Heves vármegye vitézei:
Tisztek:
Kocsis Imre + zászlós Jacobeny csata 1916. júl. 6., Par Hau -i csata 1916. júl. 8.
Magura -vidéki csaták 1916. aug.: roham hőse aug. 18.
Orsovay Ede hadnagy Erdélyi román fronton 1916. nov. 12-én a volt m. királyi
8/III. népfelkelő zászlóalj 8.századának 4.szakaszparancsnoka
Djalu Masulni csúcs bevevése a románoktól Ó - Asszonyrét község
mellett keletre - I. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntették ki érte.
Ruttkay Ernő hadnagy a cs. és kir. 60. gyalogezredben - 15. hadosztály?.
1917. nyarán 30 óráig tartott ki az 1510 méter magas Pietra Rosa
megtartásával százada zászlósaként a századparancsnok, szakaszparancsnok nélkül az oroszok ellen. Erdély - Tölgyesi szoros
közelében. Maga vette át a századparancsnokságot
feljebbvalói eltünése után. Hősiességéért József főherceg
személyesen tűzte mellére az I. oszt. ezüst vitézségi érmet.
Uzonyi László tűzérhadnagy I. osztályú ezüst vitézségi érmét az olasz harctéren, a 6.
isonzói csatában, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért
kapta. 1916. aug. 6-án a volt 20. honvéd tábori tarackos ezred
I. ütegében szakaszparancsnok volt. Tüzelőállása a St. Gabrielle
völgyben Cotici falu alatt volt.
II. osztályú ezüst vitézségi érmét 1916. május 24-én,
a Mt. S. Michelen, a 124-es pont ellen intézett helyi akció
alkalmával kapta, mikor is, mint első tiszt ért el hadi sikereket.

GYŰJTÉS:
Szamosi László MÁV - felügyelő: Évtizedekig Füzesabonyban lakott, a MÁV -nál
dolgozott. Hozzátartozói Németországban élnek. Füzesabonyban
már senkije sincsen.
/Tasi János adatközlése alapján. /

Tiszthelyettesek és közlegények:
Ambrus János főtörzsőrmester volt a cs. és kir. 60. gyalogezredben. Részt vett az 1916.
júl. 3-án az isakowi ütközetben, mint gépfegyverosztagparancsnok.
A komorowka- veletniowi ütközetben - 1916. júl. 28-tól aug. 7-ig megakadályozta, hogy az oroszok az ezred hátába ne kerüljönek.
Kétszer terjesztették fel arany vitézségi éremre, de csak I. oszt.
ezüst vitézségi érmet kapta.
Antal Imre t. huszártiszthelyettes. A 29. dandár szolgálatában, a Horica szerb faluban
lévő ellenség felderítéséért tüntették ki először a II. o. ezüst vitézségi
éremmel. Komarownál az oroszok bekerítették csapatát. Antal,
mint összekötő felderítette az ellenséget, amiért az I. o. ezüst

vitézségi érmet kapta.Kolomeánál visszavonult a 29. dandár, mert
Kamionkánál frontjukat áttörték. Antal 35 lovassal 200 kozákot
megtámadott, visszavert és a támadás folytán a dandár és egy üteg
tüzérség nyugodtan elvonulhatott. Antalt vitéz bravúrjáért az
arany
vitézségi éremmel tüntették ki. Az északi harctéren egy
gyalogvisszavonulásnál egy előretolt állást reggel 7 órától
este 7
óráig tartott, amiért a bronz vitézségi érmet kapta. A Halics
környéki visszavonulás alkalmával 3 zászlóaljat ő vezetett be, majd
velük sikeres ellentámadást hajtott végre. Ekkor kapta meg
másodszor az I. o. ezüst vitézségi érmet. Kirlíbabánál három
szakasszal elfoglalt egy orosz előretolt állást, amiért a bronz
vitézségi érmet másodszor is megkapta.
Ceglédy Ádám a m. kir. 10. honvéd gyalogezred honvédje. 1915 febr.-ban a 7.századnál,
az orosz fornton szolgált Bobovánál. I. o. ezüst vitézségi érmet
kapott. Bonz érmét a Strypa-menti harcokban szerezte meg.
Ceglédy Péter a cs. és kir. 60. gy. e. t. őrmestere. Kétszer kapott dícsérő oklevelet, és
I. o. ezüst vitézségi érmet. II. o. ezüst vitézségi éremet is
megkapta. / Zwornika, Igristye-hegy, Doberdo, Tirolban Rovereton
Kirliba, Monte Bella /
Csery Lajos m. kir. csendőrőrmester I. oszt. ezüst vitézségi érmet kapott az 1915. szept.
30-án az orosz harctéren, Kalki környékén tanúsított hősi
magatartásáért az orosz katonák ellen.
Hollós János + t. szakaszvezető II. oszt. ezüst vitézségi érmet kapott 1916. szept. 30-án
tanúsított hősiességéért. Monte Grappa-i olasz tűzérség elleni
támadásban tanúsított magatartásáért az I.oszt. ezüst vitézségi
érmet kapta.
Kelemen István őrmester a 10. honvéd gyalogezredben. 1918. október 11-én az olasz
harctéren kapott parancsát teljesítve fenntartotta a
telefonösszeköttetést csapattestei között az olasz ágyútűz ellenére.
Vitézségéért I.oszt. ezüst vitézségi érmet kapott.
Kelemen János t. őrmester a m. kir. 5. honvédhuszárezrednél. Megszaítás nélkül 46
hónapot töltött a harctéren. A Duklai -szorosnál 92 oroszt
fogott el
1915 májusában, amiért I. oszt. ezüst vitézségi érmet kapott.
Bukovinai Laus-kapujának nevezett pontnál az oroszok
ellen
tanúsított vitézségéért a bronz -érmet kapta. 1917. aug. 17iki
Bukovinai Stermina nevű magaslat visszafoglalásakor
tanúsított
magatartásáért a II. oszt. ezüst vitézségi érmet kapta.
Koroknai Ferenc v. tiszthelyettes, ezrede 6. hadtestének 27. gyaloghadosztály
lovasságában. 1915 aug. végi Podhorce községnél tanúsított
hősiességéért I. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 1915.
májusában a Kárpátokból való előnyomulás alkalmával százada a
4. hadtestben, mint hírszerzőkülönítmény működött. Chyrowig
városánál tanúsított hősiességéért II. oszt. vitézségi érmet kapott.
1918. szeptemberében ezrede az olasz fronton a 6. lovashadosztály
kötelékébe tartozott. Egy éjszakai olasz támadás visszaveréséért I.
oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.
Zagyvai Péter t. őrmester a 10. honvédgyalogezred 2. zászlóaljánál. 1918 októberében a
Hétközség -fennsíkján, a Sasso- Rossó -vonalon tanúsított
hősiességéért I.oszt. ezüst vitézségi érmet kapta.

Magyar Frontharcos Mozgalom:
Antal D. Sándor vendéglős. ∗ 1880-ban Füzesabonyban. Lakik Füzesabonyban Baross
út 8. Bevonult a 60. honvéd gy. ezredhez Egerben. A háború alatt 1914 szept-től az orosz
harctéren küzdött. Egyszer megsebesült, kétszer megbetegedett. 1916. júl. 5-én
hadifogságba esett, ahonnan 1918 márc-ban tért haza. Felesége Hanyi Rozál. Gyerekei:
Magda és Sándor.
Kitüntetése: Kcsk. -Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Antal János (Kurcel) gazdálkodó, fuvaros. ∗ 1894-ben Füzesabonyban. Lakik
Füzesabonyban, Templom út 23. Bevonult a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerben, később
a 34. gy. ezredhez osztották be. A háború alatt 1915. júl. 1-től az olasz harctéren küzdött.
1915. júl. 25-én hadifogságba esett, ahonnan csak 1919 novemberében tért haza.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Csanády József igazgató, tanító, szakaszvezető. Lakik: Füzesabonyban, Széchenyi út 3.
Bevonult a cs. és kir. 34. gyalogezredhez Kassán. Ezrede kötelékében 1915. januárjától
mint lövész, telefonista és szanitéc az orosz és olasz harctéren teljesített frontszolgálatot.
Résztvett a Galíciai és a kárpáti harcokban.
Kitüntetései: - I. oszt. ezüst vitézségi érem, Br. Vit. é., Kcsk., Heé., Szanitéc Br., Német
II. o. Ezüst Vit. é. Az Országos Frontharcos Szöv. rendes tagja.
Darvas Sándor kereskedő, tizedes. ∗1880-ban Füzesabonyban. Lakik: Gyöngyösön,
Hanisz tér 2. Bevonult a 10. honvéd gy. ezredhez Miskolcon. A háborúban 1914 aug-tól
az orosz harctéren küzdött. Résztvett Przemysl várának védelmében s 1915. márc. 22-én
a vár feladásakor hadifogságba esett. Fogságából harmadmagával szökve 1918. aug-ban
tért haza.
Kitüntetése: - Kcsk. - Az országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Ficzere László főkáptalani mérnök, e. e. hadnagy. ∗ 1895-ben Füzesabonyban. Lakik:
Egerben, Deák F. u. 33. Bevonult a 2/51. honvéd tűzérezredhez Versecen 1915. máj. 15én. Ezrede kötelékében 1916 márciusától orosz harctéren küzdött, résztvett - mint
felderítő tiszt - a Brusilov offenzíva elleni harcokban, ahol megsebesült, s 1916 jún. 23án hadifogságba esett.
Kitüntetései: Kcsk. - Seb. é. egy sávval. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes
tagja.
Ficsor László kerékgyártómester. ∗ 1874-ben Hevesen. Lakik Füzesabonyban. Bevonult
a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerben. Később a 9. honvéd gyal. ezredhez osztották be. A
háború alatt 1914 aug-tól orosz harctéren küzdött. Megsebesült, kétszer megbetegedett.
Az összeomláskor szerelt le.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Gaál Gáspár cipészmester. ∗1890-ben Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban. Bevonult
az utászzászlóaljhoz Komáromban. A háború alatt 1914. aug. 1-től Póla, Lemberg,
Brody, Bukovina, Csernowitz, délen Tirolban és a Doberdón mint utász teljesített
szolgálatot. Megsebesült, s betegséget is szenvedett. Az összeomlás után szerelt le.
Felesége Lehóczky Mária, gyermekei: János, Lajos, és Anna.
Kitüntetései: Br. Vit. é. , Kcsk. , Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Gaál János ny. vasutas, tizedes. ∗ 1886-ban Szihalmon Borsod megyében. Lakik
Füzesabonyban. Bevonult a cs. és kir. 60. gy ezredhez Egerben. A háború alatt 1914 aug-

tól az orosz harctéren küzdött. 1915. nov. 15-én a vasúthoz felmentették.Frontszolgálata
alatt 6 héten át beteg volt. Felesége Tassi Margit, gyereke Sándor.
Kitüntetései: II.o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. , Kcsk. - Az Országos Forontharcos Szövetség
rendes tagja.
Gecse János érseki uradalmi kertgazda. ∗ 1873-ban Feldebrőn. Lakik: Füzesabonyban Szikszópusztán. a 10. honvéd gy. ezredhez Miskolcon. A háború alatt 1916. jan. 15-től az
orosz harctéren küzdött. 1916 jún. 16-án hadifogságba esett, ahonnan 1918 febr-ban tért
haza.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Dr. Haranghy Lajos orvos, tart. hadnagy, átminősítve tart. segédorvos. ∗ 1894-ben
Besenyőtelken. Lakik Füzesabonyban. Bevonult a 10. honvéd gya. ezredhez Miskolcon,
melynek kötelékében 1915 májustól - mint szakaszparancsnok -az orosz harctéren
küzdött. 1915 május 25-én orosz hadifogságba esett, ahol 37 hónapot töltött.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja s a
besenyőtelki csoport szervezőtisztje volt négy éven át.
Hegedűs Béni cipészmester. ∗ 1898-ban Füzesabonyban. Lakik Füzesabonyban, Kossuth
u. 22. Bevonult a cs. és kir. 60. gy ezredhez Egerben. Ezrede kötelékében 1918 májustól
az olasz harctéren küzdött. 1918 nov. 1-jén olasz hadifogságba esett, ahonnan egy év
múlva tért haza.
Kitüntetései: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Hoch Mózes kereskedő, őrmester. ∗ 1882-ben Tiszakarácsonyfalván. Lakik
Füzesabonyban. Bevonult a 85. gy. ezredhez Máramarosszigeten. A háború első
napjaitól az orosz harctéren küzdött, míg 1914. szeptember 13-án hadifogságba nem
esett, s csak 1920. aug-ban tért haza.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Kaldon Károly nyug. főgépész. ∗ 1880-ban Tófalun. Lakik: Füzesabonyban. Bevonult a
10. honvéd gy. ezredhez Miskolcon. A háború alatt 1914. okt. 28-tól az orosz harctéren
küzdött. Résztvett Przemysl várának védelmében, ahol 1915. márc. 22-én hadifogságba
esett, ahonnan 1918-ban tért haza. Felesége: Krisztián Jolán, gyerekei: Ilona és Irén.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Kaló János gazdálkodó. ∗ 1890-ben Füzesabonyban. Bevonult a cs. és kir. 15.
huszárezredhez Miskolcon. A budapesti 1. honvéd huszárezrednél is teljesített
szolgálatot. A háború alatt 1914. aug-tól az orosz harctéren küzdött. Háromszor meg is
sebesült. 1918. nov. 28-án szerelt le.
Kitüntetései: Br. , Vit. é. kétszer, Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes
tagja.
Vitéz Máthé Domokos vasúti fűtő, szakaszvezető. ∗ 1891-ben Homoródszentpéteren,
Udvarhely megye. Lakik: Füzesabonyban, Szihalmi út 17. Bevonult a cs. és kir. 82. gy.
ezredhez Bécsben. A háború kitörésétől az orosz, 1916. októberétől a román harctéren
küzdött. Háromszor meg is sebesült. Az összeomláskor szerelt le. Felesége: Gál Rozália,
gyerekei József, Irén, Julianna, Mária, Erzsébet, Ilona
Kitüntetései: I. o. Ez. Vit. é. , II. o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. , Kcsk., Seb. é. , Heé. - Az
Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Molnár István faesztergályos. Lakik Füzesabonyban, Mátyás király u. Bevonult a cs. és
kir. 60. gy. ezredhez Egerben. A háború alatt 1915 jan 1-től az orosz harctéren küzdött.
1915. máj. 9-én hadifogságba esett, ahonnan csak 1921 októberében tért haza. Felesége:
Raboczki Erzsébet, fia István.
Kitüntetése: Kcsk. - A Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.

Molnár János gazdálkodó, őrvezető. ∗ 1880-ban Füzesabonyban, Kerecsendi út 41.
Bevonult a 10. népfölkelő honvéd gy. ezredhez Egerben. A háború alatt 1914. nov. 4-től
az orosz harctéren küzdött. Résztvett Przemysl várának vádelmében, ahol 1915. márc.
22-én hadifogságba esett, ahonnan 1918-ban tért haza.
Kitüntetései: Kcsk. , Heé., - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Nagy János középbirtokos. ∗ 1886-ban Füzesabonyban. Lakik Füzesabonyban, Hunyadi
u. 48. Bevonult a cs. és kir. 60. gy ezredhez Egerben. Ezrede kötelékében 1914. aug-tól az
orosz harctéren küzdött. Több nagy ütközetben vett részt. Meg is sebesült. Felesége:
Kóródi Teréz, gyerekei Margit és Rozália.
Kitüntetései: Kcsk. , Seb. é., Hé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Papp Imre műasztalos. ∗ 1897-ben Szikszón. Lakik: Füzesabonyban. Bevonult a 9.
honvéd gyalogezredhez. 1916-tól a 13. honvéd gy. ezred kötelékében teljesített
szolgálatot. Kiképzése után 1915 novemberétől az orosz, román, olasz és francia
harctéren küzdött. Az orosz, majd a román fronton is megsebesült. Az összeomláskor
szerelt le. Felesége: Hídvégi Ilona, gyermekei Margit és Klára.
Kitüntetései: II. o. Ez. Vit. é., Br. Vit. é. Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos
Szövetség rendes tagja.
Papp Zsigmond földműves, tizedes. ∗ 1895-ben Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban.
Bevonult a cs. és kir. 65. gy. ezredhez Munkácson, 1914-ben. A háború alatt 1914 aug-tól
az orosz harctéren küzdött. Kétszer meg is sebesült. Az összeomláskor szerelt le.
Kitüntetései: II. o. Ez. Vit. é. Br. Vit. é. , Kcsk., Seb. é., Heé. - Az Országos Frontharcos
Szövetség rendes tagja.
Rimek Géza pékmester. ∗ 1890-ben Hámoron. Lakik: Füzesabonyban, Cserkész u. 12.
Bevonult a 25. cs. és kir. gy. ezred géppuskás osztagához Losoncon, 1915. aug. 15-én. A
háború alatt 1915. decemberétől orosz, 1916 augusztusától olasz hadszíntéren küzdött.
Egyszer súlyosan, egyszer könnyebben megsebesült. Az összeomláskor szerelt le.
Felesége:Barta Borbála, gyermeke: Géza.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Sári István gazdálkodó. ∗ 1892-ben Füzesabonyban, Szihalmi u. 1. Bevonult a cs. és kir.
60. gy. ezredhez Egerben 1917-ben. Ezrede kötelékében 1917 júliustól a román
harctéren küzdött. Az összeomláskor szerelt le. Felesége: Gulyás Rozália, gyermekei:
István és Adorján.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Sári János földműves. ∗ 1886-ban Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban, Levente u.
42. Bevonult a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerben. A háború alatt 1914 aug-tól 1915 nov.
30-ig az orosz harctéren küzdött. Kétszer meg is sebesült. Felesége: Mondok Rozália,
gyermekei: Sándor, István, János, Margit, Ilona, Béla, Béni.
Kitüntetései: Kcsk., Seb. é., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Seress László szobafestőmester, őrvezető. ∗ 1895-ben Füzesabonyban. Lakik: Egerben,
Csiky S. u. 17. Bevonult a cs. és kir. 60. gy ezredhez Kuttenbergben. A háborúban 1915
júl-tól 1916 jún-ig orosz és olasz harctéren küzdött. Az összeomláskor szerelt le.
Résztvett a Jaglovica, Tanopol, BucaeStanislav melletti, délen az isonzói csatában. 1916
jún. 9-én orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918 márc-ban tért haza.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövezség rendes tagja.
Szabó István gazdálkodó. ∗ 1874-ben Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban, Mátyás
kir. u. 29. Bevonult a 9. honvéd gy. ezredhez Kassán. A háború első napjaitól orosz,
1916-tól román harctéren küzdött. Az összeomláskor szerelt le. Részt vett a nagy galíciai
ütközetekben s a románok kiverésében. Felesége Kaló Franciska.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.

Szabó Vendel kéményseprőmester, tizedes. ∗ 1891-ben Völgyi -falun, Zala megye. Lakik:
Füzesabonyban. Bevonult a 33. tábori tűzérezredhez Komáromban. A háború első
napjaitól az orosz és olasz harctéren küzdött. Az összeomláskor szerelt le. Résztvett a
Kárpátokban, Luublin, Bestlitovsk, Brody, Zaleszczyk, Lukavecz, Lemberg környéki
csatákban, délen Görz bevételénél, Udine, Santa Lucia melletti ütközetekben. Felesége:
Zágh Mária, gyermekei: István, László, János.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Szánthó Gyula gazdasági felügyelő, e. e. főhadnagy. Lakik: Budapesten, Nürnberg u. 19.
Bevonult a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerbe. 1915 februárjától 1918 decemberig az
orosz, román harctereken teljesített szolgálatot megszakítás nélkül. Kezén lábán
súlyosan megsebesült. Kitüntetései: Ez. és Br. Signum Laudis kardokkal, Br. Vit. é. ,
Tiszti Vöröskereszt, Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövatség rendes tagja.
Tasi András földműves, tizedes. ∗ 1888-ban Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban.
Bevonult a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerben. A háború első napjaitól az orosz
harctéren küzdöttmíg 1915 júniusában hadifogságba nem esett, ahonnan 1918
szeptemberében tért haza. Résztvett a galíciai, lublini ütközetekben.
Kitüntetései: Kcsk. , Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Zele Antal földműves, szakaszvezető. ∗ 1887-ben Füzesabonyban, Temető u. 8. Bevonult
a 12. huszárezredhez Aradon. Ezrede kötelékében 1914 aug-tól az orosz, 1916-tól a
román, 1917 jan-tól az összeomlásig az olasz harctéren küzdött. Résztvett a Komarov,
Lemberg környékén, A Tölgyesi -szorosban és Piave mentén dúló csatákban.
Kitüntetései: II. o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos
Szövetség rendes tagja.
Zsigmond Adolf
mészárosmester, főtűzér. ∗ 1897-ben Füzesabonyban. Lakik:
Mezőtárkányban. Bevonult a 15. tűzérezredhez Miskolcon, melynek kötelékében 1916
szept-től az orosz, 1918 ápr-tól máj-ig mint felderítő altiszt az olasz harctéren küzdött.
Résztvett északon Stanislav, délen Asiago környéki ütközetekben, könnyebben
megsebesült.
Kitüntetései: II. o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. Kcsk. , Heé. - Az Országos Frontharcos
Szövetség rendes tagja.

Heves vármegye: Heves vármegyei adattár/ Hedry Lőrinc
vitéz Boross Gábor, Ruttkay Ernő, Uzonyi László, Orsovay Ede, Antal Imre, Czeglédi
Péter, Kelemen István, Czeglédi Ádám, Tóth Mihály, Máté Domokos, Zagyvai Péter
Antal László 419 p.
Kereskedő, Hangya ü. vezető, Füzesabony. 1895-ben Füzesabonyban született. Iskoláit
elvégezvén földműveléssel foglalkozott. 1928 óta a Hangya fiók üzletvezetője. A
temetkezési egylet elnöke, közs. képviselőtest. tag. Első neje Antal Julianna volt,
másodszor Hidvégi Terézt vette feleségül, kinek édesatyja hősi halált halt. Leányuk
Margit.
Bélteky Ferenc 431 p.

Ny. pénzügyőri fővigyázó, Füzesabony. 1885-ben régi erdélyi családból
Marosvásárhelyen született. Iskoláit szülőhelyén végezte és fiatalon állott pénzügyi
szolgálatba. 1922-ben mint fővigyázó vonult nyugalomba. A világháború alatt a
hatvankettedik gyalogezredben teljesített szolgálatot mint tizedes és az orosz fronton
harcolt, ahol 1914-ben megsebesült. A K. cs. k. és jub. emlékérem tulajdonosa. Neje:
Simon Mária. Gyermekei: Béla, Márta és Lottika.
Berecz András 432-33 p.
Vegyeskereskedő, Sarud. 1894-ben Sarudon született, a keresk. pályára lépett, a
szakmát Füzesabonyban tanulta. 1914-ben hadbavonult, az orosz, majd az albán
fronton harcolt. 1922-ben Tiszalökön a Hangya szolgálatába került, 1923-ban Sarudra
hívták meg, ahol 7 évig vezette a szövetkezetet. 1928-ban alapította üzletét. Neje: Takács
Emerencia. Gyermekei: Andor, Margit, Ilonka.
besenyei Szabó Katalin 435 p.
Magánszülésznő, Füzesabony. Besenyőteleki születésű nemesi család leszármazottja,
predikatuma 1636-ban kelt. 1913-ban Debrecenben jeles eredménnyel és ösztöndíjjal
végezte a bábaképzőt. A budapesti I. sz. nőgyógyászat klinikáján működött egy évig,
majd hadikórházban sebesülteket ápolt. A br. hadiérem tulajdonosa. 1919 óta
Füzesabonyban folytat magánprakszist.
vitéz rákosi Baross Gábor 442 p.
Ny. honv. őrnagy, Füzesabony. Atkáron 1887-ben született, nemesi család
leszármazottja. A nagyváradi hadapródiskolát végezte. A világháború alatt az orosz,
olasz és román frontokon harcolt. Háromszor sebesült meg. Kitüntetései: 2 katonai érd.
ker., ezüst és bronz Sign. Laud. a kardokkal, K. cs. k., háborús e. é., két sávos sebesülési
é., rokkant jelvény, és koronázási jub. emlékérem. 1936-ban avatták vitézzé. 1934-ben
vonult nyugalomba. A Füzesabonyi Frontharcos Főcsoport elnöke. Neje: nagytétényi
Papp Rozália.
nagykereki Csanády József 447-48 p.
Igazg. tanító, Füzesabony. Hejőcsabán 1895-ben született. Elődei nemességüket 1690-ben
nyerték. Tanítói és jegyzői családból származik. A középiskolát Miskolcon és
Gyöngyösön, a képzőt Egerben végezte. Oklevelet 1919-ben szerzett. Közbeeső
állomáshelyei után 1928-ban került Füzesabonyba, 1929 óta igazgató. A világháború
alatt a lengyel, orosz és olasz fronton harcolt, őrmesteri rendfokozattal szerelt le.
Tulajdonosa a nagy ez., kis ez. és br. vit. éremnek, a K. cs. k.-nak,a seb. é.-nek, a II. o. ez.
német ér.-nek, a bronz sanitéz éremnek és a háborús e. é.-nek. Neje: Golarits Lola,
gyermekei: László és Katalin.
vitéz Czeglédi Péter 454 p.
Gazdálkodó, Füzesabony. 1890-ben Füzesabonyban született, ott is járt iskolába. Utána
atyja mellett gazdálkodott, majd államvasúti alkalmazásba lépett. 1911-ben tényleges
katonai szolgálatra vonult be, s csak a világháború után, 1918-ban szerelt le. A szerb,
orosz, román és olasz fronton harcolt, rendfokozata őrmester, kitüntetései: két nagy ez.,
két kis ez., és bronz vit. é., K. cs. k. és 1913 évi mozg. emlék é. Leszerelése után ismét a
vasútnál szolgált, 1922-ben vonult nyugalomba. 1921-ben avatták vitézzé, amikor is 20
kat. hol vitézi telket kapott. Az Állatsegélyező Egylet elnöke, volt levente oktató, közs.
képviselő. Neje: Gulyás Mária, leánya: Mária.
Durzó Béla 463 p.
Segédjegyző, Füzesabony. 1905-ben Bélapátfalván született. Középiskolát Egerben, a
jegyzői tanfolyamot Nyíregyházán végzett. Pályafutását Bélapátfalván kezdte, majd
Magyarmecskén, Viszneken működött, 1929 óta Füzesabony s. jegyzője. A Tűzoltó

Egyesület parancsnoka, 1931-ben végzett tűzoltó tiszti tanfolyamot.. A Kaszinó vaál.
tagja. Nagyatyja Kovács Gábor az orosz fronton hősi halált halt.
Feuerstein Bertalan 477 p.
Bor- sör - és szesznagykereskedő, Füzesabony. 1893-ban Radostyán született. Iskoláit is
Radostyánban végezte, majd kereskedelmi pályára lépett és édesanyja mellett fejlesztette
szakismereteit. 1919-ben Füzesabonyban lett önálló és azóta tartja fenn bor- sör- és
szesznagykereskedését. A községi képviselőtestület virilis tagja, az izraelita hitközség
volt pénztárnoka. Neje Goldschild Eszter, gyermekei: Magda polgári tanuló. Sógorai
Goldschild Lipót és Mór az orosz ill. olasz fronton hősi halált haltak.
Ficzere László 477 p.
Főkáptalani uradalmi mérnök, Eger. Füzesabonyban született, középiskoláit Egerben,
műegyetemet Budapesten végezte. Az egri főkáptalani uradalomban lett mérnök. 1915ben az orosz frontra került, 1916-ban fogságba esett. Neje Ridarcsik Márta. Gyermekei:
Imre, László és József.
482-83 p. Füzesabony
Gál Marton 483-484 p.
Gazdálkodó, Füzesabony. 1889-ben Füzesabonyban született, ott is járt iskolába. Utána
atyja mellett gazdálkodott, aki virilis községi képviselő volt. Ő maga a világháború alatt
az északi és adéli hadszíntéren harcolt. Ma 72 hold ura, községi képviselőtestület tagja
virilis jogon. Felesége Császár Julianna, gyermekei: József, Szidónia, Mariska és Irénka.
Fivére Gál András és sógora Császár Imre hősi halált haltak.
Gál Imre 485 p.
Gazdálkodó, Füzesabony. 1892-ben Füzesabonyban született. 1913-ig atyja mellett
gazdálkodott, majd tényleges katonai szolgálatra vonult be. Ott érte a világháború
kitörése. A szerb és olasz fronton harcolt. 1915-ben megsebesült, rokkanttá vált. 1918ban szerelt le. Kitüntetése K. cs. k. 1919 óta önálló, 60 holdján belterjesen gazdálkodik.
Községi virilis képviselő. Fivére András hősi halált halt. Neje: Hegedüs Margit.
Gyermekei: Imre, Péter, András, József és Sándor.
Grünblum Bernát 493 p.
Kereskedő, Füzesabony. Miskolcon 1896-ban született, iskoláit elvégezvén
kereskedősegéd lett. 1919-ben Miskolcon üzletet nyitott, 1926-ban telepedett le
Füzesabonyban, ahol szatócsüzletet létesített. Neje: Windt Szerén. Gyermekei: Ibolya és
Klárika. Sógora a világháborúban hősi halált halt.
Gulyás Benedek 493-94 p.
Asztalos mester és temetkezési vállalkozó, Füzesabony. 1878-ban Füzesabonyban
született. Iskoláit elvégezvén szülőhelyén szabadult fel az asztalosiparban. Hosszabb
külföldi tanulmányút után 1902-ben asztalosüzemet és temetkezési vállalatot alapított. A
világháború alatt orosz hadifogságba esett. Volt községi képviselő, testületi tag,
iparosköri elnök, iskolaszéki világi elnök. Első neje: Guba Katalin volt, másodszor Rogó
Katalint vette feleségül. 1934-ben elhúnyt. Gyermekei: László, Géza és Erzsébet.
Gulyás János 494 p.
Gazdálkodó, Füzesabony. 1875-ben Füzesabonyban született. Iskolái végeztével
gazdákodni kezdett, majd tényleges katonai szolgálatra vonult be. Leszerelése után ismét
gazdálkodott, 1914-ben hadbavonult. Az orosz fronton hadifogságba esett, 1918-ban
került haza. Évek óta visz szerepet a közigazgatásban, jelenleg közgyám. Első felesége
Csiszár Julianna. Másodszor Baross Terézt vette feleségül. Gyermekei: Sándor, Rozália,
Mária, Margit.
Heller Elek 504 p.

Terménykereskedő, Füzesabony. 1901-ben Eperjesen született. Középiskoláit Eperjesen
és Miskolcon végezte. A kereskedői pályára édesatyja mellett készült, majd
magántisztviselő volt. 1929 óta önálló, 1935 óta az Agrág k.f.t. beltagja. Az Izraelita
Hitközség gondnoka. Fivére H. Ernő az olasz fronton hősi halált halt. Neje: Schwartz
Anna. Gyermekei: György és Ferenc.
Hídvégi Imre 507 p.
Korcsmáros, Füzesabony. Füzesabonyban született. Iskolái végeztével atyja mellett
gazdálkodott és a korcsmában segédkezett. 1911-ben tényleges katonai szolgálatra
vonult be és 1918-ig szolgált. A világháború alatt orosz és román frontokon küzdött, a
K.cs.k. tulajdonosa. Unokaöccse H. Imre hősi halált halt. 1911-ben vett át atyja
üzletének vezetését, amely már 1856 óta áll fenn. Neje: Mária, gyermekei: Imre és
Mária.
vitéz Kelemen István 527 p.
Villanyszerelő mester, Füzesabony. 1892-ben régi hevesi családban született. Iskoláit
Egerben végezte, majd a budapesti technológián járt és a villanymotorokról oklevelet
nyert. Az egri villamostelepen felszabadult és szaktudását Egerben és Budapesten
fejlesztve, 1921-ben lett Füzesabonyban önálló. Hosszú időn keresztül az Iparoskör
választmányi tagja volt és 1934 óta elnöke. A világháborúban a 10. honvéd gyalogezred
kötelékében szolgált és mint őrmester az orosz, román és az olasz harctereken küzdött.
1914-ben megsebesült. A nagyezüst, kétszer a bronz vitézségi érem, K.cs.k., sebesülési
érem, és háborús emlékérem tulajdonosa. 1928-ban lett vitézzé avatva. A helybeli
frontharcos főcsoport vezetőségi tagja. Felesége: Kovács Anna, gyermekei: István
gimnazista és Márta.
Dr. Kék Lajos 528 p.
Községi MÁV, OTI orvos, Füzesabony. Budapesten 1984-ben született. Atyja ügyvéd
volt, az Országos Tűzoltó Szövetség elnöki tisztjét viselte. Ő maga Kalocsán végezte a
kötépiskolát, orvosi diplomát Budapesten 1920-ban nyert. Fővárosi kórházakban
működött. 1921-ben Füzesabonyban nyitott rendelőt. A községi képviselőtestület és a
róm. kat. egyháztanács tagja, a frontharcos szövetség alelnöke stb. A világháború alatt
az orosz és olasz frontokon harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Signum. Laudis a
kardokkal, kisezüst vit. érem, K.cs.k., magyar és osztrák háborús emlékérem.
Emléklapos hadnagyorvos. Neje: mogyorósi és bánóczi Hlavathy Ilona.
vitéz Kocsis Imre 537 p.
Kántortanító, okl. polg. iskolai tanár, Füzesabony. Rékáson, 1891-ben született.
Czegléden végezte a középiskolát, Egerben a tanítóképzőt, tanári oklevelet Budapesten
nyert. Pedagógiai pályafutását Makláron kezdte, Besenyőszögön érte a világháború
kitörése. A szerb, orosz, román és olasz frontokon harcolt. T. hadnagyi rendfokozattal
szerelt le, mint a nagyezüst, kisezüst, _é, Br. v. é., K.cs.k., és a III.o. német emlék é.
tulajdonosa. A háború után Füzesabonyban választották meg kántortanítónak, ahol
nemzetőr is volt. Vitézzé avatták 1929-ben. Volt vm. tvh. biz. tag, községi képviselő,
dalárda vezető stb. Sógora Gál András hősi halált halt. 1935-ben húnyt el. Özvegye: Gál
Mária, 76 holdon gazdálkodik. Három ikergyermeke van, József, Antal, Ilona.
Kolumbán István 538 p.
Malomtulajdonos, Füzesabony. 1893-ban, Szárazajtán született. Erdélyi nemesi
családból származik, elődeit Colon-nak hívták, Apafi Mihály kedvenc emberei voltak. Ő
maga Székelyudvarhelyen végezte a középiskolát, majd gazdálkodott. A világháború
alatt az orosz és olasz foronton harcolt, mint főhadnagy szerelt le, majd a Székely
Hadosztályban teljesített szolgálatot. Kitüntetései: K. cs. k. , bronz vit. é. és háb. emlék é.

1919-ben a malom vezetője lett. A községi képviselőtestület tagja, a Frontharcos Szöv.
füzesabonyi főcsoportjának vezető tisztje. Neje: Czakó Ida, leányai: Márta és Ida.
Kovács Sándor 546 p.
Korcsmáros, gazdálkodó, Füzesabony. 1893-ban Füzesabonyban született, u. ott járt
iskolába, majd államvasúti szolgálatba lépett. A világháború kitörésekor hadba vonult,
az orosz fronton megsebesült és 25%-os hadirokkanttá vált. Kitüntetése: K.cs.k.
Leszerelése után községi rendőr lett, majd a maga épített házában korcsmát nyitott. Ma
18 holdján gazdálkodással is foglalkozik. A községi képviselőtestület tagja. Neje: Árva
Juliánna, gyermekei: Sándor és Piroska.
Lövey Elemér 556 p.
Kereskedő, Füzesabony. 1894-ben Kiskörén született. A családi háznál kereskedelmi
szellemben nevelkedett, atyja vendéglős volt. Egerben és Budapesten fejlesztette
szaktudását, Poroszlón üzletvezető volt. 1928-ban fűszer -és vegyeskereskedést nyitott.
Az Iparoskör váll. tagja. A vh. alatt az orosz, román és plasz frontokon harcolt, az
összeomláskor olasz hadifogságba esett, 1919-ben szabadult ki. Kitüntetései: 2 kis ez. és
bronz vit. é. Neje: Kecskeméthy Ilona.
Országos Frontharcos Szövetség Füzesabonyi Főcsoportja 585 p.
1936-ban alakult meg. A tagok beszervezése folyamatban van, várható teljes létszám:
300 fő. Elnöke: vit. Boross Gábor ny.. honv. őrnagy. Vezetőtiszt: Kolumbán István.
Helyi elnök: Papp László. I. alelnök: Meixner Jenő, II. alelnök: dr. Kék lajos. Titkár:
Tóth Endre.
Rakovách Rezső 601 p.
Isk. ig., Eger. 1886-ban Gelejen született., középiskoláit és a képzőt Egerben végezte.
Füzesabonyban, Tiszabábolnán, Temesváron tanított. Innen az oláhok elől
Balassagyarmatra menekült, majd 15 éven át Mátranovákon volt igazgató, 1935 óta
körzeti iskola felügyelő. A háborúban az orosz és olasz fronton harcolt, kétszer sebesült.
Kis. ez. br. vit. é. , K.cs.k. kitüntetést nyert. Neje: Francia Margit. Gyermekei: Margit és
László.
Rimek Géza 604 p.
Sütőmester, Füzesabony. Hámoron 1890-ben született. Herencsvölgyön járt iskolába,
majd ipari pályára lépett és a sütőszakmában szabadult fel. Miskolci, budapesti és
gyöngyösi pékségekben gyarapította szakismeretét. A világháború alatt az orosz és olasz
frontokon harcolt. 1927-ben Miskolcon önállósította magát, sütőjét 1929-ben
Füzesabonyba helyezte át. Első neje: Nyitrai Erzsébet elhúnyt, másodszor Barta
Borbálát vette feleségül. Fia: Géza.
Román Sándor , néhai 605 p.
Dormánd. Kerecsend községben született. Iskolába Füzesabonyban járt. Részt vett a
világháborúban, dalmát és orosz fronton harcolt, tiszthelyettesi rendfokozattal szerelt le.
Több kitüntetés tulajdonosa. 1935-ben húnyt el. Özvegye: szül. Németh Rozália,
gyermekei: Anna, Julianna, Rozália és Erzsébet.
vitéz Ruttkai Ernő 606 p.
Róm. kat. tanító, Füzesabony. 1896-ban Mezőtárkányon született, mint ősrégi nemesi
család sarja, akik 1750-ben Abaúj-vármegyéből elköltözve Mezőtárkányon telepedtek le.
A középiskoláit Egerben és a tanítóképzőt is ott végezte, 1922-ben. A következő évben
Füzesabonyban kezdte el pályályát, és ma is ott tanít az újtelepi rk. iskolában. A Hangya
Szövetkezetnek 1928 óta ügyvezetője, a fa.-i frontharcos főcsoport tiszti karának tagja, a
Stefánia ig. tagja stb. A világháborúban a 60. gyalogezredben teljesített szolgálatot, a
szerb, román,az orosz, és olasz harctereken. Nagy ez., kis ez., bronz vit. é., K.cs.k. ,

magyar és osztrák háborús emlékérem tulajdonosa. Emléklapos főhadnagy. 1930-ban
lett vitézzé avatva. Neje: Schadl Franciska.
dr. Stein Lajos 618 p.
Orvos, a Stefánia védőintézet ügyvezető orvosa, Füzesabony. Jászkíséren 1899-ben
született. Miskolcon érettségizett, Budapesten végezte el az egyetemet. Oklevele 1923-ban
kelt. 1926-ban nyitott rendellőt Füzesabonyban, ahol 1930-ban a Stefánia védőintézet
ügyv. orvosa lett. A világháború alatt a francia és az olasz fronton harcolt,
rendfokozata: emléklapos segédorvos. Kitüntetései: nagy ezüst és kisezüst vit. érem,
K.cs.k. II. oszt. vaskereszt és porosz harcosérem I. oszt. Neje: Róth Erzsébet.
nyárádi Szabó János 624 p.
Törvényhatósági útbiztos, Heves. Tófalun 1887-ben született. Budapesten végezte iskolai
tanulmányait. 4-5 évig államvasúti alkalmazásban volt. 1908-ban tényleges katonai
szolgálatra vonult be. Ideje letelte után a csendőrség kötelékébe lépett, 1914-ben mint
rokkant, nyugállományba vonult. Az egri járási bizottságnál dijnok lett, majd a
füzesabonyi községházán működött. 1916-ban hadba vonult, az orosz fronton harcolt
(önként jelentkezett ) majd ismét a csendőrségnél teljesített szolgálatot. Leszerelése után
füzesabonyi működését folytatta, majd útbiztosi gyakornok lett. 1923 óta van Hevesen,
1924-ben kapta meg kinevezését. Neje: Baross Mária, gyermekei: Béla, Ilona, és Olga.
Szanthoffer István 629 p.
Kereskedő, gazdálkodó, cséplőgéptulajdonos, Demjén. 1893-ban Demjénen született.
Pásztón négy polgárit végzett, majd a lakatosszakmát tanulta ki. Füzesabonyban és
Budapesten praktizált. A világháború alatt a szerb és olasz fronton harcolt, megsebesült,
mint tizedes szerelt le. A K.cs.k. és a seb. é. tulajdonosa. Leszereléskor 20 holdon lett
önálló, jelenleg 25 holdon gazdálkodik. Mint cséplőgéptulajdonos bércsépléssel is
foglalkozik. 8 éve közs. képv. virilis jogon. Neje Lakó Mária. Gyermekei: Mária, Zoltán
és István.
Tasi Péter 639-40 p.
Gazdálkodó, Füzesabony. 1912-ben született. 1935-ig atyja segítőtársa volt a
gazdaságban, majd tényleges katonai szolgálatra vonult be. 1935 óta 45 holdon
gazdálkodó önálló gazda. Neje: Hanyi Mária, kinek atyja az orosz fronton hősi halált
halt.
Urbán Géza 648 p.
Vizimolnár, Gyöngyöspata. 1885-ben Gyöngyösön született. Szihalmon szabadult fel az
iparban, utána Füzesabonyban és Gyöngyösön működött. 1914-ben hadba vonult, az
orosz harctéren megsebesült, tizedesi fokozattal szerelt le. 1919-ben szerezte meg a
gyöngyöspatai vizimalmot, mejet azóta vezet önállóan. Neje szül. Márkus Mária. Fiai:
Géza és Béla.
Veres Márton 655 p.
Kereskedő, Besenyőtelek. 1897-ben Besenyőtelken született, nemesi család
leszármazottja. Szülőhelyén járt iskolába, majd kereskedelmi pályára lépett.
Besenyőtelken, Füzesabonyban és Solton praktizált. 2,5 évig a Hangya Szövetkezet
üzletvezetője is volt. 1919-ben önállósította magát. Üzletében fűszeráruk, vasáruk,
mezőgazdasági cikkek és gépek adómentes és adózott ásványolaj kaphatók. Az Önk.
Tűzoltó Testület és Levente Egyesület pénztárnoka. Részt vesz a világháborúban, az
orosz fronton harcolt. Kitüntetése: K.cs. k. Neje: szül. Vass Jolán. Gyermekei: Lajos és
Árpád.
Weisz József 661p.
Terménykereskedő, Füzesabony. 1889-ben Füzesabonyban született. Egerben
érettségizett, Budapesten kereskedelmi akadémiát végzett, 11 évig a Magyar Általános

Hitelbank szolnoki és kisújszállási fiókjának tisztviselője. Másfél évtizede foglalkozik
terménykereskedéssel. 1935 óta az Agrár Termény és Magkereskedelmi Kft. beltagja. Az
Izraelita Hitközösség elnöke. A világháború alatt a szerb, orosz, olasz és román fronton
harcolt, megsebesült, mint emléklapos főhadnagy szerelt le. Kitüntetései: nagy ezüst
vitézségi érem, K.cs.k. , sebesülési érem, ezüst és bronz Sign. Laud. a kardokkal és török
vasfélhold. Neje Braun Ilona. Gyermekei: Vera és Klára.
Weisz Zsigmond 661 p.
Tüzelőanyag kereskedő, Füzesabony. Sajószentpéteren 1878-ban született. Iskolái
befejezése után kereskedelmi pályára lépett. Sajószentpéterten tanulta ki a fakereskedői
szakmát. 1923 óta önálló, tüzifa és szénkereskedéssel foglalkozik. A világháború alatt az
orosz fronton hadifogságba esett, ahonnan 3 évi szenvedés után került haza. Az Izraelita
Hitközösség volt pénztárnoka. Neje: szül. Adler Heléna. Gyermekei: Zoltán, László,
Jolán és Artur.
Zele Sándor 663 p.
Gazdálkodó, községi képviselő, Tiszanána. 1873-ban született Tarnaszentmiklóson..
Iskoláit Füzesabonyban végezte. Megérdemelt jómódját két keze szorgalmának
köszönheti. 1900 óta önálló gazda. Jelenleg 32 holdját nagy szakértelemmel műveli. A
világháború alatt az orosz fronton küzdött. Neje: Árva Mária. 5 gyermekük van.
Zsigmond Benedek 664 p.
Kereskedő, Füzesabony. 1900-ban Füzesabonyban született, u. ott jár iskolába. Atyja
melett - aki tekintélyes kereskedő és virilis volt - készült a kereskedelmi pályára.
Szaktudását fővárosi kereskedőknél fejlesztette. 1925-ben marha, borjú és
sertéskereskedést alapított. Áruit saját autóján szállította a fővárosba. A világháború
alatt az olasz fronton harcolt, mint tizedes szerelt le. Az Izraelita Hitközség v. ellenőre.
Neje: Schhwartz Matild. Gyermekei: Endre és Edit.

Tizeshonvéd Mozgalom:
Weisz József t. főhadnagy, terménykereskedő, Füzesabony.
1912-13-ban szolgálta önkéntesi évét Kassán. 1914. aug. 3-án vonult be ezredük II.
zászlóaljához Egerbe és a tábori ezreddel ment az orosz harctérre. Az ezred harcaiban
küzdve, 1914. októberében súlyosan megbetegedett és kórházba került. Felgyógyulása
után, 1914. dec. 2-án a szerb harctérre ment, ahol a 30. honvédgy. ezredhez nyert
beosztást. Ennek kötelékében ment fel a Kárpátokba, ahol az uzsoki harcokban súlyosan
megsebesült. Kórházi kezelés után, 1915 máj-ban vonult be pótzászlóaljához Miskolcra,
ahonnan május végén ment újból, most már a tízesekhez az orosz frontra. Részt vett
Zalosce, Brest-Litowszk, majd a Stypa- menti harcokban, amikor 1915. nov. végén
Hajworonkánál másodszor is megsebesült. Felgyógyulása után segédszolgálatra
osztották be, míg 1917. novemberében egy menetszázaddal a román frontra ment. Ott a
34. gy. ezredhez nyert beosztást és mint századparancsnok harcolt. Később visszatért
ezredünkhöz és 1918. júl-ban, mint a 11.sz. parancsnoka ment az olasz hadszíntérre. Az
összeomlásig küzdött az ezred harcaiban. - Frontszolgálata 40 hónap.
Kitüntetései: Signum laudis a kardokkal, I. o. e. v. é. , Bronz V. é. Kcsk. , Se.é. és a török
vasfélhold.
Török László t. főhadnagy, községi jegyző, Füzesabony.
1914. aug. 1-én önként jelentkezett Egerben háborús katonai szolgálatra. Kiképzése után
Rózsahegyre vezényelték sí - kiképzőnek, majd mint önálló síosztag parancsnok került

ezredünkhöz és 1915. jan. 7-én ment az orosz harctérre. Az ezred harcaiban küzdve, a
gorlicei áttörésben megbetegedett és kórházba került. Felgyógyulása után az év
augusztusában újból a tábori ezredhez ment a román harctérre, ahol 1917. márciusában
a magyarosi ellentámadásban súlyosan megsebesült. 1918. máj. elején Albániába,
Tiranába vezényelték, ahol a háború végéig teljesített szolgálatot. 1918. dec. 12-én
nagyrészt gyalogosan tért haza. - Frontszolgálata 21 hónap.
Kitüntetései: I. o. Ez. V. é. , Kcsk. , Seb. é. (2 sáv).

Abonyi gyűjtés:
Kovács Sándor = Csató Rangja : káplár, tizedes, vagy őrvezető ?
∗ 1891. X. 18. , + 1971. XII. 01.
Anyja neve: Kovács Mária
Ragadványneve: Csató
Hol katona? : Galícia, Ukrajna
Szakmája, foglalkozása: mezőgazdász, később útkaparó, útfelügyelő.
Lakott: Füzesabony, Dózsa Gy. u. 16., később 26.
1914 nyarán, aratáskor vitték el katonának. Ukrajnában az oroszok elleni harcban fáról
pattanó fejlövést=gellert kapott. A prágai hadikórházban kezelik, ahol részleges
gyógyulása után újra a frontra vezénylik. Egy ütközet alkalmával orosz katonák
fogságába esik. Beáll vörös katonának - gondolván így könnyebb lesz a szökése.
Fatelepen dolgozik, ahonnan 2 nap után megszökött. ( Így volt 2 napig vörös katona. )
1918-ban került haza. 1918 után Weisz Manfréd csepeli gyárában útkaparó, útfelügyelő.
Itt élt családjával 1944-45-ig, majd hazaköltözött. Lakik: Füzesabony, Dózsa György u.
1945 után hadirokkant nyugdíjasként élt. 1971. dec. 01-jén halt meg.

Emlékművekről:
Széchenyi Ált. Iskola Pro Patria - I.vh.
Antal András / Koha
Antal András / Kurcel
Antal András / Máté
Antal Ferenc / Lencsés
Antal György / Szitka
Antal István / Vak
Antal István / Mázsás
Antal István /Szitka
Antal János / Máró
Antal János / Paki?
Antal József / Lencsés
Antal József / Göndör
Antal József /Koha
Antal József / Szitka
Antal József / Szitka
Antal D. László
Antal Sándor / Lencsés
Ádám István
Baráz Imre

Baráz János
Bágyi Béni
Bágyi István
Belőn József
Bernát Ádám
Bernát Beni
Bíró András
Bíró Sándor
Bocsi János
Bocsi János / Fekete
Bocsi József
Bocsi József / Kosztos
Bocsi József / Pisz
Czeglédi György
Csajbok József
Csanálosi Dezső
Csanálosi József
Csanálosi Lajos
Csanálosi Péter
Csányi András
Császár Gáspár
Császár Gusztáv
Cseh János
Cserven Lajos
Csipkés Károly
Csuhai Imre
Csuhai István
Csuhai József
Farkas János
Fazekas István
Fekete Antal
Fekete Ferenc
Fekete János
Gál András / Hosszú
Gál András / Szélső
Gál Béni / Kis
Gál Imre / Guhin
Gál Imre / Nyeste
Gál Kálmán / Vertel
Geda János
Goldschild Lipót
Goldschild Mór
Gulyás András
Gulyás András / Bozsik
Gulyás Imre
Gulyás József / Bandor
Gulyás Sándor
Győr Béni
Győr György

Hegedüs Imre
Hegedüs József / Manó
Hegedüs Vendel
Hidvégi János
Hidvégi Sándor
Vitéz Hollós János
Horváth János
Jaskó András
Jónás János
Jónás Sándor
Juhász Gáspár
Kaló János / Csajka
Kaló József / Pohola
Kiss Károly
Kovács András
Kovács József / Bence
Kovács József / Kisgazda
Kovács Kálmán
Kovács László
Kriston János
Lantner József
Laskovics István
Laskovics Kálmán
Lázár Lajos
Mlinkó Fauszt
Mondok Béni
Nagy András / Donát
Nagy István
Nagy János / Nepec
Nagy János / Nene
Nagy József
Nahóczki János
Német Bertalan
Német Sándor / Barócsi
Pataki János
Pápai András
Pásztor Béni
Pásztor István
Pásztor József
Pásztor Péter
Perge Ádám
Perge Géza
Perge István
Péter János
Pruzsinszki Pál
Rakovács Albert
Reisz Herman
Rendler Gyula
Sári János

Szabó András
Szabó Ferenc
Szabó Imre
Szabó József
Szajlai József / Muci
Szajlai Sándor
Szerencs János
Székely Imre / Butyók
Székely István
Szögedi István
Tasi József
Varga József
Zagyvai Gáspár
Zagyvai János
Zagyvai Péter
Zele Béni
Zele István
Zele József / Bolya
Baranyi Demeter Péter 1 éves önkéntes őrmester

Az Iparoskör I. világháborús tagjai:
Berényi János kerékgyártó mester. Lakik: Kossuth u. 10. Adácson 1897-ben született,
Egerben 1914-ben szabadult fel. Kassán, Füzesabonyban és különböző gazdaságokban
fejlesztette ismereteit. 1925-ben lett önálló. Minden szakmába vágó munkát nagy
hozzáértéssel készít. Az Olvasókör v. tagja. 36 hónapon át teljesített harctéri szolgálatot,
majd 1 évig olasz fogságban volt. Neje: Kalvecsik Ilona. Br. v. é. és Kcsk kitüntetést
kapott.
Baumann Pál szabó mester. Lakik: Mátyás király u. 6. Az iparosság egyik vezetője, aki
az Iparoskör megalapítása, a kör székházának felépítése körül önzetlen munkájával
szolgálta az iparosság érdekeit. Első elnöke volt a körnek, majd 10 éven keresztül
könyvtárosa és megteremtette a 650 kötetes könyvtárat. Jelenleg a kör pénztárosa. A
helyi sportegylet választott elnöke stb. Nagytályán 1883-ban született, Egerben 1900-ban
szabadult fel. A főváros legjobb mestereinél dolgozott és 1907-ben lett önálló. 1914-18
között teljesített harctéri szolgálatot.
Gál Imre asztalos mester, temetkezési vállalat tulajdonos. Lakik: Rákóczi u. 71. 25
esztendeje soha nem lankadt harcosa az iparosságnak. Nevéhez fűződik az Iparos
Olvasókör megalapítása és székházának építése. 10 év óta elnöke az Iparos
Olvasókörnek, tagja a községi képviselő testületnek, ig. tagja az OKH-nak. Vasakarattal
dolgozik ma is iparostársai érdekeiért és osztatlan tisztelettel veszik körül.
Füzesabonyban 1883-ban született, Egerben 1904-ben szabadult fel. Nyolc éven át az
ország legnagyobb üzemeiben fejlesztette tudását és 1907-ben lett önálló. Részt vett a
világháborúban.
Gaál Gáspár
cipész mester, felsőrész készítő. Lakik: Zrínyi u. 1. 1890-ben
Füzesabonyban született, és ugyanitt 1906-ban szabadult fel. Hatvan és Budapest
legjobb műhelyeiben dolgozott. 1908 óta önálló. Szorgalma és szakértelme vitték előre.
Ma saját házában 3 segéddel, 1 tanulóval dolgozik. Az Iparos Olvasókör v. tagja, annak

házgondnoka, könyvtárosa, a helyi sportegylet alelnöke. 4 éven át teljesített harctéri
szolgálatot.
Geguss József géplalatos mester. Lakik: Verseny u. ( saját ház ). 1893-ban
Felsőtárkányban született, Füzesabonyban 1910-ben szabadult fel. Szakképzettségét
Miskolc és Budapest nagy gyáraiban szerezte, majd a MÁV-nál dolgozott. 1925-ben lett
önálló és gyorsan kiváló nevet szerzett. Mint haditengerész vonult be, majd az orosz,
román fronton harcolt, bal szemét vesztette, 50%-os rokkant lett. Neje: Vermes
Erzsébet, mint amatőr fényképész elismert nevet szerzett.
Kitüntetései: Kis ezüst, Br. v. é. , Kcsk, Seb. é.
Jaskó János kovács mester. Lakik: Kossuth u. 18. Makláron született 1898-ban. 1915ben Füzesabonyban szabadult fel. Szakképzettségét Egerben, Miskolcon fejlesztette,
1922 óta önálló. Nemcsak az ipari, hanem a társadalmi életben is nagy agilitással vesz
részt. Választmányi tagja az Iparoskör olvasókörének, a sportegyletnek. Mint tűzér
teljesített harctéri szolgálatot a román, olasz frontokon. Sebesült is lett.
Kitüntetései: Br. v. é. , Kcsk.
Vitéz Kelemen István villany -és rádió felszerelési vállalata van , emellett gőzmalma és
földje. Egerben 1892-ben szöletett, u. ott 1911-ben szabadult fel. Elvégezte a fővárosban
a technológiát és 1912-ben az Egri Villamos Művek füzesabonyi telepének vezetésével
bízták meg. Üzeme minden villany és rádió felszerelési, javítási munkát végzett.
Füzesabonyban a rádió bevezetője. Ő tette ezt precíz, jó munkájával népszerűvé.
Vezetőségi tagja az Iparoskör Olvasókörének, a Levente sportegyletnek. A
világháborúban az orosz, román, és olasz frontokon harcolt. Vitézségéért kétszer a nagy
ezüst, kétszer a Br. v. é. , Seb. éremmel, és Kcsk éremmel tüntették ki. 1928-ban avatták
vitézzé.
Kiss László úri-és gyermekruha szabó mester. Lakik: Rákóczi u. 79. 1897-ben
Tiszalökön született. Büdszentmihályon szabadult fel 1915-ben. Miskolcon,
Nyíregyházán képezte magát a szakmában, és 1926-ban lett önálló. Csakis a legjobb
közönség számára dolgozik. Szállítója a csendőrségnek és a tűzoltóságnak. Az Iparos
Olvasókör ellenőre, helyettes jegyzője. Az orosz, román, és olasz frontokon harcolt.
Megsebesültromán fogoly volt.
Kitüntetései: Kis ezüst é. , kétszer Br. v. é. , Kcsk, Seb. é.
Klein Sámuel polgári, és egyenruha szabó mester. Lakik: Baross u. - Rákóczi úti sarok.
A község legidősebb iparosa, aki 1886-ban még a céhrendszer alatt szabadult fel. 32
esztendeje önálló, előbb Ózdon, 1916 óta Füzesabonyban dolgozik. Az össziparosság
becsülését bírja. A világháborúban katonai szolgálatot teljesített.

1.vh. - falusi temető régi emlékműje
Frantisek Zatrepalek - tűzér 1892 -1914
?
?
Floreni Mihály - gyalogos 1886 - 1914
Drinyovszki János - gyalogos 1891 - 1915
Csetko Micsevits - gyalogos 1892 - 1915
Kaschlau József - gyalogos 1891 - 1915
Máver ? -gyalogos 1892 - ?
Gyurkó Pál - tizedes 1886- 1915

Johan Stegel - vadász 1890 - 1914
Kachovszki Stefán - orosz fogoly 1917. jún. 27.
Fedor Sile - orosz fogoly 1878 - 1918
Tóth Károly - gyalogos 1869 - 1916
Nemetz Mátyás - tűzmester 1890 - 1915
Heincz Péter - gyalogos 1890 - 1915
? József - fegyverkovács 1873 - 1915
Nagy András - őrvezető 1890 - 1919
Gáber Ferenc - huszár 1879 - 1915
Franz Vitzehofer - szekerész 1887 - 1914

II. világháború:
Falusi temető - 1992.
Antal Gáspár
Antal György
Antal János
Antal József
Antal László
Ács Ferenc
Bágyi Irénke
Baross Károly
Barta Lajos
Barta Miklós
Benke Mátyás
Bernáth László
Bíró Imre
Bocsi István
Bocsi János
Bocsi József
Bocsi Sándor
Bocsi Vendel
ifj. Budai József
Czeglédi Péter
Csanálosi Imre
Császár Antal
Császár Imre
Császár János
Cseh Ferenc
Cseh Imre
Erőss István
Erőss Istvánné
Farkas Béla
Gál Béla
Gál Lajos
Gál Lajoska
Gál Jánosné

Gál István
Gál István
Gál Sándor
Gregus József
Gulyás András
Győr Ferenc
Hegedűs Imre
Hegedűs Imréné
Hegedűs János
Hegedűs József
Hídvégi Ferenc
Hollós János
Kaló József
Kalmár János
Kalina Szilárd
Kasza József
Kálmán János
Kóródi János
Kóródi Sándor
Kovács Ádám
Kovács Imre
Kretz József
Kremzer Imre
Magyar István
Magyar János
Mezei János
Mészáros János
Molnár János
Molnár Urbán
Mlinkó Zsigmond
Gulyás Tibor
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc
Nagy Imre
Nagy István
Nagy D. János
Nagy József
Nagy Sándor
Nagy Sándor
Németh Sándor
Orosz István
Rakovács Ferenc
Remenyik Eduárd
Sári Adorján
Sári András
Sári János
Sándor István
Seiber Antal
Szabó Ferenc

Szolnoki Gusztáv
Tasi Imre
Tasi Péter
Tóth Istvánné
Tóth Sándor
Török József
Zele József
Zele József
Zele Sándor

Telepi temető II. világháborús emlékmű:
A II.vh.-ban elesett hősök és ártatlan áldozatok emlékére
Antal András
Antal László
Antal Sándor
Baross István
Barta Lajos
Bocsi József
id. Buda József
Csirke Sándor
Czeglédi Lajos
Gál János
Gál József és Gál Sándor
Bernáth László
Hanyi András
Horváth József
Karkus János
Pásztor Ferenc regzis
Guba József
Kiss Jenő
Korcsmáros András
Lengyel László
Nagy János
Bocsi János
Karlik Ferenc
Kovács Imre
Metényi János
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Gyűjtés:
Juhász László 1918. II. 09-én Füzesabonyban.
An. : Antal Mária
Vallása: Római katolikus
Bevonult: 1939. októberében vonult be katonának a 8. önálló huszár osztályba Kassára.
1940-ben részt vett az erdélyi bevonulásban. 1941 őszén Szegedről bevonultak az orosz
harctérre, ahonnan 1942 májusában tért haza. 1942 szeptemberében újra behívták és
kivitték a frontra.
“Emlékszem, hogy Kállai miniszterelnök úr búcsúztatott Kassán. 1944. jan. 01-jén nagy
ezüst, kis ezüst, és bronz éremmel tüntettek ki, és még 14 nap szabadságot kaptam. 1944
június végén elfogtak az oroszok. Elvették az érmet és az imakönyvet. 4-5 nap múlva
visszafogtak a németek. 1944 október 1-jén felmentett a vasút a katonai szolgálat alól.
Mint szakaszvezető szereltem le.”
Kovácsként, 60 évesen nyugdíjba vonult, de tovább dolgozott 74 éves koráig. Ma is él:
1998. jún. Fa. Dózsa Gy. u. 58.
Tasi András: szül. 1921An: Farkas Mária
Vallása: Róm. kat.
A vasútnál, /Törökbálinton a pályafenntartásnál / dolgozott.
Bevonult: A tényleges katonai idejét töltve Egerben a 13. honvéd gyalogezredhez vonult
be. Géppuskairányzóként működött. Egerből a visszavonuló hadműveletekben vettt
részt. 1944. okt. 6-án megsebesült . Debrecenbe, majd Pestre került hadikórházba, de
nem épült fel. Bp-en a / megszűnt / Rákosi temetőben van eltemetve.
A füzesabonyi Kalo Jánossal volt katona / ragadványneve: Bum /
Czeglédi József: ( - - )
Tasi András parancsnoka volt. Zsidó asszony volt a felesége. Gyermekei Czeglédi
minden hagyatékát elvitték Pestre. A kommunisták mellé állt csapataival. Adatközlő:
Tasi János / Bókó / Fa. , Kárpát út 39.
Szegedi József: Szül.: 1919. febr. 23. Füzesabony Rendfokozata: szakaszvezető, katonai szakképzettsége: lövész, beosztási képzettsége:
szakaszparancsnok.
An:Pál Rozália / Szenci /
Vallása: róm. kat.
Bevonult: 1940. dec. 2-án Egerben a 14. honvéd gyalogezred 1. zászlóaljának 1
géppuskás századának 1. szakaszához. Ennek parancsnoka: Kelemen Alajos főhadnagy
volt. Orosz harctéren küzdött a Don -folyónál. 1943. febr. 16-án lett hadifogoly a

Krajszki Rajon - kirovi körzetben; és csak 1948. júl. 12-én került haza. A füzesabonyiak
közül tudtával ő volt legtovább hadifogoly.
MÁV alkalmazottként 1979. április 1-ig dolgozott.
Bocsi Sándor: Született: 1914 Ragadványneve: Bagó.
Szegedi Józseffel irányították Egerbe a 14. honvéd gyalogezredhez. Lefokozott
szakaszvezető volt. A II. világháborúban is részt vett mint továbbszolgáló. A temető
utcában lakott, a lágerben halt meg.
Bernát László: szül. 1914. előtt Ragadványneve: Sováb
Szegedi József lőszermestere volt. Részt vett az erdélyi bevonulásban.
Éremmel kitüntetettek: az erdélyi bevonulásban részt vettek voltak, idősebb katonák /
továbbszolgálók /
Ipacs József szül. 1919. dec. 18. Egerszólát. An: Prokai Mária
Lakik: Füzesabony, Kerecsendi út 22. 1940-ben nősült Füzesabonyba. Felesége Juhász
Rozália. Az egri érsekség uradalmi cselédje volt Csanálosi Józsefékkel a Felszabadulás
úti birtokon.
Bevonult: Újoncként, 1940. dec. 02-án a 11. Királyi Honvéd Hegyi Zászlóalj 3.
századához Perecsenyre, /Kárpátalja=Felvidék/ miután megkapta a SAS behívót. A
behívó alól nem lehetett kibújni, mert vagy a csendőrség vitte el az engedetlent, vagy a
statárium okán agyonlőtték. / Általában októberben, decemberben voltak a nagyobb
behívások a 20-21 éves korosztályból. /
Be kellett vonulni, mert a katonaság akkoriban a dicsőséget jelentette. Azt tartották,
hogy aki nem volt katona, az nem is ember.
Perecseny / Kárpátalja = Felvidék /:
A perecsenyi kb 3 hónapos kiképzés alatt rendszeresen voltak a hegyi szakasz részére
sítanulás menetgyakorlattal. /Síelni kb 2 hónap alatt lehetett jól megtanulni./ majd
letették a katonai esküt. Itt laktanyában -amit a csehek építettek, komplex konyha,
raktár épülettel ellátva- voltak elszállásolva, ahol minden század külön emeleten,
épületben volt jó körülmények között elhelyezve. Külön a 3 század, a tűzérség, és a
téradó-híradós szakasz. A laktanyában 1941. februárjáig voltak, majd kivezényelték
őket a kb. 15 km-re lévő falvakba - századonként. Innen a századát Volócra irányították.
Volóc:
Itt a lakosság lakásaiban voltak elszállásolva. Ipacs József rádióparancsnokként egy
padlásszobában volt. Az üzletek, hivatalok már be lettek zárva a katonaság foglalta le
őket. / Nem sokkal előtte még érvényben volt a német -orosz megnemtámadási szerződés.
A falutól északra lévő - határon fekvő - alagutnál a magyar vasúti munkaszolgálatosok
az orosz áruszállítmányok beszállításához dupla vágányokat építettek. Az orosz nyomtáv
szélesebb volt mint a magyar, így a vagonokat át kellett rakni, vagy széles nyomtávű
vágányokat kellett építeni. Tehát elmonható, hogy a hadiállapot előtt közvetlenül még jó
volt a viszony az oroszokkal, nem volt háborús készülődés a másik oldalon!
Az oroszok csak a hadiállapot beállta után robbantották be a másik oldalon az alagút
bejáratát. /
Itt járőrszolgálatot és őrszolgálatot teljesítettek a határ mentén.

Háború - a határ átlépése:
1 zászlóalj= 3 század+ 1 géppuska század+ hegyi tűzérség
1 raj= 12 ember, 1 szakasz= 3 raj= 36 fő
1941. jún. 28-án riadóztatták a magyar katonákat, jún. 29-én Péter-Pál-kor lépték át a
magyar határt, és vonultak az ellenséges orosz területre. A határ le lett aknásítva.
Minden katonának volt 1 sátorlapja, és csak 2 sátorlapból lehetett egy sátrat
összeállítani. Este már nem állítgatták a sátrat, csak a sátorlappal takaróztak. Este
mindenki a helyén feküdt. Őrség volt állítva, amely 2-3 óránként váltotta egymást. Volt,
hogy a sötétben őz jött be a területre a bokrok közül, és az őr rálőtt, erre felébredt az
egész század. Az állandó éberségtől az idegek is ki voltak készülve, nagyon.
Tábori konyháról főtt ételt naponta egyszer ha kaptak, este, reggel hideg étkezés volt:
“fekete kávé szaladva”. Volt, mikor nem volt étel egész nap: pl 1944-ben Monokon.
1944-ben az egyik alkalommal bementünk egy faluba és találtunk egy gyümölcsöktől
roskadozó almafát. Annyira éhesek voltunk, hogy reggelre megettük az összes almát,
ami még meg sem volt érve. A tulajdonos, egy öregasszony - hiába könyörgött, hogy
hagyjuk a fáját...
Konzervet, amit minden katona a hátizsákjába hordott - csak parancsra lehetett
felbontani.
Felszerelés: Ruházat: fehérnemű, katona ruha, katonaköpeny, 1. osztályú síbakancs,
sátorlap, hátizsák: konzerv, pokróc, fegyver: pisztoly, karabély, géppisztoly - beosztástól
függően, lőszer- 2-3 tár.
A tüzelőálláshoz minden katona beásta magát a saját lövészgödrébe. “Mikor lőttek ránk,
a föld mélyébe is elbújtunk volna. Télen, mikor havazott, belepett minket a hó reggelre
a gödörben, alóla bújtunk elő. Gyakori volt a megfázás. A súlyosabb betegeket a
szanitécek elküldték a hadikórházba.”
Lavocsniál ért az első támadás a vasútnál. A tűzérség is lőtt minket. Nagy ellenállás nem
volt viszont az oroszok részéről, mert a németek már 3 napja lőtték őket északabbra, így
legyengítették őket. Rádiós voltam, R/3-as, de a rádiót nem lehetett használni, mert az
oroszok rögtön be tudták mérni.
A Kárpátokat elhagyva a Hegyieket a Gyorsalakulatok váltották fel. A századunk
Szkoléba került, itt állomásoztattak. A zászlóalj parancsnokság Szaniszlavban volt kb.
30 km-re Szkolétól. Velük kellett volna rádiókapcsolatot fenntartanunk.
Innen tovább mentünk egészen Vinyic alá, ami Szkolétól kb 8 km-re volt.
1943. augusztus 24-én leszereltem, de szeptember 21-én újra jött a SAS -behívó, így újra
irány a front!
Kolóniánál, a But- folyó északi oldalán foglalt állást a század. Az oroszok a folyó keleti
oldalán voltak. Az oroszok átkelését időlegesen megakadályoztuk, de a heves lőzápor
miatt - lőttek sorozatvetővel- sztálinorgonával - fel kellett adni. Az oroszok bevonultak
Kolonia-ba. Mi közel voltunk hozzájuk, szabad szemmel is láttuk őket, de a vezérkar
megtiltotta, hogy lőjjünk rájuk. Mi is úgy tartottuk, hogy jobb ha nem fedjük fel
magunkat. Szerintem az oroszok is sejthették, hogy nem lehetünk messze, de nem
üldöztek tovább minket. Mögöttünk volt 3 db 15-ös ágyú, de nem sokra mentünk volna
velük... Tőlünk jobbra, ill. az orosz - magyar vonal között voltak a határvadászaink,
amit az oroszok megsemmisítettek, segíteni nem tudtunk rajta. Századunk 1. szakasza
kapta a parancsot a határvadászok megsegítéséről, de minket is szétvertek,
megfutamodtunk. Összeszedtek bennünket, majd az oroszok Czegle János pesti
századosunkat / civilben 2 gyermekes tanár / a felsőbb vezetés tizedelésre akarta
rávenni, de ő erre nem volt hajlandó. Erre elvezényelték, és többet nem is hallottunk

erről az emberséges emberről, aki mindig kiállt a százada mellett. A századunk is
hátrább szorult, Ny felé.
/ Kb. ugyanekkor, 1944. ápr. 20-a táján a két vonal között a völgykatlanba szorult I.
gyalogezredet az oroszok teljesen megsemmisítették. A magyar vezetőség azzal küldte
őket előre, hogy át kell esniük a tűzkeresztségen. Ennek eredménye az lett, hogy az ezred
50%-a elesett, az élők közül is sokan megsebesültek, fogságba estek. /
Pecsenyés:
A századunk a hátravonulással Pecsenyés-ig jutott, itt foglaltunk állást. Itt
megsebesültem 1944. május 5-én. Szkolijba kerültem kórházba, ahol 3 hét betegszabadságot kaptam. A kórházba- Szkoléba előbb lovaskocsival, majd vonattal vittek.
Minden rázkódás iszonyatos fájdalommal járt. De nagy volt a pszihikai teher is: a
végtaghiányosak kiálltásait hallottuk: Jaj jaj hol a kezem, lábam? Én 17 szilánkot
kaptam. Az orvos csak azokat a szilánkokat szedte ki a testemből, amit látott. A
tüdőmben két szilánk maradt. A sebesültek a tábori kórházban ágy helyett szalmán
feküdtek. Volt egy olyan motiváció a katonák részére, amely szerint “ahány tankot
kilősz, annyiszor 5 hold földet kapsz a háború végén”. Volt egy cigány katonatársunk,
aki 3 tankot lőtt ki, de a negyediknél az oroszok a tankban észrevették, és lángszóróval
leperzselték. Szegény teljesen összeégett, majd a kórházban meg is halt. Oda lett a föld...
Többször megtörtént, hogy orosz katonák kiálltak az útra, és felénk kiálltottak:
Magyarok, adjátok meg magatokat... ne harcoljatok ... miért harcoltok ... ha megadjátok
magatokat nem lesz bántódásotok ! Testvérek vagyunk ! Közben magyar nótákat
játszottak. Nem egyszer járt a testünk erre... A németek, mikor ezt észrevették a másik
szárnyon lelőtték az oroszt. A németek mindig az egyik szárnyat képezték a
csapatoknak.
Románokkal csak Alsógagynál találkoztunk.
Kapcsolattartás: Az itthoniakkal rendszeres kapcsolatot tarthattunk, tábori
levelezőlapon, vagy akár nyírfakéregre is írhattunk, fel lehetett adni. Sok mindent nem
lehetett írni, csak annyit, hogy jól vagyok, csókolok mindenkit .... panaszkodni nem
lehetett, pedig hej de megírtuk volna! Volt olyan katona, aki inkább a lábtörést
választotta volna, hogy más vigye a vállán - annyira ki voltunk merülve. Mindenkinek
volt egy csajkája, de nagyon nem volt időnk, és lehetőségünk mosogatni. Magunk is
tetvesek voltunk. A kulacsba - ha lehetett - rumot töltettünk. Láttam olyat, aki kicsivel
többet ivott, és már annyira meg volt törve, hogy kiállt a nyílt terepre , kiabált az
oroszoknak, hogy ide lőjjél ! Ide lőjjete !Mire visszacsaltuk volna, már holtan bukott le a
földre ...
A németek voltak legjobban felszerelve, minden katonánál volt gyorstüzelő géppuska.
Az oroszok voltak a legszervezettebbek, ők ismerték legjobban a terepet. “A magyarok
1944-től csak voltak mint Marci Hevesen.“ 1944-től a magyar hegyi szakasz már német
hadtáp irányítása alatt állt.
1944-ben egyszer egy hatalmas páncélos csata volt tőlünk északra. Egész éjjel
fülszaggató volt a dübörgés, és olyan világos volt, mint nappal. A németek az
erősebbTigrisekkel harcoltak, az oroszok T34-esekkel, de ezek viszont többen voltak. A
légierőt tekintve az oroszoknak csak gyenge RATÁIK voltak,, de nagyon hirtelen tudtak
támadni. 1941-ben két RATA repülő kilőtte az összes gépágyúnkat. Ugyanakkor az
amerikai és német repülőrajok harminc-negyvenesével repültek, csillag alakzatban. Az
orosz partizánok általában nem lőtték a menekülő magyarokat, próbáltak békíteni.
Ennek gyakran saját életük lett at ára. Az oroszok lőttek un. csimbummal is, amely
kilövés után robbant, és nagy károkat tudott okozni. Aknavetővel pedig annyira
pontosan tudtak lőni, hogy három lövésből ha kell belelőttek volna a kéménylyukba. A

németek is jól lőttek, de ők a sorozatvetővel. Az oroszok sztálinorgonája nem is volt
annyira veszélyes 10 méteres körzetben, de óriási lélektani hatása volt.
1944. június 18-án Dolhopolba irányítottak. Ennek közelében, az 1005-ös katonai
elnevezésű hegyen orosz katonák voltak, amit nekünk stratégiai okokból el kellett volna
foglalnunk. 2 századunk - tűzérségünk teljesen megsemmisült az eleve reménytelennek
ítélt vállalkozásunkban. Egyre inkább a magyar határ felé tolt az orosz hadsereg.
A Kárpátok magyar oldalán 2 helyen foglaltunk állást. Később a Zemplén-megyei
Monokra vezényelték a századot, ahol a század fele elesett. Visszakerült a század
Alsógagyra, ahol fogságba estünk. Miskolc ekkor már elesett.
1944. dec. 25- én gyalog kerültem haza, leszerelés nélkül. Gyorsan munkát kellett találni,
így mint mások is sokan Abonyban - a vasúthoz kerültem Rövid ideig itthon dolgoztam
Füzesabonyban, majd Kelenföldön, majd újra Abonyban.
1940. december 02-tól - 1944 december 25-ig voltam az itthoniaktól távol, és viseltem a
szomorú katona sorsot, amelyet főleg az 1919, és 1920-as születésűekre rámért az Isten.
Sokan nagy kereszttel a nyakukban vonultak be, de a végén azt mondták a
legvallásosabbak is, hogy ha Isten volna, akkor ezt a sok szörnyűséget nem engedné ...
Ebből csak 24 nap voltam szabadságon.
Összegzésképp csak annyit tudok elmondani, hogy az első vonalos honvédek helyzete
volt a legrosszabb, ők jók voltak mindenre. Az egyik katona, mikor könyörgött a
parancsnokának, hogy engedje el a kórházba, mert már a puskát sem tudja felemelni, az
csak annyit mondott: ha másra nem, jó leszel golyófogónak... Olyanok voltunk mint at
állatok, sokszor azt sem tudtuk, hogy hol járunk, hányadika van. Mi nem tudunk sokat
mesélni... A tűzérek és az elit tudnak mesélni, mert volt idejük nézelődni. Ők nem
szenvedtek annyit. Sokan közülük még azt sem bánnák, ha még ma is tartana a háború.
Ők jól el voltak látva mindennel, és nem voltak közvetlen életveszélynek kitéve !...

Füzesabonyból még két személy volt a hegyi alakulatnál: Czeglédi Imre a 2. zászlóaljnál,
aki Szovján szolgált, - és Ragón -Nagy László.
Egriek: Barta Miklós, Kiss József, Kiss Laci?
Felsőtárkányi:Szecsko László 3. század
Gulyás András / Buli Andró /
Fegyverneme: utász. Meghalt az 1980-as években.
Szegedi József:
fogoly is volt.
Szabó Béla / Kele /
Hadifogoly is volt. Meghalt az 1980-as években.
Zele László ( - )
Fogoly is volt. Meghalt az 1980-as években.
Bocsi József / Bagó /
Kb 1993-ban halt meg ?
Zele József:
Meghalt az 1980-as években.

Bocsi István / Bagó /
Meghalt az 1980-as években.
Füzesabonyi személyek, akik a 2. vh.-ban a fronton haltak meg:
Iskolai fényképről:
Török Bocsi Sándor, Bocsi János, Hegedűs Ferenc, Szabó Sándor, Szegedi József, Újvári
Simon,Nagy József / Kutyma /, Gál Benedek / Gáncsi /, Kiss István, Molnár Gyula,
Kovács Sándor, Szabó Béla / Kele /, vitéz Hollós ?
Győr Ferenc szül. 1916. febr. 19-én Füzesabonyban, Széchenyi u. 12. régi számozás
szerint - 1945. febr.
/ 1954-ben nyilvánították halottá. /
1941-42-ben tényleges katonai idejét töltötte, később újra behívták. Az ukrán határra
vitték, mint határvadászt. Mielőtt leszerelhettek volna, orosz hadifogságba esett néhány
társával. Egy szentistváni férfi elmondása szerint Szojván találkoztak vele utoljára.
Valószínűleg itt halt meg. Civilként vasúti váltókezelő volt Nagytétény - Diósdon.
Füzesabonyban a Hunyadi út 23. sz. alatt lakott / most Hunyadi u. 31. / Felesége Székely
Erzsébet / szül. 1921. jan. 11. /
Adatközlő : lánya - Harmati Mihályné.
Szabó Sándor szül. 1919. II. Füzesabony Vasvég =Zrínyi utcában.
An. : Hegedűs Teréz / Magyar Rézi /
1940. dec. 2-án vonultunk be katonának Egerbe a 14. gyalogezredhez. Többen voltunk
bevonuló füzesabonyiak, de közvetlen barátok hárman voltunk: Szegedi József, Szabó
Béla /Kele/ és én.
A bevonulás következőképp történt: Egerbe vonattal utaztunk, természetesen a
katonaládát mindannyian vittük magunkkal. Az egri vasútállomáson a honvéd zenekar
várt bennünket és a katona ládáinkat lovaskocsik vitték be a laktanyába. A laktanya
udvaron felsorakoztattak bennünket, majd a felsorakoztatott ujoncokat az akkori
zászlóaljparancsnok - Nikelzbergi Niklli Károly őrnagy - üdvözölte. Mivel nem
századokhoz voltunk behívva, következett az újoncok beosztása. Egerben a
14.gyalogezred két zászlóalja volt. Minden századtól az idősebb tiszthelyettes - általában
a szolgálatvezető - századonként válogatta az újoncokat. Kezdték az első századdal,
majd következett sorra a többi. Engem a II. zászlóalj géppuskás tiszthelyettese választott
ki. A barátok közül senki sem került oda, mindenki más századba került. A mi
századunk felkerült a kaszárnya felső részébe, ahol a kantin is volt. Ott volt a
tornaterem alatta az istállók és a raktárhelyiségek. Megtörtént a beköltözés. Ránézésre
osztották a felszereléseket. Utána osztottak rajokba, századokba.
A századparancsnok Fráter László főhadnagy volt. A szakaszparancsnok Ivaskó
hadnagy. A rajparancsnok Kunfalvi szakaszvezető, a szolgálatvezető Tarnavölgyi
Trimcsák volt. Az utóbbi verpeléti származású volt. A nagyobb szobába tizenketten
lettünk elszállásolva, a szobaparancsnok Kunfalvi volt.
Megkezdődött az alaki kiképzés. A géppuskás század állományába lovak is voltak. Egyegy rajnak két lova volt: - géppuskás
- lőszeres ló, amelyek ápolása igen megnehezítette az újonc
életet. Az alaki kiképzés egészen jól haladt. Első időben csak csoportosan / tiszthelyettes

felügyelete mellett / lehetett a városba kimenni, majd az eskütétel után felügyelet nélkül
is. Karácsonyra már elengedtek eltávozásra is.
Bent a laktanyai élet eleinte szokatlan volt. Reggel a napos ébresztett 6 órakor. A
lovászoknak 5 órakor kellett kelniük. Ébresztő után reggeli torna volt, majd pajtássági
vizsga, utána kivonuláshoz sorakozó. Ezután kivonulás a baktai vagy a kerecsendi
gyakorlótérre. Sokszor géppuska nélkül, csak a karabélyt vittünk. Megkezdtük a z éles
lövészetet, először csak karabéllyal, majd géppuskával. Lassan befejeződött a 3 hónapos
kiképzés. A kiképzés után a századtól sok bajtársamat áthelyezték a határvadászokhoz.
A századunknál kijelölték a tisztes iskola hallgatóit. Közéjük kerültem én is. A kijelölés
után történt a szobánkban egy tragédia. Az egyik szobatársunk reggel agyonlőtte magát.
/Megjegyzem lőszert szerezni a századunknál könnyű volt./ Előtte búcsúlevelet hagyott a
napos asztalán. Tettét azzal indokolta, hogy a bátyja csendőr volt és ő is az szeretett
volna lenni, de a tisztes iskolába nem osztották be.
Előtte való nap kint voltunk éles géppuskás lövészeten, ahol igen sok töltényt kilőttünk,
sok üres hüvelyt szétszórtunk. A tisztes iskola vezetője Ivaskó hadnagy lett. Az iskolát én
másodikként fejeztem be. Itt őrvezetőtől szakaszvezetőig képeztek tiszteket.
A századunk őrséget nem adott, minden másnap a készültséggel kapcsolalos teendőket
látta el. A századunkról 1941. VII. 1.-jén fénykép készült.
A tisztes iskola elvégzése után őrvezetővé léptettek elő. Részt vettem Hajmáskéren
légvédelmi gyakorlaton géppuskásként. Közben megindult a német támadás a
Szovjetúnió ellen. Először mi magyarok kívántunk részesei lenni a háborúnak és
önkéntes csapatokat kívántak a szovjetek ellen küldeni. A mi századunkat is kijelölték
erre a feladatra, ill. az egész gyalogezredet.
Mint a 14. gyalogezred ikerezrede a 44. gyalogezred lett a miénk. A mi századunk egy
részét ide osztották be. Én is ide kerültem.
A 44. honvéd gyalogezred III. zászlóalját 1941. szept. havában mozgósították, így a mi
századunkat is. Mivel a 14. gyalogezred III. zászlóalja Gyöngyösön székelt, így onnan is
kerültek hozzánk. Bennünket mint önkénteseket küldtek, és osztottak be. A
századparancsnokunk Ivaskó hadnagy lett, a szakaszparancsnok Pálinkás hadnagy, a
szolgálatvezető Szuromi Sándor őrmester. Rajparancsnokok a századunknál:
Bóta József tizedes. Felsőtárkányi származású - még él.
Eged Sándor tizedes. Felnémeti származású - már meghalt.
Én, Szabó Sándor tizedes. Füzesabony
Gyöngyösről jöttek: Ott Nándor szakaszvezető, Uracs Sándor tizedes és még sokan
mások. /Egyszer Ott Nándor így szólt bele a telefonba: - Halló! Itt Ott! - Nem kis
derültséget keltve azok között, akik hallották. Rá is ragadt az Ittott név. /
Az egri vasútállomáson 1941. szept. végén bevagoníroztak, és 29-én elindítottak a
bizonytalanságba. Körösmezőig mentünk vonaton, ott kivagoníroztak. Innen A
Tatárháhón keresztül nekivágtunk a nagyvilágnak. Az első élmény Kolónea vasúti
állomásának lebombázott romjai. Lesújtó látvány volt az a tömegsír, amimben állítólag
a jászberényi kerékpáros század halottai voltak eltemetve. /20 fő/.
A következő helység Kamjavesz Potolski volt, ahol még füstölgő romokat, kilőtt
harckocsikat, elhagyott ágyúkat láttunk. Az uticélunk Derazvia volt. Sáros utakon
haladtunk, mert a fő utakon a német egységek közlekedhettek. Utunk során az
elszállásunkat magunknak kellett megoldanunk. Mivel erősen közeledett a tél, ez egyre
több gondot okozott. Általában elhagyott lakásokban, középületekben találtunk szállást.
Nekünk még külön terhet jelentettek a lovaink gondozása is. Derazviára való
megérkezésünk után ott hosszabb időre kellett berendezkednünk. A századunk feladata
a különböző objektumok, vasúti létesítmények őrzése volt. A telet itt húztuk ki.

Szerencsére a puskát sem lehetett használni, a géppuskáról meg nem is beszélve. Az őrök
felszerelése, ruházata megfelelő volt. A mi századunknak kellett a Derazviától 15-20 kmre is őrséget adni. Ilyenkor 10 napra vonultunk ki, általában olyan létszámmal, hogy 24
óránként váltani tudjuk egymást. Ez így ment egészen addig, míg a századot
Poszkurovba be nem vezényelték.
1942 tavaszán berendelték századunkat Poszkurovba ahol a hadbizottság székelt. A
századunk lett megbízva a hadbiztosság őrzésével. A hadbizottsághoz századunktól
először én lettem őrparancsnokként kiküldve. Az előzőekben az őrséget az árkász század
látta el, de ezt az egységet más feladatokkal bízták meg. Az árkász parancsnoktól vettem
át a hadbiztonsági őrséget, aki közölte velem, hogy van itt egy részleg, a markotányosok,
és annak a vezetője egy százados Hegedűs Béla. Ennek igen megörültem, mert Hegedűst
személyesen ismertem, - füzesabonyi volt. Az ő körzetük a hadbiztosság épületében volt
az első emeleten. Az őrszobán volt egy telefon, melyhez Hegedűs zászlóst sokat hívták.
Alig ment el az őrségük, máris keresték. Többször mentem személyesen telefonhoz
ébreszteni, így folytonosan találkoztunk. Nagyon meg volt lepődve, hogy otthonunktól
ilyen távol találkozhattunk. Ekkor elmondtam neki, hogy jelenleg ide vezényeltek, és
mint őrparancsnok vagyok itt. Az egyik alkalommal megbeszéltük, hogy az őrségi
szolgálat leadása után keressem fel az irodájában. Az őrség leadása után vasárnap
délután felkerestem a hadbiztossági irodán. Itt újabb meglepetésemre Mészáros
Gáborral is találkoztam, aki akkor őrmesteri rangban szolgált. Füzesabonyi
fodrászmester volt. Az üzlete a Rákóczi úton volt, a jelenlegi vasbolttal egybeépített kis
üzletben, ami később tejbolt lett. / Jelenleg műszaki kereskedés. /
A markotányosok feladata volt hogy a kintlévő egységeket mindenféle kereskedelmi
áruval ellássák. Tartottak cigarettát, fényképezőgépet, bőröndöt, könyveket stb. A
katonák körében igen keresett volt a cigaretta - amit csak koporsószegnek hívtunk. 1
doboz / 100 db / 1 pengőbe került, míg a fekete piacon 36-40 márkát is adtak érte. A
markotányosok még italárut is forgalmaztak. Az árut Magyarországról vagonokban
kapták. Ha áru érkezett, akkor az őrség pihenő részlege gyakran segítkezett a
kipakolásban, amiért az őrség leteltével megtöltheték kulacsaikat.
A hadbiztossági őrség elég nagy létszzámú volt, mert több helyiség őrzését láttuk el. Volt
tiszti fogda, azon kívül zászlóaljparancsnoki iroda. A zászlóaljparancsnok a miskolci
Kuruc alezredes volt.
1942 nyarán kaptunk személyi pótlást. Erdélyből román nemzetiségű katonákból álló
alakulatot vezényeltek hozzánk. Az egyik alkalommal egy román katona lett beosztva
őrnek Kuruc alezredes irodájához. Már este volt, mikor az alezredes be akart menni az
épületbe, de a román őr rászólt, hogy - Állj, ki vagy?
Az alezdedes hiába mondta neki a jelszót, az őr csak nem engedte be. Jött is utána
Kuruc feldúlva az őrszobára, hogy menjünk ki, mert az őr nem engedi be, elfelejtette a
jelszót. Az őrt leváltottuk. A rajparancsnok utána megtiltotta, hogy román nemzetiségűt
osszunk be az épületéhez.
Attól kezdve, hogy Poszkurov volt a körzetünk és a szálláshelyünk, egy régi laktanya
épületében voltunk elszállásolva amíg le nem váltottak bennünket. Nemcsak a
hadbiztosságnál láttunk el őrséget. A városban volt a német katonai fogda, az ottani
őrséget is mi láttuk el.
A laktanyáink fertőtlenítéséhez nem volt mész. Két bajtársammal, akikkel újonc korunk
óta együtt voltunk, vállaltuk a mészégetést. A felsőtárkányi Bóta József és a felnémeti
Eged Sándor is járatosak voltak a mészégetésben, hisz a Bükk közelségéből ez akkor
szinte adott volt. 21 nap itthon töltött szabadságot ígértek a munkáért. Sikeresen

kiéggettük két kemence meszet, amiért az ígért szabadságot meg is kaptuk, csaknem
egyszerre mind a hárman.
Én 1942 augusztusában voltam idehaza. Akkor szenvedett repülőbalesetet vitéz Horthy
István akkori kormányzóhelyettes. Ezen idő alatt nősült meg Szabó Béla barátom, akivel
együtt vonultunk be. A gyász miatt zene sem lehetett a lakodalomban, úgyhogy ilyen
csendes esküvőt azóta sem láttam, de azt hiszem más abonyi sem.
A szabadságos igazolványunkat hazaérkezéskor a rendőrségen kellett igazoltatnunk,
visszainduláskor úgyszintén.
A szabadság letöltése után visszamentem az alakulatomhoz Poszkurovba, ahol továbbra
is őrparancsnoki beosztást láttam el.
1942. XI. 6-án az őrség átadása után a századparancsnokunk közölte velünk, hogy
megjött a határozat a leváltásunkról az anyaországból. Minden felszerelést le kellett
adni, még a rajtunk lévő ruhát is. Mivel már több mint egy évet töltöttünk kint, ezért
váltottak le bennünket. Igen bántott, hogy Hegedűs zászlóst nem tudtam értesíteni a
gyors leszerelésünkről, de az állomáson újra találkoztunk, mert kijöttek a
búcsúztatásunkra. Útravalónak hoztak magukkal konzerveket és italokat. Nagy
vigassággal indult el velünk a vonat, csak az ottmaradtakat sajnáltuk, mert nem tudtuk,
nem is tudhattuk, hogy meddig tart, mit hoz még a háború.
A hazaérkezés után szabadságra mentünk, majd újból a 14. zászlóaljhoz kaptam
beosztást. Megkezdtük az újoncok kiképzését, szakaszvezető lettem.
1943 tavaszán sok póttartalékost hívtak be kiképzésre. Engem is egy ilyen századhoz
rendeltek szolgálatvezetőnek. A századot nem a laktanyában helyezték el, hanem az egri
Mária úton lévő olvasókör épületébe. A parancsnok Kuti hadnagy lett, ő egészségi okok
miatt került a csapathoz. Előtte a repülősöknél szolgált. Az ehhez a századhoz
behívottak között voltak idősebbek is, sőt, mint póttartalékosok, nagyobb részben azok
voltak. Egy füzesabonyi volt közöttük: Szolnoki Gusztáv, aki az egri érseki uradalom
füzesabonyi majorján a juhásztanyán volt tanyamester, de nem füzesabonyi volt.
Szolnoki nem volt valami katona ideál sem. A hétvégén legtöbbször eltávozásra
mehettek az újoncok, ha előtte a kihallgatáson megfeleltek. Szolnoki szeretett volna
eltávozásra menni,de az engedélyt nem kapta meg. El volt keseredve. Szerettem volna
segíteni neki, ezért magam állítottam ki az eltávozási engedélyét. A századparancsnok
mindent aláírt, amit én állítottam ki. Ettől kezdve nem kellett kihallgatáson kérnie az
eltávozást. Ha menni akart, hát mehetett.
1943. aug. 5-én szereltem le. Többet nem kaptam behívót sem. A munkahelyem a
vasútnál volt,, így onnan álandóan felmentést kaptam.

