
TISZTELET A HŐSÖKNEK 
Az idén volt 100 éve annak, hogy 
kitört az első világháború. 
Országszerte, köztük Csépán is 
megemlékeztünk azokról a 
hősökről, akik harcoltak, 
megsebesültek, hősi halált haltak. 
Akik itthon álltak helyt, anya, 
feleség, idős családtag, gyerekek, 
szintén sokat szenvedtek. Az 
aggodalomtól, a nélkülözéstől, a 
sok munkától, amit a fronton 
harcoló katona helyett egyedül 
kellett végezniük. 
A 100 évvel ezelőtti események 
felidézése önkormányzati, egyházi 
keretek között történt 
községünkben, a hősök napján. A 

Hősök parkjában álló emlékművet 
az I. világháború hősi halottainak 
emlékére 1934-ben emelték Az I. 
világháborúban részt vett 
katonákról a megemlékezés a római 
katolikus templomban kezdődött és 
a Hősök parkjában folytatódott. 
Katonadalokat énekelt a templomi 
kórus, az óvodások műsora és 
szavalat idézte a történelmi 
korszakot. Visszaemlékezések 
hangzottak el nagyszülőkről, 
családtagokról. Kiállítás készült a 
korabeli dokumentumokból. Az 
összeállítás a történelmi kornak 
tisztelgett. 

Kovácsné Németh Mária
 

 

Fotók: Kovács Sándor 
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Csetényi Mihályné emlékezése az egykori eseményekről 

1934-ben a Hősök Napján avatta fel Csépa község az I. vh-ban 
elesett fiai emlékére ezt az ércszobrot. Orosz István főjegyző 
úr szervező ügybuzgalmának köszönhetően összegyűlt a pénz. 
A képviselőtestület döntése alapján Vass Viktor budapesti 
szobrászt bízták meg a 3,5m-es talapzaton álló 2,2, méter 
magas bronzszobor készítésével. 
Csépa hősi fiai azon ezredek soraiban küzdöttek, amelyek a 
legdicsőségesebb katonai teljesítménnyel írták be nevüket a 
világháború történetébe. A 13. Jászkun harcezred, a császári és 
királyi 68. gyalogezred, a budapesti népfelkelő gyalogezred és 
egyéb kiváló ezredekben harcoltak. 
Az emlékmű nem csak azon 172 háborúban elesett csépai 
önfeláldozását hirdeti – amiről sajnos 6 név lemaradt-, hanem 
mindazon közel 700 katonáét, akik a magyar koronás király 
egyetlen hívószavára fegyverrel hadba szálltak és védelmezték 
hazánkat; dicsőségesen helytálltak, - ha kellett, idegen érdekek 
szolgálatában is.  
Csépa akkori lakóinak száma közel 3500 volt. Ennek fele volt 
nő, a férfi lakosság kb. fele gyermek. Tovább gondolkozva 
láthatjuk, hogy a felnőtt férfiak kb. 17%-a esett el a háborúban. 
Volt katonai ezredeink hősi küzdelmét a világháború 

történelme a legnagyobb 
elismeréssel örökíti meg. 
Zászlódíszben várták Móricz 
generális vitézeinek unokái, 
Nemes Csépa hazafias 
közönsége a vh-ban elesett 
hőseinek ünnepét. Mindenfelől 
ünneplőbe öltözött emberek 
érkeztek. Vidékről lovas kocsin, 
autón, autóbuszon sereglettek az 
ünnepelni vágyó emberek, 
vendégek, akik részt akartak 
venni a község felejthetetlenül 
szép és impozáns ünnepén. 
A helybéli ünneplőközönség a 

templom bejárata előtt két oldalt sorba állva várta az 
egymásután érkezőket, Dr. Mezey Lajos országgyűlési 
képviselőt, Patrubány István főszolgabírót, a szomszédos 
községek vezetőit. A sorban elől álltak a magyar ruhás fiúk és 
lányok, őket követték egyenruhájukban a gyalogos, kerékpáros 
és lovas leventék dr. Gonda Sándor állatorvos vezetésével. 
Szinte katonás volt a hangulat.  
A templomi bevonulást Orosz István főjegyző irányította, 
utána elkezdődött a Hősök miséje. Thuróczi Énok plébános 
szentbeszéde a hazájukat védő hősöket méltatta. Ezalatt a 
szemek megteltek könnyel, a szívek fájdalommal elhunytjaik 
után. 
Mise közben a csépai dalárda énekelt Antal János kántortanító 
vezetésével.  
A mise végeztével szigorú rendben felsorakozott a falu népe. 
Legelöl a lovas leventék, majd a kerékpáros és gyalogos 
leventék szakasza. Őket követték a magyar ruhás lányok és 
fiúk, a különböző egyletek. Utánuk következtek a vidékről 
érkezettek és a falu vezetői, előkelőségei, majd az egyház 
képviselői. Végén sorakozott fel a falu lakossága. 
A kürtszóra a lovas leventék megindították és vezették az 
ünneplő menetet. Az egész falu lobogódíszben tündökölt. Fájó, 

de büszke öröm, hogy Csépa népe szobrot állított felejthetetlen 
őseinek. A vonulók a szobor előtt is sorfalat állítottak, s köztük 
vonult be az előkelőség, s azok, akik az ünnep további részében 
közreműködtek, Dr. Mezey Lajos országgyűlési képviselő, 
Patrubány István főszolgabíró, Orosz István főjegyző, Dr. 
Gonda Sándor állatorvos, leventeoktató, vitéz Paczolay Gábor 
teljes vitézi díszben.  
A szobor mögött a kunszentmártoni Dalárda, a szobor előtt a 
csépai Dalárda helyezkedett el. Külön-külön és együtt is 
énekeltek, melybe a tisztelt közönséget is bevonták. Szebbnél-
szebb egyházi énekek és hazafias érzelmű dalok hangzottak el. 
„Bús magyarok imádkoznak égi Atyánk hozzád./ Fordítsd 
felénk magyarokra jóságos szent orcád!/ Sírva sírunk, 
fohászkodunk, hozzád száll a lelkünk,/ Csak még egyszer add 
vissza a drága magyar földünk! 
Bús magyarok imádkoznak, hallod Atyánk, hallod,/ Sem 
testünkkel, sem lelkünkkel nem kívánunk harcot./ 
Megbocsájtjuk mind azoknak, akik reánk törtek,/ Csak még 
egyszer add vissza a drága magyar földet!” 
Az ünnepi beszédet Dr. Domján Jenő községi képviselő 
mondta. Köszöntötte dr. Mezey Lajos országgyűlési képviselő 
urat, Patrubány István főszolgabíró urat, a Testnevelési és 
Népgondozó Hivatalt képviselő alezredes urat, 
Kunszentmárton, Tiszakürt, Tiszaug, Tiszasas és Szelevény 
községek elöljáróságait, s valamennyi megjelent kedves 
vendéget. Méltatta katonáink, az elesettek hazájuk iránti 
önfeláldozó szeretetét. Végül ismertette a szobor létesítésére, 
felállítására vonatkozókat. 
Ezt követően Dancsó Béla szavalata hangzott el. Majd a 
kunszentmártoni Dalárda énekelte a Bérces Kárpát ormán őrt 
áll c. dalt. 
Ez után az országgyűlési képviselő avatóbeszéde hangzott el, 
aki szintén rászolgált a vitézi cím viselésére. 
Nagy Kató szavalata tolmácsolta az édesanyák, feleségek, 
kedvesek fájó érzéseit.  
A koszorúzást a tiszteletbeli vezetők kezdték, majd folytatta a 
lakosság. A szobor környéke virágtengerré változott.  
Az előkelőség a szobor előtt felsorakozott, majd Mazurek 
alezredes intésére, harsány vezényszó közepette a leventék 
után megindult a díszmenet, s katonás felvonulás köszöntötte 
az élő hőst, vitéz Paczolay Gábort.  
Ő most veszi át a vitézi oklevelet, majd a kormányzó kardja 
érinti a vitézzé avatott vállát. A kemény katona meghatottan 
áll, könnyei peregnek, de kemény marad, s csak ennyit mond: 
Köszönöm! 
Az ünnep végeztével mindenki érzelmileg gazdagodva 
távozott, mely alkalom közelebb hozta, megértőbbé tette az 
emberi lelkeket.  
Aki a csépai hősök emléke előtt elhalad, jusson eszébe, hogy a 
felszentelt ércszobor nem csak a halottak emléke, hanem az 
élőknek is tisztelettárgya, nagy eszmék és még nagyobb 
kötelességérzet örök emléke. Tisztelettel haladjon el mindenki 
előtte! 
Az idősebbek elmondása szerint erre tanították őket az 
iskolában, ezt látták a felnőttektől is. Elhaladva mellette 
mindenki megemelte kalapját vagy keresztet vetett. 
Mi, kései unokák is a szobor előtt elhaladva gondolatban 
emeljük meg kalapunkat, tisztelegve hőseink emléke előtt!

 
Történetek Tompa Sándor katona és fogsága idejéből 

Katonáskodását a Budapesti Kelenföldi 
laktanyában székelő 29. sz. 
gyalogezredben kezdte. 
Frontszolgálatban húsz hónapot töltött, 
melynek során őrvezetői rangot szerzett. 

A harcok során tanúsított hősies 
magatartásáért kiérdemelte a Károly 
csapatkeresztet, bronz emlékérmet, 
illetve sebesülési érmeket. 1915-ben a 

Kárpátokban és a Lemberg /Galícia/ 
körüli harcokban sebesült meg. 
1916-ban Toporucnál /Bukovina/ szintén 
megsebesült, ahonnan az oroszok, mint 
foglyot szállították el. 1916. július 1-én 
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Kijeven keresztül Moszkvába 
szállították őket, ahol a Magyar 
Vöröskereszttől 10 rubelt kaptak. Innen 
a riezáni kórházba vitték, ahol egy 
hónapot töltött el. 
Felgyógyulása után vonatkísérőnek 
osztották be, élelmet, ruhaneműt 
szállítottak Szibériába, a lágerekben 
lévő foglyok számára. Kína- Mongólia 
határa mellé pl. Irkutszkba. 
Egy hónap múlva vissza helyezték 
Tombovszk megyébe, egy nagy 
uradalomba, ahol több száz fogoly 
dolgozott. 
A fogság könnyebb elviselése 
érdekében próbálták egymást 
elszórakoztatni. Fiatalok 20-25 évesek 
voltak, reménykedtek, hogy mielőbb 
hazajutnak. A munka szaporodtával 
azonban még vasárnap is dolgozniuk 
kellett, ami ellen tiltakoztak; nekik is jár 
a pihenés, a tisztálkodás, ruhajavítás stb. 
Ez nagyon feldühítette az uraságot s 
kozák katonákat küldött rájuk, akik 
szadista módszerrel megkancsikázták a 
lázadni merő foglyokat. Ezek után 
végkép elment a kedvük a munkától, az 
ott léttől. 
A történtek után éjjelente elkezdődtek a 
szökések, ami folyamatossá vált. Mindez 

rosszul érintette az ott maradottakat, hisz 
9-10 hónap alatt összeszoktak, de ahogy 
tudták próbálták egymásban a lelket 
tartani. 

Már új szelek 
fújtak, s időnként 
hallható volt, 
hogy felosztják a 

nagybirtokokat, 
ami 1917 
májusában be is 

következett. 
Eztán már 

falvakba 
osztották szét a 
foglyokat, 3-4-et 
egy helyre. Az új 

helyen nehéz volt megszokni, az új 
gazdához igazodni, de lassan 
megszokták, esetenként meg is 
kedvelték egymást. 
A lehetőségekhez mérten Sándor bácsi is 
igyekezett mindent megtenni, hogy 
könnyebb legyen az ottani élete, 
befogadják, s így jobban érezze magát, 
amíg haza nem jöhet. Sok mindenre 
megtanította az ottani parasztokat, hogy 
mi magyarok mit, hogyan csinálunk, 
hogyan próbálunk kulturált, civilizált 
életet élni. A falu életébe is 

bekapcsolódott, ahol szintén számítottak 
ötleteire, tevékenységére. Végül is 1920 
májusában szeretettel váltak el 
egymástól, Kazelszki község lakóitól.  
A fogságban eltöltött évek alatt 
mindenki megtanulta az ország nyelvét. 
Sándor bácsi és más csépai származású 
foglyok, pl. Mészáros Lukács, Csetényi 
Mihály nagyapja orosz nyelvtudásukkal 
a II. vh idején jó szolgálatot tettek az 
egyes embereknek, családoknak, de 
Csépának és a szomszédos községeknek 
is. Tudjuk, hogy a háború sok 
kellemetlenséggel, borzalommal jár. 
Nehéz esetek alkalmával az ő 
segítségüket kérték, ők tolmácsoltak. Az 
orosz tisztek is vitték magukkal a 
községi hivatalokba, s fordítaniuk kellett 
kérésüket; pl. mikorra, mennyi és milyen 
élelmiszert, vágóállatot gyűjtsenek 
össze, vagy mennyi embert állítsanak ki 
a felrobbantott tiszaugi híd javításához 
stb. 
Ezt a szolgálatot végezték 1944. október 
9-től a szovjet csapatok csépai 
bevonulásától 1945. január 6-ig, 
kivonulásukig. 

Tompa László unoka

 
 

Vitéz katonai élet ért szomorú 
véget a múlt héten Csépán. Légrádi 
József községi közpénztárnok élete 
delén, 38 éves korában meghalt – 
mondhatnánk „csépai kórban”, 
tüdővészben. Hatalmas, széles vállú 
férfi volt. Erős és bátor. Vitézi életét 
úgy jellemezhetnénk, hogy egyike 
volt azon magyar vitézeknek, akik a 
magyar katona erényt képviselték 
és a hadba szállt összes nemzetek 
között a legkiválóbbak közé 
emelték a magyar vitézi életet. A 

honfoglaló magyar hősök késői unokái ezek, kik a mohácsi 
vész után az idegen Habsburg uralom által elnyert, elnyomott 
magyar nemzet –magyar ugar – növelt önmagából, mint 
kőkeménnyé taposott mező meghajtja az ő kiirthatatlan 
pázsitját.  
Légrádi József kisgazda ivadék. A jó békeévben 1912-ben 
vonult be a császári és királyi 68-ik gyalogezredbe. 1913-ban 
már szakaszvezető.  A világháború első fellobbanása éppen ezt 
az ezredet érinti. 1914. augusztusában az ezred Zimonyban 
/Belgrád elővárosa/ éri, Légrádi részt- vesz már az első 
ütközetben. Önként vállalkozott a zimonyi híd felrobbantására. 
Az itt nap-nap után folyó ütközetek egyikében megsebesült. 
Hosszú betegség után ezredét már Prágában találja. Ekkor már 
többszörös kitüntetést kapott. Megkapta a nagyezüst és 
kisezüst vitézi érmet. Prágából az orosz harctérre kerül. Hosszú 
időn keresztül állandóan fronton szolgál. Bejárta az összes 

harctereket mindig ezredével, míg 1917. januárjában 
Volhiniában /É-Ukrajna/ orosz fogságba került. Húsz hónapot 
töltött orosz hadifogságban. 1918. február hóban a fogságból 
megszökött és egyenesen az akkor már katonai okokból 
Szolnokról Prágába áthelyezett ezredtörzséhez ismét bevonult. 
Hamarosan újból harctérre kerül és a világháború végéig a 68-
ik gyalogezred kötelékében teljesített mindenütt kiváló katonai 
szolgálatot. 
Sajnos életében mindezt senkinek sem jutott eszébe 
feljegyezni. Özvegyétől Treznyák Katalintól, már csak 
vázlatos képet tudtunk kapni. A magyar vitézek nem szeretnek 
beszélni. Vitézi tetteit immár csak kitüntetései igazolják: 
nagyezüst, kisezüst, Károly-csapatkereszt, 1912-13 évi 
érdemkereszt, sebesülési érem. 
A rettenetes csépai lakásviszonyok őt is áldozatul követelték. 
Gyönge egészségi állapotára tekintettel közszolgálatot vállalt. 
Hat évig községi pénztárnoka volt Csépa községnek. Polgári 
állást kiváló tehetséggel és szorgalommal töltötte be, 
mindaddig, míg a kérlelhetetlen kór le nem győzte. Február 21-
én nagy részvéttel kísérték utolsó útjára. Két kiskorú árvát 
hagyott hátra.  
Ha teljes lenne a közlelkiismeret, már ezen egy értékes magyar 
élettragédia nyomán meg kellene mozdulnia a magyar 
társadalomnak… a magyar kór ellen. Nem fizetne ilyen 
mostohán a magyar nemzet azoknak sem, kik száz halállal 
szemben, mintaképet mutattak a katonai és polgári 
kötelességtudásban. /Megjelent: Kunszentmártoni Hírmondó 
1930. március 2./ 

özv. Légrádi Józsefné - meny - visszaemlékezése
 

Vázlatosan az I. világháborúról 
Az I. vh-t megelőzően az európai 
nagyhatalmak között fokozódtak az 
ellentétek, mindegyik térhódításra 
törekedett a másik rovására, amit még 

fokozott a meg-megújuló világválság. 
Két nagyhatalom küzdött egymással 1. 
Központi Hatalom, Németország, 
Osztrák Magyar Monarchia 1879, 

melyhez 1882-ben Olaszország is 
csatlakozott. A balkáni országok egy 
része, sőt Törökország is később 
csatlakozott. 2. az Antant 1891-1907  



között alakult Nagy Britannia, 
Franciaország és Oroszország 
szövetsége révén. Az USA kezdetektől 
fogva az Antant hadiszállítója volt, mely 
óriási hasznot biztosított az amerikai 
tőkéseknek. Így érdekeltek voltak az 
Antant győzelmében. Csapataik azonban 
csak a következő év nyarától vettek részt 
az európai harcokban. 
Az I. vh kirobbanásának közvetlen okául 
a szarajevói merénylet szolgált: 1914. 
június 28-a, Ferenc Ferdinánd osztrák 
trónörökös és feleségének 
meggyilkolása. Ezt követően 
megkezdődtek a hadüzenetek, 
hadműveletek. Emberek milliói számára 
egyik napról a másikra megváltozott az 
élet. A férfi lakosság a családapától a 
fiúig megkapta behívóját, és 
katonavonatok százai vitték őket 
Szerbiába, Galíciába vagy éppen az olasz 
hegyek közé. Alig létezett olyan család, 
melyet ne érintett volna a mozgósítás. 
Katonák ezrei élték át az éveken 
keresztül tartó, embert próbáló harctéri 
szolgálat nehézségeit. 
Mindezek súlyosan érintették a háborúba 
bekapcsolódó országokat, azok 
állampolgárait. 
A harcok Európa nyugati és keleti 
frontjain párhuzamosan folytak, 
váltakozó sikerrel. Ennek 
következménye, hogy a szövetséges 
országok egy részt átállt a másik oldalra. 
Az Osztrák Magyar Monarchiát – így 

hazánkat is súlyosan érintette az olaszok 
1915. április 26-ai átállása az Antanthoz. 
A különböző időpontokban lezajló É-

Olaszországi csaták révén vált 
számunkra szomorú emlékké, ismertté: 
Isonzó, Doberdó, Piave neve: ahol 
elesett az I. vh-ús emlékművünkön 
olvasható hőseink egy része. 
Lengyelország, Oroszország határán, 
Galíciában is hosszan elhúzódó harcok 
folytak. 

Közben Oroszországban zajlott a cári 
önkényuralmat megdöntő orosz –polgári 
demokratikus forradalom, mely 1917. 
október 25 /nov. 7-én/ az Októberi 
Szocialista Forradalom győzelméhez 
vezetett. Eközben az oroszok 
béketárgyalásokba kezdtek (Breszt-
Litovszk), az Antant viszont 
elzárkózott.  
1918 nyarán és őszén az Antant haderők 
valamennyi fronton támadásba 
lendültek, miután a Központi Hatalom 
csapatai egymás után összeomlottak. 
Minket leginkább az 1918. jún. 24-én 
indított piavei csata érint, ahol az 
Osztrák – Magyar hadsereg nem 
kerülhette el végzetes vereségét, majd 
az olasz csapatok okt. 24-én kezdődött 
Witorió Venetói csatában aratott 
győzelme után, a Monarchia nov. 3-án 
fegyverszünetet kényszerült kötni. 
A nyugati hadszíntéren pedig 
Németország nov.11-én kötött 
fegyverszünetet. Ezzel véget ért az I. 
vh. 
Az I. vh óriási emberáldozatot, anyagi 

veszteséget okozott. Az elesettek száma 
kb. 10 millió, a másik 10 millió a háború 
okozta járványok, éhség stb. 
következtében halt meg. Több mint 20 
millióra tehető a sebesültek száma is. 

Fialka György az egykori hősi halott 
unokája

 

A fronton lévő katonák 1917-ben A kézimunkaszakkör csoportja az 1934-es szoboravatóra készített zászlóval 


