. Melleje a banasm6dot, 
lyent elszenvedtek, azt nem lehet elmo 
Negy ev utan szabadult. 

21. AFRA Gyărgy ormester. Az e 
laghaboruban szakaszvezeto. A gyfmesi 
ban megsebestilve kertilt fogsagba. Az eszak:i 
her-tenger parti Arhangelszben dolgozon 
evig. 

22. BAL6 G. J6zsef. A fegyv 
utân, Ausztriaban, Sankt-Păltennel fogtft 
Sopronkohidai taborba, onnan Kons 
tek. Az uton az ehezes mellett a szomjt1săg 
nozta. Az egy vagonba zsufolt 52 em 
ves vizet adtak fel. Konstancan haj6ra 
Novorosszijkszban tettek partra. Szenbă:::rrilb!:t:r.. 



dolgozott, bănyaomlast61 sulyos zuz6dast szen
vedett. K6rhăzba kiildtek, onnan vittek haza. 

23. HERMANY Janos. A Dunăntulon, 
Nagykanizsănăl fogtâk: el. Fogolyvonatuk 1945. 
majus 9-c!n a kurszki allomason allt, amikor a moz
donyok es a kozeli gyarak szirenainak hangjab61 
megtudtak, hogy a haboru veget ert. Kozel negy 
evig dolgozott a sztalinogorszki banyavideken. 

24. NEMET Lajos (HOSSZU). Az els6 
vilaghăboru alatt 1915-ben a Doberd6n az ola
szok fogtak el , akkor negy evet Olaszorszagban, 
most egyet Oroszorszagban tOltătt. Szinervar
aljanal fogtăk el Geza fiaval egyiitt. A foksani 
gyujt6taborban meg hat hermanyi fogollyal ke
riiltek ossze: BAL6 Andras (VIZI), KOMPO
RAL Y lmre, BOCSKOR Gyula, BAL6 J6zsef 
(hegyi), CSOG Janos (Janose), BOER lmre 
(Zsigmonde). Kurszkba szallitottak, 23 napi ehe
z6 es szomjaz6 ut utan erkeztek meg. Koziiliik 
hatan egy evet, CSOG Janos harom evet, BOER 
Imre kozel negy evet dolgoztak Oroszorszagban. 

Az Ausztriaba atment csapatokb61 tob
ben az amerikaiak es az angolok fogsagaba estek. 

25. BAL6 J6zsef (Gaspare). Az ausztriai 
Landeknel, a fegyverletetel utan jutott amerikai 
fogsagba. J6 elelmezest es banasm6dot kaptak, tet
szesiikre biztak, hogy maradnak, vagy hazatemek. 

26. BAL6 Fabian. 
27. KOMPOAALY Sandor (J6zsefe). A 

fegyverletetel utan, Villachnal fogtak el az ango
lok. Taborban voltak harom h6napig, akkor meg
szoktek es hazajottek. 

28. PET6 Rudolf (Janose) . 
29. BALOG Lajos (Andrase). A fegyver

letetel utan, Linz mellett fogtak el az amerikaiak. 
Atadtak az oroszoknak, ezek egy h6napig tăbor
ban tartottăk, onnan Oroszorszagba inditottak, 
azonban Maramarosszigetr61 visszavittek Sze
gedre, onnan elengedtek. 

A masodik vilaghaboru halottai: 

1. AKACSOS Bela (Lajose) csend6r6rmester. 
Eltl1nt 1944-ben, a Budapestnel folyt harcokban 
Iattak utoljara. 
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2. AKACSOS Ferencz. Az el6bbi Bela testver
occse. Meghalt a kurszki fogolytaborban 1947. 
dec. 

3. BAL6 Bela. Meghalt a szapohovai fogolyta
borban 1944. szept. 

4. BAL6 G. Denes. Elesett Gyimesben 1944. 
szept. 

5. BAL6 PETO Imre. Meghalt az egyik ukraj
nai taborban i945. marcius. 

6. BAL6 J6zsef (Ference). Elesett Szalardtelep 
felett 1944. szept. 

7. BENKO Sandor. A kijevi fogolytăborban 
volt ket esztendeig, onnan betegen jott vissza, itt
hon harom nap mulva meghalt 1945. dec. 

8. BOCSKOR Lajos. Az Als6vincere koltăzott 
Lajos fia. A roman hadsereg kătelekeben elesett 
Szlovakiaban 1944. dec. 

9. BOTAR Istvan. Elesett a Don-kanyarban 
1942.okt. 

10. FUTAT6 BALO Geza. Meghalt a harkovi 
fogolytaborban 1945. apr. 

11. GAL Beie Levente. Meghalt a magnyito
gorszki taborban 1944. dec. 

12. KALABER Andras. Mint allarni utort fogtak el 
Munkacs mellett 1944 6szen. Az6ta nyoma veszett. 

13. KERESZTES J6zsef. Mint roman katona 
eseu fogsagba. Meghalt a fogolytaborban 1944. 
dec. 

14. NAGY Denes (Andrase). A csalad 
Berethalomban elt, atszokott magyar teriiletre. 
Elesett Ukrajnaban 1944. majus. 

15. NAGY lmre (J6zsefe) . A csalad Hejjasfalvan 
elt, atszokotC magyar teriiletre. Elesett Galiciaban 
1944. szept. 

16. NEMET Bela. Megsebesiilt Palotailvana!, 
meghalt Nemetorszagban, az ingolstadti k6rhaz
ban 1945. marcius. 

17. NEMET Vilmos. Meghalt a magnyitogorszki 
fogolytaborban 1944. dec. 

18. OLTEAN J6zsef. Elesett Ungvar mellett 
1944. okt. 



19. PET6 Jakab . Elesett Gărgenyszentimrenel 
1944. szept. 

20. PET6 J6zsef (lstvane). Meghalt a kijevi fo
golytaborban 1945. marcius. V eletleniil atlepett a 
foglyok mozgâsâra kijelălt teriilet hatârvonalân, 
mire a reailszitott farkaskutyâk ăsszemarcangol
tâk, az or pedig puskatussal ugy ăsszeverte, hogy 
nehâny nap mulva belehalt. 

21. TANK6 Domokos. Român fogsâgba esett. 
Meghalt a foldvâri tâborban 1945. marc. 

22. ZSIGMOND J6zsef (Istvane). Eltunt Galici
âban Kolomeânal 1944. aprilis. Szâzaduk szem
ben oroszok, hâtulr61 partizânok tiizebe kertilt, 
ott bizonyâra elesett. 

23. BARTA J6zsef. Hadifogsâgban halt meg az 
egyik urali tâborban 1945. 

Magyarhermâny mâsodik vilaghâborus 
vesztesege. 

Harcban elesett .................. .. .. .... .......... 9 
a român hadseregben elesett ..... ..... „ . .. 1 
sebesiilesben meghalt... .... ..... .. .... .. .. „ .. 1 
harc kăzben eltunt.. ... ...... „ .. . .. • ........ „ .. 3 
fogsâgban meghalt .. „ .......... . „.„ . • ... .. . .. 9 
betegsegben meghalt .................. .... ..... 1 
ăsszesen ........ ..... .... ...... ...... ....... .. ....... 24 
A ket vilaghaboru alatt a kăzseg hataran 

nem voltak harcok, 1916. szept. 9-en erkezett 
egy lovasszâzad. 15 lovasb61 âll6 jâroriik felment 
a Kakukkhegy csucsra, onnan le a Feketehegy 
pusztajâra, ott osszeiitkoztek egy român csapat
tal , egy nemet es negy român elesett. A nemete~ 
visszateresiik utân jelentettek a halottakat BALO 
G. Janos bir6nak, o NEMET Albertet, NAGY 
Karolyt es CSEKE J6zsefet kiildte eltemetesiik
re. Sirjuk a puszta felso szelen keritessel es ke
resztfaval lett megjelălve . Az idOkăzben elkor
hadt keresztfa helyebe VERES Janos kisbaconi 
erdoor 1952-ben uj keresztfat allitott, es arra sa
jât fogalmazâsu verset irt. 

Jegyzet. 

I. A fUgglSpccsCtc.'i oklcvclct, mclycl RAK6cl l a Ploieşti mcllclli 
Stroesznc falu mcllctti tiiborban 1655. jUlius 28·3n adott ki, Cs az cgyhăz 
irallâniban volt lctCvc, 1942-hcn bcviuCk a scpsiszcntgyOrgyi SzCkcly 
Ncmzcti MUzcumba, onnan 1944 6si"~n a k0zclc<l6 front cl61 a mUzcum 

sok rCgistgCvcl cgyUU nyugalra mcnckitcuek. Cs 1945. mărcius 27-en a 
zalacgcrszcgi âllomâson bombatămadâssal clCgcll. Az oklcv~l ercdeli bc
jegy"esc Budapesten a Magyar Orszăgos Levellârban az Erdelyi Fcjcdel

mi Kanccllăriăb61 szărmaz6 Kinllyi Ktinyvck (Libri Regii) XXVI .. k<ilct 
587. lapjăn tallllhal6. Fenymasolata kczemben van. 

2. Sz. O. Vil. 189-1 92. 

3. DlENES l 6zscf cmlekiralanak kiadatlan rcszcben a kolozsvări Ăll. Lc
v~ltârban . 

4. Sz. O. IV. 407. 
5. Falusbfr6săgi Protokollum 1794. 
6. JAKAll-SZADECZKY: Udvamcly megyc toncncle. llp„ 1901 , 482-
483. 

7. Gr6fTELEKI Domokos: A szckcly hatartirseg ltirtcnclc. llp .. 1877. 4 . 
8. Anyakonyv Iii. I O. 
9. A kisbaconi ref. cgyh. irauâra. l/16. 
10. Gr6fTELEKI l)omokos: i.m. 20 1. 
11 . Anyakonyv 112.19. 

12. ORBÂN llalăzs: A szekclyfcild lefrăsa. I. 217. 

13. AGGHAzl es STEFAN: A vilaghăbonl. llp„ 1934, 212-213. 

Date privind istoria 
militară a unui sat 
din Secuime 
(1562-1945) 
(Despre lucrare) 

Lucrarea constituie capitolul de "istorie 
militară" al monografiei lui Janos MATHE, sen., 
şi discută aproape patru secole de evenimente 
militare, în special în perioada dintre 1788 şi 

1945. Pe baza metodicii utilizate lucrarea se si
tuează la limita istoriografiei tradiţionale , în ca
zul celor două războaie mondiale conţine până şi 
elemente de oral history. Perspectiva din care 
priveşte evenimentele, permite realizarea unei 
imagini deosebit de interesante. Prin luarea în 
evidenţă a sacrificiilor militare ale unui singur 
sat, prin soarta comunităţii care a avut pe toată 
durata în discuţie obligaţii militare, ni se dez
văluie o istorie a evenimentelor, determinată de 
priorităţi militare, care se îmbină organic şi cu 
istoria cotidiană: istoria Secuimii, o subregiune 
istorică de graniţă, graniţa răsăriteană a unor pu
teri est-central-europene. În anii trecuţi după 
elaborarea lucrării izvoarele istorice ale muhor 
date s-au pierdut definitiv, ceea ce îi conferă o 
valoare în plus. (Redactorul) 
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Data Concerning the Military 
History of a Village in 
Szekelyfold between 1562-1945 
(About lhe paper) 

The paper îs the chapter about ,,military 
history" of the monograph written by Janos 
MA THE, sen. and has in view almost four cen
turies of military history, specially lhe years 
between 1788 and 1945. On basis of lhe method
ology used the paper is to be placed between tra
ditional historiography, in lhe case of the two 
world wars it even contains elements of oral his
tory. The standpoint allows the creation of a very 
interesting image. By having in view the sacri
fices of a single village, by the destiny of lhe 
community, which during the whole period pre
sented in the paper had the obligation to under
take military service, we come to see a history of 
the events which was determined by rnilitary pri
orities which organically merge with everyday 
history: the history of Szekelyfold, a frontier sub
region, one of the eastern frontiers of Eastern
Central European powers. During the past years, 
after writing the paper, the historical sources of 
very many data vanished, thus conferring to this 
tempt a greater vaJue. (The editor) 
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I. abra Bodzavam. A regi vamhaz 265 



2. abra Bodzavam - Kalvaria (dl. Chitilă) . Az 1788-as sîrok a kapolnarom kortil fekUsznek, hantjaik nagyon ella
posodtak (keszUlt a Dr. FERENCZI Istvan iranyîtotta, pecsi Janus Pannonius Tudomanyegyetemr61 erkezett 

regeszhallgat6 csoport terepbejarasa soran)_ 

266 3. abra Id. MATHE Janos, ir6gepe 




