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A 19. században a nemzeti ébredés Kiskő-
röst sem hagyta érintetlenül. Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc idején a mező-
város aktívan részt vállalt az eseményekben. 
Határában nemzetőr toborzó és kiképző 
tábor működött, számos helyi lakos csat-
lakozott hozzájuk, fegyveresen is harcolva 
a szerbek elleni hadjáratban. Az itthoniak 
anyagiakkal, kötszerrel, ruhaneművel vagy 
élelemmel támogatták a haza ügyét, s an-
nak ellenére, hogy szlovák ajkú településről 
beszélünk, a lelkesedés és a hazaszeretet ott 
munkálkodott bennük.2 A honvédő hábo-
rúban több mint 100 önkéntes és besorozott 
kiskőrösi katona harcolt a független Ma-
gyarországért.3

A szabadságharc leverését követően for-
radalom megítélése a helyi közösségben 
nem változott meg, igaz az önkényuralom 
éveiben ennek nyílt képviseletére nem volt 
lehetőség. Az értelmiség által 1848-ban 
életre hívott Olvasóegylet, (a későbbi Úri 
Kaszinó elődje) az ötvenes évek végére újra 
működött Safáry József ügyvéd elnöklete 
alatt, gyarapodó könyvtárral, klubhelyiség-
gel, s nem éppen az uralkodót támogató 52 
fős tagsággal. A hatvanas évek elején Kapy 
Ede, Pest-Pilis-Solt vármegye főispáni hely-
tartója keserűen meg is jegyezte, miszerint 
„[…] az egylet eddigi működése politikai 

szempontból tekintve: Azon politikai ferde 
irány, melyet Kiskőrös mezőváros értelmisé-
gének nagy többsége Őfelsége és a törvényes 
kormány rendeletei és intézkedései ellen köz-
tudomás szerint követ, az olvasóegyletben 
csak táplálékokat nyervén, az egylet eddigi 
működése politikai szempontból mindeneset-
re aggályosnak tartandó.”4 Nem rendelke-
zünk forrással az egyesület betiltásáról, az 
eltelt évtizedek alatt pedig a legjelentősebb 
központjává vált a helyi „intelligenciának”. 
Működése feltehetően hozzájárult, hogy a 

Bach-korszakban város az emlékezetpoliti-
kában találta meg azt a színteret, amellyel 
burkolt, de mégis hangsúlyos formában volt 
képes az ún. magyar ügyet támogatni a helyi 
viszonyok közepette. A körülmények sajátos 
együtt állása rövidesen úgy hozta, hogy en-
nek egyik eszköze a kialakuló Petőfi-kultusz 
lett, amely, mint kulturális hivatkozási pont 
a város központi identitásába is beépült, és 
hamarosan a kiskőrősi önkép egyik legmeg-
határozóbb elemévé vált.5

Amikor Sárkány János kiskőrösi evangéli-

A tartalomból: Turán István – „Méltánylattal nézi most a haza Kis Kőrös lakosainak kegyeletes érzelmeit” – Újabb adalékok Petőfi Sándor 
első kiskőrösi szobrának történetéhez; Bella Tibor Zoltán – Kiskőrösi hadifoglyok a Szovjetunióban (Ötödik rész);
Turán István – Választási nagygyűlés Kiskőrösön 1920-ban; Lapszemle – Miről írt a helyi sajtó 100 évvel ezelőtt?

Az első Petőfi szobor az evangélikus elemi iskolával 1872-ben (Arcanum)

1  Vasárnapi Ujság, 1862. augusztus 24. 400. o.
2  Bella Tibor Zoltán-Szedmák Tamás-Turán István: Kiskőrös története, Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület, Kiskőrös, 2018, 111. o.
3  MNL PML IV. 106. b 5. Solti járás adatai
4  Kiskőrös története, 116. o.
5  Uo.

„Méltánylattal nézi most a haza Kis Kőrös
lakosainak kegyeletes érzelmeit”1

– Újabb adalékok Petőfi Sándor első kiskőrösi szobrának történetéhez –
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kus lelkész 1857. január 4-én először közölte 
az országgal a Vasárnapi Ujság című folyó-
irat hasábjain, hogy kortársként és egykori 
iskolatársként meg tudja erősíteni, illetve 
bizonyítékokkal is rendelkezik, hogy Petőfi 
Sándor, a forradalom költője Kiskőrösön 
született,6 akkor tulajdonképpen kezdetét 
vette a helyi Petőfi kultusz kibontakozása. 
Ugyan a lelkész hivatkozott az evangélikus 
egyház meglévő keresztelési anyakönyvi be-
jegyzésére, mégis már ugyanebben az évben 

lezajlott az első szülőhelyvita, amelynek so-
rán a költő fivére, Petőfi István is megszólalt, 
megerősítve az itteni születés tényét.7 Mind-
ezek ellenére az ún. „százéves pör”, amelyet 
elsősorban Kiskőrös és Félegyháza, vala-
mint Szabadszállás vívtak a szülővárosi cí-
mért, még sokáig nem jutott nyugvópontra, 
utoljára a Magyar Tudományos Akadémia 
1960-ban, Kiskőrös és Kiskunfélegyháza ja-
vára is döntött, bevezetve az anyakönyvi és a 
szellemi szülőhely fogalmát.

De ne rohanjunk ennyire előre. Tudvale-
vő, hogy a kultusz leglátványosabb (és két-
ségtelenül legfontosabb) momentumára 

1880. október 17-én került sor, amikor is 
egy nyolc éve tartó ’huzavonát’ követően az 
Írók és Művészek Társasága megvásárolta 
és a köz számára megnyitotta a költő szü-
lőhajlékát. Maga Jókai Mór tartott legendás 
beszédet az alkalomra felállított diadalkapu 
mellett, ma pedig úgy tartjuk, a szülőház az 
ország első irodalmi emlékháza. Azonban 
majd’ húsz évvel korábban egy korántsem 
hétköznapi kultusztárgy is elsőségért kiál-
tott: 1862-ben az akkori Kis Kőrösön állítot-
tak először köztéri szobrot Petőfinek. Azok-
ban az időkben a forradalom költőjére ily 
módon emlékezni persze jóval kockázato-
sabb dolognak számított, a kedvező légkört 
csupán az 1860-61-es események hozták el.

1860 októberében ugyanis a magyar pasz-
szív ellenállás hatására az uralkodó kísér-
letet tett a politikai elittel való kibékülésre. 
Számos ponton eltörölte volna az abszolu-
tisztikus berendezkedést, de a kulcspozíciók 
és az államigazgatás ugyanúgy az udvarnál 
és Ferenc Józsefnél maradtak volna.8 A Kan-
cellária és a Helytartótanács visszaállítása 
mellett megjelent a Birodalmi Tanács (Rei-
chsrat) intézménye is. Az 1861. évi februári 
pátens ezt pontosította volna, s a tervezetek 
elfogadtatására a császár 1849 óta először 
összehívta a magyar országgyűlést. A ma-
gyar elit ugyan megosztott volt bizonyos 
kérdésekben, de mind a Deák-párt, mind 
a Teleki-párt egyetértett abban, hogy az 
intézkedések elfogadhatatlanok. Látva az 
eredménytelen működést, az uralkodó nyár 
végére feloszlatta az országgyűlést, az ön-
kényuralom pedig provizóriumként, vagyis 
átmeneti állapotként hivatkozva visszatért 
az országban.

Érdekesség, hogy az alkotmányosság ide-
iglenes helyreállításának időszakában több 
kisebb Petőfi szobor is készült országszer-
te. A szabadságharc költőjének segesvári 
eltűnése, sírjának hiánya szinte kiáltott egy 
emlékhelyért, hiszen a kegyelet igénye ha-
talmas volt. Ernst Lajos, a híres műgyűjtő 
1922-ben megemlítette ebből a korból Du-
naiszky László mellszobrát, egy ismeretlen 
alkotó (talán) 1859-es, és Gasser Józsefnek 
az 1860-as évekre datált mellszobrát is. Ke-
rényi Ferenc hozzáteszi még Czélkuti-Zül-
lich Rudolf 1858-as alkotását, illetve tanul-
mányában amellett érvel, hogy mindennek 
a felfokozott közhangulat mellett köze le-
hetett Reményi Ede hegedűművész (Görgei 

Artúr egykori tábori muzsikusa, valamint 
Viktória királynő udvari zenésze) felhívásá-
hoz is, aki 1860-ban a Pesti Napló hasábjain 
a nyilvánosság előtt is megfogalmazta „egy 
közköltségen Pesten felállítandó nagyszerű 
emlék” igényét. Ez az egész alakos Petőfi 
szobor viszont, mint tudjuk, csupán 1882-
ben fog elkészülni. Ugyancsak Reményihez 
köthető a kiskunfélegyházi emléktábla szor-
galmazása.9

Ebbe a sorba illeszthető be a kiskőrösi 
szobor is, amelynek lehetősége magánkör-
nyezetben vetődött fel. Legnagyobb külön-
legessége mégis a köztéri funkció lesz, hi-
szen az országos és helyi kezdeményezések 
közül ez az egyetlen, amely eljutott a meg-
valósulásig. Kiss Béla 1956-ban megjelent 
munkájából úgy tudjuk, hogy a hagyomány 
szerint a szoborállítás gondolata 1860. no-
vember 15-én, Kiss Lajos tímármester újon-
nan elkészült lakóházának avató vacsoráján 
merült fel. Az estebéden részt vett a város 
iparos és értelmiségi vezető rétegének szá-
mos tagja, így Blázy Lajos evangélikus 
lelkész, Gohér Mihály többször volt me-
zővárosi bíró, Raksányi Kálmán jegyző, a 
Tepliczky-család több tagja, Dúl István ko-
vácsmester, Adamits János és Kőrösi György 
szabómesterek, Jeszenszky Péter postames-
ter, Zselló Lajos, Krnuch Károly tanítók, 
Szily Dániel ügyvéd.10 A történet szerint a 
jó hangulatú evés-ivás, mulatozás vége felé a 
lelkész szólásra emelkedett és németországi 
úti élményeire hivatkozva egy rövid, de an-
nál lelkesebb beszédében kérte a jelenlévő-
ket: „A mi mezővárosunk nagy szülöttének, 
Petőfi Sándornak még nincs emlékműve, 
szobra országunkban, ezért az iránta való 
megbecsülésünket és határtalan tiszteletün-
ket fejezzük ki akkor, ha emlékének látható 
emlékművet, szobrot emelünk! [...] nekünk 
tehát elsősorban kötelességünk, hogy emlékét 
tőlünk telhetőleg megőrizzük, alakját szobor 
formájában állítsuk az élők és az eljövendő 
utódok szemei elé! Erre kötelez minket Petőfi 
dicsőséges emléke, és az a körülmény, hogy 
itt, Kiskőrösön született, itt keresztelte meg 
egyik elődöm, az akkori evangélikus lelkész.” 
– mondta állítólag Blázy.11

A leírás szerint a felajánlások nagy száma 
közepette még aznap összegyűlt a szükséges 
anyagi rész. A sikeres gyűjtés után megtár-
gyalták, hogy ha Adamits és Kőrösi a követ-
kező héten alapanyagot vásárolni mennek 

6  Vasárnapi Ujság, 1857. január 4. 12. o. Valójában közleményét még 1856. december 18-án lejegyezte és megküldte a szerkesztőségnek. Egyes források  
 szerint ugyancsak neki köszönhető a vörös márvány emléktábla elhelyezése a szülőház homlokzatán 1861-ben (1862-ben?). Máshol Ivánka Imrét,  
 a kerület országgyűlési követét említik javaslattevőként.
7  Uo. 1857. február 1. 6. o.
8  Alkotmányos alapokra helyezte volna Magyarországot, ugyanakkor államjogilag továbbra is örökös tartományként létezett volna a birodalomban.
9  Kerényi Ferenc: A körözőlevéltől a szoboravatásig. A Petőfi-kultusz első korszaka 1849-1862. In: Kalla Zsuzsa (szerk.): Kegyelet és irodalom.  
 Kultusztörténeti tanulmányok, A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 7., Budapest, 1997, 138. o.
10  Kiss Béla: Petőfi emlékek Kiskőrösön, Kiskőrösi Petőfi Társaság, 1956, 39. o.
11 Uo. 40. o

Dunaiszky László Petőfi mellszobra 
(Internet)
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a fővárosba, akkor majd magukkal viszik 
Raksányi jegyzőt is, és megrendelik az alko-
tást Gerenday Antal kőfaragó cégénél. Így is 
jártak el. 1861 tavaszán a faragók hozzáfog-
tak a munkálatokhoz, majd a puha sóskúti 
homokkőből készült szobrot a megrendelők 
textilárujuk közé rejtve hazacsempészték 
Kiskőrösre. Közben már kijelölték a felállí-
tás helyét, az Ágostai Hitvallású Evangéli-
kus Népiskola előtti téren, a piachoz közel. 
Akácfákat ültettek, parkosítottak, s várták 
a költő halálának évfordulóját, július 31-
ét, ekkor szándékoztak ugyanis felavatni a 
Petőfi tiszteletére készült műalkotást.12 Az 
elkészült talapzatra felvésték a felállítás dá-
tumát, amely ma is ugyanúgy hirdeti a ne-
vezetes évet: 1861. A valóság azonban az, 
hogy ebben az évben semmi sem történt e 
tekintetben, s nem is történhetett.

A fenti leírás kétségkívül szép, azonban 
érződik rajta, hogy átjárják az anekdotikus 
szálak, számos részében pontosításra szo-
rul. Maga Kiss először 1925-ben publikálta 
a történetet a helyi sajtóban, ekkor még ne-
vek nélkül, a következő bevezető megjegy-
zéssel: „Egy öreg úr elbeszélése után írom le 
ezt a nevezetes eseményt, aki egyik jelenlévő-
től hallotta azt. Az elbeszélés teljes pontossá-
gáért így jótállást sem vállalok, de szükséges 
volna, hogy akik tudnak az esetről, esetleg 
másként tudják, hozzák azt megörökítés cél-
jából lapunk útján a nyilvánosságra, annál is 
inkább, […] hogy ennek hiteles történetét e 
város minden szülötte ismerje.”13 Válaszról, 
mások kiegészítéséről nem tudunk, éppen 
ezért, valamint a hiányos források miatt két-
séges, hogy valaha teljes bizonyossággal fel 
tudjuk tárni az egész történetet, így mind-
össze a kép árnyalására vállalkozhatunk. Az 
újabb adatok bevonásával néhány kérdéses 
pont is feltűnik, ezeket mindenképpen érde-
mes bemutatnunk. 

Az első ilyen a javaslattevő személye vol-
na. Zoltán János lapszerkesztő, aki az 1920-
as és ’30-as években a kiskőrösi Petőfi Iro-
dalmi Kör elnöke volt, oroszlánrészt vállalt 
az akkorra már igencsak leromlott állapotú 
szobor első restaurálásának megszervezésé-
ben. 1932 és 1934 között több levélváltás is 
történt közte és a Gerenday család között, 
hiszen a helyreállítást, teljesen térítmény-
mentesen Antal fia, Gerenday Béla végez-
tette. Zoltán egyik levelében megemlítette, 
hogy a szoborállítás gondolata ugyan a hi-
vatkozott vacsorán (ő tél végére datálta) is 
felmerült, azonban bizalmas körben már 
előtte is esett szó róla, mégpedig Safáry 
Ágoston ügyvéd és táblabíró által.14

A Safáry-család több vezető tisztviselőt is 

adott Kiskőrösnek. Ősük, Safáry (IV.) János 
(1783-1842) a területet birtokló Wattay csa-
lád uradalmi tiszttartója volt. Safáry Ágos-
ton (1820-1888) a szabadságharc alatt tagja 
az elöljáróság által Kossuth Lajoshoz me-
nesztett küldöttségnek, akárcsak testvére, 
Safáry József (1816-1880), aki 1861 és 1867 
között a solti alsó járás kiskőrösi szolgabírá-
ja volt. Egy 1865-ből származó forrás példá-
ul nem Ágostonhoz, hanem őhozzá kötötte 
a szobor szervezését. Január hónap elején 
ugyanis a szolgabíró egy többszáz hajtóval 
induló vadászatot hirdetett, amely aztán a 
járás több községének határában is folytató-
dott. Erre az alkalomra számos magasrangú 
úr érkezett a városba a trófeák reményé-
ben, köztük volt Kecskemétről gróf Ráday 
László, aki az átélt élményekről a Vadász és 
Versenylap hasábjain számolt be: „[…] szol-
gabíró úr megindítá a hajtókat, mi azonban 
még egy kurta órát idézheténk a városban. 
Sétakép a piacz felé ballagék s nem csekély 
meglepetésemre, a magyar iskola terén Petőfi 
mellszobrát, magas emlékkő hegyében pillan-
tám meg. Oda siettem s mint a ki a nemzet 
nagy költőjét első gyermek éveiben, kecske-
méti elemi iskolai tanuló korában, de később, 
mint honvédet is igen jól ismertem, úgy talá-
lom: hogy a művész vésűje jelesül működött. 
Az emlékoszlop látása nagy befolyással volt 
érzületemre. A nagyszerű mult dicsfényben 
és árnyalatokban fölváltva foglalkodtatta el-
mémet s perez alatt keresztül futák lelkemet 
s érinték szivem húrjait a korán hunyt köl-
tőnek örökbecsű müvei.  A szobor, mint ké-
sőbb értesültem, Gerenday Antal műve; 550 
forintba került s az egész tömeg 50 mázsát 
[túlzó adat] nyom. Indítványozója Sáfáry Jó-
zsef szolgabíró úr volt s a kivitel ugyancsak az 
ő elnöklete alatt, egy választmányra bízatott. 
Az ára legnagyobb részt aláírások útján folyt 
be. Mindenesetre elismerésre méltó nemes 
cselekvény, illy módon emlékezni meg a hon 
kegyeltjéről, a ki e népes egyházban keresztel-
tetvén, egyszersmind kisded korát is e város-
ban élte át.”15

A fentebb bemutatott adatok alapján 
nehéz volna ítéletet mondanunk, de nem 
is biztos, hogy egyáltalán szükséges. Va-
lószínűleg minden említettnek meg volt a 
szerepe a szoborállítás lebonyolításában, 
Safáry Józsefet leginkább azért emelhették 
ki, mivel a járás vezető tisztségviselője és az 
Olvasóegylet elnöke volt, elképzelhető, hogy 
az adminisztráció végül az ő kezében futott 
össze. Testvérével minden bizonnyal szoros 
kapcsolatot ápolt, a források a későbbiekben 
is sokszor említik őket együtt. Blázy Lajost 
ugyan név nélkül, de szintén megemlítik a 

korszakban, mint ahogy némileg alább ol-
vasható is. Az összeg azonban más kérdés. 
Ebben az esetben kizárható, hogy a vacso-
rán az előkelő polgárok minden szükséges 
fedezetet előteremtettek volna a ’jó hangu-
lat’ közepette, erre utal a szobortalapzaton 
található felirat is: Kis-Kőrös és Vidéke.  
A gróf Ráday által említett 550 forint egy-
általán nem számított kevésnek, ha a ko-
rabeli országos sajtóban a ’nemes célokra’ 
való adakozásokat nézzük, általában 2-3 
forintos felajánlásokat találunk, 10 forint 
már ritkaság számba megy. Ha az ügy helyi 
jellegét vesszük, s azt, hogy Petőfi Sándor 
első köztéri szobráról volna szó, még akkor 

sem valószínű egy ilyen jelentős összeget 
ilyen rövid időn belül összeadni. Mindezt 
megerősíti egy beszámoló 1861 januárjából, 
amely a Vasárnapi Ujság hasábjain jelent 
meg: „El nem mulaszthatom, megemlíteni 
azon lelkesedést, mely nagy Petőfink születése 
helyén nyilvánul. Közelebb egyik ev[angéli-
kus]. lelkészünk által, csak úgyszólván meg-
pendítve volt, emléket emelni nagy költőnk-
nek születéshelyén, s már az aláírás pár száz 
forinton felül áll. Köszönetet érdemelnek kü-
lönösen lelkes városi elöljáróink, kik a város 
részéről 100 Ft-tal járultak a nagy czél elő-
mozdításához. Az aláírások még mindig foly-
nak, 23-án pedig szintén ezen czélra hangver-
seny és tánczvigalom van rendezve, melynek, 
ha reményünk nem csal, szép eredménye lesz. 
– Olvasó-egyletünk szintén kezd ébredezni  

12 Uo. 40-41. o.
13 1861. július 31. Hogy született meg a kiskőrösi Petőfi szobor eszméje? In: Kiskőrös és Járása, 1925. július 25. 2. o.
14 Lukácsy András: Lex Gerenday, Egy Polgárcsalád 150 éve, Corvina, Budapest, 2011, 79. o.
15 Vadász és Versenylap, 1865. február 28. 5. o.

Az egyik lehetséges minta, Katona József 
kecskeméti szobra (Internet)
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11 éves mély álmából, s már az eddigi alá-
írások is igen szép reményre jogositnak.”16 
A gyűjtés tehát ekkor még javában zajlott, 
ezért is lehetséges, hogy csak tavasszal fog-
tak hozzá a szoborhoz a faragómesterek a 
Gerenday műhelyben.

Az utolsó kérdéses pont a megrendelés 
és a hazaszállítás témaköre volna, ahol el-
képzelhető, hogy két történet ’összecsúszá-
sáról’ lehet szó, mással ugyanis nem tudjuk 
magyarázni az egymásnak homlokegye-
nest ellentmondó információkat. Kiss Béla 
mindkét eseményt ugyanazokhoz a szemé-
lyekhez köti, míg a Gerenday családban az 
emlékezet, legalábbis a hazaszállításra vo-
natkozó részt másként őrizte meg. Eszerint 
az elkészült szobrot Gerenday Antal saját 
költségén hajóval Vejthe állomásig (Vejte, 
ma Hartához tartozik) vitette, majd onnan 
Oroszi János és István gazdálkodók két 
hatökrös szekéren szállították tovább Kis-
kőrösre.17 Mi tagadás, a mellszobor ugyan 
még elrejthető lett volna abban a bizonyos 
textiláruban, azonban a hatalmas talapzatot 
már bajos lett volna az anyagok közé csoma-
golni. Ezért is tűnik hihetőbbnek, miszerint 
a Kiss Béla féle történetben említett Raksá-
nyi Kálmán jegyző, Adamits János és Kőrösi 
György szabómesterek a megrendelésnél 
játszottak szerepet, míg a hazaszállítás az 
imént leírt módon történhetett. Érdekes to-
vábbá, utóbbi nem említi, hogy a szobrot be 
kellett volna csempészni a településre. Min-
den bizonnyal ennek is megvan az oka, ám 
ha a szállítás napján még nem is, nem sokra 
rá már nagyon is volt okuk a város elöljárói-
nak Petőfi szobrának eltitkolására. És éppen 
ezért kellett eltekinteni az eredeti tervektől, 
hiába állt ott a felirat a talapzaton, 1861-ben 
a szabadságharc költőjének szobrot állítani 
nem volt többé lehetséges.

Történt ugyanis, hogy az októberi diplo-
ma és a februári pátens mellett az országy-
gyűlés megtagadta az új ún. fejedelmi adók 
megszavazását is. Mivel ezeket még 1849-
51-ben vezették be, a törvényhozás jóvá-
hagyása nélkül, ezért magyar szempontból 
törvénytelennek minősültek, behajtásuk 
jellemzően állami különleges bizottságok és 
a katonaság feladata lett, akár erőszak alkal-
mazásával. S bár az országgyűlést csak 1861 
augusztusában oszlatta fel az uralkodó, a 
provizóriumot pedig november hónapban 
vezették be, az adók behajtását katonai segít-
séggel már áprilisban megkezdték. Tegyük 
hozzá, nem véletlenül. Míg erre az időszak-
ra Ausztriában a kivetett adók több mint 
50%-át befizették, addig Magyarországon 
ez az arány alig haladta meg a 10%-ot. Az 
októberi diploma ismerté válásával az ösz-

szeülő vármegyei hatóságok tudatosan hoz-
tak olyan intézkedéseket, amelyek ellehetet-
lenítették a behajtást, sőt olyan határozat is 
akadt, miszerint a törvénytelen adót befize-
tők hazaárulást követnek el. Az adómegta-
gadás az országban szabályos mozgalommá 
nőtte ki magát, erre pedig az államhatalom 
kemény választ adott: 1861 áprilisa és 1862 
februárja között kivételes adóbeszedést ren-
delt el. A szabályzat szerint a végrehajtást 
végző bizottság mellett tevékenykedő kato-
naság korlátlan ideig beszállásolható volt az 
adósok terhére, létszámuk pedig a hátralék 
függvényében alakult. Alkalmazásuk célja 

pszichológiai kényszerítés volt.18 Kiskőrös 
mezőváros polgárai, akárcsak az ország szá-
mos településén, megtagadták az adók befi-
zetését. Embert próbáló hetek, majd hóna-
pok következtek.

A Pesti Napló ebben az időben folyama-
tosan közölte a felháborodott beszámolókat, 
amelyeket az érintett települések ’tudósítói’ 
küldtek be. Szolnok, Rimaszombat, Mező-
túr, majd Enying után június közepén „S.” 
aláírással (minden bizonnyal valamelyik 
Safáry) egy kiskőrösi levél érkezett a szer-
kesztőséghez, amely az itteni események 
első nyolc napjának tapasztalatait összegez-

16 Vasárnapi Ujság, 1861. január 27. 47. o.
17 Lukácsy, i. m. 79. o.
18 Stefan Mafler: Az adómegtagadás és adóvégrehajtás Magyarországon 1860 és 1862 között. In: Történelmi szemle, 1984/4. sz. 662-663. o.

Az első képi ábrázolás a Vasárnapi Ujságban, 1862-ben (Arcanum)
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te: „A fontosabb mozzanatok; – jelesül az el-
szállásolásról, hogy a városházának minden 
szobáit 32 vadász egy hadnaggyal elfoglalta, 
s a tanácskozási zöld asztalon, s jegyzői szek-
rényeken most fegyvert és szerszámot kato-
nák tisztogatván, oda senkinek belépni nem 
lehet, s a bíró a tanács összejövetele helyéül 
az oskolát kénytelen használni; – a június 
2-kán Pestről megérkezett r[endes]. bíró Kiss 
János úr, azonnal 18 ember beszállásolásával 
tiszteltetett meg, ö különös megrovás alatt 
áll az exequens [ti. végrehajtó] urak előtt, 
mert ő azon lelkes férfiú, ki a kazán-díjt már 
novemberben megtagadta, s példája után e 

törvénytelen adót e vidéken senki sem fizet-
te. A katonaság beszállásolástól még a köz-
tiszteletben álló lelkészeink sem kíméltettek 
meg, s különösen B[lázy]. L[ajos]. evang[é-
likus]. esperes, ki csak 6 forint adóval van 
hátralékban, egy lovas kapitányt inasával, s 
azontúl 13 közembert, kik majd egész lakát 
elfoglalták, kénytelen tartani – ő a templom 

sekrestyébe vonulván. S[afáry]. szolgabiró-
nál, kinek családja kilencz gyermekekből áll, 
s közülök négy hajadon, három szoba foglal-
tatott el, – s az egész család egy szobácskára 
szorult – egy kapitány, cselédségével s 8 köz-
emberrel szállásolván oda; – de ezen egyből 
is ki akarják szorítani, mert minden harmad 
napon 5 ember szaporítással toroltatik a nem 
fizetés. – B. megyei esküdt, – noha neje beteg 
s két kis gyermeke himlőben szenved, kilencz 
közembert tart, s valóban különös az, hogy 
S. ülnök, kinél az őrnagy szállásol, ennek ké-
nyelmét sem véve figyelembe, csak így kapja, 
a hogy az executorok nevezik a Versterkungot 

[ti. erősítés], mint minden más honoratiorok 
s elöljárók, – s a mint kitapintani lehetett, 
czéljok, az értelmiségi osztálybelieket 50 em-
berig megterhelni, s azok kiszolgáltatásával 
addig sanyargatni, míg csak nem fizetnek, 
– de azért, a mint eddig senki Kis-Körösön 
egy fillér adót önkényt nem fizetett – az egész 
közönség nyilatkozatán alapuló egyértelmű 

határozat szerint – addig míg a megye nem 
rendeli el, nem is fog. – S nem csak hogy édes 
öntudattal tartjuk a kellemetlen vendégeket, 
de a katonaság, míg saját részéről okot nem 
szolgáltat és mert a siránkozó özvegyek és 
szegények felett sajnálkozását sem tudja el-
titkolni, a kelletinél bővebben az ebéden kí-
vül reggelivel s vacsorával is kiláttatik, nem 
hiányozván hozzá az egy itcze borocska 
sem. – Mindamellett az elkeseredés nagy s 
általános a népnél, – a buzgólkodó exequens 
biztos urak a katonaságot durvább bánásra 
ingerlik, különösen a nők sajnálkozva ta-
pasztalják, miképp változnak tiszta és csinos 
szobáik, tisztálan és bűzös kaszárnyákká. 
Lehetett ellenállási eszmék pengetését is hal-
lani, de ilyesmi az értelmiség által csirájában 
elfojtatik, mert ki van mondva, – hogy ez lö-
vetést vonna maga után. – Azt tartjuk, hogy 
megmutatta a magyar nemzet, a Lajthántuli 
kormányférfiaknak eddig is azt, miképp ha 
szükséges, a hazáért, 12 hosszú évekig tudott 
szenvedni, ez után is, bármi történjék is, be-
bizonyítandja, hogy csakis újra az erőszak-
nak enged, de a nemzet jogait, s a haza sza-
badságát, önként fel nem adja soha.”19

A beszámolóból kiderült, hogy a vég-
rehajtók és a 41. báró Kellner nevét viselő 
ezred katonái június 9-én érkeztek a tele-
pülésre, arra azonban senki sem számított, 
hogy több hónapot itt fognak vesztegelni, 
sőt a létszámuk még növekedett is. A jegyző 
meg is örökítette: „Országgyűlés Pesten, mely 
később szétoszlattatott, az adó megtagadtat-
ván katonai invázió következett, városunk-
ban 16 ezer forint kárt tett.”20 Ezek szerint 
az adóhátralékos kiskőrösi polgárok való-
ban jó ideig tartották magukat az általuk 
tett fogadalomhoz. Időközben, 1861. július 
9-én a Pest-Pilis-Solt vármegyei közgyűlés 
engedélyezte Kiskőrös mezővárosnak a há-
zipénztárból 3 000 forint kifizetését a 439 fő 
császári katonaság beszállásolásának és élel-
mezésének céljából.21

Ez a több mint négyszáz fő nagyon is je-
lentős szám volt a nagyjából hatezres lakosú 
településen. Ahogy az idő múlt, s ahogy arra 
számítani lehetett, a kényszerű együttélés 
egyre inkább terhessé vált a felek számára. 
A már érlelődő erőszakos cselekedetre végül 
1861. október 30-án került sor. Ekkor már 
majdnem öt hónap telt el az első beszállá-
solások óta. Dr. Barra István volt Pest vár-
megyei főorvos feljegyezte, hogy „[…] este 
10 órakor Gombár György kiskőrösi lakos-
nak házánál több idevaló lakos egyének az 
itt állomásozó cs. kir. katonák által megsér-
tettek.”22 A sérülések nagy része kardlaptól 
származott, összesen tíz lakos neve szerepelt 

19  Pesti Napló, 1861. június 23. 6. o.
20  Suba György: Adatok, iratok Kiskőrös múltjából, Második kiadás, Kiskőrös, 2018, 161. o.
21  Uo. 168. o.
22  MNL Pest Megyei Levéltár, Nagykőrösi Osztály, Safáry József szolgabíró iratai, Kiskőrös, 1856–1861. 3. őe.

Az 1862-ben állított első Petőfi szobor Morelli Gusztáv fametszetén (Arcanum)
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a vizsgálati lapon, könnyebb és súlyosabb 
sebekkel egyaránt. A város elöljárósága nem 
habozott, a Helytartótanácshoz folyamodott 
a „vérengző kicsapongás” miatt, a katonák 
megbüntetését és az eset kivizsgálását kér-
ve.23

A vizsgálat persze nem egyik napról a 
másikra történt, a bizottság munkáját csak 
1866. augusztus 21-én nyilvánította befeje-
zettnek, ekkor Kapy Ede főispáni helytartó 
Safáry József szolgabírónak leiratot küldött. 
Ebben a katonai garázdaságról nem esett 
szó, azonban a pénztárból kivett, élelmezés-
re fordított 3 000 forintot a városnak kellett 
a vármegyének visszafizetnie. Némileg cini-
kusan azt is megjegyezte, hogy ha Kiskőrös 
lakossága nem tagadja meg a fejedelmi adó 
befizetését, a beszállásolásra sor sem került 
volna.24 Az adóbehajtó bizottságok és a ka-
tonaság távozásának időpontjáról az iratok 
nem tesznek említést.

Ezek alapján érthető, hogy Petőfi Sán-

dornak, a szabadságharc költőjének szobrát 
ilyen körülmények közt nem lehetett nem-
hogy felavatni, még felállítani sem. Erre 
célzott Sárkány János a Vasárnapi Ujságban, 
mikor magyarázkodni kényszerült az egy 
éves csúszás miatt, kijelentve, „[…] hogy 
Kis-Kőrösnek most egy éve oly kellemetlen 
napjai voltak, melyekhez hasonlókat senki-
nek sem kívánunk, s milyenekben csakugyan 
hazánk kevés községe részesült, – s azóta hi-
ába várjuk, hogy majd derül. – Ezen körül-
mények az emlék felállítását mindig tovább 
és továbbra halasztották, - míg végre jobbnak 
láttuk, azt már későbbre nem halasztani, s 
felállítását elrendelni, mielőtt egészen elsö-
tétednék – mit ne adjon Isten.”28 A csendes, 
országos jelleget mellőző szoborállítás tehát 
megtörténhetett végre az evangélikus isko-
la előtti téren, Kerényi Ferenc szerint 1862. 
augusztus 2-án.26 Talán a talapzat felirata 
mellett ez a nyilvánosságot nélkülöző jelleg 
lehetett az oka, hogy a helyi emlékezet az 

eredetileg tervezett 1861-es dátumot őrizte 
meg, s  ez került be a köztudatba is.27

Gerenday Antal ugyan nem volt szobrász, 
mégis az ő műhelyében született meg az 
első Petőfi szobor, amely egyes vélemények 
szerint az 1861-ben Kecskeméten felállított 
Dunaiszky-féle Katona József szoborral, 
valamint Gasser József Petőfi mellszobrá-
val mutat hasonlóságot.28 Mindenesetre a 
kőfaragó mester ezt követően, különösen a 
kiegyezés után, egyre több felkérést kapott a 
szabadságharc emlékét őrző művek elkészí-
tésére. Ő maga kiváló üzleti érzékkel hirdet-
te is, miszerint ezeket a munkákat mindig 
kedvezménnyel vállalja. A századforduló-
ra a műhelyében készült sírkerti és köztéri 
alkotások száma már ezres nagyságrendű, 
1894-ben, immár Béla fia vezetése alatt itt 
készült a Siómaroson felállított első Kossuth 
szobor is.29

Tanulságos megfigyelni, hogy a múló év-
tizedek alatt egyre inkább szaporodtak a kri-

23  Uo.
24  MNL Pest Megyei Levéltár, Nagykőrösi Osztály, Safáry József szolgabíró iratai, Kiskőrös, 1862–1870. 4. őe. 2124. sz. irat.
25  Vasárnapi Ujság, 1862. aug. 17. 393. o.
26  Kerényi i. m. 141. o.
27  Az első helyes adat csupán Istenes József kultusztörténetének 1987-es kiadásában jelent meg. Lásd: Istenes József: A kiskőrösi Petőfi-kultusz története,  
 Kiskőrös 1987.67. o.
28  Kerényi i. m. 140. o.

Ünnapség az első Petőfi szobor előtt a harmincas években (Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum)
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tikák az alkotás küllemét és művészi értékét 
illetően, ehhez minden bizonnyal hozzájá-
rult a talapzat nagy mérete a mellszoborhoz 
képest, de az anyagminőség szintén nem 
volt elhanyagolható szempont. A századfor-

dulót követően a puha sóskúti homokkőből 
készült szobor romlása látványossá vált, s 
nem csak az átutazók és idelátogatók, de 
1913-ban már a helyi értelmiség is amellett 
foglalt állást, hogy egy új, bronzból készült, 
egész alakos szobor „méltóbb” volna Petőfi 
Sándor szelleméhez. A helyi újság szerzője 
a nagy építkezések kezdetén fejtette ki, mi-
szerint „[…] a kegyeletnek eme keletkezése 
idején kétségtelenül méltánylandó, sőt, példá-
ul állítható megnyilatkozása, ha szabad ezt a 
kifejezést használnom, ma már nem felel meg 
hivatásának és valószínű, hogy az időjárás 
viszontagságai, tisztes kora és alkalmasint 
nem elsőrangú anyaga következtében hova-
tovább még kevésbé fog megfelelni kegyeletes 
céljainak.”30 A régi szobrot az újonnan épü-
lő színházterem előcsarnokában látta vol-
na szívesen, ez azonban soha nem valósult 
meg. A környékbeli és az országos lapokban 
ettől keményebb szavak is megjelentek.

Az új szoborra a gyűjtés ugyan megin-

dult, ám a világháború, a forradalmak és a 
húszas évek pénzromlása miatt csak 1927-
ben állíthatták fel, ráadásul a korszak helyi 
emlékezetpolitikai csatározásai alaposan 
rányomták a bélyeget az eseményre, ennek 

bemutatása azonban egy külön dolgozat 
feladata. Az ekkortól egyre inkább ’öreg Pe-
tőfiként’ emlegetett első szobor mondhatni 
újrafelfedezése csupán 1932-ben történt 
meg, amikor már végképp nem bírva dacol-
ni az időjárás viszontagságaival, a fej hátsó 
része levált, félő volt teljes pusztulása. A he-
lyi irodalmi társaság és annak elnöke, Zol-
tán János azonban kijárta az idős Gerenday 
Bélánál, hogy a késszíttető cég végezze el a 
restaurálást. Ő ezt „első szóra”, térítésmen-
tesen vállalta, így két évvel később már újra 
régi pompájában állhatott eredeti helyén. 
Ugyanekkor jelölték meg emléktáblával Pet-
rovics István egykori mészárszékének bejá-
ratát is.31

Sajnos az állagromlást ezzel a beavatko-
zással csak késleltetni tudták, az ötvenes 
években Tömör Bernát helyi kőfaragó mes-
ter végzett rajta kisebb javításokat, majd 
1953-ban Istenes József múzeumigazgató 
javaslatára a községi tanács úgy döntött, a 

további károsodásoktól megóvandó, leemel-
tették a talapzatról és a mögötte található is-
kolaépület egyik vakablakában alakítottak 
ki a számára egy üveglappal fedett vitrint. 
Az üresen maradt talapzat még egyszer, 
a hatvanas évek elején kapott szobrot, ez 
azonban csupán egy másolata volt az erede-
tinek, ma a vasútállomás épületében látha-
tó.32 Nem sokáig hirdethette a költő emlé-
két, az iskolát ugyanis a meginduló várossá 
fejlesztési program során 1965-66 folyamán 
elbontották, helyére járási hivatal és párt-
központ épült. Az első szobor talapzattal 
együtt ekkor került át az emlékmúzeumhoz, 
1969-től az új irodalmi kiállításban kapott 
helyet, majd a nyolcvanas évek közepén je-
lenlegi helyén, a szülőház udvarán állították 
fel. 2003-ban újabb, nagyszabású megújítási 
munkát kellett végezni rajta, ennek kivite-
lezését a kiskunfélegyházi Bozóki testvérek 
vállalták Laczkó János művészeti irányítása 
mellett. Petőfi iránti tiszteletből a korábbi 
korok restaurátoraihoz hasonlóan a felújí-
tást ők is teljesen térítésmentesen végezték. 

Az ’öreg Petőfi’ lassan 160 éve, immár 
méltó módon és méltó környezetben őrzi 
tovább a költő szellemét, hirdetve, hogy 
mégiscsak szülővárosa volt az első a világon, 
amely köztéri alkotással adózott emlékének.

Turán István

29  Lukácsy, i. m. 80. o.
30  Kiskőrös és Járása, 1913. szeptember 7. 1. o.
31  Lukácsy i. m. 81. o.
32  Szilágyi Sándor pedagógus leírása (kis KŐRÖSI lap 1997. február 28. 8. o.) szerint a szobor Óra Sándor alkotása, míg Dulai András helyismereti  
 könyvtáros jegyzeteiben a Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalatot jelölte meg készítőként.

Petőfi Sándor szobra a szülőház udvarán az 1990-es években (Izsák László felvétele)

A restaurált szobor napjainkban (Internet)
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Rövidítések: ev. = evangélikus, izr. = izraeli-
ta, ref. = református, rk. = római katolikus

 Kutyifa János honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. szeptember 18-án.
Apja: Kutyifa Pál napszámos, anyja: Kis Zsu-
zsanna. Felesége: Viczián Mária. Házasság 
kötés: Kiskőrös, 1934. április 26. Lakott: Kiskő-
rös, Dinnyés dűlő 12. 
Fogságba esett: Balatonföldvár, 1945. március 
24.
Fogolytábor: 376. számú tábor, Szverdlovszki 
terület–Krasznouralszk.
Nyilvántartási szám: 0633175
Távozott: 1947. július 2.
1947. július 5-én érkezett vissza Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Kuszka József Sándor tizedes, ev.
Született: Kiskőrösön, 1920. augusztus 30-án.
Apja: Kuszka József asztalosmester, anyja: Jóba 
Margit.
Fogságba esett: Pozsony közelében, 1945. áp-
rilis 1.
Fogolytábor: 245. számú tábor, Szverdlovszki 

terület–Krasznouralszk.
Nyilvántartási szám: 225/393-394
Távozott: 1945. október 10.
 Kuzma János honvéd.
Született: Budapest, 1921.
Lakott: Kiskőrös, Gróf Teleki u. 28.
 Kuzma Sándor honvéd. 
Született: Budapest, 1923.
Lakott: Kiskőrös, Gróf Teleki u. 28.
Fogolytábor: 7159. számú tábor. 
1947. július 26-án érkezett meg Debrecenbe a 
foksányi gyűjtőtáborból.
 Labát István honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrös, 1908. szeptember 2-án.
Anyja: Kriskó Erzsébet, apja: Labát István föld-
műves. Lakott: Kiskőrös, Felső-Cebe. 
Fogságba esett: Moson, 1945. április 2.
Fogolytábor: 217. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület-Krama-
torszk.
Nyilvántartási szám: 0775374
Távozott: 1947. augusztus 19.
1947. augusztus 20-án érkezett meg Debrecen-
be a Szovjetunióból. Panaszmentes.

 Labát Pál őrvezető, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1916. április 23-án.
Apja: Labát István, anyja: Turán Anna. 1. Fe-
lesége: Andriska Zsuzsanna. Házasság kötés: 
Kiskőrös, 1943. november 30. 2. Felesége: Kiss 
Erzsébet. Házasságkötés: Kiskőrös, 1949. feb-
ruár 15. Lakott: Kiskőrös, Vörösmarty u. 1.
Fogságba esett: Stockerau (Ausztria), 1945. 
május 13.
Fogolytábor: 198. számú tábor. Moldovai 
SZSZK–Kisinyov.
Nyilvántartási szám: 0797108
Távozott: 1947. szeptember 13. 
1947. augusztus 18-án érkezett meg Debrecen-
be a Szovjetunióból. Betegség: vizenyő.
 Lajó József honvéd.
Született: Kiskőrös, 1912.
Lakott: Kiskőrös, Thököly u. 24.
 Lajtai János honvéd, asztalos.
Született 1917. április 15-én. Tabdi, 1907.
Anyja: Dulai Anna, apja: Lajtai Mihály. Lakott: 
Kiskőrös. Rákóczi u. 148.
Fogságba esett: Horvátzsidány, 1945. március 
28.

Kiskőrösi hadifoglyok a Szovjetunióban
(Ötödik rész)

Hadifogolytábor a Szovjetunióban (Fortepan)
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Fogolytábor: 207. számú tábor, Molotovi 
(Permi) terület–Szolikamszk.
Nyilvántartási szám:  01285502
Távozott: 1948. augusztus 17. 
1948. augusztus 20-án érkezett meg a Debre-
cenbe a Szovjetunióból. 
 Lakatos Sándor honvéd. 
Született 1922-ben. 
Anyja: Lakatos Mária. Lakott: Kiskőrös. A 
család Szankról származik.
1947. július 28-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Panaszmentes.
 Lázár Gyula tartalékos hadnagy (szovjet 
forrás szerint alhadnagy), tanító.
Született Budapest, 1919. április 3-án.
Anyja Varga Erzsébet, apja: Lázár Gyula. La-
kott: Kiskőrös. 
Fogságba esett: Stettina (Németország), 1945. 
április 25.
Fogolytábor: 437. számú tábor, Vologdai terü-
let–Veretyje.
Nyilvántartási szám: 0759762
Távozott: 1947. július 7. 
1947. július 21-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Léder József honvéd, földműves.
Született: Kiskőrös- Tabdi, 1900. március 
3-án.
Anyja: Kovács Anna, apja: Léder József. La-
kott: Csengőd. Felesége: Mihók Erzsébet. Há-
zasságkötés: Kiskőrös, 1923. október 27. 
Fogságba esett: Kravn (Csehszlovákia), 1945. 
május 9.
Fogolytábor: 110. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Podolszki (Hmelnyickiji) terület-Po-
lonnoje.
Nyilvántartási szám: 0519258
Távozott: 1946. augusztus 29.
1946. augusztus 29-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Legéndi András honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1920. július 25-én.
Apja: Legéndi Pál földműves, anyja: Kriskó 
Zsuzsanna. Felesége: Nemes Erzsébet. Há-
zasságkötés: Kiskőrös, 1948. május 8. Lakott: 
Kiskőrös, Lehel u. 1.
Fogságba esett: Lele (Esztergom), 1944. de-
cember 25-én.
Fogolytábor: 236. számú tábor, Grúz SZSZK–
Navtlugi.
Nyilvántartási szám: 0811726
Távozott: 1947. szeptember 12.
1947. szeptember 18-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból Máramarosszigeten 
keresztül.
 Lengyel Mihály földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. május 9-én.
Apja: Lengyel Mihály, anyja: Koskocsák Má-
ria. Felesége: Polereczki Erzsébet. Házasság 
kötés: Kiskőrös, 1940. szeptember 28. Lakott: 
Kiskőrös, Erkel Ferenc u. 6. 
Fogságba esett: Szeged, 1944. november 2.
Fogolytábor: 223. számú tábor. (Hanlari, Az-
erbajdzsán)

1947. augusztus 16-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Betegség: orrpolip.
 Lengvári János honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrös, 1913. május 21-én.
Anyja: Ambrus Zsuzsanna apja Lasztovicza 
(Lengvári) János földműves. Felesége: Hrutka 
Ilona. Házasság kötés: Kiskőrös, 1944. január 
25. Magyarosított: 1937-ben Lakott: Kiskőrös, 
Petőfi Sándor u. 73. 
 1947. augusztus 21-én érkezett vissza Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Betegség: fogszú.
 Lengvári Pál honvéd.
Született: Kiskőrös, 1914. május 7.
Apja: Litauszki András (Magyarosított 1939-
ben) földműves, anyja: Albert Erzsébet. La-
kott: Kiskőrös, Baross u. 24.
 Litauszki János honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1914. december 21-én.
Apja: Litauszki János vasúti munkás, anyja: 
Turán Mária. Felesége: Dedák Zsuzsanna. 
Házasság kötés: Kiskőrös, 1939. november 23. 
Lakott: Kiskőrös, Gróf Széchenyi u. 22.
Fogságba esett: Iváncson, Vas megye, 1945.
Fogolytábor: 280/ 27. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület.
Nyilvántartási szám: 0/1371654
Távozott: 1948. október 28.
1948. november 4-én érkezett meg Debrecen-
be a Szovjetunióból.
 Litauszki János Pál honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1913. november 7-én.
Apja: Litauszki János napszámos, anyja: Do-
monyi Ilona. Felesége: Záboi Zsuzsanna. Há-
zasság kötés: Kiskőrös, 1937. október 28.  La-
kott: Kiskőrös, Hunyadi u. 5.
Fogságba esett: Előszállás, 1944. december 1.
Fogolytábor: 64. számú tábor. Tambovi terü-
let-Morsanszk-Kasma.
Nyilvántartási szám: 0709530
Távozott: 1947. július 15.
1947. július 18-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: reuma.
 L. Nagy István tizedes, kereskedő, rk.
Született Kiskőrösön, 1922. február 5-én.
Anyja: Zsellér Anna, apja: L. Nagy József föld-
műves. Lakott: Tabdi 29. Fogságba esett: Uk-
rajna, 1944. október 21.
Fogolytábor: 168. számú tábor, Belorusz 
SZSZK-Minszk-Krasznoje ur.
Nyilvántartási szám:  01021845
Távozott: 1948. április 29.
1948. május 1-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Losonczi János honvéd, kereskedő, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. január 3.
Apja: Losonczi Pál napszámos, anyja: Serfőző 
Ilona. Lakott: Kiskőrös, Watay u. 27.
Fogságba esett: Magyarország, 1945. március 
29.
Fogolytábor: 159. számú tábor, 5. számú tábo-
ri egység. Ukrán SZSZK-Odessza.
Nyilvántartási szám: 01042187
Távozott: 1948. május 11. 
1948. május 17-én érkezett Debrecenbe a 

Szovjetunióból.
 Losonczi Mihály honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. december 3-án.
Apja: Losonczi Pál földműves, anyja: Veszeli 
Ilona.
Fogságba esett: Kisbaja (Somogy), 1945. de-
cember 6.
Nyilvántartási szám: 0/244404
Fogolytábor: 245. számú tábor. Szverdlovszki 
terület–Krasznouralszk.
 Lucza András honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön 1912. november 27-én.
Anyja: Martinko Mária, apja: Lucza Mihály 
földműves. Felesége: Kriskó Ilona. Házasság 
kötés: Kiskőrös, 1936. november 28. Lakott: 
Kiskőrös, Agárhalom 20.
Fogságba esett: Magyarország, 1945. március 
28.
Fogolytábor: 119. számú tábor. Tatár 
ASZSZK–Zelenodolszk.
Nyilvántartási szám: 0618757
Távozott: 1947. június 20.
1947. június 28-án érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. Betegség: foghiány, Idült 
gyomorbaj.
 Lucza István honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön,1910. október 8-án.
Apja: Lucza Pál mezőőr, anyja: Zsarnóczai 
Zsuzsanna. 1. felesége: Gombár Zsuzsanna. 
Házasság kötés: Kiskőrös, 1934. november 10. 
2. Felesége: Maglódi Ilona. Házasság kötés: 
Kiskőrös, 1937. április 15. Lakott: Kiskőrös. 
Alsókamaszáció 44.
Fogságba esett: 1945. április 1.
Fogolytábor: 297. számú tábor, 
Nyilvántartási szám: 01012913
Távozott: 1948. április 28. 
1948. május 1-jén érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióbeli hadifogságból.
 Lucza István őrvezető, ev.
Született: Kiskőrös, 1910. február 5.
Apja: Lucza István földműves, anyja: Bozsik 
Ilona. Lakott: Kiskőrös, Öregszőlők 55/4. 
Fogságba esett: Komárom, 1945. március 27.
Fogolytábor: 62/4. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Kijev-Szirec negyed.
Nyilvántartási szám: 01843447
Távozott: 1950. november 26.
 Lucza János szakaszvezető, földműves, ev. 
Született Kiskőrös, 1916. szeptember 15-én.
Anyja: Gyurján Mária, apja: Lucza György. 
Felesége: Balázs Anna. Házasság kötés: Kis-
kőrös, 1938. december 8. Lakott: Kiskőrös – 
Agárhalom 95.
Fogságba esett: Magyarország, 1944. decem-
ber 1.
Fogolytábor: 125. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Vorosilovgrádi terület-Liszicsanszk.
Nyilvántartási szám: 01265908
1947. szeptember 23-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Panaszmentes.
Lucza János honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön, 1914. október 21-én.
Anyja: Maska Erzsébet, apja: Lucza István. 
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Lakott: Kiskőrös. Felesége: Bodonyi Kovács 
Ilona. Házasság kötés: Kiskőrös, 1940. márci-
us 28. Lakott: Kiskőrös, Szücsi dűlő 28.
Szovjet hadifogságba esett 1944. december 
12-én. 
1948. szeptember 14-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Panaszmentes.
 Lucza János őrmester, lakatos, ev. 
Született Kiskőrösön, 1915. augusztus 5-én.
Anyja: Gyalog Eszter, apja: Lucza János nap-
számos. Lakott: Kiskőrös. 
Fogságba esett: Nagykanizsa.
Fogolytábor: 200. számú tábor, Szverdlovszki 
terület–Alapajevszk.
Nyilvántartási szám:  0631940
1947. július 5-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: reuma.
 Lucza Mihály szakaszvezető, kőműves, 
baptista.
Született: Kiskőrös, 1906. szeptember 7-én.
Apja: Lucza Pál földműves, anyja: Balázs 
Anna. Lakott: Budapest, VI. Bajnok u. 5.
Fogságba esett: Budapest, 1945. január 1.
Fogolytábor: 62. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Kijevi terület-Kijev.
Nyilvántartási szám: 01527027
Távozott: 1949. június 29.
 Lucza Pál Péter honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1908. május 20-án.
Apja: Lucza János napszámos, anyja: Froljan 
Anna. Felesége: Kecskeméti Anna. Házasság-
kötés. Kiskőrös, 1932. november 22. Lakott: 
Kiskőrös, Vörösmarty u. 32.
Fogságba esett: Uszor (Magyarország), 1945. 
április 1.
Fogolytábor: 53/323. számú tábor. Tulai terü-
let.
Nyilvántartási szám: 8093
 Maglódi Sándor Pál tizedes, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön, 1914. december 10-én.
Anyja: Havai Mária, apja: Maglódi István. 
Lakik: Kiskőrös. Felesége: Dedák Anna. Há-
zasság kötés: Kiskőrös, 1942. január 3. Lakott: 
Kiskőrös, Kisfaludy u. 12.
Fogságba esett: Sankt Pölten (Ausztria), 1945. 
május 8.
Fogolytábor: 238. számú tábor. Szaratovi te-
rület–Szaratov.
Nyilvántartási szám: 01189660
Távozott: 1948. május 15.
1948. május 23-án tért vissza Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: fogszú
 Markó István honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1922. augusztus 5-én.
Apja: Markó Pál napszámos, anyja: Kuti Er-
zsébet. Felesége: Bajusznács Ilonba. Házas-
ságkötés: Kiskőrös, 1950. január 19. Lakott: 
Kiskőrös Öregszőlő 4.
Fogságba esett: Pozsony, 1945. május 19.
Fogolytábor: 280/27. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület.
Nyilvántartási szám: 01336365
Távozott: 1948. október 22.
1948. október 31-én érkezett meg Debrecenbe 

a Szovjetunióból a 48. hadifogolyvonattal. Be-
tegség: rossz fogak, foghiány.
 Markó Mihály honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrös, 1914. március 19-én.
Apja: Markó Mihály napszámos, anyja: Gás-
pár Mária. Felesége: Opauszki Margit Judit. 
Házasságkötés: Kiskőrös, 1939. november 9. 
Fogságba esett: Vereczke, 1944. szeptember 
28.
Fogolytábor: 190. számú tábor, 4. számú tá-
bori egység. Vlagyimiri terület-Guszj-Hrusz-
taljnij.
Nyilvántartási szám: 1561.
Távozott: 1945. február 11. 
 Marthy Jenő László főhadnagy, tanító, ev. 
Született Szentetornya, 1909. november 30.
Anyja: Nagy Ida, apja: Macher Lajos közsé-
gi tanító. (Magyarosított Marthy-ra). Lakott: 
Kiskőrös. 
1946. augusztus 31-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Maska István honvéd, napszámos, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. május 1-jén.
Apja: Maska Pál földműves, anyja: Kmetykó 
Anna. Lakik Kiskőrös. Felesége: Viczián Ilo-
na. Házasságkötés: Kiskőrös, 1935. november 
14. Lakott: Kiskőrös, Agárhalom 42.
Fogságba esett: Kisláng (Veszprém), 1945. 
március 4.
Fogolytábor: 223. számú tábor. (Hanlari, Az-
erbajdzsán)
1947. augusztus 16-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Általános testi gyen-
geség, fogszú.
 Mátay Pál Imre tizedes, járásbírósági tiszt-
viselő, rk.
Született: Pacsa, 1919. június 1-jén.
Apja: Mátay Gyula ügyvéd, anyja: Hankó 
Ilona. Lakott: Kiskőrös, Mészáros u. 3. Más 
forrás szerint: Rákóczi u. 85. Felesége: Fülöp 
Mária. Házasság kötés: Kiskőrös, 1942. au-
gusztus 22.
Fogságba esett: Orfalu (Vas megye), 1945. 
március 30.
Fogolytábor: 154. számú tábor. 
Nyilvántartási szám: 01009740
Távozott: 1948. április 29. 
1948. május 2-án érkezett Debrecenbe a Szov-
jetunióbeli hadifogságból. Panaszmentes.
 Mátrai András Pál zászlós (szovjet forrá-
sokban őrmester), rk.
Született: Kispáhi, 1918. december 19-án.
Apja: Zachár Zoltán tanító (magyarosított 
1934-ben), anyja: Ivanovich Irén.
Fogságba esett: Deutschlandsberg, 1945. má-
jus 10.
Fogolytábor: 82. számú tábor, Voronyezsi te-
rület–Voronyezs
Nyilvántartási szám: 01046380
Távozott: 1948. május 12. 
 Matusik István honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrös, 1919. március 9-én.
Anyja: Kriskó Zsuzsanna, apja: Matusik Ist-
ván vasúti munkás. Felesége: Gombár Éva. 

Házasság kötés: Kiskőrös, 1944. január 13.  
Lakott: Kiskőrös, Agárhalom 46.  
Fogságba esett: Abony, 1944. november 20.
Fogolytábor: 242/9. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület –Golma.
Nyilvántartási szám: 0/649871
Távozott: 1947. július 12. 
1947. július 17-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Matusik Mihály honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1906. október 11-én.
Apja: Matusik Mihály napszámos, anyja: 
Veiszhaupt Ilona. Felesége: Slajkó Ilona. Há-
zasságkötés: Kiskőrös, 1930. december 18. 
Fogságba esett: Zala megye, Garbolc, 1945. 
március 29.
Fogolytábor: 299. számú tábor. Ukrán 
SZSZK–Szimferopol.
Távozott: 1945. május 27.
 Megyeri Dezső Imre szakaszvezető (ma-
gyar forrás szerint tizedes), kereskedő, ev.
Született Kiskőrösön, 1921. szeptember 30-
án.
Anyja: Őri Ilona, apja: Moravcsik Pál járásbí-
rósági hivatalszolga, 1934-ben magyarosított. 
Lakik: Kiskőrös, Mészáros Lőrinc u. 31. Más 
forrás szerint Gróf Bethlen u. 31.
Fogságba esett: Zelwitsch (Ausztria), 1945. 
május 11.
Fogolytábor: 241. számú tábor. Ukrán 
SZSZK–Szevasztopol.
Nyilvántartási szám: 01200421
Távozott: 1948. július 15.
1948. július 25-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból, Betegség: fogszú
 Meskó Sándor István honvéd, polgári isko-
lai tanár, ev.
Született: Kiskőrösön, 1921. május 10-én.
Apja: Meskó György Gusztáv tanító, anyja: 
Dul Ilona. Felesége: Kusztos Aranka Melinda. 
Házasság kötés: Kiskőrös, 1944. augusztus 12.  
Lakott: Kiskőrös. 
Fogságba esett: Grossau (Németország), 1945. 
február 1. Magyar forrás szerint: 1944. no-
vember 23-án.
Fogolytábor: 166. számú tábor. Karéli-Finn 
SZSZK – Pitkaranta.
Nyilvántartási szám: 0/1393985
Távozott: 1948. szeptember 29.
1948. október 14-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. Betegség: fogszú, foghiány.
 Mészáros Béla tizedes (orosz forrás szerint 
őrvezető), tanító, rk.
Született: Kisszállás, 1910. április 14.
Apja: Mészáros Béla, anyja: Herczeg Jolán. 
Felesége: Neogrády Valéria. Házasságkötés: 
1938. április 27. Lakott: Kiskőrös, Nagyatádi 
u. 7.
Fogságba esett: Csatka (Komárom megye), 
1945. március 27.
Fogolytábor: 119. számú tábor, 3. számú tábo-
ri egység, Tatár ASZSZK–Kazany.
Nyilvántartási szám:  о/397822
Távozott: 1945. november 4.
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 Mihá P. István őrmester, rk.
Született: Kiskőrösön, 1921. április 13-án.
Apja: Mihá P. Béla napszámos, anyja: Haskó 
Zsuzsanna.
Fogságba esett: Eger, 1944. november 22.
Fogolytábor: 280/4. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület Makejev-
ka-Honzsonkove.
Nyilvántartási szám: 0886702
Távozott: 1947. június 19.
 Miskolczi József zászlós, rk.
Született: Miske, 1914. május 22. 
Anyja: Kosztolányi Borbála, apja: Miskolczi 
József földműves. Lakott: Kiskőrös, Fogságba 
esett: Körmend, 1945. március 1.
Fogolytábor: 349. számú tábor, Lett SZSZK–
Libau.
Nyilvántartási szám: 0615765
Távozott: 1947. június 12. 
1947 június 13-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Mlinkó János honvéd, ev.
Született: Kiskőrös, 1909. augusztus 26.
Apja: Mlinkó János napszámos, anyja: Králik 
Mária. Lakott: Kiskőrös, Alsó-Cebe 40.
 Mohut György őrmester, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. április 19-én.
Apja: Mohut János napszámos, anyja: Lucza 
Erzsébet. Felesége: Dedák Erzsébet. Házasság 
kötés: Kiskőrös, 1939. november 9. Lakott: 
Kaskantyú, Bercsényi u. 34.
Fogságba esett: 1944. november 1. 
Fogolytábor: 232/3. számú tábor. (Drogobicsi 
(Lvovi) terület –Hodorov)
Nyilvántartási szám: 0-1095973
Távozott: 1948. június 5.

 Mohut János munkaszolgálatos, ev.
Született: Kiskőrös, 1913. május 24.
Apja: Mohut János földműves, anyja: Lucza 
Erzsébet. Felesége: Megó Ilona. Házasságkö-
tés: Kiskőrös, 1948. március 4. Lakott: Kiskő-
rös, Alsó-Cebe 53.
 Dr. Molnár László orvos alhadnagy (Ma-
gyar adatok szerint hadnagy), ref. községi or-
vos.
Született: Kiskőrös, 1898.július 24-én.
Apja: Molnár János községi írnok, anyja: 
Hoffmann Teréz Katalin. Lakott: Kiskőrös, 
Kálvin u. 6.
Fogságba esett: Magyarország, 1945. március 
31.
Fogolytábor: 62/13. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Kijev-Darnickij kerület.
Nyilvántartási szám: 01160952
Távozott: 1948. május 13.
1948. május 20-án érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: tüdőtágulás
 Molnár Leó János Tivadar tanító, rk.
 Gomboson született 1898. október 19-én.
Anyja: Kelemen Etel, apja: Molnár Gábor. Fe-
lesége: Kováts Gizella Irén. Házasság kötés: 
Kiskőrös, 1923. február 12. 
Fogságba esett: Karlstift (Ausztria), 1945. má-
jus 10.
Fogolytábor: 148. számú tábor. Krasznodari 
vidék–Krasznodar.
Nyilvántartási szám: 0624737
Távozott: 1947. június 1.
1947. október 3-án érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Moravcsik István honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. augusztus 17-én.

Apja: Moravcsik István napszámos, anyja: 
Opauszki Zsuzsanna. Felesége: Dulai Zsu-
zsanna. Házasságkötés: Kiskőrös, 1940. febru-
ár 15. Lakott: Kiskőrös, Alsó-Kamaszáció 42. 
Fogságba esett: Magyarország, Aszaló?, 1944. 
november 30.
Fogolytábor: 256/2. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Krasznij Lucs.
Nyilvántartási Szám: 0/114686.
Távozott: 1945.november 19.
 Mortik Jenő 37 éves, tanító. 
1946. augusztus 31-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Egészséges.
 Mucsai Pál honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1919. szeptember 25-
én.
Anyja: Teljár Zsuzsanna, apja: Mucsai Pál 
földműves. Lakik: Kalocsa.
Szovjet fogságba esett 1945. április 11-én 
Csehországban. Orosz forrás szerint: Német-
ország, Vollendorf.
Fogolytábor: 242/9. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület –Golma.
Nyilvántartási szám:0828942
Távozott: 1948. október 22.
1948. október 26-án érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Nagy Lajos honvéd, géplakatos.
Született Kiskőrös, 1923. augusztus 14-én. 
Anyja: Darula Erzsébet, apja: Nagy Sándor.  
Lakott: Kiskőrös, Szent László u. 6.
Fogságba esett: 1944. december 10.
Fogolytábor: 256. számú tábor. Ukrán SZSZK-
Krasznij-Lucs.
Nyilvántartási szám: 0777263
Távozott: 1947. szeptember 9.

Fogságba esett katonák a keleti fronton (Fortepan)
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1947. szeptember 13-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból (a Foksányi átmeneti 
táborból). Betegség: fogszú.
 Nagy Mihály honvéd, főpincér, rk.
Született Kiskőrösön 1920. január 6-án.
Anyja: Huszár Erzsébet, apja: Nagy János ko-
vácsmester. Lakott: Kiskőrös. 
1947. július 4-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. Betegség: jobb szem látás 
gyengeség, bal szem sérülés utáni hegesedés.
 Nagy Zsigmond földműves, ref.
Született: Csengőd, 1914. szeptember 19. 
Apja: Nagy Zsigmond, anyja: Kovács Julianna. 
Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Magyarország, 1945. március 
22.
Fogolytábor: SZU Belügyminisztérium 7. szá-
mú különleges tábora.
Meghalt: 1957. május 4.
 Németh Mária civil, gyári munkás, rk.
Született: Kiskőrösön, 1913. november 10.én.
Apja: Németh András napszámos, anyja: Kis 
Mária. Férje: Baunecz Ferenc. Lakott: Újpest, 
Csokonai u. 1.
Fogságba esett: Újpest, 1945. január 28.
Fogolytábor: 1222. számú önálló munkászász-
lóalj. Ukrán SZSZK-Vorosilovgrádi terület 
Golubovka-Kirovszk.
Nyilvántartási szám: 069564
Távozott: 1947. október 25.
1947. október 28-án érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Ocskai Pál honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön, 1912. október 8-án.
Anyja: Rohoska Erzsébet, apja: Ocskai István 
napszámos. Felesége: Czinkóczki Mária. Há-
zasság kötés: Kiskőrös, 1935. február 12. La-
kott: Kiskőrös, Agárhalom 27/1. 
Fogságba esett: Pest megye, 1944. október 30.
Fogolytábor: 328. számú tábor. Azerbajdzsáni 
SZSZK–Szumgaiti.
Nyilvántartási szám: 01183228
Távozott: 1948. június 22.
1948. június 25-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Ónodi Olasz Mihály honvéd, géplakatos, 
kovácsmester, rk.
Született: Kiskőrösön, 1923. szeptember 19-én.
Apja: Ónodi Olasz Lajos kovácsmester, any-
ja: Loványi Mária. Lakott: Kiskőrös. Felesége: 
Haskó Ilona. Házasságkötés: Kiskőrös, 1949. 
március 26. Lakott: Kiskőrös, Kossuth u. 48. 
Fogságba esett: Ausztria, Unterhaid, 1945. má-
jus 10.
Fogolytábor: 198. számú tábor. Moldovai 
SZSZK–Kisinyov.
Nyilvántartási szám: 0600148
Távozott: 1947. június 8.
1947. június 19-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Opauszki Pál civil, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1907. szeptember 3-án. 
Anyja Andriska (Ondroska) Judit, Opauszki 
Pál napszámos. Lakott: Kiskőrös, Gróf Széche-

nyi u. 12. 
1947. augusztus 12-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Oroszi Antal honvéd, földműves, rk.
Született Szabadszálláson, 1907. június 7-én.
Anyja: Zeleszkó Anna, apja: Oroszi János. 
Felesége: Szentgyörgyi Ilona. Házasságkötés, 
Kiskőrös, 1931. február 14. Lakott: Először 
Csengődön, majd Kiskőrösön. Alsó-Cebe 76. 
Fogságba esett: Nagysziklás (Misén, Csehszlo-
vákia), 1945. április 25.
Fogolytábor: 252. számú tábor. Brjanszki terü-
let–Bezsica.
Nyilvántartási szám:  о/290976
Távozott: 1948. augusztus 18.
1946. augusztus 18-án a IV. szállítmánnyal ér-
kezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból. Be-
tegség: bal lábfej csonkolt, egészséges.
 Oroszi István honvéd, kőműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1910. január 1-jén.
Apja: Oroszi Pál napszámos, anyja: Veszeli Ilo-
na. Felesége: Opauszki Mária. Házasság kötés: 
Kiskőrös, 1934. október 20. Lakott: Kiskőrös, 
Rákóczi u. 80. 
Fogságba esett: Budapest, 1944. december 6.
Fogolytábor: 242/3. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület.
Nyilvántartási szám: 01221006
Távozott:1948. június 18.
1948, július 21-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: fogszú, foghiány.
 Oroszi István honvéd, cipész.
Született: Kecel, 1910. június 13.
Anyja: Kollár Katalin, apja: Oroszi  .Lakott: 
Kiskőrös, Gróf Teleki u. 4. 
1948. május 2-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Oroszi János honvéd, földműves, ev. 
Született Kecelen, 1911. június 15-én. 
Anyja: Kollár Katalin, apja: Oroszi János. Fe-
lesége: Szvetnyik Rozália. Házasság kötés: Kis-
kőrös, 1939. október 7. Lakott: Kiskőrös, Gróf 
Teleki u. 4.
 1948. május 2-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: fogszú.
 Oroszi Mihály honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön 1921. szeptember 29-én.
Apja: Orosz Pál földműves, anyja: Sztraka Má-
ria. Felesége: Szlovák Anna. Házasságkötés: 
Kiskőrös, 1848. december 21. Lakott: Kiskő-
rös, Thököly u. 52. 
Fogságba esett: Budapest, 1945. február 12.
Fogolytábor: 315/5. számú tábor. (Dnyepropet-
rovszki terület –Ordzsonikidze, Ukrajna)
Nyilvántartási szám: 01206376
1948. augusztus 23-án érkezett meg Debrecen-
be a Szovjetunióból a 36. hadifogolyvonattal.
 Oroszi Pál honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1902.július 3-án.
Apja: Oroszi János földműves, anyja: Kúti Má-
ria.
Fogságba esett: Budapest, 1845. január 14.
Fogolytábor: 204. számú tábor, Asztrahanyi 
terület–Asztrahány.

Nyilvántartási szám: 01215179
Távozott: 1948. július 24.
 Oroszi Pál honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1919. május 14-én.
Apja: Oroszi Pál földműves, anyja: Legéndi 
Mária. Felesége: Breznyán Mária. Házasságkö-
tés: Kiskőrös, 1949. január 17. Lakott: Kiskő-
rös, Deák Ferenc u. 19.
Fogságba esett: Abasár, 1944. november 23. 
Magyar források szerint: szovjet fogságba esett 
1945. május 11-én Ausztriában.
Fogolytábor: 144. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Vorosilovgrádi terület-Sztahanov.
Nyilvántartási szám: 0/1415262
Távozott: 1948. szeptember 29.
1948. október 1-jén érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Őri Ferenc honvéd, cipész, rk.
Született: Kiskőrösön, 1913. június 29-én.
Apja: Őri Ferenc cipész, anyja: Nagy Anna. 
Lakott: Kiskőrös, Pozsonyi u. 29.
Fogságba esett: Csobánka, 1944. december 25.
Fogolytábor: 376. számú tábor, Szverdlovszki 
terület–Krasznouralszk.
Nyilvántartási szám: 01159110
Távozott: 1948. június 21.
1948. június 25-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Panaszmentes.
 Pagács János t. honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön 1922. augusztus 21-én.
Anyja: Turcsan Judit, apja: Pagács János nap-
számos. Lakott: Tabdi. 
Fogságba esett: 1945. március 16.
Fogolytábor: 62/20. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Kijev.
Nyilvántartási szám: 0846054
1947. június 24-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Pálinkás János honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1921. szeptember 27-
én.
Apja: Pálinkás János napszámos, anyja: Gár-
dász Ilona.
Fogságba esett: Szuhány, 1945. május 10.
Fogolytábor: 148. számú tábor. Krasznodari 
vidék–Krasznodar.
Nyilvántartási szám: 467063
Távozott: 1947. június 9.
 Pálmai József őrmester (szovjet források-
ban tizedes), kőművesmester, ev.
Született Kiskőrösön, 1922. április 11-én.
Anyja: Kelemen Erzsébet, apja: Pálmai Mihály. 
Lakott: Kiskőrös, Szent István u. 16. 
Fogságba esett: Tokod (Esztergom megye), 
1945.március 23.
Nyilvántartási szám: 01170011
Távozott: 1948. május 13.
1948. május 20-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: vesepanasz, fogszú.
 Papp Pál honvéd, földműves. 
Született Kiskőrös, 1900. december 30-án,?  
Anyja Kiss Zsuzsa. Lakott: Fülöpszállás. 
1947. augusztus 20-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
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 Pazdernyik János honvéd, földműves, ev. 
Született Páhi, 1910. június 10-én.
Anyja: Pagács Ilona, apja: Pazdernyik János 
kocsis. Lakott: Kiskőrös. Alsó-Tabdi 21.
 Budán, 1945. január 2-án esett szovjet hadi-
fogságba. Orosz forrás szerint január 12.
Fogolytábor: 181. számú tábor, Grúz SZSZK–
Rusztavi.
Nyilvántartási szám: 01186374
Távozott: 1948. július 1.
1948. július 8-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból a 21. hadifogolyszállítmány-
nyal. Betegség: malária, reuma, nagyot hallás.
 Pecznyik András honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1913. február 7-én.
Apja: Pecznyik András földműves, anyja: Sin-
kovicz Ilona. . Felesége: Torgyik Zsuzsanna. 
Házasság kötés: Kiskőrös, 1939. január 14. 
Lakott: Kiskőrös, Feketehalom 47.
Fogságba esett: Veszprém. 1945. március 25.
Fogolytábor: 110. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Podolszki (Hmelnyickiji) terület-Po-
lonnoje.
Nyilvántartási szám: 0871917
Távozott: 1947. augusztus 14
1947. augusztus 16-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.  Panaszmentes.
 Pecznyik György honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1907. november 14-én.
Apja: Pecznyik András földműves, anyja: Sza-
bó Mária. Felesége: Torgyik Erzsébet. Házas-
ság kötés: Kiskőrös, 1929. november 21.  La-
kott: Kiskőrös, Alsó-Cebe 27.
Fogságba esett: Zalaegerszeg, 1945. március 30.
Fogolytábor: 181. számú tábor, Grúz SZSZK–
Rusztavi.
Nyilvántartási szám: 0812193
Távozott: 1947. szeptember 12.
1947. szeptember 17-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.  
 Pecznyik János főtörzsőrmester (magyar 
források szerint tizedes), földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1913. december 5-én.
Apja: Pecznyik György földműves, anyja: Fab-
ján Erzsébet. 1. felesége: Szudovszki Zsuzsan-
na. Házasságkötés:Kiskőrös, 1933. december 
5. 2. Felesége: Kecskés Erzsébet. Házasság kö-
tés, Kiskőrös, 1937. március 9.  Lakott: Kiskő-
rös – Erdőtelek (Sivány dűlő) 19/1.
Fogságba esett: Sajóháza (Gömör), (magyar 
források szerint: Rozsnyó) 1945. január 21.
Fogolytábor: 148/4. számú tábor, Krasznodari 
vidék–Tuapsze.
Nyilvántartási szám: 01358105
Távozott: 1948. október 29.
1948. november 5-én érkezett meg Debrecen-
be a Szovjetunióból.  
 Pecznyik Mihály honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. szeptember  
18-án.
Apja: Pecznyik István földműves, anyja: Turan 
Erzsébet. Felesége: Hrk Ilona. Házasság kötés: 
Kiskőrös, 1935. november 26. Lakott: Kiskő-
rös, Deák Ferenc u. 38.

Fogságba esett: Pozsonypüspöki, 1945.  
április 2.
Fogolytábor: 280/27. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület.
Nyilvántartási szám: 0776558
Távozott: 1945. június 5.
1947. augusztus 21-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.  
 Pecznyik Pál őrvezető, földműves, ev. 
Született Kiskőrös, 1922. január 18-án.
Anyja: Oroszi Teréz, apja: Pecznyik Pál MÁV 
pályaőr.  Felesége: Kurucz Ilona. Házasságkö-
tés: Kiskőrös, 1950. február 9. Lakott: Akasz-
tó. Alsó-Döbrögec.
Fogságba esett: Csehszlovákia, 1944. október 
24.
Fogolytábor: Belügyi Népbiztosság, 189. szá-
mú tábora. Belorusz SZSZK–Gomel.
Nyilvántartási szám: 0730142
Távozott: 1947. szeptember 3.
1947. szeptember 13-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Petróczi Kis István őrvezető, földműves, 
ev.
Született: Kiskőrösön, 1922. december 3-án.
Apja: Petróczi Kis Mihály napszámos, anyja: 
Sztraka Ilona. Felesége: Farkas Ilona. Házas-
ságkötés: Kiskőrös, 1949. április 30. Lakott: 
Kiskőrös, Honvéd u. 26.
Fogságba esett: Ausztria, Urmelfeld, 1945. 
május 10.
Fogolytábor: 435/3. számú tábor, Moszkvai 
terület–Isztra.
Nyilvántartási szám: 01164760
Távozott: 1948. július 9.
1948. július 12-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: fogszú, vizenyő.
 Petróczi Kis Pál honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1921. március 6-án.
Apja: Petróczi Kis Pál napszámos, anyja: 
Prepszent Erzsébet. 2. Felesége: Bobek Ilona. 
Házasságkötés: Kiskőrös, 1951. január 18. La-
kott: Kiskőrös, Erdőtelek 5., később Deák Fe-
renc u. 26. 
Fogságba esett: 1944. július 31.
Fogolytábor: 376. számú tábor. Szverdlovszki 
terület–Krasznouralszk.
Nyilvántartási szám: 01159154
Távozott: 1948. június 21.
1948. június 26-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: vitaminhiány.
 Pivarcsi Mihály őrvezető, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. szeptember 9-én.
Apja: Pivarcsi István napszámos, anyja: Si-
piczki Mária. Lakott: Kiskőrös, Kassai u. 28. 
Fogságba esett: Magyarország, 1944. október 
15.
Fogolytábor: 182. számú tábor, Rosztovi terü-
let-Belokalitvenszkij járás-Gornyackij.
Meghalt: 1960. július 25. 
 Pivarcsi Pál honvéd, földműves, baptista.
Kiskőrösön született 1919. november 11-én.
Apja: Pivarcsi Pál földműves, anyja: Takács 
Erzsébet. Lakott: Kiskőrös, Segesvári u. 12. 

Ausztriában esett hadifogságba 1945. április 
19-én.
Fogolytábor: 136. számú tábor, Ukrán 
SZSZK–Poltava.
 Nyilvántartási szám: 0594168
Távozott: 1947. május 28.
1947. június 13-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: vesebántalmak.
 Pivarcsi Pál honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrös, 1919. december 21.
Apja: Pivarcsi Pál földműves, anyja: Lengyel 
Zsuzsanna. Lakott: Csengőd. Felesége: Do-
monyi Zsuzsanna. Házasság kötés: Kiskőrös, 
1943. január 7.
Fogságba esett: Csákberény, 1945. március 16.
Fogolytábor: 401. számú tábor, 9. számú tá-
bori egység. Moszkvai terület-Mozsajszkij 
járás-Salikovo.
Nyilvántartási szám: 0-1057743
Távozott: 1948. május 24.
1948. május 28-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Pohankovics István őrvezető, föld - 
műves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1920. augusztus 19-én.
Apja: Pohankovics Pál napszámos, anyja: Li-
tauszki Mária. Felesége: Hrutka Ilona. Házas-
ságkötés: Kiskőrös, 1950. október 27. Lakott: 
Kiskőrös, Alsókamaszáció 1.
Fogságba esett: Magyaralmás, 1945. már- 
cius 6.
Fogolytábor: 401. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Harkovi terület.
Nyilvántartási szám: 0-1057745
Távozott: 1948. május 24.
1948. május 28-án érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Pohankovics István (a nevét Pozsonyira 
változtatta 1946-ban) őrvezető, ev.
Született: Kiskőrös, 1912. november 8.
Apja: Pohankovics István napszámos, anyja: 
Turcsan Erzsébet. Lakott: Kiskőrös, Vattay  
u. 80.
Fogságba esett: Bazin (Pozsony megye), 1945. 
április 1.
Fogolytábor: 280/27. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület.
Nyilvántartási szám: о/143614
Távozott: 1945. augusztus 22.
 Pohankovics János honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. október 14-én.
Apja: Pohankovics János napszámos, anyja: 
Losonczi Erzsébet.
Fogságba esett: Révfülöp?, 1945. április 1.
Fogolytábor: 53. számú tábor. Tulai terület–
Alekszin.
Nyilvántartási szám: 0422945
Távozott: 1945. október 9.
 Ponicsán Imre tábori lelkész, hadnagy, lel-
kész, ev.
Született: Alberti, 1917. június 21-én.
Anyja: Kiss Ilona, apja: Ponicsán Mihály igaz-
gató kántor-tanító Albertiben. Felesége: Szi-
ráczky Katalin tanítónő. 
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Alakulat: 27. gyalogezred.
Fogságba esett: Zwettl (Ausztria), 1945. május 
14. (Orosz forrás szerint május 10.)
Fogolytábor: 35. számú tábor, Lipecki terület–
Lebedjany.
Távozott: 1946. április 18.
1946. október 17-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. Betegség: idegösszeroppa-
nás, vitaminhiány.
 Pszota Pál őrvezető, földműves.
Született: Kiskőrös, 1911.december 19.
Apja: Pszota Mihály, anyja: Turák Ilona. La-
kott: Baross u. 16.
Fogságba esett: Seregélyes (Fejér megye), 
1944. december 9.
Fogolytábor: 126. számú tábor, Ukrán 
SZSZK–Mikolajiv.
Nyilvántartási szám: о-695759
Távozott: 1947. július 13. 
 Rakonczai György honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1900. február 27-én.
Apja: Rakonczai György földműves, anyja: 
Ondriska Ilona. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Szentgotthárd, 1945. március 
31. Magyar forrás szerint: április 1-jén.
Fogolytábor: 100. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Zaporozsjei terüle-Zaporozsje.
Nyilvántartási szám: 01383415
Távozott: 1948. október 22.
1948. október 26-án érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. Betegség: rossz fogak, fog-
hiány, szívbaj, rossz látás.
 Rakonczai István földműves. 
Született: Kiskőrös, 1924. december 19.
Apja: Rakonczai István, anyja: Mucsai Erzsé-
bet. Felesége: Benyó Erzsénet. Házasságkötés: 
Kiskőrös, 1947. november 19. 
1946. szeptember 8-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Betegség: reuma.
 Rakonczai István honvéd.
Született: Kiskőrös, 1914. március 4.
Apja: Rakonczai István földműves, anyja: Si-
piczki Ilona. Lakott: Kiskőrös, Szondi u. 6. 
Felesége: Torgyik Ilona.
Fogságba esett: Fogságba esett: Pest, 1944. 
február 22. (Valószínűleg nem jó.)
Fogolytábor: 144. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Vorosilovgrádi terület-Sztahanov.
Nyilvántartási szám: о/483129
Távozott: 1946. szeptember 8.
 Ress (Resch) József honvéd, ev.
Született: Budafok, 1928-ban.
Anyja: Steiner Borbála, apja: Ress Ferenc. La-
kik: Kiskőrös.
Fogságba esett: Seibersdorf (Ausztria), 1945. 
május 9.
Fogolytábor: 379. számú tábor, Dagesztáni 
ASZSZK–Mahacskala.
Nyilvántartási szám:  0802557
Távozott: 1947. június 19.
1947. július 26-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Rideg István honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. szeptember 8-án.

Apja: Rideg István napszámos, anyja: Podobni 
Mária. Lakik Kiskőrös. 1. felesége: Zahorszki 
Szabadszállási Mária. Házasság kötés: Kiskő-
rös, 1936. január 30. 2. Felesége: Tóbiás Ilona 
Zsuzsanna. Házasságkötés: Kiskőrös, 1941. 
november 18. Lakott: Kiskőrös, Kubinyi u. 26. 
Fogságba esett: Pozsony, 1945. április 1.
Fogolytábor: 125. számú tábor. (Vorosilovgrá-
di terület-Liszicsanszk, Ukrajna)
Nyilvántartási szám: 0/656743
Távozott: 1947. július 27.
1947. augusztus 12-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Rideg Pál őrvezető, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1922. október 30-án.
Apja: Rideg János napszámos, anyja: Vrska 
Mária. Lakik: Uszód. Felesége: Fábián Ilona 
Zsuzsanna. Házasságkötés: Kiskőrös, 1941. 
november 18. Lakott: Kiskőrös, Alsókama-
száció 38.
Fogságba esett: Bojana (Ugocsa megye), 1944. 
november 20.
Fogolytábor: 183. számú tábor. (Minszki já-
rás-Boriszov, Belorusszia)
1946. augusztus 20-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Rimár János honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön, 1922. március 24-én.
Anyja: Szentgyörgyi Erzsébet, Rimár János 
napszámos. Felesége: Pecznyik Mária. Házas-
ságkötés: Kiskőrös, 1948. november 11. La-
kott: Kiskőrös, Agárhalom 69. 
Fogságba esett: Palics, 1944. október 23. 
Fogolytábor: 401/12. számú tábor. (Szmo-
lenszki terület-Szmolenszkij járás-Tyisino)
Nyilvántartási szám: 01057662
1948. május 28-án érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. Betegség: bal lábszáron bőr-
gennyesedés, foghiány.
 Rimár János honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1914. november 4-én.
Anyja: Torgyik Ilona, apja: Rimár Pál napszá-
mos. Lakott: Kiskőrös. Felesége: Dulai Anna. 
Házasság kötés: Kiskőrös, 1940. április 25. La-
kott: Arany János u. 20. 
Fogságba esett: Komárom, 1945. április 3-án.
Fogolytábor: 323. számú tábor, V. önálló 
munkászászlóalj. (Tulai terület-Borogyickij 
járás-Begicsevo)
Nyilvántartási szám: 01295703
Távozott: 1948. augusztus 16.
1948. augusztus 20-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Betegség: kötőhár-
tyahurut.
 Rimár János honvéd, ev.
Született: Kiskőrös, 1913. szeptember 10.
Apja: Rimár János, anyja: Legéndi Erzsébet. 
Lakott: Kiskőrös, Rákóczi u. 62.
 Rohoska András honvéd, kőműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1911. december 27-én.
Anyja: Gyalog Zsuzsanna, apja: Rohoska Pál 
napszámos. Felesége: Jancsovics Erzsébet. 
Házasság kötés: Kiskőrös, 1935. október 26. 
Lakott: Kiskőrös, Komáromi u. 32.

Fogságba esett: 1945. május 13.
Fogolytábor: 306. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Podolszki (Hmelnyickiji) terü-
let-Zdolbunovo.
Távozott: 1946. augusztus 9.
1946. augusztus 29-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.  Egészséges.
 Rohoska János honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1908. szeptember 27-
én.
Apja: Rohoska István napszámos, anyja: Hrk 
Zsuzsanna. Felesége: Markó Zsuzsanna. Há-
zasság kötés: Kiskőrös, 1932.október 20.  Má-
sodik felesége: Brada Mária. Házasságkötés: 
Kiskőrös, 1935. április 11. Lakott: Kiskőrös. 
Pozsonyi u. 45. Egy ideig Dunatetétlenen is 
élt. 
Fogságba esett: Kisláng, 1945. március 4.
Fogolytábor: 223. számú tábor, Azerbajdzsáni 
SZSZK–Hanlari.
Nyilvántartási szám: 0709745
Távozott: 1947. augusztus 13.
1947. augusztus 16-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.  
 Rohoska János őrvezető, kőműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. október 11-én.
Apja: Rohoska János kőműves-segéd, any-
ja: Sziráczki Anna. Felesége: Loványi Mária. 
Házasság kötés: Kiskőrös, 1935. november 9.  
Lakott: Kiskőrös, Öregszőlő 33.
Fogságba esett: Kőszeg, 1945. március 26.
Fogolytábor: 299. számú tábor, Ukrán 
SZSZK–Szimferopol.
Nyilvántartási szám: 01104410
Távozott: 1948. május 14.
1948. május 23-án érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióból. 
1948. május 23-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: fogszú.
 Rohoska Mihály szakaszvezető, ev.
Született: Kiskőrösön 1920. április 22-én.
Apja: Rohoska Mihály napszámos, anyja: 
Haskó Erzsébet. Felesége: Kecskés Anna. Há-
zasságkötés: Kiskőrös, 1948. november 18. 
Lakik: Kiskőrös, Öregszőlő 26.
Fogságba esett: Kiskőrös, 1945. január 30.
Fogolytábor: 1214. számú önálló mun-
kászászlóalj. Ukrán SZSZK-Vorosilovgrádi 
terület-Brjanka.
Nyilvántartási szám: 051700
Távozott: 1947. augusztus 3. 
1947. augusztus 18-én érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Panaszmentes.
 Rohoska Pál honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1917. április 3-án.
Apja: Rohoska János napszámos, anyja: Hli-
vár Erzsébet. Felesége: Farkas Mária. Házas-
ságkötés: Kiskőrös, 1949. október 27. Lakott: 
Kiskőrös, Ady E. u. 4. 
Fogságba esett: Osztrogozsszk (Don folyó), 
1943. január 20. (magyar adat szerint január 
17.)
Fogolytábor: Belügyi Népbiztosság 64. számú 
tábora. Tambovi terület-Morsanszk-Kasma
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Nyilvántartási szám: 01376357
Távozott: 1948. október 25.
1948. november 4-én érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióból. 
 Rónai Imre honvéd.
Született: Kiskőrösön 1897.?
Apja: Rónai György 
Fogságba esett: Pozsony, 1945. május 9.
Fogolytábor: 362. számú tábor. Sztálingrádi 
(Volgográdi) terület–Kamisin.
Nyilvántartási szám: 0/43785
Távozott: 1945. augusztus 18.
 Rózsa Imre munkaszolgálatos, asztalos, 
Született Pestszentlőrinc, 1923. május 28-án.
Anyja: Levinszki Margit, apja: Rózsa Dezső. 
Lakott: Kiskőrös, Safári József u. 4.
Fogságba esett: Szentgotthárd, 1945. már- 
cius 31.
Fogolytábor: 1250. számú önálló munkazász-
lóalj, Grúz SZSZK–Gagra.
Nyilvántartási szám: о/61605
Távozott: 1947. szeptember 14.
1947. szeptember 18-án érkezett Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Safáry Endre százados, hivatásos  
katona, ev.
Született: Kiskőrösön. 1915. február 24-én.
Apja: Safáry Endre Ágoston szolgabíró, anyja: 
Tepliczky Jolán. Lakott: Bátaszék.
Fogságba esett: Csehszlovákia (Behinye), 
1945. május 10.
Nyilvántartási szám: 01352128
Távozott: 1948. október 26.
1948. november 4-én érkezett meg Debrecen-
be a Szovjetunióból.
Meghalt: Budapest: 2008. március 23.
Sajó József 35 éves honvéd, szabó. 
Született: Lajosmizse, 1912. október 3.
Anyja: H. Nagy Rozália.  Lakott: Kiskőrös, 
Thököly u. 24. 
1947. szeptember 25-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Egészséges.
 Sallay Zoltán vas -és fémesztergályos.
Született Pestszenterzsébeten, 1922. február 
18-án.
Anyja: Ivanics Anna, apja: Sallai János. Fele-

sége: Bodonyi Varga Aranka varrónő. Házas-
ság kötés: Kiskőrös, 1944. június 22. Lakott: 
Kiskőrös. 
1947. július 13-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: Viszértágulás, ízü-
leti reuma.
 Schmél János férfiszabó, ev. (Családi neve 
Szitás-ra változott 1945-ben.)
Született Soltvadkerten 1912. augusztus  
13-án.
Anyja: Strubl Éva, apja: Schmél István napszá-
mos. Lakott: Kiskőrös. Felesége: Bagyinszki 
Irén nőiszabó-segéd. Házasságkötés: Kiskő-
rös, 1936. augusztus 15. 
Fogságba esett: 1945. január 1.
Fogolytábor:  1214. számú önálló mun-
kazászlóalj. Ukrán SZSZK-Vorosilovgrádi te-
rület-Brjanka.
Nyilvántartási szám: 0148458
Távozott: 1949. december 12.
1949. december 25-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. 
 Schneider István tizedes, földműves.
Született Soltvadkerten, 1920. március 9-én,
Anyja: Tagai Júlia, apja: Schneider Henrik. 
Lakott: Kiskőrös, Gróf Bethlen u. 21.
Fogságba esett: Dunaszerdahely. 1945. ápri- 
lis 1.
Fogolytábor: 213. számú tábor, Leningrádi te-
rület–Szjasztroj.
Nyilvántartási szám: 01061667
Távozott: 1948. május 11.
1948. május 19-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: reuma, fogszú.
 Sendula Sándor honvéd, földműves, rk.
Született: Kiskőrösön, 1919. június 7-én.
Apja: Sendula József napszámos, anyja: Már-
kó Ilona. Lakott: Csengőd, Felső 13
Fogságba esett: Ráckeve, 1944. november 22.
Fogolytábor: 144-1. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Luhanszki járás-Teplogorszk.
Nyilvántartási szám: 01160466
Távozott: 1948. június 24.
1948. június 29-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Siklósi Antal János tizedes (orosz forrás 

szerint szakaszvezető), kereskedő, rk.
Született: Kiskunhalas, 1920. március 5.
Apja: Siskovics Antal János (1934-ben ma-
gyarosított Siklósira) napszámos, anyja: Tóth 
T. Erzsébet. Felesége: Csabafi Stefánia. Házas-
ságkötés: Kiskőrös, 1948. október 10. Lakott: 
Kiskőrös, Soós u. 14.
Fogságba esett: Magyarország, 1944. novem-
ber 25.
Fogolytábor: 362/108. számú tábor, Sztáling-
rádi (Volgográdi) terület-Krasznooktyabrszki 
járás.
Nyilvántartási szám: 01255419
Távozott: 1948. augusztus 12.
Sinkovicz András honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. november 6.
Apja: Sinkovics János földműves, anyja: Li-
tauszki Zsuzsanna. Felesége: Opauszki Zsu-
zsanna. Házasság kötés: Kiskőrös, 1935. no-
vember 30. Lakott: Kiskőrös, 27.
Fogságba esett: Tihany, 1945. március 25.
Fogolytábor: 62. számú tábor, 1. számú tábori 
egység, Ukrán SZSZK-Kijev-Szirec negyed.
Nyilvántartási szám: 0682292
Távozott: 1947. május 15.
1947. június 13-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: egészséges.
 Sinkovicz István honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1919. január 1-jén.
Apja: Sinkovicz György földműves, anyja: 
Legéndi Judit. 1. Felesége: Turancsik Mária. 
Házasság kötés: Kiskőrös, 1944. szeptember 
21. 2. Felesége: Podobni Ilona. Házasságkötés. 
Kiskőrös, 1949. december 15.  Lakott: Kiskő-
rös, Közép-Cebe 22.
Fogságba esett: Budapest, 1944. november 12.
Fogolytábor: 62/17. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Kijev-Szirec negyed.
Nyilvántartási szám: 01171270
Távozott: 1948. május 13.
1948. május 20-án érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Sinkovicz Pál őrvezető (magyar forrás sze-
rint tizedes), földműves, ev. 
Született Kiskőrösön, 1917. április 10-én.
Anyja: Bobek Erzsébet, apja: Sinkovicz János. 
Felesége: Rábai Ilona. Házasság kötés: Kiskő-
rös, 1938. november 5. Lakott: Kiskőrös, Csá-
nyi u. 14. 1949-ben elváltak.
Fogságba esett: Seitenstellen (Ausztria), 1945. 
május 10.
Fogolytábor: 82. számú tábor. Voronyezsi te-
rület–Voronyezs.
Távozott: 1848. május 12.
1948. május 19-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. Betegség: foghiány, vese pa-
nasz.
 Sipiczki István honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön, 1910. szeptember  
25-én.
Anyja: Szudovszki Erzsébet, apja: Sipiczki Pál 
napszámos. Felesége: Torgyik Ilona. Házasság 
kötés: Kiskőrös, 1938. január 20.  Lakott: Kis-
kőrös, Agárhalom 47. Hadifoglyok őrizet alatt (Fortepan)
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Fogságba esett: Tihany, 1945. március 25.
Fogolytábor: 204. számú tábor, Asztrahanyi 
terület–Asztrahány.
Nyilvántartási szám: 8206
1946. szeptember 12-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Betegség: részleges 
foghiány, szívidegesség, viszértágulat.
 Sipiczki János honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1909. január 23-án.
Apja: Sipiczki György földműves, anyja: Szen-
ohradszki Erzsébet. Lakott: Kiskőrös-Erdőte-
lek, más forrás szerint Dinnyés dűlő 22.
Fogságba esett: Paks, 1944. december 1.
Fogolytábor: 384. számú tábor. (Kalinyini 
(Tveri) terület–Kalinyin)
Nyilvántartási szám: 0-659923
Távozott: 1947. július 15.
1947. szeptember 1-jén érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Sipiczki János honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1907. szeptember 13-án.
Apja: Sipiczki István földműves, anyja: Balázs 
Ilona. Felesége: Tóth Zsuzsanna. Házasság-
kötés: Kiskőrös, 1930. november 13. Lakott: 
Kiskőrös, Sivány dűlő 13. Más forrás szerint: 
Kubinyi u. 13. 
Fogságba esett: Zalagalsa, 1945. március 30.
Fogolytábor: 62/16. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Kijev-Szirec negyed.
Nyilvántartási szám: 0682294
Távozott: 1948. július 25-én.?
1947. június 13-án érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. 
 Sipiczki Mihály honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. május 6-án.
Apja: Sipiczki György földműves, anyja: Szen-
ohradszki Erzsébet. . Felesége: Sipiczki Zsu-
zsanna. Házasság kötés: Kiskőrös, 1936. no-
vember 26. Lakott: Kiskőrös. Dinnyés-dűlő 24.
Fogságba esett: Magyarország, 1944. decem-
ber 1.
Fogolytábor: 149-1. számú tábor. (Har-
kov-Loszevo telep, traktorgyár, Ukrajna)
 1947. februárjában a moszkvai rádión keresz-
tül üzent haza. 
Nyilvántartási szám: 0/641943
Távozott: 1947. június 20.
1947. június 27-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból. 
 Sipiczki Pál honvéd, földműves. 
Született Kiskőrösön, 1906. november 1-jén.
Anyja: Szenohradszki Erzsébet, apja: Sipiczki 
György földműves. Felesége: Polrecezki Má-
ria. Házasság kötés: Kiskőrös, 1931. novem-
ber 21. Lakott: Kiskőrös, Dinnyés-dűlő 22. 
Szovjet fogságba esett 1945. március 28-án, 
Zalakaroson. 
Fogolytábor: 181. számú tábor, Grúz SZSZK–
Rusztavi.
Nyilvántartási szám: 01348192
Távozott: 1948. november 20.
1948. november 25-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Betegség: malária, 
fogszú, foghiány, reuma.

 Slajkó Mihály honvéd, ev.
Született: Kiskőrös, 1921. szeptember 27.
Apja: Slajkó Mihály napszámos, anyja: Faze-
kas Mária. Lakott: Kiskőrös, Baross u. 6.
 Slajkó Pál Mihály honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön, 1914. szeptember 12-én.
Anyja: Albert Ilona, apja: Slajkó Pál földmű-
ves. Lakott: Kiskőrös, Kassai u. 21. . Felesége: 
Bodonyi Kovács Erzsébet. Házasságkötés: 
Kiskőrös, 1940. január 2.
Fogságba esett: Lengyelország, 1944. szep-
tember 10.
Fogolytábor: 190/1. számú tábor. (Vlagyimiri 
terület–Vlagyimir)
Nyilvántartási szám: 01122497
Távozott: 1948. június 20.
1948. június 23-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Solti László Endre tartalékos hadnagy, tor-
natanár, ev. 
Született Kisőrösön 1912. július 28-án.
Anyja: Záboji Izabella tanítónő, apja: Solti Já-
nos tanító. Lakott: Kiskőrös, Petőfi u. 25. 
Fogságba esett: 1944. május 3.
Fogolytábor: 503/2. számú tábor. (Kemerovói 
terület–Teplicsnij)
Nyilvántartási szám:  0870966
Távozott: 1947. október 4. Betegség: fehérje 
vizelés.
 Solymos Lajos honvéd, földműves, rk.
Született: Kiskőrösön, 1921. május 31-én.
Apja: Kalderás (1935-ben magyarosított) La-
jos lókereskedő, anyja: Sztojka Mária. Felesé-
ge: Farkas Erzsébet. Házasságkötés: Kiskőrös, 
1948. december 18. Lakott: Kiskőrös, Verbő-
czi u. 14. 
Fogságba esett: Vas megye, 1945. már- 
cius 27-én.
Fogolytábor: 184/4. számú tábor, Litván 
SZSZK–Silute.
Nyilvántartási szám: 0687857
Távozott: 1947. június 1.
1947. július 13-án érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: foghiány.
 Solymos László
Született: Kiskőrös, 1935.
Apja: Kalderás (1935-ben magyarosított) La-
jos lókereskedő, anyja: Sztojka Mária. Lakott: 
Kiskőrös,
1947. július 10-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Solymosi János honvéd, kárpitos, rk.
Született Ercsi, 1907. február 17-én.
Anyja: Szalay Gizella, apja: Solymosi (eredeti-
leg Stanczl) Béla kárpitos magyarosított 1937-
ben). Lakott: Kiskőrös. 
1946. szeptember 10-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Betegség: ekcéma.
 S. Nagy Béla hadapród őrmester, könyvelő.  
Született Kiskőrösön 1921. október 2-án.
Anyja: B. Nagy Eszter, apja: S. Nagy Domokos 
postamester. Lakott: Budapest. 
Fogságba esett: Deutschlandsberg (Ausztria), 
1945. május 12.

Fogolytábor: 148/6. számú tábor. Krasznodari 
vidék–Tuapsze.
Nyilvántartási szám: 0628036
Távozott: 1947. június 1.
1947. június 29-én érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Suba István őrvezető, távírdász, ev. 
Született Kiskőrösön, 1910. november 14-én.
Anyja: Rohoska Mária, apja: Suba István nap-
számos. Felesége: Litauszki Erzsébet. Házas-
ság kötés: Kiskőrös, 1932. október 15.  Lakott: 
Kiskőrös, Bercsényi u. 1. Más forrás szerint 
Aradi u. 16. 
Azonossági szám: 1564100496
Fogságba esett: Felsőgalla, 1944. december 25.
Fogolytábor: 270. számú tábor, Novgorodi te-
rület–Borovicsi.
Nyilvántartási szám: 01388596
Távozott: 1948. július 12.
1948. július 16-án érkezett meg a Szovjetunió-
ból. Betegség: fogszú.  
 Suba Mihály tizedes, ev.
Született: Kiskőrös, 1914. november 23.
Apja: Suba Mihály napszámos, anyja: Kecske-
méti Mária.  Lakott: Kiskőrös, Vattay u. 70.
 Suba Pál gyári munkás, kirendeltség veze-
tő, ev.
Született: Kiskőrösön, 1923. június 21-én
Apja: Suba György, anyja: Pecznyik Mária. Fe-
lesége: Bors Ilona Mária tisztviselő. Házasság-
kötés: Kiskőrös, 1949. december 22. Lakott: 
Kiskőrös, Tompa u. 6.
Fogságba esett: Budapest, 1945. január 13.
Fogolytábor: 40. számú tábori egység. Kazah 
SZSZK-Alma-ata.
Nyilvántartási szám: 081773
Távozott: 1948. április 29.
1948. május 2-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.
 Suba Sándor honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrös, 1921. november 4-én.
Anyja: Kurucz Erzsébet, apja: Suba Mihály. 
Felesége: Tóth Zsámboki Zsuzsanna. Házas-
ság kötés: Kiskőrös, 1943. február 27. Lakott: 
Kiskőrös. 
Fogságba esett: 1945. április 4-én. Pozsony 
környékén.
Fogolytábor:39. számú tábor. Kazah SZSZK–
Dzsezkazgan.
Nyilvántartási szám: 0705555
Távozott: 1947. augusztus 5.
1947. augusztus 29-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Suhajda Pál szakaszvezető (orosz forrásban 
őrmester), földműves, ev. 
Született Kiskőrös, 1920. január 1-jén.
Anyja: Ambrus Anna, apja: Suhajda Pál nap-
számos. Felesége: Martinkó Erzsébet. Házas-
ságkötés: Kiskőrös, 1948. október 28. Lakott: 
Kiskőrös, Kossuth u. 62.
Fogságba esett: Újkécske, 1944. október 30.
Fogolytábor: 145. számú tábor. Kurszki terü-
let–Kurszk.
Nyilvántartási szám: 0803864
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Távozott: 1947. szeptember 22. Betegség: ma-
lária, mellkasi fájdalmak.
1947. szeptember végén érkezett meg Debre-
cenbe Máramarosszigetről. 
 Szabadszállási István őrmester, tanító, ev.
Született Csengődön, 1918. szeptember 6-án.
Anyja: Gyurián Erzsébet, apja: Szabadszállási 
István m. kir. államvasúti pályaőr. Felesége: 
Gerencsér Katalin tanítónő. Házasságkötés? 
Kiskőrös, 1951. november 22. Lakott: Kiskő-
rös, Széchenyi u. 14.
Szovjet fogságba esett: Graz, 1945. május 9. 
(orosz forrás szerint május 2.)
Fogolytábor: 100. számú tábor. Ukrán 
SZSZK-Zaporozsjei terüle-Zaporozsje.
Nyilvántartási szám: 01319701
Távozott: 1948. november 25.
1948. november 29-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból az 56. fogolyvonattal.
 Szabó György honvéd, földműves. 
Született Kiskőrösön, 1919. április 5-én.
Anyja: Czeffer Júlia, apja: Szabó István. La-
kott: Kiskőrös, Tompa u. 26. Felesége: Ha-
raszti Anna. Házasság kötés: Kiskőrös, 1940. 
március 5.
Fogságba esett. Ausztria, 1945. május 9.
Fogolytábor: 368. számú tábor, Szaratovi te-
rület–Kombajnovszk.
Nyilvántartási szám: 01082971
Távozott: 1948. május 17.
1948. május 25-én érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: fogszú.
 Szabó István őrvezető, asztalos, ev.
Született: Kiskőrösön, 1909. augusztus 16-án.
Apja: Szabó István vasúti munkás, anyja: Mar-
kó Zsuzsanna. Lakik: Kiskőrös. Felesége: Du-
dás Erzsébet. Házasság kötés: Kiskőrös, 1941. 
április 5. Lakott: Kiskőrös, Horthy Miklós  
u. 21. 
Fogságba esett. Dunacsún, 1945.április 2. 
Fogolytábor: 12. számú tábor, Primorszkij vi-
dék–Artemov.
Nyilvántartási szám: 01012335
Távozott: 1948. április 28. 
1948. május 1-jén érkezett Debrecenbe a 
Szovjetunióbeli hadifogságból.
 Szabó István honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrös, 1911. november 28-án.
Anyja Gyuricza Zsuzsanna, apja: Szabó Pál. 
Felesége: Szentgyörgyi Mária. Házasság kötés: 
Kiskőrös, 1935. november 5.  Lakott: Kiskő-
rös, Rákóczi u. 38. 
Fogságba esett: Kisláng (Fejér megye), 1945. 
március 4.
Fogolytábor: 223. számú tábor. (Hanlari, Az-
erbajdzsán)
Nyilvántartási szám:0709764
Távozott: 1947. augusztus 13.
1947. augusztus 16-án érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból (Előtte a foksányi át-
meneti táborban volt). Betegség: Lágyéksérv, 
általános testi gyengeség.
 Szabó István honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1908. július 1-jén.

Apja: Szabó István napszámos, anyja: Turan 
Mária.
Fogságba esett: Magyarország, 1945. már- 
cius 25.
Fogolytábor: 148/26. számú tábor, Krasz-
nodari vidék-Nyeftyegorszki járás-Obvodnoj.
Nyilvántartási szám: 0675931.
Távozott: 1947. június 13. 
 Szabó János t. honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön 1913. június 21-én.
Anyja: Turcsán Anna, apja: Szabó János. Fe-
lesége: Pohankovics Erzsébet. Házasságkötés: 
Kiskőrös, 1942. február 19. Lakott: Kiskőrös, 
Szabadkai u. 23. 
Fogságba esett: Csehszlovákia, 1945. április 3.
Fogolytábor: 323. számú tábor, Tulai terü-
let-Borogyickij járás-Begicsevo.
Nyilvántartási szám: 0621484
Távozott: 1947. június 17. 
1947. június 24-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Szabó János honvéd, földműves.
Született Kiskőrösön, 1921. március 4-én.
Anyja: Benkó Anna, apja: Szabó György. La-
kott: Dunapataj – Miklapuszta. Felesége: Ku-
tyifa Ilona. Házasság kötés: Kiskőrös, 1941. 
november 22. Később lakott: Kiskőrös, Rákó-
czi u. 67.
Szovjet hadifogságba került: Hidas, 1944. no-
vember 25-én. 
Fogolytábor: 100. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Zaporozsjei terület-Zaporozsje.
Nyilvántartási szám: 01325421
Távozott: 1948. november 25.
1948. november 29-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból.
 Szabó János honvéd, földműves. 
Született Kiskőrösön, 1922. október 14-én.
Anyja: Dedák Zsuzsanna, apja: Szabó György 
földműves. Lakott: Kiskőrös.  Felesége: Po-
hankovics Erzsébet. Házasság kötés: Kiskőrös, 
1942. február 19. 
1948. május 1-jén érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból. Betegség: fogszú.
 Szabó Kálmán Pál honvéd (A forrás szerint 
munkaszolgálatos). 
Született 1923-ban. 
Anyja: Péntek Zsuzsa, apja: Szabó János. La-
kott: Kiskőrös, Kapisztrán u. 6. 
Fogságba esett: Magyarország, 1945. március 
30.
Fogolytábor: 120/10. számú tábor, Karéli-Finn 
SZSZK-Petrozavodszk délnyugati része.
Nyilvántartási szám: 0784923
Távozott: 1947. augusztus 22.
1947. augusztus 24-én érkezett meg Debre-
cenbe a Szovjetunióból. Betegség: szívna-
gyobbodás.
 Szabó Mihály őrmester (orosz forrás sze-
rint szakaszvezető), kereskedő, ev.
Született: Kiskőrösön, 1920. szeptember  
11-én.
Apja: Szabó István földműves, anyja: Slajkó 
Ilona. Felesége: Ribárszki Borbála. Házasság-

kötés: Kiskőrös, 1949. november 12. Lakott: 
Kiskőrös, Gróf Tisza István u. 17. 
Fogságba esett: Freistadt (Ausztria), 1945. 
május 10.
Fogolytábor:148/28. számú tábor. (Krasz-
nodari vidék–Krasznodar)
Nyilvántartási szám: 0683239
Távozott: 1947. június 8.
1947. június 21-én érkezett meg Debrecenbe 
a Szovjetunióból.
 Szabó Mihály T. honvéd, földműves, ev. 
Született Kiskőrösön 1913. szeptember 29-én.
Anyja: Balázs Mária, apja: Szabó János. Fele-
sége: Kecskeméti Zsuzsanna. Házasság kötés: 
Kiskőrös, 1938. január 20.  Lakott: Kiskőrös 
–Cebe.
Fogságba esett: Balatonföldvár, 1945. már- 
cius 25.
Fogolytábor: 254/6. számú tábor. (Leningrá-
di terület-Leningrád-Semilovka (a Néva jobb 
partja))
Nyilvántartási szám: о-740390
1947. június 26-án érkezett meg Debrecenbe a 
Szovjetunióból.  Egészséges.
 Szabó Mihály tizedes, ev.
Született: Kiskőrös, 1917. augusztus 26.
Apja: Szabó Pál vasúti munkás, anyja: Szlovák 
Ilona. Lakott: Kiskőrös, Szigligeti u. 5. 
 Szabó Mihály István honvéd.
Született: Kiskőrös, 1918.
Lakott: Kiskőrös, Közép-Cebe 53.
 Szabó Sándor honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1919. szeptember 31.
Apja: Szabó János földműves, anyja: Turcsan 
Anna. Lakott: Kiskőrös, Szabadkai u. 41. Fe-
lesége: Dulai Zsuzsanna. Házasság kötés: Kis-
kőrös, 1942, február 19.
Fogságba esett: Amstadt, 1945. május 10.
Fogolytábor: 299. számú tábor. (Szimferopol, 
Ukrajna)
Nyilvántartási szám: 0797396
Távozott: 1947. szeptember 8. Panaszmentes.
 Szabó Sándor honvéd.
Született: Kiskőrösön, 1921.
Apja: Szabó Mihály.
Fogságba esett: Pozsony, 1945. április 4-én.
Fogolytábor: 134. számú tábor, Ukrán 
SZSZK-Szumi terület-Szumi.
Nyilvántartási szám: 2258
Távozott:
 Szabó Sándor honvéd. 
Született: Kiskőrösön, 1909. szeptember  
16-án.
Apja: Szabó István napszámos, anyja: Czefer 
Julianna.
Fogságba esett: Szolnok, 1944. november 12.
Fogolytábor: 145. számú tábor, Kurszki terü-
let–Kurszk.
Nyilvántartási szám: 0826101
Távozott: 1947. szeptember 22.
 Szabó Sándor honvéd,
Született: Kiskőrös, 1923.
Lakott: Kiskőrös, Nagyatádi u. 40.

Bella Tibor Zoltán
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- Ez vajon Kiskőrösön készülhetett? – kér-
dezi bizonytalanul Prepszent István bará-
tom, miközben a kezembe nyomja az alábbi 
különleges, ám igencsak megsárgult fotó-ké-
peslapot. Pillanatnyi nézegetés és gondolko-
dás után merek csupán válaszolni: - Igen. De 
ezt nem sokan (és sajnos egyre kevesebben) 
mernék állítani rajtam kívül. A képen lát-
ható épületek közül ugyanis, ha jól látom, 
mindössze egy áll, az sem hasonlít kicsit sem 
mai önmagára. Akkor abban maradunk, 
hogy digitalizálom, nagyítok rajta amennyit 
csak lehet, és megpróbálom belőni időben is 
a felvételen megörökített eseményt. A fejle-
ményekről pedig tájékoztatom. Úgy legyen.

Szerencsére nagyon jó szkennerünk van 
a könyvtárban, számos esetben tett már 
kisebbfajta „csodát”, most is sokat várnék 
tőle, s nem is kell csalódnom. A nagyítás 
után több konkrétum is akad. Leginkább a 
középső L alakú épület oldalán első látásra 
halványan kivehető reklám felirat: „Weszely 
János Órás”- olvasható, ha ráközelítek. Ez 
azért is fontos, mert így már nem csak a régi 
épületekhez „hasonlatos” kép tárul elénk, 
hanem akad egy konkrét, egykori kiskőrösi 
személy, aki végképp megerősíti, hogy itt ké-
szült a felvétel. Jó régen, ugyanis Weszely az 
1910-es, 1920-as évek „menő” órásmestere 
volt, egykori üzlete a mai Csepi könyvesbolt 
épületének a helyén állt.

Így már nyugodtan lehet írni a többi „sze-
replőről” is: a tér, ahol a sokaság összegyűlt 
a mai Petőfi tér, akkor Piactér (mindenképp 
1915 után, hiszen a régi Nagyvendéglőnek 
már csak a helye van meg), a már említett L 
alakú épület, ahol a reklámfelirat látható, az 
ún. Dingha-féle ház, Szily Dániel táblabíró és 

felesége Dingha Éva egykori lakóháza, ma az 
áruház áll a helyén. Befelé haladva mögötte a 
Kossuth utca egykori gyönyörű polgárházai 
sorakoznak, a volt nagykanyarban pedig az 
az épület látható, amelyre az idősebbek még 
nagyhangyaként, népboltként, később 30. 
sz. ABC-ként emlékezhetnek. A Dingha-féle 
ház mellett a mai Pizzaphone épülete látha-
tó, igencsak más külalakkal.

Ennyit a külső képről, nézzük az időpon-
tot, ez ugyanis már keményebb dió, ám sze-
rencsére a nagyítás itt is sokat segíthet. A 
falevelek hiánya és a jócskán beöltözött em-
berek látványa például arra utal, hogy késő 
ősszel, télen, esetleg kora tavasszal készülhe-
tett a kép. A népviseletet elnézve leginkább a 
férfiaké lehet árulkodó (az asszonyokat elrej-
ti a vastag berliner kendő), hiszen ilyen vi-
seletet a 10-es években, esetleg a 20-as évek 
első felében készült fotókon láthatunk. Szin-
tén a 10-es éveket valószínűsíti a tömegben 
gyakran feltűnő első világháborús egyenru-
hák, katonasapkák látványa.

Vajon milyen esemény vonzhatott ekkora 
tömeget (akik közül az „első sorokban” töb-
ben is pózolnak a kamerának)? A kezekben 
itt-ott zászlók, az egyik fáról még emberek 
is lógnak (no, nem úgy)…Valamilyen fello-
bogózott emelvényt fognak körül. Nagyítva 
látszik, rajta egészen más öltözetű, „nadrá-
gos” úri emberek láthatók. Itt már a korabeli 
sajtót is segítségül kell hívnunk, ha közelebb 
akarunk jutni a megfejtéshez. Első sorban a 
hidegebb hónapok lapszámait böngészem, 
de 1915-öt követően nagyon sokáig nem 
akad olyan tudósítás, ahol az időpont is meg-
felelő, na meg a tömeg mérete is számottevő. 
A világháború alatt semmiképpen. A Káro-

lyi-kormány időszakában 1918. november 
elején lehetett ekkora tömeg az utcákon, ott 
azonban lázadás és fosztogatás zajlott, ké-
sőbb, 1919-ben a Tanácsköztársaság idején 
pedig csak május 1-ének megünneplése járt 
hasonló méretekkel, de ez megint csak kizár-
ható.

1920 januárjában azonban egy egészen 
hosszú tudósításba futok bele, amely már 
sokkalta elgondolkodtatóbb és teszem hozzá, 
eddig a leginkább valószínű: egy választási 
nagygyűlés zajlik ekkor a téren. Országgyű-
lési választásokat a háború és a forradalmak 
miatt már 10 éve nem tartottak Magyaror-
szágon, így 1920-ban annál nagyobb hévvel 
kampányolnak az urak. A kiskőrösi kerület-
ben a bajai születésű Meskó Zoltán lép fel 
kisgazda programmal, kampánykörútjára 
pedig magával hozza a Friedrich- és Hu-
szár-kormányok földművelésügyi minisz-
terét, a földosztást sürgető Rubinek Gyulát, 
illetve hozta volna az Országos Kisgazda- és 
Földmíves Párt vezetőjét is, de Nagyatádi 
Szabó István az utolsó pillanatban más irá-
nyú elfoglaltsága miatt nem érkezett meg.

A Kiskőrös és Járása 1920. január 18-i 
számában az alábbiakat olvashatjuk: „[…] 
Ma egy hete meglátogatta Kiskőröst Rubinek 
Gyula földművelésügyi miniszter. A minisz-
tert és kíséretét az állomáson nagy fölkészült-
séggel fogadták a hatóságok és a közönség. 
Volt bandérium, lánykoszorú, dalárda és 
zene, s üdvözlő beszédek. Nagy beszédét a mi-
niszter a Szarvasfogadó előtti téren mintegy 
2.000 főnyi tömeg [a korabeli számadatokat 
érdemes kritikával kezelni] előtt mondotta 
el. Visszaemlékezünk a háború előtti világra, 
az akkori programbeszédekre, a frázisokra, a 
vadságokra és bolondériákra, az izgatásokra, 
amelyek akkor meg voltak engedve… Ezzel az 
engedelemmel környékünkön – sajnos – most 
is élnek a jelöltek és támogatóik. Rubinek be-
széde a szélsőségektől, túlzásoktól tiszta, s a 
beszéd tartalma és hangja egyaránt mérsékelt 
és nyugodt volt. […] Beszédjének egy része 
hatásos volt: amikor örömét fejezte ki azon, 
hogy végül megtalálták egymást gazdák, föld-
munkások és intelligencia.”

Az 1920. január 25-26-án megtartott vá-
lasztáson végül Meskó behúzta a kerületet, s 
meg is tartotta egészen 1935-ig. Érdekes, de 
ekkor még csak a többi település választói-
nak jóvoltából kerülhetett a képviselőházba, 
konkrétan Kiskőrösön egy Nagyatádi-féle 
programmal fellépő helyi gazdaemberre, 
Luca Pálra szavazott a választani jogosultak 
nagy többsége (2.548 szavazat), Meskó Zol-
tán itt kisebbségben (1.252 szavazat) maradt.

Turán István

Választási nagygyűlés Kiskőrösön 1920-ban

Rubinek Gyula és Meskó Zoltán Kiskőrösön 1920-ban (Prepszent István gyűjteménye)
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„[…] – Kényszer szünet. A m. kir. állami 
polgári iskola épülete még mindig nincs ké-
szen. Úgy készül, mint a Luca széke. Most egy 
hetes szünet volt, amíg az ablakokat megcsi-
nálták, volna ott még sok más dolog is, annak 
régen készen kellene lennie. Na majd meglesz 
valamikor, csak türelem, sok türelem.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. november 6-i számában./

„[…] – Fizessünk adót. Akik ezideig nem 
fizették ki adójukat a községnek, november 
15-ig annál inkább fizessék ki, mert 15-ike 
után végrehajtás útján lesz behajtva.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. november 6-i számában./

„[…] – Gazdát cserélt a postaépület. Dr. 
Paál Gyula községi orvos megvette a postahá-
zat. A régimódi, ósdi épület az új tulajdonos 
kezei között napról-napra elveszti régi, ráncos 
arculatát, s maholnap a város legmodernebb 
épületévé alakul át. Értesülésünk szerint már 
a jövő évben ott folytatja orvosi praxisát az 
újjáalakított postaházban. A posta azonban 
továbbra is jelenlegi helyén marad.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. november 13-i számában./

„[…] – Itt a tél. A szerdai havazás csütör-
tökön alapos hózivatarrá változott úgy, hogy 
jó néhány centiméteres hó esett, melyet éjjel 
valóságos orkánszerű zivatar előzött meg. 
Úgy látszik igaza lesz Szíriusznak, aki korán 
beálló telet jósolt meg.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. november 13-i számában./

„[…] – Jótékonyestély. A Kiskőrösi József 
Főherceg Szanatórium Egyesület Revaló Pál-
né elnöknő kezdeményezésére múlt vasárnap 
este jótékony estélyt rendezett a Szanatórium 
javára. A minden tekintetben fényes sikerű 
estély rendezése Revaló Pálné érdeme, aki 
nemes fáradozásában a szereplők derék gár-
dája támogatott. A jótékonycél zsúfolt házat 
hozott össze , s így az estély nem csak erköl-
csileg, hanem anyagilag is fényesen sikerült.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. november 20-i számában./

„[…] – Megindult a belgrádi gyorsvonat. 
Hétfőn újból megindult a belgrádi gyorsvo-
nat, amelyet a király-puccsal kapcsolatban 
megszüntettek. A gyorsvonat Kiskőrösre ér-
kezik Szabadkáról minden nap 13:47-kor, 
Budapestről pedig 14:54-kor és 10 percig tar-
tózkodik. A menetrend, mint halljuk, 20-án 
valószínűleg megváltozik.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. november 20-i számában./

„[…] – Duhajkodó legények zaja veri fel 
a hosszú téli esték csendjét. Azt hittük, hogy 
a háború borzalmai és pusztításai elvették le-
génységünk kedvét, hogy puszta nyegleségből 
az utcán torkuk szakadtából ordítozva men-
nek végig, goromba megjegyzésekkel inzul-
tálva a járókelőket, sőt nem riadva vissza az 
ablakbetörésektől, lakat és zárak rongálásától 
sem. Jól tudjuk, hogy nem szándékuk ez utób-
bival a betörés, és azt, hogy nem a legények 
követik el azt, hanem afféle 14-16 éves suhan-
cok, kik – a szülői fegyelem híján – kelleténél 
többet isznak az erős kiskőrösi újborból és 
hangos vihogással járják az utcákat. Persze 
főleg vasárnap és ünnep estéjén vannak ele-
mükben. Hasztalan igyekszik csendre inteni 
őket az éjjeli járőr szép szóval, nem használ 
nekik. Csak erélyes hatósági intézkedéssel 
lehetne visszaidézni az 1914. éves állapotot, 
mikor a közcsendháborítás súlyos kihágást 
képezett és bizony 50-100 korona bírság volt 
akkor az enyhe büntetés! (Beküldetett)”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. november 27-i számában./

„[…] – Tanulságok a csütörtöki tűzből. 
Fázott az öreg házaspár s a sparheltot bevitte 
a szobába, ahol a csőnek lyukat vágtak a fal-
ba. A falon gerenda volt, amely meggyulladt, 
leégett a ház. A szomszédban lakodalmasko-
dó ittas társaság tagjai segíteni akartak a sze-
rencsétleneken, ész nélkül nekirontottak a bú-
toroknak, és nagy hamar kidobáltak mindent 
az udvarra. Természetes, hogy épségben alig 
maradt valami. Így kettős kárt szenvedtek az 
égettek, menekülhettek volna, ha azok, akik 

segíteni akartak ész nélkül nem dobálják ki 
bútoraikat. Ugyancsak ezek, s más beborozott 
egyének ordítoztak, szidták a községi elöljáró-
ságot és a tűzoltókat, miért nem mennek bele 
a tűzbe, sőt volt olyan, aki még inzultálta is 
a tűzoltókat. Ezek meg fogják tanulni, hogy 
a tűzoltó hatósági személy, akit éppúgy nem 
szabad bántani, mint a rendőrt vagy a csen-
dőrt.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. november 27-i számában./

„[…] – Személyi hír. Revaló Pál vezető-
jegyzőnket Budapesten a Rókus kórházban 
gyógykezelik, valószínűleg operálni fogják, 
mert teljes felgyógyulása szükségessé teszi az 
operációt. Reméljük, hogy hamarosan újra 
itthon lesz betegségéből teljesen felgyógyulva.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. december 4-i számában./

„[…] – Ferenc estély. A kiskőrösi keresz-
tény iparos olvasó Egylet az idén is társas-
vacsora keretében emlékezett meg Argauer 
Ferencről, a felejthetetlen emlékű jótevőjéről.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. december 4-i számában./

„[…] – Iskolai szünet. December 6-án 
Horthy Miklós kormányzó Ő Főméltóságá-
nak neve napján az összes magyarországi ta-
nintézetekben szünetelt a tanítás. Kiskőrösre 
azonban e rendelet úgy látszik csak a jövő 
évre fog leérkezni, mert itt nálunk nem volt 
iskolai szünet egyetlen tanintézetben sem.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. december 11-i számában./

„[…] – Talán lesz valami mégis. Kiskő-
rösön minden életre való eszme addig vajú-
dik, amíg a végén, általános részvétlenség 
mellett csendesen kimúlik. Úgy látszik, hogy 
a villanyvilágítás jobb sorsra érdemes kérdé-
se szerencsésebb lesz, mert amint örömmel 
értesülünk, olyan általános az érdeklődés, 
hogy ha máról-holnapra nem is – de a kö-
zeljövőben a megvalósulás stádiumába jut a 
villanyvilágítás kérdése. Csak az alapítók ne 
csüggedjenek!”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. december 18-i számában./

 
„[…] – Kérelem. A Sárkány-menház 8 

lakója és ápolónője szintén küzd a jelen ne-
hézségeivel. Kérem a nemes emberbarátokat, 

Miről írt a helyi sajtó 100 évvel ezelőtt?

Egy rendes sajtótermék általában rendelkezik lapszemle rovattal, ennek mintáján pedig mi 
is megpróbálkozunk egy múltbeli eseményeket a korabeli nyomtatott sajtón keresztül bemutató 
állandó fejezettel, ahol az országos és a helyi lapok hasábjain megjelent cikkek és rövidhírek is 
terítékre kerülnek. Érdekes megfigyelni rajtuk keresztül nemcsak az éppen aktuális témákat, 
eseményeket, de a korabeli nyelvezetet, vagy az elmúlt száz esztendőben alaposan megváltozott 
újságírást, mind a stílust, mind az etikát tekintve. Az egyes bemutatott írásokat a közérthetőség 
kedvéért mai nyelvre ültetjük át, illetve ahol szükséges, a végén megjegyzéssel látunk el.
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a Nőegylet tagjait, hogy ünnepek után az 
úgynevezett morzsákat (maradékot) a szegé-
nyekhez eljuttatni szíveskedjenek. Mindenki 
a legcsekélyebbel hozzájárulhat, hogy ezeknek 
a szerencsétleneknek is igazi ünneppé tegyék 
a karácsonyt. A kereskedők fűszert, szap-
pant, gyufát, dohányt, cérnát, stb. – küldjék 
adományaikat Sárkány Kálmánné úrnőhöz, 
aki azt illetékes helyre juttatja. Így a menház 
lakói is részesülnek a Megváltó örömében, a 
felebaráti szeretet melegében. Előre is hálás 
köszönetet mondva, kérve a Mindenhatót, 
nyújtsa mindnyájunknak karácsonyi ajándé-
kul a legjobbat, az ő szent kegyelmét. Tölgy-
széki Papp János, gondnok.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. december 25-i számában./

„[…] – Szilveszteri Petőfi-est lesz a Szar-
vas színháztermében, amelyet a Kiskőrösi 
Football Club rendez. A meghívók most van-
nak szétküldés alatt. Az estély műsora a kö-
vetkező: 1) Megnyitó: Kiss Béla, 2) Szavalat: 
Knopp Nellike, 3) Petőfiről felolvas: Zoltán 
János, 4) Szavalat: Somogyi László, 5) Ének: 
Heisler Klárika, 6) Szavalat: Kovácsik Jolóka, 
7) Aktuális strófák: Jedlicskó János. Műsor 
után reggelig tánc.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című heti-
lap 1921. december 25-i számában./

„A hősi halottak és vértanúk emlékét ün-
nepelték meg kedden délután a temetőben a 
kiskőrösiek. Az ünneplő tömeg először a kato-
likus temetőben látogatta meg a Kiskőrösön 
elhalt német szövetséges katonák sírját. Ka-
nyó János néhai kiskőrösi r. kat. esperes plé-
bános sírjánál Bachmann Frigyes a kiskőrösi 
olvasó egylet elnöke tartott emlékbeszédet. 
Innen a menet az evangélikus temetőbe vo-
nult át, ahol a hősi halottak és a 3 vértanú 

sírjánál Furia Zoltán ev. lelkésztanár hazafi-
as és hazaszeretettől lángoló emlékbeszédben 
siratta el a hazáért hősi halált halt katonáin-
kat és a vörös uralomnak áldozatul esett vér-
tanúinkat. A sírok roskadoztak a virágok sú-
lya alatt. Nyugodjanak békességben, emlékük 
örökké élni fog mindannyiunk szívében.!”

/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap 1921. no-
vember 6-i számában/

„Lucza Pál kiskőrösi kisgazdát a Népkör 
helyiségében mondott egyik beszéde miatt 
izgatás címén feljelentették. A múlt héten a 
kalocsai törvényszéken tartott tárgyalás al-
kalmával Lucza Pált a vád és következményei 
alól felmentették.”

/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap 1921. no-
vember 20-i számában/

„Ujból megjelentünk. Lapunk megjelené-
sében néhány hétig szünet állott be, melyet 
a destrukció fellegvárában úgy magyaráz-
gattak már kárörvendő arccal, hogy végképp 
meg fogunk semmisülni, ravasz sunyi mo-
solygással jelezték egymásnak, hogy a “gojok” 
táborában sikerült nekik már a keresztény 
nemzeti gondolat jegyében összeforrt magyar 
társadalom egységét megbontani s ezen gon-
dolat egy bátor harcosát örökre elnémítani. A 
túlsó oldalon, mint annyiszor ezúttal is sú-
lyosan tévedtek. A kiskőrösi ébredők kisded, 
de lelkesült táborának egyöntetű fellépése, 
önzetlen hazaszeretete, az intranzigens ke-
resztény nemzeti irányzathoz való törhetetlen 
ragaszkodása és nemes áldozatkészsége, vala-
mint néhány becsületes jó magyar úri ember 
hasonló szellemű gondolkodása és érzése tette 
lehetővé, hogy újból megjelenjünk.”

/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap 1921. de-
cember 18-i számában/

„Az Evangélikus Ifjúsági Egyesület kará-
csony másnapján az evangélikus templom-
ban délután 3 órakor szavalatokkal és vallá-
sos előadással egybekötött vallásos délutánt 
rendez, melyre a szülőket és az érdeklődőket 
szeretettel várja a Vezetőség.”

/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap 1921. de-
cember 25-i számában/

„A Kiskőrösi Vadásztársaság csekély 
vadállományának fenntartása és megóvása 
érdekében mérgezéssel pusztítja a kártékony 
szárnyasokat és dúvadakat. A társaság inté-
zőjének fáradozásait a múlt héten igen szép 
siker koronázta, mert a friss hóesés után ki-
tett csalétektől már első ízben 2 db róka, 3 
szarka és 1 db szürkevarjú pusztult el. Taná-
csos volna, ha a járáshoz tartozó környékbeli 
vadásztársaságok és mezőgazdasági intézmé-
nyek is követnék a jó példát, mert a kártékony 
állatok ennyire még soha nem voltak elsza-
porodva az országban, amelyek nem csak 
vadászati szempontból, de a mezőgazdaság 
szempontjából is kifejezetten károsak.”

/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap 1921. de-
cember 25-i számában/

„Mulatságok. A kiskőrösi önkéntes tűzol-
tó testület karácsony másodnapján a Szar-
vas fogadó helyiségeiben táncmulatságot 
rendez. A kiskőrösi football club vezetősége 
Szilveszter estéjén a Petőfi szoboralap javára 
műsoros estélyt tart ugyancsak a Szarvas fo-
gadóban. A kiskőrösi olvasó egylet barátságos 
thea estélyt rendez Szilveszter este a Casino 
helyiségeiben.”

/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap 1921. de-
cember 25-i számában/


