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BÁCSKAI LEGÉNYEK…

Bácskai fi úk, híres magyar „gascgone-i legények”, ti tizennyolc éves nyílthomlokú, 
tüzes szemű legények, harminc körüli komolyarcú, többcsaládos legények, ötvenéves 

deres fejű, barázdás képű nagyapa-legények: büszkék vagyunk rátok! Büszkék voltunk 
rátok a békében is, amikor a suhancévek életerős vidámságával vertétek a „marsájncot”1. 
Büszkék voltunk arra, hogy kevés volt köztetek az analfabéta, büszkék voltunk a hazulról 
kapott csomag jaitokra, melyek a földműves-jólét kultúrájáról beszéltek, a tisztesség-
tudó illemetekre, pallérozott beszédetekre, nyílt értelmetekre, mely a regruta szigorú 
fegyelmezettségébe is mindig belevitte az önálló gazda öntudatát, emberi teljességét. 
Büszkék voltunk rá, hogy okosan beszélhettünk veletek, és ti megértettetek bennünket, 
hogy értelemmel nevelhettünk, és elég volt a megértő eszetekhez szólnunk: hogy a 
föld népének azt az emelkedett fajtáját képviseltétek, melyben benne van a termő rög 
minden egészsége, a melegítő napfény minden világossága, a szabad levegőég minden 
mocsoktalan tisztasága.
 Bácskai fi úk! Százszorosan, ezerszeresen büszkék lettünk rátok a háború vihará-
ban. Láttunk benneteket, amint elmentetek. Itt hagytátok ezt a zsíros, fekete földet – a 
termés éppen aranyló pompájában csillogott –, itt hagytatok szülőt, testvért, hitvest, 
gyermekeket, unokákat. Elhagytatok békét, boldogságos életet, a múlt emlékeit, a jelen 
gyönyöreit, a jövő reménységeit, minden munkátok, küzdelmetek, aggódástok fárad-
ságos és biztató gyümölcsét. Talán többet hagytatok itt, mint a magyar föld bármely 
népe, mert többetek volt, de talán mindenkinél öntudatosabb akarással is mentetek el: 
ajkatokon nem tobzódtak a nincstelen csőcselék tartalmatlan jelszavai, talán könny is 
csillogott a szemetekben, de tekintetetekben a könny fátyola alatt az idők megértésének, 
a hívő kötelesség megérzésének elszántsága tündöklött. Láttunk benneteket véres mezők 
tűzesőjében, a szerb föld forró katlanaiban, Galícia sártengerében, a Kárpátok dermesztő 
havában. Láttunk súlyos terhekkel, végeláthatatlan, testet-lelket bénító menetelések 
alatt, emberfeletti sorvasztó munkában, elszánt, kemény harcokban. Láttunk súlyos 
felelősségben, kötelességeteket teljesítve, munkálkodva élni, sebeiteket, betegségeteket 
önuralommal és szerényen, hetvenkedés nélkül elviselni, derék küzdés után fogságba 
kerülni, láttunk hősként meghalni…
 Láttunk fogcsikorgató elszántsággal a harc alatt, láttunk, amint borongó elmé-
lyüléssel levelet írtatok, boldog derűvel hazai híreket olvastatok, ékelődve dolgoztatok, 

 1  Marsch! Eins… A magyar vezényleti nyelvben: Lépés, indulj! Egy…
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és láttunk mély, vallásos áhítattal a bajtárs sírjánál. Láttunk, amint gyengédek és 
lovagiasak voltatok az ellenséges föld szegény népével, láttunk, mikor a foglyul ejtett 
ellenséggel emberségesen megosztottátok falatjaitokat. Láttunk hazajönni, hallottuk 
itthon mentegetőző szavatokat, mellyel a magasztalást elhárítottátok, láttunk benneteket 
itthon szerényen tovább dolgozni és újra, ismételten, talán nem is egészen gyógyultan, 
visszamenni.
 Megismertük családjaitokat. Láttuk zokogó hitveseiteket, utolsó csókkal búcsúzó 
gyermekeiteket, megtört szülőiteket. Megismertük azt az izzó szeretetet, mellyel föld-
jeiteket, jószágaitokat szeretitek. Meg fi gyeltünk itthon az eke szarvánál, az aratás 
verejtékes gyönyörében, a kattogó cséplőgép mellett, a kukoricában, a szőlőtökben. És 
láttuk, amikor egyetlen hívó szóra újra letettétek a kaszát, ott hagytátok a be nem 
hordott termést, és újra borjút vettetek a hátatokra, fegyvert a vállatokra.
 Láttunk, amint polgárból katonák, rokkantakból földmívesek, aratókból – ha úgy 
kellett – újra katonák lettetek. Láttunk és megismertünk benneteket.
 Bácskai fi úk, híres magyar „gascogne-i legények”, apák, fi úk, hitvesek, ti erős, egészsé-
ges, napbarnított arcú, teljes lelkű emberek: láttunk és megismertünk, büszkék vagyunk 
rátok, szeretünk…
                  Dr. Ballaghy Ernő, t. hadnagy2  

 2  De Sgardelli Caesar: A Délvidék hadtörténete. Budapest, 1940. 36.
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ELŐZMÉNYEK

A „hosszú” XIX. századot követő „rövid” XX. század – amely 1914-ben a szarajevói 
merénylettel kezdődött, és a város 1992-ben kezdődő ostromával végződött – szá-
mos fegyveres konfl iktust, közöttük két világháborút is hordozott: mindkettő óriási 
emberáldozatokat követelt.

A nagy háborúként is emlegetett I. világháború zentai katonaáldozatainak kutatása 
vidékünkön 1999-ben kezdődött meg. Ennek kezdetben nem voltak kidolgozott 
módszerei: a források kiválasztása és kutatása folyamatosan, menet közben alakult ki. 

A halotti anyakönyvek tanulmányozásával összeállt az elsődleges névjegyzék, 
amely már akkor több száz elesett katona adatait tartalmazta. Két évig tartó munka 
eredményeként 2001-ben a zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének 
kiadványaként, a Zentai Monográfia Füzetek sorozatban jelent meg Az I. világháború 
zentai áldozatai című kiadvány.

A téma iránt tanúsított érdeklődés és elkötelezettség, a kialakított kutatási módszer 
és megszerzett rutin, a lehetséges források célszerű felhasználásának megismerése 
adta az ötletet, hogy a levéltári kutatást érdemes kiterjeszteni a zentai Történelmi 
Levéltár teljes gyűjtőterületére, amely Zenta mellett Magyarkanizsa, Ada, Óbecse 
és Szenttamás községre terjedt ki. 

Következő lépésként Magyarkanizsa került sorra: 2003-ban jelent meg a Kanizsa 
község I. világháborús hősi halottai című kiadvány. A kötet bemutatója egybeesett a 
magyarkanizsai I. világháborús temetőparcella felújításával, amire a budapesti Had-
történeti Intézet és Múzeum támogatásával kerülhetett sor.

Ezt követően publikálási szünet következett az I. világháborús témában, ami azon-
ban nem jelentette azt, hogy a kutatások nem folytak. A tapasztalatokat áttekintve, 
az ismereteket rendszerezve, a hiányosságokat elkönyvelve sor kerülhetett Óbecse 
község katonaáldozatainak felkutatására: a zentai Dudás kör kiadványaként 2010-
ben jelent meg az Óbecse, Péterréve és Bácsföldvár első világháborús (1914–1918) 
katonai áldozatai című kétnyelvű, magyar–szerb kötet.

Ezt követően készült el Ada és Mohol hősi halottainak névjegyzéke, majd az újabb 
források felhasználásával az eddig már publikált települések adattárainak revíziója.

2015-ben látott napvilágot A bácskai Tisza mente I. világháborús hősi halottai 
című kiadvány, amely Horgostól Martonoson, Magyarkanizsán, Zentán, Adán, 
Moholon, Péterrévén és Óbecsén keresztül Bácsföldvárig összesen 3616 hősi halott 
katona adatait tartalmazza.
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A jelenlegi kötet Szabadka I. világháborús hősi halottainak és a Szabadkán elhunyt 
– Magyarország, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia minden szegletéből szárma-
zó   – katonáknak állít emléket, akiknek adatai 1914 és 1919 között kerültek be a város 
anyakönyvi hivatala által vezetett halotti anyakönyvekbe.

A levéltári kutatómunka során nyújtott segítségért köszönettel tartozom Ódri Ká-
konyi Zsuzsannának, Stevan Mačković levéltár-igazgatónak, Gerhardt Rudolfnak   (†), 
Hézső Zsoltnak, Lévai Hajnalkának és Halász Tibornak, valamint ifj . Fodor István 
levéltár-igazgatónak a támogatásért.

A kézirat elkészítéséhez nyújtott támogatásért köszönettel tartozom Magyarország 
Honvédelmi Minisztériumának, a budapesti Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 
1944–45 Alapítványnak, valamint Cseresnyésné Kiss Magdolnának és Illésfalvi 
Péternek.

A szakmai segítségért és hasznos tanácsokért köszönet illeti a kötet szakvéleményező-
jét, dr. Pollmann Ferencet, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársát, 
valamint Pintér Tamást, a budapesti Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumi elnökét és Babos Krisztinát, A Nagy Háború írásban és képben blog 
szerkesztőjét. 



1 1

AZ OSZTRÁK–MAGYAR KIEGYEZÉSHEZ 
ÉS AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA 

MEGALAKULÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT

Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc leverését követően a Habsburg-
monarchia legfontosabb céljává vált, hogy a rebellis Magyarországot beolvassza a 
birodalomba. Első lépésként Haynau1 táborszernagy parancsnoksága alatt megszállták 
az országot. 

A birodalomban olyan neoabszolutista politikusok és katonatisztek kerültek dön-
tési pozícióba, akik élvezték az ifj ú császár, I. Ferenc József  2 bizalmát, és hatalmának 
megszilárdítása érdekében – tűzzel-vassal – minden tőlük telhetőt megtettek: 1849 
őszén a szabadságharc számos vezető személyiségét kivégezték. Szenvedtek az egyszerű 
emberek is: a szabadságharc honvédjei közül többeket katonaszökevényként kivé-
geztek, ezrek kerültek börtönbe, vagy erőszakkal besorozták őket a császári seregbe. 

Arra törekedtek, hogy az országot közigazgatásilag is minél inkább betagolják 
a birodalomba. Ennek kapcsán arra hivatkoztak, hogy a császár elleni fegyveres 
lázadással Magyarország elvesztette különállási jogát. Ennek szellemében született 
meg 1849. október 24-én a közigazgatás megszervezésére vonatkozó rendelet, mely 
hatályon kívül helyezte az 1849 tavaszán kialakult berendezkedést. A legjelentősebb 
változások voltak, hogy a Magyar Királyságról leválasztották Horvát-Szlavónorszá-
got, Erdély és Horvát-Szlavónország a bécsi székhelyű központi kormányszervek 
közvetlen igazgatása alá került, a Muraközt Horvát-Szlavónországhoz csatolták, a 
Részeket (Partium) pedig Erdélyhez. Császári nyílt parancs alapján 1849. november 
18-án létrehozták a Szerb Vajdaságot és Temesi Bánságot, a katonai határőrvidék 
pedig továbbra is Bécsnek volt alárendelve.

Magyarországot öt katonai kerületre osztották, ezek képezték a később kiépülő 
polgári közigazgatás alapját Pest-Buda, Pozsony, Sopron, Kassa és Nagyvárad székhely-
lyel. A kerületek élén a főispánok álltak. A kerületeket megyék alkották, amelyeknek 
az irányítását a megyefőnökök látták el. A megyék kisebb egységei a járások voltak, 
élükön a szolgabírókkal. A járásokat községek alkották. 

 1 Haynau, Julius Jakob von (Kassel, 1786 – Bécs, 1853) báró, osztrák császári tábornok.
 2 Ferenc József, I. (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) 1848–1916 között az Osztrák–Magyar Monarchia 

Habsburg-dinasztiabeli uralkodója.
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1849. november 1-jén Magyarországon is kihirdették az olmützi alkotmányt,3 amely 
– a háborúra való hivatkozással – soha nem lépett hatályba. Ez az alaptörvény – amely 
az alkotmányosság és az abszolutizmus közötti összeütközés eredményeként született 
meg – számos, az abszolutisták számára kedvező kitételt tartalmazott: megszűntek 
a területi különbségek, vétójogot biztosított az uralkodónak, a miniszterek csak az 
uralkodónak tartoztak felelősséggel, a tartományoknak szűk hatáskörük volt, a hely-
hatóságok széles körű önkormányzati jogokat gyakorolhattak.

A polgári közigazgatásban, amely 1850-ben lépett életbe, hivatalos nyelvként a 
németet használták. Az 1850 és 1860 közötti időszak a nagy hatalmú birodalmi 
belügyminiszterről, Alexander Bachról4 kapta nevét: ez az időszak Magyarország 
történelmében Bach-korszak néven ismeretes.

Az 1850-es évek végére Európában kialakult politikai helyzet nem járult hozzá a 
Habsburg Birodalom fennmaradásához, a belső szilárdság megteremtésének ellenére 
sem. A legjelentősebb bomlasztó tényezőnek az olasz, valamint a német egységmoz-
galmak bizonyultak, illetve az ezekkel kapcsolatosan vívott háborúkban Ausztria 
vereségei és területvesztései. A Habsburg Birodalom seregei 1859. június 24-én Solfe-
rinónál vereséget szenvedtek III. Napóleon francia császártól, aminek következtében 
Ausztria elvesztette Lombardiát és Velencét. Néhány évvel később, 1866. július 3-án 
Königgrätznél a poroszoktól is vereséget szenvedtek, aminek következtében Ausztria 
kiszorult a Német Szövetségből, így Németországot a Bismarck kancellár vezette 
Poroszország egyesíthette.

Mindezek a tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy az osztrák–magyar kiegyezési 
tárgyalások, amelyeket magyar részről Deák Ferenc5 vezetett, felgyorsuljanak. A   ki-
egyezés mindkét fél számára hasznosnak bizonyult: Ausztria a kontinensen fenntart-
hatta nagyhatalmi státusát, Magyarország pedig megszilárdíthatta saját biztonságát. 
A sikeres tárgyalások eredményeként 1867-ben megszületett a közös hadüggyel, 
külüggyel és pénzüggyel rendelkező dualista Osztrák–Magyar Monarchia, melyet két 
egyenrangú tagállam alkotott: az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság. 

A „közös” minisztériumok vezetőit a császár nevezte ki, a birodalom legfőbb ösz-
szetartó erejének a császári és királyi hadsereget tekintették. 

Magyarország számára több kedvező változás is bekövetkezett: Erdély ismét az 
ország szerves részévé vált, emellett felszámolták és a megyerendszerbe tagolták a 
katonai határőrvidéket is. 

 3  I. Ferenc József császár 1849. március 4-én Olmützben adta ki császári pátenssel.
 4 Bach, Alexander von (Loosdorf, 1813 – Uterwaldersdorf, 1893) osztrák politikus.
 5  Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) politikus, jogász, „a haza bölcse”.
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Az 1868-as magyar–horvát kiegyezéssel Horvát-Szlavónország a Magyar Király-
ságon belül autonómiát nyert. 

A Monarchia mindkét tagállama saját felelős kormánnyal, önálló közigazgatással és 
igazságszolgáltatási rendszerrel rendelkezett. Mindkét tagállam honvédséget szervezett. 

A magyar kormány miniszterelnökévé a császár 1867. február 17-én gróf Andrássy 
Gyulát nevezte ki. 1867. június 8-án Pest-Budán I.  Ferenc József osztrák császárt 
Magyarország és társországainak királyává koronázták. 

A nemzeti egyenjogúság tárgyában 1868-ban meghozott törvény6 a kort megelőző 
módon és szellemben rendezte a nemzetiségi kérdést. 

Az osztrák–magyar kiegyezés természetesen nem oldotta meg a birodalom összes 
belső problémáját, de esélyt adott a korszerűsítésre: a polgárosodás fellendülésére, a 
gazdasági felzárkózásra, a nemzeti konfl iktusok békés megoldására.

AZ OSZTRÁK–MAGYAR HADERŐREFORM

Az 1867-es kiegyezést követően létrejött dualista államnak, amely vezető pozícióra 
tört Európában, ütőképes haderőre volt szüksége. Az új haderő megteremtésének első 
lépéseként 1868-ban törvények egész sorát alkották meg: a véderőről,7 a honvédségről8 

és a népfelkelésről9 szólóakat.
A véderőtörvény kimondta, hogy a védelmi kötelezettség általános, és minden 

védképes állampolgár által személyesen teljesítendő. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
haderejét három alkotóelem képezte: a Császári és Királyi Közös Hadsereg és Haditen-
gerészet, a Magyar Királyi Honvédség, illetve osztrák megfelelője, a Császári-királyi 
Landwehr, valamint a háború esetén felállított Magyar Királyi Népfelkelés és osztrák 
megfelelője, a Császári-királyi Landsturm.

A császári és királyi ún. „közös” hadsereg (KH) a törvény megfogalmazása szerint „…Ő 
felsége összes birodalma mindkét állama területének külellenség elleni megvédésére 
és a belrend és biztonság fenntartására is van hivatva”.

A Magyar Királyi Honvédség „…háború idején a hadsereg támogatására és a bel vé-
delemre, béke idején pedig kivételesen a belrend és biztonság fenntartására is van hivatva”.

A Magyar Királyi Népfelkelés a törvény szerint a fegyveres erő kiegészítő részét 
képezte, hivatása a KH és a honvédség támogatása. A népfelkeléshez tartoztak azok 
a hadkötelesek, akik sem a közös hadsereg, sem a M. Kir. Honvédség kötelékébe nem 
tartoztak.

 6  1868. évi XLIV. törvénycikk.
 7  1868. évi XL. törvénycikk a véderőről.
 8  1868. évi XLI. törvénycikk a honvédségről.
 9 1868. évi XLII. törvénycikk a népfelkelésről.
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A legfelsőbb hadvezetést a közös hadügyminisztérium (Reichskriegsministerium) 
látta el. Az uralkodó volt a legfelsőbb hadúr, közte és a hadügyminisztérium között 
a Katonai Iroda (Militärkanzlei Seiner Majestät) tartotta a kapcsolatot. A tényleges 
katonai irányítást a vezérkar (Generalstab) végezte. A honvédségnek külön főpa-
rancsnokságai voltak.

A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumot az 1867-es törvény10 értelmében 
hozták létre, feladata volt a védelmi rendszer megszervezésére vagy átalakítására vo-
natkozó magyarországi intézkedések irányítása. A minisztérium gyakorlati tevékeny-
sége a M. Kir. Honvédség felállításával kezdődött meg. A minisztérium dolgozta ki 
és terjesztette az országgyűlés elé a honvédelemmel kapcsolatos törvényjavaslatokat, 
gondoskodott az elfogadott törvények végrehajtásáról. A M. Kir. Honvédelmi Mi-
nisztérium szervezte meg a M. Kir. Honvédséget, gondoskodott a személyi és anyagi 
szükségleteiről az elfogadott törvények, valamint a költségvetés alapján. A honvé-
delmi miniszternek alkotmányos felelőssége volt, honvédelmi ügyekben képviselte a 
kormányzatot az országgyűlés előtt.

A Magyar Királyi Honvéd Főparancsnokság a honvédség legmagasabb katonai 
parancsnoksága volt, amely a katonai kérdéseket intézte: a katonai kiképzés irányítását 
és felügyeletét, a katonai fegyelmi és bírói hatalom gyakorlását, a parancsnokságok, 
a csapatok, a hatóságok, az intézetek és a hadi készletek ellenőrzését, katonai kérdé-
sekben előterjesztéseket, javaslatokat tett a minisztériumnak. Az I. világháború ideje 
alatt a főparancsnokság csak a hátországban állomásozó csapatok felett rendelkezett.

Az 1868-as törvény értelmében a véderő alapját az állampolgárok kötelező katonai 
szolgálati kötelezettsége képezte, amelyet gyakorlatilag már 1852-ben bevezettek. 
1868-ban áttértek a területi elvű hadkiegészítésre. Ez azt jelentette, hogy adott 
területről, hadkiegészítési körzetből a sorkötelesek meghatározott csapattestekhez 
vonultak be katonai szolgálatuk letöltésére. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia területén 103 hadkiegészítési körzetet alakítottak: 
Magyarországra 47, Ausztriára 53 esett, míg 3 a haditengerészet szükségleteit elégítette 
ki. Közvetlenül az I. világháború előtt a hadkiegészítési körzetek száma 112-re módo-
sult: 102 hadkiegészítési kerületből 102 közös gyalogezred, Bosznia-Hercegovina 4 
kerületéből 4 BH-gyalogezred, a 3 tiroli kerületből 4 tiroli vadászezred nyert kiegé-
szítést, a 3 tengermelléki hadkiegészítési kerület pedig a haditengerészetet szolgálta ki.

A védkötelezettség a 17–50 éves férfi akra vonatkozott. Az újonc 17 és 35 éves 
kora között volt behívható: 30 éves életkorig a közös hadsereghez, 30 és 35 kö-
zött a Landwehrhez vagy a honvédséghez, efölött pedig a népfelkeléshez vagy a 

 10 Az 1867. évi XII. törvénycikk a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló 
többi országok között fennforgó közös érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról.
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Landsturmhoz. 1912-től a sorozáson alkalmasnak talált újoncokat sorshúzással 13 
fős csoportokra osztották, amelyekből minden 4., 8. és 13. hadköteles a honvédséghez 
vagy a Landwehrhez vonult be, a többiek pedig a közös hadsereghez kerültek.

A katonai kiképzésben még nem részesült hadköteleseknek idézésre a sorozó-
bizottság előtt kellett megjelenniük. A bizottság, amelyet a területileg illetékes 
hadkiegészítési kerület parancsnoka irányított, a területileg illetékes törvényhatóság 
első tisztségviselőjéből (alispán vagy polgármester), az ún. járási tisztviselőből (fő-
szolgabíró vagy városi katonai előadó), a területileg illetékes főorvosból, valamint két 
önkormányzati képviselőből állt. Az állítási kötelezettség alá esőket születési évük 
szerint évfolyamokra osztották. A katonai szolgálatra alkalmasnak talált besorozott 
férfi ak a katonai szolgálatra történő behívásig újoncnak minősültek: őket azonnal 
feleskették. A sorozást követően azonnal behívottak képezték az újoncjutalékot, a 
később behívottak az újonctartalékot. Az újonc a tényleges katonai szolgálatának 
letöltése előtt csak hadügyminiszteri engedéllyel nősülhetett.

A katonai szolgálatra kevésbé alkalmasnak minősítetteket később újra sorozásra 
idézték. Az alkalmatlannak minősített férfi aknak hadmentességi díjat kellett fi zetni-
ük. Az alkalmatlanokat erődítési munkálatokra igénybe vehető fegyverképtelenekre, 
illetve katonai célra semmilyen módon igénybe nem vehetőkre osztották.

A bosznia-hercegovinai illetőségű hadköteleseknek lehetőségük volt arra, hogy 
szolgálati kötelezettségüket pénzzel megváltsák.

A szolgálati kötelezettség időtartama a haderő egyes részeinél különböző volt. 
A   közös hadsereg csapatainál a sorhad állományában 3 évet, tartalékos szolgálatban 
7 évet, az ezt követő póttartalékos szolgálatban 10 évet kellett eltölteni. A haditen-
gerészetnél a sorhad állományában 4 évet, tartalékban 5 évet, ezt követően pedig 3 
évet póttartalékban kellett szolgálni. 

A honvédség póttartalékában a közös hadseregbeli szolgálati idejüket letöltők még 
2 évet, a honvédséghez közvetlenül besorozottak 12 évet töltöttek.11 

1912-ben a szolgálati idő 2 évre csökkent a tényleges és 10 évre módosult a tarta-
lékos szolgálatban. Ugyanekkor a hadi létszámot 1,5 millió főben állapították meg, 
amit évi 159 500 újonc behívása tett lehetővé.12

A fegyveres erő gerincét, első vonalát a cs. és kir. ún. „közös” hadsereg és a ha-
ditengerészet alkotta. Feladatuk az ország szárazföldi és tengeri határainak külső 
ellenséggel szembeni védelme, valamint a belső rend és biztonság fenntartása volt. 
Fegyvernemeiket a gyalogság, a lovasság és a tüzérség képezte.

 11  1889. évi VI. törvénycikk a véderőről.
 12 1912. évi XXX. törvénycikk a véderőről.



1 6

A Monarchiában a tisztképzést a szárazföldi haderő mindhárom alkotóeleme szá-
mára zömmel a birodalom osztrák felében – Bécsben, Bécsújhelyen és Mödlingben   – 
működő katonai akadémiák biztosították. A tengerésztiszteket Fiumében képezték.

A honvédtisztek képzése 1872-ben kezdődött tisztképző tanfolyamok keretében. 
A Ludovika Akadémia jogállását 1897-ben rendezték, amikor 3 éves képzésű katonai 
akadémiaként kezdett működni: gyalogsági és lovassági tiszteket képeztek.13 A honvéd 
tüzértisztek képzése 1912-ben indult meg.

A tartalékos tiszteket az ún. egyéves önkéntesi rendszer keretében képezték. Ezzel 
a kedvezménnyel a középiskolát végzett hadkötelesek élhettek: egy évet szolgáltak, 
aminek során elvégezték az önkéntesiskolát, ill. a tartalékos tiszti iskolát. Az egyéves 
önkéntesi rendszer a honvédségnél 1882-től működött. 

A M. Kir. Honvédség, valamint a Cs.-kir. Landwehr alkotta a haderő második vo-
nalát. Feladata háború idején a közös hadsereg támogatása, békeidőben a belső rend 
és biztonság fenntartása volt. A honvédségek határon túli bevetéséhez az uralkodónak 
kérnie kellett a magyar országgyűlés, illetve az osztrák birodalmi tanács jóváhagyását. 
Fegyvernemeit a gyalogság, a lovasság és a tüzérség képezte.

A honvédség keretében három állománycsoport létezett: a tényleges állomány 2 
évi szolgálattal, a tartalék 10 évi szolgálati kötelezettséggel és a póttartalék 12 évi 
szolgálati kötelezettséggel. A póttartalékba kerültek mindazok, akik bármilyen okból 
rövidített kiképzést kaptak, vagy az újonclétszámon felül estek.

Az osztrák–magyar kiegyezést követően Magyarország területét hét, majd közvet-
lenül az I. világháború kirobbanása előtt hat honvédkerületre osztották. A honvédke-
rületek határait úgy húzták meg, hogy azok egybeestek a Magyarországon felállított 
közös hadseregbeli hadtestek kiegészítési területével. A honvédkerületek székhelyei 
Budapesten (I.), Szegeden (II.), Kassán (III.), Pozsonyban (IV.), Kolozsváron (V.) 
és Zágrábban (VI.) voltak.

A honvédség szolgálati és vezényleti nyelve a magyar volt. Kivételt képeztek a zág-
rábi honvédkerületből kiegészített csapatok, amelyeknél a horvát nyelvet használták. 

A Magyar Királyi Népfelkelés és osztrák megfelelője, a Császári-királyi Landsturm 
alkotta a haderő harmadik vonalát: feladata a hadsereg és a honvédség támogatása volt. 

A népfelkelés tömörítette azokat a hadköteleseket, akik sem a közös hadsereg, 
sem a honvédség kötelékébe nem tartoztak, illetve létszámon felül estek. A szolgálati 
kötelezettség a 19–42 évesekre vonatkozott. Két kategória létezett: az első tizenki-
lenc korosztályt a háborús veszteségek pótlására szánták, a maradék öt korosztályból 
munkásalakulatokat szerveztek. Fegyvernemei a gyalogság és a lovasság voltak.

 13 1897. évi XXIII. törvénycikk a honvédnevelő és -képző intézetekről.



1 7

A szárazföldi haderő legnagyobb létszámú fegyvernemét a gyalogság képezte. A   gya-
logosokat puskával, szuronnyal fegyverezték fel, kiképzésük rövid időt vett igénybe. 
A jól kiképzett gyalogságot támadásra és védelmi feladatok ellátására egyaránt be 
tudták vetni: az elfoglalt terület megszállására és megtartására kizárólag a gyalogság 
volt alkalmazható. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia hadszervezetéhez 1914-ben, közvetlenül a háború 
kirobbanását megelőzően, a következő gyalogsági alakulatok tartoztak:

 –  102 cs. és kir. gyalogezred (számozás: 1–102.),
 –  32 m. kir. honvéd gyalogezred (számozás: 1–32.),
 –  37 cs.-kir. Landwehr-gyalogezred (számozás: 1–37.),
 –  4 cs. és kir. tiroli császárvadászezred (számozás: 1–4.),
 –  3 cs. és kir. országos lövészezred (számozás: 1–3.),
 –  4 cs. és kir. bosznia-hercegovinai gyalogezred (számozás: 1–4.),
 –  29 cs. és kir. vadászzászlóalj (számozás: 1–2., 4–13., 16–17., 19–25., 

28–32.),
 –  1 cs. és kir. bosznia-hercegovinai vadászzászlóalj,
 –  6 cs. és kir. határvadászszázad és
 –  407 géppuskás osztag.

Az ezredeket zászlóaljak alkották: a közös ezredek négy, a honvédezredek három 
zászlóaljból álltak. 1918-tól egységesen három zászlóalj alkotott egy ezredet. Két 
gyalogezred dandárt alkotott. Két dandár más fegyvernemi csapatokkal – tüzérség, 
lovasság – kiegészítve hadosztályt képezett. A hadosztályokat mint a hadra kelt sereg 
alapegységeit a mozgósítás alkalmával állították fel.

A lovasság képezte a szárazföldi haderő legmozgékonyabb fegyvernemét. A lovasság 
alkalmas volt meglepetésszerű harctevékenység folytatására, fő harcmódja a moz-
góharc volt. Feladatai közé a felderítés, a biztosítás, valamint az üldözés tartozott. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia hadszervezetéhez 1914-ben, közvetlenül a háború 
kitörése előtt, a következő lovassági alakulatok tartoztak:

 –  15 cs. és kir. dragonyosezred (számozás: 1–15.),
 –  16 cs. és kir. huszárezred (számozás: 1–16.),
 –  10 m. kir. honvéd huszárezred (számozás: 1–10.),
 –  11 cs. és kir. ulánusezred (számozás: 1–8. és 11–13.),
 –  6 cs.-kir. Landwehr-huszárezred (számozás: 1–6.),
 –  1 cs. és kir. tiroli lovasított országos lövészosztály,
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 –  1 cs. és kir. dalmát lovasított országos lövészosztály és
 –  22 lovas géppuskás osztag.

Egy lovasezredet a háború kitörésekor hat, egyenként 150 fős lovasszázad, egy 
utászszakasz, valamint egy távírójárőr alkotott. 

A lovasezredek zömét négyesével összevonták, kiegészítették őket egy-két lovas 
géppuskás osztaggal, valamint egy lovastüzér-osztállyal: ily módon tíz lovashadosztályt 
hoztak létre, amelyek a sereglovasságot képezték. 

A lovashadosztályokhoz nem tartozó lovasezredeket és -századokat csapatlovas-
ságként a gyaloghadosztályokhoz osztották be.

A háború kezdetén a teljes osztrák–magyar sereglovasságot az orosz hadszíntéren 
vetették be, de az 1915 közepére kialakuló állásháború, valamint a lovak hiánya mind-
inkább háttérbe szorította a lovasság lóháton való alkalmazását. A háború második 
szakaszában a lovashadosztályokat gyalogosították. A felszabaduló lóállományt a 
tüzérség kapta meg.

A tüzérség képezte a szárazföldi haderő legnagyobb tűzerővel rendelkező fegyverne-
mét, fő feladata a gyalogság és a lovasság harcának támogatása volt. 

A háború kezdetén az osztrák–magyar haderő mindhárom alkotóeleme rendel-
kezett már tüzérséggel. 

A cs. és kir. közös hadsereg tüzérsége volt a legerősebb: 14 tábori tüzérparancs-
nokság, valamint 3 hegyi tüzérdandár-parancsnokság állt rendelkezésre. A mozgó-
sításkor 42 tábori ágyúsezredet szerveztek: ezredenként 5-5 üteget állítottak fel, 
ütegenként 6-6 löveggel. A 14 tarackos tüzérezred a mozgósításkor 2-2 önálló tábori 
tarackososztályt szervezett: osztályonként 2-2 üteggel, ütegenként 6-6 tarackkal. 

A lovashadosztályok keretében is szerveztek lovastüzér-osztályokat 3-3 üteggel, 
valamint egy pótüteget – ütegenként 6-6 löveg volt rendszeresítve. 

A 14 nehéztarackos osztály osztályonként 2-2 üteggel rendelkezett – ütegenként 
4-4 löveg volt rendszeresítve. 

A tíz hegyi tüzérezredhez összesen 74 hegyi üteg tartozott. 
A mozgósítás befejezését követően összesen 405 tábori és hegyi üteg volt a közös 

hadsereg keretében: ebből 181 üteg legénységét Magyarországról sorozták. 
A vártüzérség hat vártüzérezredből és tíz önálló vártüzérzászlóaljból állt.
A cs.-kir. Landwehr tüzérsége a mozgósítást követően 8 tábori ágyúsosztállyal, 

valamint 8 tábori tarackososztállyal rendelkezett: osztályonként 2-2 üteget állítottak 
fel, ütegenként 6-6 löveg volt rendszeresítve.
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A M. Kir. Honvédség tüzérségének szervezéséről 1912-ben született döntés.14 
Felállítását 1913-ban kezdték meg: 8 tábori ágyúsezredet, valamint egy lovastüzér-
osztályt szerveztek. Ezredenként 3–5 üteget alakítottak ki, ütegenként 6-6 löveg volt 
rendszeresítve.

A háború végére az osztrák–magyar haderő tüzérsége mennyiségileg és minőségileg is 
jelentősen átalakult, megerősödött. A tüzéralakulatokat tábori tüzérezredekbe vonták 
össze, a haderő összesen 528 üteggel rendelkezett. A közös hadsereg kötelékébe tartozott 
még 54 lovas tüzérüteg, 232 nehéz tábori tüzérüteg, valamint 258 hegyi tüzérüteg.

A háború végére a honvédségnek összesen 249 tüzérütege volt.

AZ OSZTRÁK–MAGYAR HADERŐ FEGYVERZETE, 
EGYENRUHÁJA ÉS FELSZERELÉSE AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN

A háború kezdetén az osztrák–magyar gyalogság zöme 8 mm-es 1890 M. és 1895 M. 
típusú ismétlőpuskával,15 valamint tőrszuronnyal volt felfegyverezve. Az alakulatok 
egy kisebb része – jellemzően hadtáp- és őralakulatok – még a régebbi típusú puskákat 
kapta meg. A harctérre vonuló alakulatoknál puskánként 140 töltényt osztottak ki.

Zászlóaljanként egy géppuskás osztag volt rendszeresítve, amely két Schwarzlose 
típusú géppuskával16 rendelkezett.

Az osztrák–magyar csapatok egyenruhája a háború kezdetén ún. csukaszürke 
színű volt, ami később ún. tábori szürkére módosult. A csapatoknál rendszeresített 
alsóruházat, lábbeli megfelelt a követelményeknek. A tisztek messziről is feltűnő, 
sárga lábszárvédőt viseltek. A népfelkelőket a háború kezdetén régi típusú, sötétkék 
színű egyenruhákba öltöztették. A hadtápalakulatokhoz tartozó hadkötelesek polgári 
ruhájukat viselték, csupán katonasapkát és nemzeti színű karszalagot kaptak.

A katonák felszereléséhez borjúbőr hátizsák, tisztogatóeszközök, félliteres tábori 
kulacs, vízmentes sátorlap és rövid nyelű gyalogsági ásó tartozott, egészségügyi fel-
szerelés gyanánt pedig egy sebkötöző csomagjuk volt. Vízmentes kenyérzsákjukban 
egy kenyér- és dohányadagot, két tartalék élelemadagot, valamint evőcsészét és evő-
eszközöket hordoztak.

 14 1912. évi XXXI. törvénycikk a honvédségről.
 15  A Steyr-Mannlicher M1895 típusú puska az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének 1895-

ben rendszeresített alapvető fegyvere volt az I. világháború során. Tömege: 3,8 kg, tárkapacitás: 
5 lőszer, gyakorlati tűzgyorsaság: 30–35 lövés/perc, max. lőtávolság: 2000 m.

 16  Schwarzlose MG M.07/12 típusú géppuska, amelyet az Osztrák–Magyar Monarchia szá-
razföldi csapatainál és haditengerészeténél 1907-ben rendszeresítettek. Tömege: 19,6 kg, 
tárkapacitás: 250 lőszer/rakasz, gyakorlati tűzgyorsaság: 400 lövés/perc, max. lőtávolság: 
1800 m.
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A századok felszereléséhez két lőszervivő málhás állat, egy század lőszerkocsi, 32 
rövid nyelű csákánybalta, 10 kis drótvágó olló, valamint némi ácsszerszám tartozott. 

A századok egészségügyi személyzetét egy egészségügyi altiszt, négy sebesültvivő 
katona képezte, akik két hordággyal és öt kötszertáskával voltak felszerelve.

Századonként egy mozgókonyha, egy élelmiszer-szállító kocsi, valamint egy mál-
hakocsi volt rendszeresítve.

A zászlóaljak műszaki csapattal, utászosztaggal is rendelkeztek, amelyhez egy tiszt, 
két altiszt és tizenhat csapatutász tartozott. A zászlóaljaknak egy-egy távbeszélőjár-
őrük is volt.

A zászlóaljak egészségügyi személyzetéhez egy-két orvos is tartozott.
A hegyi csapatoknál kétszer annyi sebesültvivő járőr állt rendelkezésre, mint egyéb 

alakulatoknál, és ezeknél az alakulatoknál mozgókonyhák helyett málhás állatokkal 
szállított főzőládákat alkalmaztak.

A háború végén a haderő 1895 M. típusú ismétlőpuskával volt felfegyverezve.
Zászlóaljanként nyolc géppuskával rendelkező géppuskás századokat állítottak fel.

Gyalogezredenként két gyalogsági ágyúval felszerelt tüzérszakaszt rendszeresítet-
tek. Az ezredek műszaki századainál hat-hat 9 cm-es aknavetőt és hat gránátvetőt 
rendszeresítettek.

A teljes haderő emberállománya korszerű, egyszínű ún. tábori szürke egyenruhát 
viselt, a harctéren harcoló csapatok tagjainak acélsisakjuk volt. A haderő valamennyi 
tagja rendelkezett gázálarccal és könnyű hátizsákkal. A hegyekben harcoló egységek 
részére kétfogatú, taligaszerű mozgókonyhákat rendszeresítettek. Ezredenként műsza-
ki századokat állítottak fel, amelyek építéshez/romboláshoz szükséges szerszámokkal, 
eszközökkel voltak felszerelve.

RENDFOKOZATOK MAGYAR MEGFELELŐI 
AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA SZÁRAZFÖLDI 

HADEREJÉBEN (A LEGMAGASABBTÓL 
A LEGALACSONYABBIG):

  Magyarul: 

 –  tábornagy 
 –  vezérezredes
 –  gyalogsági tábornok, 

lovassági tábornok, 
táborszernagy (tüzér, 
műszaki)

Németül:

Feldmarschall 
Generaloberst (1915. május 22-től)
General der Infanterie, General 
    der Kavallerie, Feldzugmeister
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 –  altábornagy
 –  vezérőrnagy
 –  ezredes
 –  alezredes
 –  őrnagy
 –  százados
 –  főhadnagy
 –  hadnagy
 –  zászlós
 –  hadapród
 –  tiszthelyettes

 –  törzsőrmester
 –  őrmester
 –  szakaszvezető
 –  tizedes
 –  őrvezető
 –  gyalogos, huszár, tüzér, 
  utász – honvéd, népfelkelő

Feldmarschall-leutant 
Generalmajor
Oberst
Oberstleutant
Major
Hauptmann
Oberleutant
Leutant
Fähnrich
Kadett
Offiziers-Stellvertreter (1915. június 
    23-tól)
Stabsfeldwebel (1914-től)
Feldwebel
Zugsführer
Korporal
Gefreiter
Infanterist, Husar, Artillerist, Pioneer       
   – Landstürmer 

A SZABADKÁRÓL HADBA VONULT KATONÁK 
AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN

A Szabadkáról hadba vonult katonák különféle katonai alakulatokkal járták meg az 
I. világháború csatatereit. Kiemelhetjük a cs. és kir. (szabadkai) 86. gyalogezredet, 
valamint a m. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezredet, amelyek kötelékében a sza-
badkaiak zöme küzdött.

A CS. ÉS KIR. SZABADKAI 86. GYALOGEZRED (1883) 1914–1918 

A cs. és kir. 86. gyalogezred hivatalosan 1883. január 1-jén alakult meg. Kiegészítési 
kerületéhez tartozott Szabadka, Magyarkanizsa és Zenta város, valamint a Zentai 
járás (Ada, Martonos és Mohol nagyközségek), az Óbecsei járás (Bácsföldvár, Óbecse, 
Péterréve, Szenttamás és Turia nagyközségek) és a Topolyai járás (Bácsfeketehegy, 
Bajsa, Csantavér, Kishegyes, Bácskossuthfalva, Pacsér, Szeghegy, Topolya nagyköz-
ségek).
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Az ezred (I., II. és IV. zászlóalj) hadrendileg a cs. és kir. IV. hadtest 32. gyaloghadosz-
tályának 64. gyalogdandárjába tartozott. 

A kikülönített III. zászlóalj a cs. és kir. XV. hadtest 1. hegyi hadosztályának 7. 
hegyi dandárjába volt besorolva.

A mozgósítási parancs kihirdetésekor, 1914. július 26-án az ezredtörzs, az I. és a IV. 
zászlóalj Szabadkán, a II. zászlóalj pedig Budapesten állomásozott.

A kikülönített 86/III. zászlóalj a boszniai Višegradon tartózkodott.

Az ezred I., II. és IV. zászlóalját július 31-én a szerb hadszíntérre szállították, ahol az 
osztrák–magyar 2. hadsereg kötelékébe lépett. A 2. hadsereget szeptember 4-én az 
orosz hadszíntérre vezényelték át.

Az ezred 1914. szeptember 8-án érkezett meg az orosz hadszíntérre, és szeptember 
9-én már harcba is került. Az orosz hadszíntéren 1917. március 17-éig küzdött, ekkor 
vezényelték át az olasz hadszíntérre. 

Az ezred számára a háború az olasz hadszíntéren fejeződött be, ahonnan 1918. 
június 17-én vonták ki.

A cs. és kir. 86. gyalogezred jelentősebb bevetései:
1914-ben: Jelenča, szerb hadszíntér (augusztus 19.), Vučevica, szerb hadszíntér 

(augusztus 20.), Rumno, orosz hadszíntér (szeptember 9–11.), Chyrów–Szumina, 
orosz hadszíntér (október 12–13.), Bogumiłów–Rogowiec, orosz hadszíntér (decem-
ber 4.), Bratków, orosz hadszíntér (december 26–31.).

1915-ben: Bratków, orosz hadszíntér (január 1. – február 10.), Berdo–Jabłonki, 
orosz hadszíntér (február 28.), Krukienice, orosz hadszíntér (május 19. – június 4.), 
Pnikut, orosz hadszíntér (június 5.), Buchowice, orosz hadszíntér (június 6–16.), 
Mikłaszów, orosz hadszíntér (június 23–26.), Polonicze, orosz hadszíntér (június 
27. – július 3.), Kamionka Strumilowa, orosz hadszíntér (július 19. – augusztus 15.), 
Cholojów, orosz hadszíntér (augusztus 29–30.), Baranie–Krupiec, orosz hadszíntér 
(szeptember 3–6.), Worobijówka–Seredynce, orosz hadszíntér (szeptember 13–17.), 
Milno–Aleksiniec, orosz hadszíntér (szeptember 25–28.), Milno, orosz hadszíntér 
(október 21. – november 28.).

1916-ban: Slobodka, orosz hadszíntér (január 29. – április 10.), Worobijówka, 
orosz hadszíntér (április 12. – június 3.), Bruszilov-támadás, orosz hadszíntér (június 
4–9.), Worobijówka, orosz hadszíntér (június 10. – augusztus 10.), Nestorowce–
Pleszkowce, orosz hadszíntér (augusztus 11.), Mogila, orosz hadszíntér (augusztus 
13–30.), Zborów, orosz hadszíntér (augusztus 31. – szeptember 1.), Mogila, orosz 
hadszíntér (szeptember 2. – december 31.).



2 3

1917-ben: Mogila, orosz hadszíntér (január 1. – június 28.), Zborów, orosz had-
színtér (június 29. – július 2.).

1918-ban: Monte Asalone, olasz hadszíntér (április 1. – június 16.).
 

A 86/III. zászlóalj az osztrák–magyar 6. hadsereg kötelékében a Boszniából indított 
Szerbia-ellenes hadjáratban vett részt. Olaszország hadba lépésekor átirányították 
az olasz hadszíntérre. A zászlóalj 1918. március 28-án csatlakozott a cs. és kir. 123. 
gyalogezredhez mint annak III. zászlóalja. Ez a zászlóalj is az olasz hadszíntéren fe-
jezte be az I. világháborút 1918. július 17-én, amikor kivonták a további harcokból.

A cs. és kir. 86/III. zászlóalj jelentősebb bevetései:
1914-ben: Panos, szerb hadszíntér (augusztus 20–21.), Jagodnja, szerb hadszíntér 
(szeptember 19–22.), Drina menti csata, szerb hadszíntér (november 6–10.), Ruda, 
szerb hadszíntér (november 21–22.), Rajac – 881. magaslat, szerb hadszíntér (novem-
ber 24–29.).

1915-ben: 1. és 2. isonzói csata, olasz hadszíntér (június 23. – augusztus 1.), Selo, 
olasz hadszíntér (szeptember 13–30.), 3. isonzói csata, olasz hadszíntér (október 
18. – november 4.), 4. isonzói csata, olasz hadszíntér (november 10. – december 4.).

1916-ban: 5. isonzói csata, olasz hadszíntér (március 11–16.), 6. isonzói csata, 
olasz hadszíntér (augusztus 5–16.).

1917-ben: 10. isonzói csata, olasz hadszíntér (május 12. – június 5.), 11. isonzói 
csata, olasz hadszíntér (augusztus 18. – szeptember 13.), 12. isonzói csata, olasz 
hadszíntér (október 23. – október 31.).

1918-ban: Col Caprile, olasz hadszíntér (január–március), Monte Asalone, olasz 
hadszíntér (május–június 16.).

A M. KIR. SZABADKAI 6. HONVÉD GYALOGEZRED (1886) 
1914–1918

Az ezredet 1886-ban állították fel, kiegészítési területét Bács-Bodrog vármegye 
képezte.

A m. kir. 6. honvéd gyalogezred ezredtörzse és I. zászlóalja a mozgósításkor Sza-
badkán, II. zászlóalja Zomborban, III. zászlóalja Újvidéken állomásozott.

A m. kir. szabadkai 6. honvéd gyalogezred hadrendileg a pécsi 80. honvéd gyalog-
dandár keretében a budapesti 40. honvéd hadosztályhoz volt beosztva. Mozgósításkor 
alakult meg a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezred.

Az ezredet a mozgósításkor a balkáni hadszíntérre vezényelték, ahol a 6. osztrák–
magyar hadsereg XV. hadtestének kötelékébe került. 
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1915 januárjában átirányították az orosz hadszíntérre, ahol egészen 1918. március 
22-éig tartózkodott. Ekkor kivonták, és 1918 júliusának végéig Horvátországban látott 
el karhatalmi feladatokat. Az ezred újabb harci bevetésére 1918 augusztusában került 
sor az olasz hadszíntéren: számára itt fejeződött be az I. világháború.

A m. kir. 6. honvéd gyalogezred pótkerete által felállított menetalakulatokat több 
különböző ezred/zászlóalj állományának pótlására alkalmazták.

A m. kir. 6. honvéd gyalogezred jelentősebb bevetései:
1914-ben: Višegrad, szerb hadszíntér (augusztus 20.), Drina menti csata, szerb had-
színtér (szeptember 8–10.), Kulište, szerb hadszíntér (szeptember 13.), Loznica, szerb 
hadszíntér (szeptember 16–17.), Gučevo-magaslat, szerb hadszíntér (szeptember 23. 
– november 6.), Perina-magaslat, szerb hadszíntér (november 7.), Bačinovac, szerb 
hadszíntér (november 21.), Moravci, szerb hadszíntér (november 28.), Poljanice–
Parlog, szerb hadszíntér (december 1–5.), visszavonulás a Száváig, szerb hadszíntér 
(december 6–18.).

1915-ben: Jaśkowice, orosz hadszíntér (január 31.), Sianki körül, orosz hadszíntér 
(február 1. – április 6.), Halics–Sianki, orosz hadszíntér (április 8–22.), Drohobycz–
Delawa, orosz hadszíntér (május 19–30.).

1916-ban: Rarancze, orosz hadszíntér (január 11. – június 30.), Kirlibaba mellett, 
orosz hadszíntér (július 5–20.), Kirlibabától északra, orosz hadszíntér (július 22. – 
december 31.).

1917-ben: Kirlibabától északra, orosz hadszíntér (január 1. – augusztus 10.), 
Wollowetztől keletre, orosz hadszíntér (augusztus 13. – december 9.).

1918-ban: Monte Asalone, olasz hadszíntér (augusztus).
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A SZABADKAI 4-ES NÉPFELKELŐ HUSZÁROK 1914. 
SZEPTEMBER 6-AI SZÁVAKÖLPÉNYI1 TRAGÉDIÁJA

Az Osztrák–Magyar Monarchia Szerbia elleni, 1914. augusztus 12-én indított első 
hadjárata szűk két hét alatt kudarccal végződött: augusztus 24-én a támadó erők ismét 
osztrák–magyar területen álltak.2 

A szerbek által a Cer-hegyen kivívott győzelem a háború során az antant és szövet-
ségeseik első győztes csatájának számított a központi hatalmakkal szemben. 

Az elért sikerek ellenére a szerb csapatok is súlyos veszteségeket szenvedtek: a 
harcokban beálló szünetet a szerb hadvezetés a csapatainak pihentetésére, ember-
állományuk pótlására és készleteik feltöltésére kívánta felhasználni. Szövetségesei 
azonban, különösen Oroszország, támadásra sarkallták Szerbiát. A támadást – a 
lélektani pillanat mellett – a keleti és nyugati hadszíntéren kialakult hadi helyzet is 
indokolta. A nyomásnak engedve a szerb hadvezetés három hadosztállyal a Száván 
átkelve támadást indított a részben szerbek lakta Szerémség irányába: szeptember 6-án 
a Timok I. hadosztály Jarak és Mitrovica között, a Šumadija I. és a Duna I. hadosztály 
pedig Szávakölpénynél (Szerém vm.).

Az osztrák–magyar 2. hadseregnek az orosz hadszíntérre való elszállítását követően 
a Duna–Száva vonalán az ún. Lütgendorf-csoport3 volt hivatott megakadályozni a 
szerbek betörését a Magyar Királyság területére. A harccsoporthoz tartozott a m. kir. 
4. népfelkelő huszárezred I. osztálya is, amelynek 1. százada vált a szeptember 6-ai 
kölpényi véres események főszereplőjévé. 

A m. kir. 4. népfelkelő huszárezred hadinaplójának4 tanúsága szerint a huszárosz-
tály 177 fő legénységgel, 184 lóval, 6 járművel és egy mozgó konyhával rendelkezett. 

Az osztálytörzsbe hat tiszt volt beosztva, név szerint:

Kammerer István tényleges állományú honvéd huszár őrnagy, 
osztályparancsnok,

 1 Ma: Kupinovo, Szerbia. 
 2 Bővebben lásd Hajdu Tibor – Pollmann Ferenc: A régi Mag yarország utolsó háborúja 

1914–1918. Budapest, 2014, Osiris, 79–85.
 3 A báró Kazimir von Lütgendorf (1862–1958) osztrák–magyar tábornok parancsnoksága 

alatt álló harccsoport.
 4  HM HIM, Hadtörténelmi Levéltár, Budapest. II. 670. fondszám, 2. doboz, 3/b alszám: 

M.   kir. 4. honv. huszárezred. I. fejezet. Mozgósítás és az ezred alakulatainak felvonulása. 8. 
(A továbbiakban: Hadinapló.)
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Csepcsányi István népf. hadnagy, osztálysegédtiszt,
Rosenberg József népf. hadnagy, a gazdasági hivatal főnöke,
Raidel János tart. gazd. tisztjelölt, vonatparancsnok,
Dr. Gulden Ede népf. főorvos, orvosfőnök,
Szabados Benő népf. állatorvos, osztályállatorvos.5

Az 1. tábori században hat tiszt szolgált, név szerint:

Höbel Emil tényleges állományú honvéd huszár őrnagy, századparancsnok,
Kiss Péter Pál hadnagy,
Légrády Géza hadnagy,
Venter Emil hadnagy,
Dr. Regényi Gábor népf. hadnagy,
Dr. Szudarevics Benedek népf. hadnagy.6

A hadinapló tanúsága szerint a huszárosztály 1914. augusztus 31-én vasúti szállí-
tással a déli harctérre indult. Péterváradon a várparancsnoktól azt a parancsot kapták, 
hogy az 1. század a Szávakölpényen elhelyezett partvédő körlet parancsnokságához, 
az osztálytörzs és másik két század pedig az Indián (Szerém vm.) alakulóban lévő 
kombinált hadosztályhoz vonuljon be.7 

A további eseményekről a hadinapló a következőket írja:

„Az 1. század Kupinovón a Schmidtbauer alezredes parancsnoksága alatt 
lévő partvédő körlethez osztatott be, mely a 32. népfelkelő gyalogezredből 
állott. A századtörzs Höbel Emil őrnagy parancsnoksága alatt Kupinovón 
maradt 2 szakasszal, egy szakasz Légrády Géza hadnagy parancsnoksága alatt 
a Vitojevcin lévő partvédő zászlóaljhoz, egy szakasz Venter Emil hadnagy 
parancsnoksága alatt az Obrežben lévő partvédő zászlóaljhoz osztatott be. 
A század felderítő, járőr és összekötő szolgálatot teljesített.

Szeptember 6-án d. e. 2 órakor a szerbek erős tüzérségi előkészítés után át-
keltek a Száván és pedig egyszerre Kupinovónál és Obrežnál, mindkét helyen 
azonnal beásták magukat a parton. Saját gyalogságunk nagy veszteséggel 
vonult vissza a faluk biztosítására már előkészített védelmi vonalakba.”8

 5 Hadinapló 8.
 6 Hadinapló 8.
 7 Hadinapló 10.
 8 Hadinapló 10.
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Hogy a szorult helyzetbe került gyalogságot mentsék, a népfelkelő huszárok kaptak 
teljesíthetetlen, öngyilkos feladatot: 

„A szerbek előrenyomulását Kupinovóban megakadályozandó, az ott levő két 
huszárszakasz Schmidt alezredes úrtól azon parancsot vette, hogy rohamozza 
meg az átkelt szerbeket, és azokat dobja vissza. Az intézkedés célja az volt, hogy 
a Kupinovóban elszállásolt 32-ik gyalogezred vonatja és pénztára időt nyerjen 
a visszavonuláshoz. A két szakasz Kiss Péter Pál hadnagy parancsnoksága 
alatt előrenyomult és megállapította, hogy a két szakasz rohama eredményes 
nem lehet. Erről jelentést küldött Schmidt alezredes úrnak, honnét azt az 
utasítást kapta, hogy tekintet nélkül a túlerőre a roham végrehajtandó. Erre 
a két szakasz megrohamozta a szerbeket, a roham nem sikerült, a két szakasz 
körülzárva a szerbek által egy mocsárba szorult és fogságba esett. A foglyul 
ejtett tiszteket és pedig dr. Regényi Gábor népf. hadnagyot és dr. Szudarevics 
Benedek népf. hadnagyot, valamint 43 altisztet és huszárt a szerbek kegyetle-
nül lemészároltak. Kiss Péter Pál szksz. hadnagy csak úgy menekült a haláltól, 
hogy tiszti szolgájával együtt a mocsár mélyébe mászott s ott tartózkodott 17 
napig a mocsár növényzetén és békán táplálkozva. A szerbek visszavonulását 
követően egy arra portyázó járőrünk pillantotta meg, attól megtudva, hogy 
a szerbeket kivertük, mászott ki legényével a mocsárból.”9

A hadifoglyok kegyetlen lemészárlását, ami minden bizonnyal kimerítette a háborús 
bűncselekmény fogalmát, nem indokolta közvetlenül semmi. A szerb parancsnok való-
színűleg adhatott volna parancsot arra, hogy kísérjék őket a Száva túloldalára, Szerbiába.

A szerémségi Szávakölpénynél történt eseményről a sajtó már 1914 szeptemberé-
nek végén beszámolt. A Pesti Napló 1914. szeptember 29-ei számában A kupinovói 
hősök – katonatemetés Szabadkán című cikkében a következőket írta:

„Katonáink csodálatra méltó hőstettei közé kell sorolni a szabadkai népfölkelő 
huszárok egyik csapatának ama harcát, amelyet három tiszt és hetven huszár 
folytatott Kupinovónál, ezernyi ellenséggel. A kis csapatot hajnali három 
órakor több ezer főből álló szerb sereg vette körül, de huszárjaink nem adták 
meg magukat, fölvették a harcot az óriási túlerővel szemben. Az eredmény 
nem lehetett kétséges; legtöbben ott estek el a becsület mezején, de néhány 
vakmerő legény keresztülvágta magát az ellenség sűrű sorain és megmenekült. 

 9 Hadinapló 10–11.
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A csapat egyik hadnagya is e szerencsések között volt. Bravúrja után hat napi 
szabadságra hazaérkezett Szabadkára, de másnap már visszautazott a harctérre, 
hogy tiszttársai szüleinek kívánságára megkeresse vitéz bajtársait élve, vagy 
halva. E nemes munkája eredménnyel is járt, mint azt ő maga elbeszélte.

A hadvezetőségtől kapott engedély folytán szeptember 23-ikán reggel 
érkeztem vissza Kupinovóba – kezdte elbeszélését a hadnagy – hogy bajtár-
saimat megkeressem. Három koporsót vittem magammal, hogy tiszttársaimat 
akikről tudtuk, hogy elestek, sírjukból kiemeltessem és hozzátartozóikhoz 
elszállíttassam. A Kupinovón állomásozó katonaság parancsnoka tíz járőrt 
küldött ki, hogy az egész harcteret és a Száva partján és a falu mögött levő 
mocsaras nádast és erdőt felkutassák. Parancsot adtam, hogy ha sírokat 
találnak, vagy ruhafoszlányokat, jegyezzék meg a helyet és azután tegyenek 
nekem jelentést. Én, amíg a járőrök visszajöttek, a csendőrség segítségével a 
falu lakosságát, különösen pedig az ütközet alatt is ott tartózkodó asszonyokat 
kérdeztem ki. Megállapítottam, hogy egyik tiszttársamat, dr. Regényi Gábort 
egyik kupinovói szerb házban őrizték a szerb katonák és jól bántak vele. Egy 
asszonynak cédulát is adott át és 40 koronát, hogy a cédulát szüleinek adja át. 
A szerb katonák azonban a cédulát elvették az asszonytól és eltépték. Nyolc 
tanút hallgattunk ki, akik egybehangzóan vallották, hogy dr. Regényi Gábort 
és 8-10 huszárt az ellenség katonái a Száván át Szerbiába kísértek. Így tehát 
már biztos voltam abban, hogy Regényi barátom él. Megérkeztek a járőrök, 
megtették jelentésüket a talált huszársírokról és most huszonöt egészségügyi 
katonával a holttestek kiemelését kezdtük meg.

A holttestek kiemelése és agnoszkálása közben tett jelentést egyik járőr má-
sik tiszttársam csodálatos megmeneküléséről. A Száva partjától két kilométer-
nyire, a mocsaras nádas mellett ment a járőr. Egyszerre hangok hallatszottak:

Magyarok vagyunk, ne lőjetek!
A járőr azonnal a hang felé ment és bent a mocsárban két nagyszakállas, 

sovány arcú, beesett szemű embert találtak: egy népfölkelő huszárhadnagyot 
és tisztiszolgáját. Azonnal kiemelték őket a mocsárból, ahol tizenhét nap és 
tizenhét éjjel rejtőztek. A két megmentett embert azonnal kocsira tették és a 
legközelebbi kórházba vitték, ahol megszabadították őket a testükhöz tapadt 
ruhától és enni adtak nekik. A két menekült elmondta, hogy tizenhét napon át 
nyers békából éltek. A hadnagy ugyanis az ütközetben könnyen megsebesült, 
lováról leesett és szolgája, aki sértetlen maradt, becipelte a mocsárba. Éjjel ott, 
nappal az erdő mélyén rejtőzködtek: kijönni nem mertek, mert azt hitték, 
hogy az ellenség még Kupinovón van.
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Megtaláltam dr. Szudarevics Benedek ügyvéd bajtársamnak a hulláját 
is. Szeptember 24-én a járőrök hat sírhelyet találtak Kupinovó határában a 
Szávától alig egy kilométernyire. A sírokról a szél már elhordta a földet, az 
eső alásüllyesztette, úgy hogy egyik-másik holttest ki is látszott. Kiemelték a 
már feloszlásnak indult holttesteket. Az ötödik sír holttestei között a sírgödör 
fenekén feküdt dr. Szudarevics Benedek. Az arca már felismerhetetlen volt. 
Lövésektől átlyukasztgatott tiszti köpenyének egy részét a sírban megtalálták, 
személyazonosságát azonban hitelesen megállapították fehérneműjébe varrt 
monogramjából, ezen kívül egy régi kardvágás összeforradt nyomáról, amelyet 
párbajban kapott jobb oldalán.

A sírokban talált holttestek közül többnek személyazonosságát sikerült 
megállapítani: ezeket külön sírba temették, a sírokat felhantolták és fejfákat 
állítottak tövükbe. A fel nem ismert halottakat közös sírba temették.

A holttestek exhumálásánál megállapították, hogy a szerb katonák a hu-
szárokat kirabolták, írásaikat elvették, a csizmáikat lehúzták a lábukról, sőt 
még a katonák nacionáléját tartalmazó kis papírlapokat is elvitték magukkal.

A hősi halált halt dr. Szudarevics Benedek holttestét Szabadkára vitték és 
ott temették el katonai pompával, igen nagy részvéttel.”10 

A Regényi szülők nem hagyták annyiban, minden követ megmozgattak fi uk 
előkerítése érdekében. A tüzetes kutatás alapján 1915 februárjára kiderült, hogy a 
hadnagy és huszárjai is életüket vesztették. Regényiék 1915. február 17-én gyászje-
lentést tettek közzé:

„…a király és a haza védelmében, kötelessége hű teljesítése közben Kupinovó 
mellett múlt évi 1914. szeptember 6-án vívott harcban vitézül hősi és vértanú 
halált szenvedett, mert alapos kutatás után meggyőződtünk, hogy a foglyul 
ejtett 42 huszárral együtt, a falu végén puskatűzzel kivégeztette a kegyetlen 
szerb hadsereg. […] Holt tetemét drága fi unknak a háború befejezte után, ha 
megtaláljuk, haza hozzuk, hogy ne feküdjön távol szeretett szülővárosától 
jeltelen sírban.”11

 
Az eseményről 1915. február 25-én a Vásárhelyi Reggeli Ujság is beszámolt, amely 

a gyászjelentéshez a következő kommentárt fűzte:

 10 Pesti Napló, 1914. szeptember 29. 240/1914. szám, 8–9.
 11 Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Dr. Regényi Gábor gyászjelentése.
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Álmodjál bánatos szüleidről és szép magyar hazádról!
Regényi Gábor egyetlen fi a és reménye volt a családnak. Miféle szörnyű sor-
sot ért vitéz huszárjaival együtt a hős huszártiszt? Vérünk minden cseppje 
fellázad erre a kegyetlenségre, amelyre a hadtörténelem alig ismer példát, 
hogy 43 védtelen, fegyverétől megfosztott katonát, akiket a véletlen a szerb 
hadsereg körmei közé juttatott, és akiket menekülés közben magukkal vinni 
nem tudtak, borzalmas módon kivégeztek, minden hadijogot lábbal tiporva 
vadállatok gyanánt. Kultúrnépek ezek? Kultúrnép az, melynek tisztjei kard-
élre hányták királyukat? Bombát adtak fanatikus, megbolondult érzetben 
suhancok kezébe, akik megfosztottak két országot jövendőbeli uralkodójától 
és szerető hitvesétől, és akik lángba borították a fél világot.

Lehetetlen, hogy ezt a szörnyű bestiális vérengzést a szerb katonák maguktól 
csinálták volna. Ezek ezt egy parancsnok parancsára csinálhatták csak, aki 
felelős lesz Isten és az emberiség előtt gonosz, alávaló tettéért. Átok sújtsa ezt 
a vadállatot és azt a szerb nációt, amelyből ilyen vadállat kerül ki.

Szegény vértanúk aludjátok örök álmotokat, halálotokat megbosszuljuk.”12

Dr. Regényi földi maradványai végül 1916 tavaszán kerültek elő a kupinovói mo-
csárból. 1916 májusában a Pesti Napló A komitácsik áldozatának temetése címmel írta:

„Hétfőn temették el Szabadkán a város közönségének nagy részvéte mellett 
dr. Regényi Gábor miniszteri fogalmazó népfölkelő hadnagyot, akit szülei 
másfél év után exhumáltattak Kupinovóban és hazahozattak Szabadkára. 
Dr. Regényi tragikus körülmények között lett a háború hősi halottja. A háború 
kitörésekor dr. Regényi a legelső menetszázaddal a déli harctérre került. 1914. 
szeptember elején, amikor a Timok divízió betört a Szerémségbe, szeptember 
6-án Kupinovó mellett elfogták a menekülni nem tudó, körülkerített szabad-
kai huszárokat, köztük dr. Regényi Gábort. A szerbek elvették a huszárok 
fegyvereit és összekötözték őket. Az elfogottak között volt dr. Szudarevics ügy-
véd is, aki a megkötözés ellen szerb nyelven tiltakozott és a nemzetközi jogra 
hivatkozott. Az irreguláris szerb katonák azonban nem vették fi gyelembe és 
megkérdezték, a foglyok közül kik tudnak szerb nyelven. Négyet, akik szerbül 
tudtak, félreállítottak, a többit pedig a komitácsik sorakoztatták és egytől-
egyig agyonlőtték és kirabolták őket. Köztük volt dr. Regényi is. Holttestét, 
bár többször keresték, csak most sikerült felkutatni. A múlt héten véletlenül 

 12 Vásárhelyi Reggeli Ujság, 1915. február 25. 57/1915. szám, 1–2.
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akadt rá Regényi Lajos ügyvéd egyetlen fi a sírjára. Egy csendőrrel a talajvíz 
mélységét akarták megállapítani Kupinovóban, amikor alig tettek néhány 
kapavágást, két holttestre akadtak. Az egyiken tiszti uniformis volt, a másik 
pedig közkatona. Az előbbiben Regényi Lajos fi át ismerte fel. A   holttestet 
exhumálták. A halott ingében R.  G. monogram volt bevarrva, azon kívül 
fogairól is felismerték.”13

Az egyik huszár – aki csodával határos módon túlélte a likvidálást – 1914. novem-
ber 14-én, megszabadulását követően névtelenül emlékezett vissza a tragikus, véres 
eseményre:

„Elfogásunk után a szerbek Kupinovó községbe kísértek, ahonnan csapataink 
idő közben kivonultak. Utánunk még Regényi urat s egy újabb csoport huszárt 
kísértek ide, s valamennyiünket az iskola udvarára tereltek. Két sorba állítottak 
bennünket, s egy szerb tiszt megkérdezte a nevünket. Délután 4 óra tájban 
ismét két csoportra osztottak, s először az egyik csoportot Regényi hadnagy 
úrral valahová elkísérték, egy fél órával később pedig Szudarevics hadnagy úrral 
minket kísértek ki a falu végére. Itt megállítottak, s kulacszsinórral kettesével 
összekötözték kezünket, s mintegy 15 fegyveres szerb katona, tőlünk hátra s 
oldalt állva, 20 lépés távolságból addig lövöldözött ránk, míg mindegyikünk 
el nem esett. Megjegyzem, hogy ekkor szerb tiszt nem volt jelen. Társamat, 
kivel kezem össze volt kötve, fején találták. Elbukva engem is magával rántott. 
Hason fekve egy lövést még én is kaptam a hátulsó combtőben, de a golyó ke-
resztülfúródva hátam közepe táján ki is jött. Midőn a szerbek azt hitték, hogy 
valamennyien meghaltunk, vagy halálosan megsebesültünk, hozzánk jöttek, 
kikutattak, zsebünkből mindent kiszedtek, amit értékesnek tartottak, s végül 
otthagytak. Az én sebem nem volt halálos. Tamási Demeter huszárt pedig, 
minthogy észrevették, hogy golyó nem találta, szuronnyal döft ék keresztül, 
de őt sem halálosan. Midőn a szerbek eltávoztak, Tamási huszár felkönyökölt, 
s azt mondta úgy magában, hogy ő még el tudna menekülni. Ezt meghallva, 
válaszoltam neki, hogy várjunk estig, akkor majd elmenekülünk. Alkonyat 
beálltával tényleg feltápászkodtunk, s együttesen bementünk egy közeli 
szilváskertbe, gallyak alá bújtunk, majd éjjel tovább bujkáltunk egy erdőben, 
hol hat napig vad gyümölccsel táplálkoztunk, míg végre megszabadultunk.”14 

 13 Pesti Napló, 1916. május 9. 29/1916. szám, 9.
 14 Baja Benedek, Pilch Jenő, Lukinich Imre, Zilachy Lajos szerk.: Hadifogoly magyarok története. 

I. kötet. Budapest, 1930, Athenaeum, 86–87.
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Az esetet naplójában megemlíti dr. Berend Miklós15 orvos, aki 1914 szeptemberé-
ben kezdte meg önkéntes szolgálatát a szerb hadszíntéren:

„IX/29. […] Vízimadarak óriási seregei felhőként szállnak el a fejünk fölött; 
azoknak a hazája ez a vidék, amely sok szomorú dolgot látott mostanában. 
Rettenetesen kegyetlenkedtek itt az utolsó betörésnél a szerbek és véres ütközet 
volt a mocsárban. Hetven huszárunkat körülvették, elvágták és beleszorították; 
szügyig álltak a lovak a vízben; nem tudtak mozdulni, de csak akkor adták 
meg magukat, amikor becsületszóra ígértek nekik tisztességes hadifogságot. 
Lefegyverezték, megetették jól – aztán egyenkint lőtték halomra őket. Szurony-
nyal kutatva utána, hogy kibe maradt még egy szívdobbanásnyi élet. Kis P.   P. 
hadnagyunknak elesett a lova, ő megsebesült, mozdulni nem tudott, de nem 
adta meg magát. Huszonegy napig élt hűséges legényével a mocsárban gyufával 
pörkölt békából. Akkor magyar szót hallott végre; csont és bőrré aszva kikec-
meregnek. Az úton egy szekérrel, azon egy koporsóval találkoznak; a koporsóra 
az ő neve van írva! (Érte jött a bátyja, hogy exhumáltassa és Pestre vigye.)”16

  
Azt, hogy a szakaszokat vezető két huszártiszt bátran helytállt, vállalva a legénység 

tragikus sorsát, az is bizonyítja, hogy Szudarevics és Regényi hadnagyok „az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül” posztumusz megkapták a III. Osz-
tályú Katonai Érdemkeresztet a hadidíszítményekkel. A felterjesztésben dr. Regényi 
Gábor esetében egyértelműen az áll, hogy hadifogságba esett, és agyonlőtték, míg 
Szudarevics hadnagy iratában az, hogy a gyalogság és a géppuskák ellen vezetett 
támadás során halt hősi halált.17

A m. kir. 4. honvéd huszárezred halotti anyakönyvébe nincsenek bejegyezve az 1914. 
szeptember 6-án Szávakölpénynél életüket vesztett huszárok. A likvidált hadifoglyok 
közül – a rendelkezésre álló levéltári források alapján – név szerint tizenkét személy 
azonosítható biztosan: a két megnevezett tiszt mellett még tíz legénységi állományú:

Árvai István huszár (Szenttamás, Bács-Bodrog vm.),
Deák István huszár (Óbecse, Bács-Bodrog vm.),
Erdélyi Antal huszár (Szenttamás, Bács-Bodrog vm.),
Koncz Károly huszár (Adorján–Magyarkanizsa, Bács-Bodrog vm.), 

 15 http://nagyhaboru.blog.hu/2017/05/12/_az_elet_viragzo_vetese_a_halal_hervado_aratasa 
Letöltve: 2018. IV. 23.

 16 Dr. Berend Miklós hadi önkéntes honvéd törzsorvos harctéri naplója. Budapest, 1916., Singer 
és Wolfner, 13.

 17 HM HIM, Hadtörténelmi Levéltár, Budapest. Tiszti kitüntetési javaslatok. Dr. Regényi Gábor 
15817. szám. Dr. Szudarevics Benedek 16369. szám.
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Kovács Lajos huszár (Bácsgyulafalva, Bács-Bodrog vm.),
Molnár Tamás huszár (Szabadka, Bács-Bodrog vm.),
Percsy József szakaszvezető (Szépliget, Bács-Bodrog vm.),
Pölhe István huszár (Szabadka, Bács-Bodrog vm.),
Rencsár István őrvezető (Szenttamás, Bács-Bodrog vm.),
Scheppe György huszár (Bács, Bács-Bodrog vm.),
Skotovics Ferenc huszár (Temerin, Bács-Bodrog vm.),
Tojzán György huszár (Szenttamás, Bács-Bodrog vm.).

A szabadkai anyakönyvi hivatal a belügyminisztérium által közölt adatok alapján 
dr. Szudarevics Benedek halálesetét – 1914. szeptember 6-ai dátummal – bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2039/1914 folyószám alatt. Földi maradványait már 1914 
szeptemberében megtalálták, és 1914. szeptember 27-én Szabadkán a Szent Rókus 
temetőben, családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 

Dr. Regényi Gábor halálesetét – akit sokáig hadifogolyként tartottak számon – a sza-
badkai anyakönyvi hivatal 223/1917 folyószám alatt jegyezte be, a haláleset időpontjául 
1914 szeptemberét jelölték meg. Földi maradványaira csak 1916 tavaszán bukkantak 
rá: Szabadkán, a Bajai úti temetőben – családi sírboltban – helyezték örök nyugalomra.

Hogy miként zajlottak le a tragikus események, arra a Kalocsai Érseki Főszentszéknél 
a két világháború közötti időszakban lefolytatott egyházi holttányilvánítási eljárások 
során keletkezett iratok adnak választ. Ezeket a dokumentumokat a Kalocsai Érseki 
Levéltár őrzi.

Az első, fontos bizonyíték a szabadkai Regényi Lajos – dr. Regényi Gábor édesap-
ja   – levele, amelyet 1916. június 10-én intézett a szépligeti Percsy József szakaszvezető 
holttá nyilvánításában eljáró plébánoshoz. Az idős földbirtokos a következőket írta: 

„Kedves jólelkű főtisztelendő úr!
Síró szemekkel, de igaz szeretettel válaszolok. Mondja meg a szerencsétlen 
Percsynének, hogy férje nincsen az elfogottak között. A 70 huszárból 3-4[-et] 
fogságba hurcoltak, néhány elesett. 5318, két tiszttel egyetemben, 3 bandában 
délután 4 órakor a kupinovói falu alatt agyonlövetett, ez szeptember 6-án 
volt. Mindent tudok – de semmit a mi hadvezetőségünktől. Ezer helyen 
tudakolóztunk!

Beszéltem szerb hadifogoly tisztekkel is, akik egyhangúlag vallják, hogy 
ők fogták el a huszárokat, hogy az ingoványba kergették, hogy lovaik […] 

 18 Helyesen: 43.
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elsüllyedtek, hogy azokat pányva-kötélen húzták ki, hogy a lábaik alá a 
faluból szalmát vittek kocsikon, mert a ló mindjárt ismételten elsüllyedt. 
Hát a huszárokkal mit csináltak? Elkísértük őket Szerbiába! Nem igaz, mert 
agyonlövöldöztétek! Hiszen én láttam azokat és összekötve voltak eltemetve! 
Erre elhallgattak, mert nem tudták, hogy annyira tájékozott vagyok.

Én fi amat, minthogy a feleségemmel együtt 20 hónapig sírva könyörög-
tünk a Szent Antalhoz, annak a csodás beavatkozásával találtuk meg!! Valaki 
elmondta, hogy a 60 kat. hold legelő területen látta, hogy egy huszártisztet és 
10 huszárt puska-tűzzel kivégeztek a szerbek – nem volt közöttük komitácsi. 
Én láttam azon területet az ősszel, 4 m vízfelület alatt volt. Amikor a víz elment, 
hírül adták. Elmentem ismételten, hogy próba-ásást eszközöljek: vajon nem 
jön föl a víz, ha majd ásatok? Több helyen próba-ásást akartam tenni. Csodák 
csodája!! Mikor az első ásónyomot megtettük az én utasításomra, egy kopo-
nyára akadtunk. Azt mondták, hogy emeljük ki – bizonyára így nézhet ki az 
én szerencsétlen fi am feje is. Kezembe vettem a koponyát és felismertem benne 
drága fi am fejét. 4 arany fogával azonnal felismertem. Ismét letakartam földdel 
és harmadnapon visszamentem koporsókkal, doktorral – és csakugyan ő volt! 
Ezt a prédikációban elmondhatja híveinek. Ez engem Szent Antal iránti foko-
zott tiszteletre gerjeszt. ½ láb mélyen volt eltemetve 3 huszárral egy gödörben.

Azt üzenem szegény asszonynak, hogy jöjjön hozzám, mindent elmondok 
neki szeretettel és igazán. Én ezután a pusztán nyaralok: tehát 5-6 nappal előbb 
sürgönyözzön, hogy mikor jöhetne, én pedig neki vissza fogok sürgönyözni, 
hogy mely napon. Pünkösd másnapján itthon leszek még. Azt a tanácsot 
fogom neki adni: tegyenek le a keresésről, mert úgysem fogja felismerni 
–   minden el van rohadva – majd haza hoz másvalakit. Voltak nálam többen, 
azoknak is azt mondottam.

Redl János […] emléket állított fel, jó lenne ezzel együtt azt csinálni. Én már 
írtam kérvényt Szerém megye alispánjához és Kupinovó község elöljáróságá-
hoz, az emlék felállítása iránti engedélyért. Belefáradtam az írásba. Istennek 
ajánlom, maradok tisztelettel: Regényi Lajos, földbirtokos”

Percsy szakaszvezető ügyében Gauder Ádám tanú, volt huszár őrmester – felte-
hetően 1936-ban, amikor a holttányilvánítási eljárás folyt – a következőket vallotta:

„Én a 4. m. kir. népfölkelő huszárezrednél szolgáltam. Háború kitörésekor 
mindjárt Szabadkára vonultam be. Rám volt bízva, hogy – mint Hübl19 őrnagy 
szolgálatvezetője – a legénységet átvegyem és a beosztásnál közreműködtem. 

 19 Helyesen: Höbel.
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Meg volt hagyva, hogy az idősebbeket és gyengéket, mint létszámfelettieket, 
szabadságoltatni. Ezen címen módomban lett volna Percsyt hazaküldeni, aki 
amúgy is gyengélkedett. De a huszárvirtus nem engedte! Maradt és ment le [a] 
századával [a] szerb harctérre. A továbbiakat csak 1915-ben hallottam, mikor 
újra Szabadkára bevonultam. 1915. január 20-án találkoztam volt őrnagyom-
mal, Hübllel. Felkötött karral elmondta nekem, hogy ők akkor hogy jártak 
Kämmerer20 őrnagy gondatlansága folytán […] Kämmerer szakaszai leszálltak 
volt lovukról, hogy elszállásolják magukat, mikor az ellenség körülzárta és 
mind összefogdosta és kivégezte. Ők ásták meg a sírjukat. Kämmerer őrnagy 
még lovon volt és kivágta magát, embereit – nem épp dicsőségére – cserbe 
hagyva. Köztük volt Kaiser Antal nevű jó katona pajtásom is, aki wekerlei21 
létére amúgy is mint földi szerepelt. Ez is részt vett ezen szakaszban, de meg-
menekült. Kaiserrel a fronton később összejöttem és sokszor elbeszélte ezen 
napok történetét. Elbeszélte, hogy Kiss Péter Pál szabadkai huszár hadnagy és 
ő, később még vagy 5-6 ember kiszökve a gyűrűből a zavar közben egy nádasba 
bújtak el. Ezen utóbb érkezőket észrevette az ellenség és fel is kutatta. Kicsal-
ták, hogy nem lesz bántódásuk, ha megadják magukat. Hittek és kijöttek, s 
mert ezek vagy nem tudták, vagy csak bajtársi becsületből megesküdtek, hogy 
más nincs a nádasban, elmentek velük. Mi ketten 12 napig a nádasban éltünk 
békákkal táplálkozva. Majd kivánszorogtunk a kukoricásba és ott még néhány 
napig éheztünk, hogy majd elpusztultunk. Amikor végre magyar szót hallot-
tunk, kimásztam [és] jelt adtam. Szabadkára kerültünk. Fel is gyógyultunk. 
Kaisertől tudom, hogy Percsy ott elpusztult. Ha Kiss Péter Pál szabadkai még 
életben van, még többet mondhat a szóban forgó esetről. Ha Kaiser Antal, 
aki Molidorfra22 költözött még életben van, mindezt megerősítheti és kiegé-
szíthetné. Él még Bulkesziben23 egy társ, Neithöfer Frigyes szintén népfölkelő 
huszárőrmester volt velem együtt, aki szintén ott volt a szerb harctéren, de nem 
volt a körülkerített szakaszokkal. Tudna részleteket, szükség esetén még az ő 
kihallgatását is eszközölhetnők.

Mindebből amit említettem és amit ezen ügyben szavahihető érdektelen 
szemtanútól tudok. Az a teljes és biztos meggyőződésem, hogy Percsy József 
aki gajdobrai24 lakos és Haumann Borbálával polgári házasságot kötött, és vele 
házas életet folytatott, minden bizonnyal meghalt, hősi halállal.”25

 20 Helyesen: Kammerer.
 21 Helyesen: Wekerlefalva. Ma: Nova Gajdobra, Szerbia.
 22 Mollyfalva (Molin), Szerbia. Mára elnéptelenedett.
 23  Ma: Maglić, Szerbia.
 24  Szépliget, Bács-Bodrog vármegye.
 25  Kalocsai Érseki Levéltár. Holttá nyilvánítás. Szépliget: Percsy József, 126/1936.
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Deák István óbecsei huszár egyházi holttányilvánítási ügyében 1921-ben neje, Ricz 
Éva a következő vallomást tette:

„Ad. 3. Bevonult 1914. július 27-én, a 4. népfelkelő huszár ezredhez tartozott 
és Szabadkára vonult be. Bevonulása után Szabadkán volt augusztus 30-ig. 
Szabadkáról többször írt, én meg minden héten elmentem hozzá Szabadkára. 
Akkor is ott voltam, mikor készültek a vonattal indulni a szerb harctérre. 
Rumáról írt egy levelezőlapot, melyet én szept. 4-én kaptam meg. Több 
írást a mai napig nem kaptam tőle. Férjemmel együtt Kupinovónál együtt 
küzdött Vas János szenttamási ember, akinek fi a itt jár most a polgáriba. Az 
apja is talán ide fog rövidesen költözködni. Ez a Vas János 1914. szeptember 
14–16-án jött Óbecsére a szerb iskolai kórházba. Ez mondotta többeknek a 
kórházban, hogy az ő csapatukat, amelyben az uram is volt, elfogták. Ő (Vas) 
alóla is kilőtték a lovat és csak a nádasban menthette meg az életét. Ő mond-
ta, hogy a katonáinkkal előbb megásatták a sírjukat, és aztán gépfegyverrel 
lelövöldözték őket, így az uramat is.

Ad. 4. Van itt Becsén két ember, Bezzeg János és Csányi Sándor, kik az 
urammal voltak. Csányi Sándor írta meg egy levélben mindjárt akkor, hogy az 
uram meghalt. Ő is, ti. Bezzeg is mondotta élőszóval is, hogy uram meghalt. 
Ez a két ember tanúskodhat is. Egy topolyai ember, Ádám N. nevű szintén 
mondotta nekem, hogy az uram a között az 56 ember között van, akiket ők a 
csata után néhány nappal újra eltemettek. (Ádám N. izr. vallású és őrmester 
volt.) Tudnak még uram haláláról László István, Somogyi József és Pekár 
Mihály becsei volt katonák. Regényi Lajos, a szabadkai gazdasági egyesület 
elnöke, kinek fi a az uramnak a főhadnagya volt, s holttestét haza is hozták, 
felhívott, hogy én is adakozzak a kupinovói síremlékre, hogy arra az én uram 
nevét is rávéssék.”26

Koncz Károly adorjáni huszár esetében 1923-ban felesége, Fátyol Viktória a kö-
vetkezőket vallotta:

„3. 1914. évben az első mozgósításkor vonult be, a szerb harctéren – az ezred 
és a század nevére nem emlékszem, mert levelet egyáltalán nem kaptam tőle  – 
mindjárt a háború elején eltűnt. Legelőször Szalkai Pál oromhegyesi lakos írta 
meg, hogy ne várjam az uramat, mert meghalt.

 26  Kalocsai Érseki Levéltár. Holttá nyilvánítás. Óbecse: Deák István, 51/1922.
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4. Szalkai Páltól úgy hallottam, hogy férjem Kupinovónál társaival együtt 
be lett kerítve és valamennyiük ott halt meg, sortüzet adtak rájuk a szerbek. 
Szalkai Pál másokkal egyetemben három nap múlva talált rá holttestükre, és 
őrnagyuk utasítására eltemették őket, s azonossági cédulájukat sem vették 
ki, mert már nagy »szaguk« volt. Szalkai férjemet határozottan felismerte 
a halottak között.

5. Az előadottakat Szalkai Pál oromhegyesi, és Bálint Mátyás ókanizsai 
lakosokkal, mint szemtanúkkal óhajtom igazolni.”

Az ügyben Bálint Mátyás nyugalmazott városi rendőr a következőket vallotta:

„3. Hogy Koncz Károly meghalt határozottan tudom, ott voltam, láttam. 
1914. szeptember hó 6-án Szerémben, Kupinovónál áttörtek a szerbek és 
heves ütközet volt. Egy században szolgáltunk Koncz Károllyal. Koncz Károly 
86 társával együtt, három tiszt vezetésével járőrbe voltak kiküldve. Ezeket a 
szerbek mind egy mocsárba szorították, ott is maradtak mindannyian. Mikor 
néhány nap múlva a szerbeket a Száván visszaszorítottuk, ott bukkantunk 
rájuk félig eltemetve, s [a] többi között határozottan felismertem és láttam 
Koncz Károlyt meghalva.”

 
A másik tanú, Szalkai Pál is vallomást tett:

„Hogy Koncz Károly meghalt egész biztosan tudom, mert együtt voltam vele 
Kupinovónál, 1914-ik évben Őrangyalok napjára történt a halála. Együtt sü-
töttünk tojást szalonnával. Alig hogy megettük, Koncz Károlyt több társával 
együtt napnyugatra küldték előőrsnek, s keletre szintén nagyobb számú előőrs 
ment ki. Közben a szerbek két oldalról áttörtek a Száván, s a két előőrsöt beke-
rítették, minket pedig Karlócáig nyomtak vissza. Három nap múlva, miután 
közben erősítést kaptunk, sikerült a szerbeket a Száván visszaszorítani, s akkor 
a kiküldött előőrsöket, szám szerint 84-et, sárba temetve találtuk a kupinovói 
híd mellett, csak a keze feje volt ki mindegyiknek. Höbl őrnagy parancsára 
mi szedtük ki őket a sárból és temettük közös sírba. Arcuk ugyan a sár miatt 
nem nagyon volt megkülönböztethető, Koncz Károlyt külön nem is kerestem 
köztük, de okvetlenül ott kellett lenni[e], mert az egész előőrs ott veszett.”27

 27  Kalocsai Érseki Levéltár. Holttá nyilvánítás. Adorján: Koncz Károly, 35/1923. 
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Rencsár István szenttamási huszár egyházi holttá nyilvánítását felesége 1921-ben 
kezdeményezte az egyházi hatóságnál:

„3. Férjem 1914. július 28-án vonult be, mindjárt az első mozgósítás alkalmá-
val. Férjem a szerbiai harctéren szolgált a 4. honvéd huszárezred 1. századában. 
Amíg Szabadkán tartózkodott, addig nem írt egyszer sem, mert én hetenként 
meglátogattam. Amikor Szerbiába indultak, Verbászon találkoztam vele 1914. 
augusztus 31-én. Újvidékről lóháton mentek egész Kupinovóig, ahonnan, 
vagy még az útból írt egy levelezőlapot, amelyen írja, hogy nincs semmi baj, 
jó helyük van. A levelezőlapon a péterváradi várparancsnokság bélyege van, 
mint cenzoré. Ez az utolsó levele, mert megérkezésük után a szerbek áttörtek 
a Száván (az ismert mitrovicai áttörés), őket bekerítették, elfogták és szeptem-
ber 6-án du. 4 órakor sortűz alá vették az elfogott csapatot és kivégezték. 
Szenttamási lakos, Bergel István, aki u. a. ezred 3. századában szolgált, írta 
meg családjának, az 1. század sorsát, s hogy abban négy szenttamási, köztük 
Rencsár István is kivégeztetett. Vasas János szenttamási lakos ugyancsak a 4. 
honvéd huszárezred 1. századában szolgált, s a közemberek közül jóformán 
csak ő menekült meg, nyolc napig rejtőzvén a mocsárban. Ez az óbecsei kór-
házba került, mint beteg: Vasas Jánost meglátogattam, s tőle tudtam meg, 
hogy történt az eset. Ez, mint tanú, kihallgatható.”

Vasas János szenttamási tanú 1921. április 11-én a következő vallomást tette:

„3. Hogy Rencsár István meghalt-e, azt közvetlen tapasztalatból nem tudom. 
Egy században, sőt egy szakaszban szolgáltunk. 1914. szeptember 6-án haj-
nali két órakor a szerbek áttörtek a Száván Kupinovó község mellett. A mi 
századunk hajnali 3-4 óra tájban kapott parancsot a szerbek jobb szárnyának 
megtámadására. Rencsár István őrvezető sárga lován éppen előttem ugratott 
át egy mély árkon, és utána ugrattam, de lovam eldőlt s az árokba bukott. Én 
a ló alól kihuzakodva menekültem 600-700 lépésnyi távolságba levő mocsár-
ba, s ott tartózkodtam szeptember 14-éig. Akkor rám akadtak a molinári 
bakák,28 magukkal vittek. Szeptember 15-én találkoztam Császár Menyhért 
3-ik szakaszbeli szabadkai fi úval, akinek szakasza az 1. szakasszal együtt tá-
madott. Ez mondta el részletesen, miképpen történt a veszedelem. Szerinte 
a szakasz bekeríttetett, megadta magát. A szerbek a foglyokat összekötözték 

 28  Cs. és kir. 38. gyalogezred.
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kulacs-madzaggal, és sortüzet adtak rájuk. Rencsárnak is köztük kellett lennie, 
ki nem szabadulhatott onnan. Később, midőn Szabadkán újból találkoztam 
Császár Menyhérttel, mindig ugyanúgy mondta el az esetet. Ugyanakkor 
Rencsár Istvánon kívül agyonlövettek még Erdélyi Antal, Tojzán György és 
Árvai István szenttamási huszárok.”29

A bácsgyulafalvi Kovács Lajos holttá nyilvánítását 1921-ben kezdeményezték. 
Ügyében Császár Menyhért szabadkai kovácsmester 1920-ban, közjegyző előtt tett 
nyilatkozatát is csatolták:

„Kijelentem, hogy Kovács Lajost személyesen ismertem, valamint hogy velem 
együtt szolgált a m. kir. 4. honvéd (v. népfelkelő) huszárezred 1. századá-
ban. Szintén tudom, hogy velem együtt 1914. szeptember 6-án részt vett a 
Kupinovónál vívott harcban, amelyből rajtam kívül még négy katona menekült 
meg, de Kovács Lajos nem volt közöttük.”

Az egyházi hatóság ennek ellenére nem tekintett el a tanú személyes meghallgatásá-
tól sem, ezért a szenttamási Vasas János 1921. június 17-én ismételten vallomást tett:

„Arról, hogy az alperes meghalt volna, nem tudok. Mindössze annyit láttam, 
hogy Kupinovón – a Száva és a mocsár közötti erdőben – 1914. szeptember 
6-án kora reggel 3-4 óra közt, amikor lovával fordulni akart, [a] lóról lefordult 
nyergestől együtt. Hogy megvolt-e sebesülve, azt nem tudom. Az ellenség 
tüzelésétől az én lovam is nyugtalankodott és elfordult balra, s amint az árkot 
átugrani akartam, lovam belefordult és velem együtt ottmaradt. De én kisza-
badítottam magamat és a mocsárba menekültem, ahol 8 napig tartózkodtam, 
míg az ellenséget leverték.”30

Scheppe György bácsi illetőségű huszár holttányilvánítási eljárása szintén 1921-ben 
folyt. Az ügyben Jónás István bácsi asztalos a következőket vallotta:

„3. Én vele a harctéren nem voltam. Elmondták nekem az ő társai, akik a 
kupinovói ütközetben, ami tulajdonképpen nem is volt ütközet, hanem egy 
szakasz ki volt küldve hírszerzésre (1. szakasz) [a] Száva felé a Cigánysziget 
irányába, ott a szakaszt körülvette és összefogdosta a szerb hadsereg és agyon 

 29  Kalocsai Érseki Levéltár. Holttá nyilvánítás. Szenttamás: Rencsár István, 642/1921.
 30  Kalocsai Érseki Levéltár. Holttá nyilvánítás. Bácsgyulafalva: Kovács Lajos, 814/1921.
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lettek lőve sorban. Köztük volt[ak] dr. Szudarevics Benedek és Regényi had-
nagyok is. Ezt beszélték nekem társai, akik megmenekültek. 1917-ben sza-
badságra jöttem és Szabadkán megfordulva az ezred irodájában megmutatták 
az elesettek lajstromát, és ott láttam az ő nevét is bevezetve. Ezt a Kupinovó 
mellett történt dolgot egy Eichinger nevű bánáti katonától is hallottam. Más 
egyebet nem tudok.”

Az ügyben meghallgatott másik tanú Schäff er Simon izraelita vallású szabó-
mester volt:

„3. Annyit tudok, hogy ő járőrbe lett kiküldve 2 szakasszal Kupinovóra, és 
ott is maradt, csak 3 ember menekült és ezek beszélték el. Ezek nevére nem 
emlékszem. Ezek Zimonyban beszélték el a dolgot. Én nem értesítettem a 
Scheppe családját, hanem a feleségemnek megírtam, hogy Scheppenének 
mondja meg, hogy urától többé levelet ne várjon. Annyit tudok, hogy a velük 
lévő tisztek szintén ott vesztették el életüket, köztük szabadkaiak, Szudarevics 
és Regényi.”31

Szkotovics Ferenc temerini huszár egyházi holttá nyilvánítása 1925-ben folyt. Az 
özvegy az ügyben a következő vallomást tette:

„3. Az 1914-iki nagy mozgósításkor vonult be. A 4. honvéd huszárezred 1. 
század kötelékében volt a szerb harctéren. 1914. szeptember 3-án beszéltem 
vele egy pár szót az újvidéki állomásnál, mikor ő útban volt Szerbiába. Írást 
nem kaptam tőle a harctérről. Férjem halálát arra alapítom, hogy egyik baj-
társától azt hallottam, hogy férjem Szerbiában meghalt.

4. Férjem egyik bajtársától hallottam, hogy az első és a második szakasz 
parancsot kapott, hogy előrenyomuljon. Előrenyomulás közben a szerbek 
bekerítették őket és teljesen megsemmisítették őket. Néhány nappal később 
férjemnek ezen bajtársa, aki a harmadik szakaszban volt, látta félig-meddig 
eltemetve azokat a huszárokat, akik férjemmel együtt előrenyomultak és 
elestek, de rájuk nem bírt ismerni, 84 v. 86-an lehettek.”

Az ügyben az első kihallgatott tanú Halmos Ernő temerini kereskedő volt, aki a 
következőket vallotta:

 31  Kalocsai Érseki Levéltár. Holttá nyilvánítás. Bács: Scheppe György, 514/1921.
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„3. Hogy Szkotovics Ferenc meghalt, azt biztosan nem tudom, de a véle-
ményem az, hogy meghalt. 1914. szeptember havában lovas századunkból 
2 szakasz (4. népfelkelő huszárezred) azt a parancsot kapta, hogy Obrezski 
erdőben tartózkodó ellenséget körülzárja. Azon 2 szakaszból azonban egy 
ember sem jött vissza. Néhány nap ezek után egy tiszti járőr a mieinkből a 
nevezett erdő környékén elföldelt huszárokra talált, kik tudomásom szerint 
azon huszárok voltak, kik néhány nappal előbb ki voltak küldve, akik között 
Szkotovics Ferenc is teljesített szolgálatot. Véleményem az, hogy Szkotovics 
Ferenc az Obrezsi erdő szélén többi 88 társával együtt elesett.”

A másik kihallgatott tanú, a temerini Gábor István a következőket mondotta:

„3. Arról, hogy Szkotovics Ferenc meghalt, biztosat nem tudok. Vélemé-
nyem azonban az, hogy meghalt. 1914. szeptember első felében Kupinovo és 
Djakovo között elterülő erdő és ingoványos rét területén a 4. honvéd huszár-
ezred 1. százada, amely az 52. gyalogezredhez lett beosztva, a gyalogsággal 
együtt táborozott. A platicsevói erdőből előtörő ellenség hátba támadta őket. 
A gyalogság az ingoványos területen el tudott menekülni, a huszároknak 
azonban menekülésre csak egy útjuk volt, ezt az ellenség elállta és így majdnem 
valamennyit elfogták és megölték. Az egész századból 3-an szabadultak meg, 
akiknek egyike, úgy gondolom szenttamási születésű, a nevére nem emlék-
szem már, elmondta, hogy másik két társával a századból, ahová menekültek 
látta amint az elfogott huszárokkal gödröt ásattak. Azután a gödör szélére 
ültették őket és agyonlövöldözték őket. Véleményem az, hogy ezek között 
volt Szkotovics Ferenc is. Ha fogságba került volna, feltétlen haza jött volna, 
a családját nagyon szerette. Mind a 4 temerini, kik vele voltak, ott vesztek el.”32

Valamennyi ismertetett ügyben a benyújtott bizonyítékok és tanúvallomások 
alapján az egyházi hatóság erkölcsileg bizonyítottnak találta a halálesetek tényét, és 
a szerb hadszíntéren, Kölpénynél 1914. szeptember 6-án életüket vesztett huszárokat 
egyházilag holttá nyilvánították. 

(A tanulmány korábbi változata a Nagy Háború blogon jelent meg:
https://nagyhaboru.blog.hu/2017/09/06/huszarballada)

 32  Kalocsai Érseki Levéltár. Holttá nyilvánítás. Temerin: Szkotovics Ferenc, 248/1925.
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SZABADKA RÖVID TÖRTÉNETE A TÖRÖK KORTÓL 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG1

A mohácsi vereséget követően Szabadka 1541-ben került török fennhatóság alá, a 
szegedi szandzsák egy járásának (náhije) a központja lett. A török uralom 1686-ig 
tartott; a felszabadulást az 1697-ben megvívott zentai csata, majd az azt követő 1699-
es karlócai béke szentesítette – ettől kezdve a Habsburg Birodalom része lett. Ebben 
az időben jelent meg a vidéken a bunyevác népcsoport. A törökök kiűzésében részt 
vevő fegyveresen küzdők nemességet és földbirtokot érdemeltek ki az uralkodótól: 
ezek a családok – Vojnichok, Rudichok, Antunovichok, Mamuzsichok – később 
fontos szerepet játszottak a város életében.

A település 1686 és 1743 között a katonai határőrvidékhez tartozott: ebben az 
időben a Tisza menti határőrvidék egyik központja. A demilitarizálást követően az 
itt élő katonáskodó szerbek elveszítették privilégiumaikat, és zömük elvándorolt. 
A   tanács engedélyével magyarok és németek költöztek ide, köztük iparosok is. 1702-
ben 1969, 1720-ban 2200 lakosa volt. A lakosság száma ezután gyors növekedésnek 
indult, 1771-ben már meghaladta a 10 ezret.

Az 1743-as ún. prágai kiváltságlevél mezővárosi rangra emelte, a 12 puszta mellett 
a városé lett a Körös-ér és a Palicsi-tó. 1751-ben felépült az első városháza. 1773-ban 
a kalocsai érsek utasítására a plébániát a ferencesektől világi papok vették át. 

Az 1779-es adománylevél – Maria-Th eresiopolis néven – szabad királyi városi rangra 
emelte, annak minden privilégiumával: saját címert és pecsétet használhatott, egyházi 
patronátust kapott, vámszedési és vásártartási joga lett, az országgyűlésbe pedig két 
követet küldhetett. A város tulajdonában 12 puszta maradt: Csantavér, Verusity, 
Tompa, Ludas, Zobnatica, Nagyfény, Vámtelek, Györgyén, Bajmok, Tavankút, 
Sebesity és Kelebia. 

Mindez lehetővé tette, hogy a város a régió kereskedelmi és ipari központjává 
váljon: lakosainak lélekszáma 1823-ban 28 892 volt. 

A XIX. század során a város a kultúra terén is jelentős központtá lett: szaporodott az 
iskolák és a tanítók száma, 1818-ban pedig megnyitotta kapuit a gimnázium. Később 
nyomdát és zeneiskolát kapott, lapok jelentek meg. Az 1831-es nagy kolerajárványnak 
a városban háromezer ember esett áldozatául.

 1 Forrás: Bogner István: Memento 70. Budapest–Szabadka, 2014, Keskenyúton Délvidéki Tra-
gédiánk 1944–45 Alapítvány, 18–24. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 
Bács-Bodrog vármegye. Budapest, 1909, Országos Monografi a Társaság, 181–206.
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A városi ügykezelés 1839 elejétől már magyar nyelven folyt, a város pedig a Maria-
Th eresiopolis helyett a Szabadka nevet használta – erre 1845. március 27-étől törvé-
nyesen is engedélyt kapott.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején nem érte súlyosabb megráz-
kódtatás, mert a szerb felkelők hadjárata nem jutott el idáig: 1849. március 5-én a 
város határában vívott kaponyai csatában sikerült őket megállítani. 1849. július 30-án 
a császári csapatok küzdelem nélkül vették birtokukba.

Az 1850–1851-es népszámlálás szerint a városnak 29 858 magyar, 13 894 dalma-
ta/bunyevác, 2676 szerb, 826 német, 148 cigány, 14 horvát és 4 román lakosa volt.

1883-tól a Budapest–Zimony vasútvonal egyik fontos állomása lett: itt ágazott el 
a fővonal keleti irányba Szeged és Nagyvárad felé, valamint nyugati irányba Zombor 
és Eszék felé.

A középületek zöme a dualizmus idején épült fel: 1893-ban a Mária Valéria Köz-
kórház, 1896-ban a Szent Rókus-templom, 1898-ban a Szent György-templom, 
1900-ban a gimnázium, 1902-ben a zsinagóga, 1904-ben a Raichle-palota, 1908 és 
1912 között a monumentális városháza. 

Palics fokozatosan vált közismert fürdőhellyé: megépült a Vigadó, a női fürdő, 
valamint a település szimbólumává lett víztorony.

A városban megépült a gázgyár, ami lehetővé tette, hogy az utcák gázvilágítást 
kapjanak. 1900-tól megkezdte működését a Lifk a Sándor által alapított mozi, Lányi 
Ernő irányításával a városi fi lharmónia, emellett Szabadka színtársulata is messze 
földön híres volt.

1897-ben kezdte meg működését a villamos, amely forradalmasította a város közle-
kedését: pályája egészen Palicsig ért, a vonal hossza pedig meghaladta a 11,5 kilométert.

1900-as népszámlálás szerint 86 593 lakos élt a városban: 46 262 magyar, 2141 
német, 166 szlovák, 6 román, 1 ruszin, 26 horvát, 3459 szerb, 31 533 egyéb (bu-
nyevác). Az 1910-ben jegyzett 94 610 lakosával Budapest és Szeged után a korabeli 
Magyarország harmadik legnépesebb városa volt.

A Szabadkai Önkéntes Tűzoltótestület 1888-ban alakult meg, az Önkéntes Men-
tőegyesület pedig 1896-ban kezdte meg működését. 

Pezsgett a sportélet is: a Szabadkai Sportegylet és a Bácska működött mint egye-
sület. 1880 és 1914 között Vermes Lajos kezdeményezésére rendszeresen szerveztek 
sportjátékokat, az ún. palicsi olimpiai játékokat. A vállalkozó szellemű lelkes amatőr 
sportrepülő, Szárits János 1910-ben saját építésű gépével hajtotta végre repülését.

Ezt a látványos fejlődést szakította meg, törte derékba az I. világháború kirob-
banása. 
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A NAGY HÁBORÚS SZABADKA A BÁCSKAI HÍRLAP HASÁBJAIN

A BÁCSKAI HÍRLAP

A Bácskai Hírlap megindítása dr. Csillag (Stern) Károly2 nevéhez fűződik. A lap első 
száma Szabadkán jelent meg 1897. október 3-án, majd kezdetben hetente négy napon 
került az olvasók elé: hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap. 1902. április 6-ától már 
hetente hatszor jelent meg (csak hétfőn nem): a lapnak volt reggeli és esti kiadása is. 
1906-ban dr. Baloghy Ernő3 szerkesztette. 1906 és 1909 között Bács-Bodrog vármegye 
Függetlenségi és Negyvennyolcas Pártjának közlönye. Az impériumváltást követően, 
1921-ben szűnt meg, miután a belgrádi kormány betiltotta.4

A SZARAJEVÓI MERÉNYLET SZABADKAI VISSZHANGJA

A szarajevói merénylet – amelynek híre pillanatok alatt bejárta Európát – alapjaiban 
rengette meg az Osztrák–Magyar Monarchiát. A meggyilkolt trónörökös, Ferenc 
Ferdinánd köztudottan nem volt túl népszerű Magyarországon, a császári család 
eminens tagjainak tragikus halála mégis sokkolta a közvéleményt.

Miután kitudódott, hogy a helyszínen elfogott merénylők szerb nemzetiségűek, már 
a merénylet napján, június 28-án, az esti órákban Szarajevóban szerbellenes pogromra 
került sor. A horvátokból és bosnyák-muzulmánokból álló csőcselék valóságos bosszú-
hadjáratot indított a szarajevói szerbek ellen: feldúlták a Jeft anović-féle Európa Szállót, 
a szerb kereskedők boltjaiból kirámolták az árut, megtámadták a prominens szerbek 
lakásait, sőt a görögkeleti templomot, a Prosvjeta szerb művelődési egyesület székházát 
és a Srpska riječ című szerb napilap szerkesztőségét sem kímélték. A közrend helyreállí-
tására a csendőrséget, valamint a városban állomásozó katonaságot is az utcákra vezé-
nyelték. Erre azonban már csak akkor került sor, amikor a rendbontók visszahúzódtak: 
a hatóságok a pattanásig feszült helyzetben a város szerb lakosságának védelmében nem 
kívántak konfrontálódni a „jogos” haragjukat ilyen módon levezető bosnyákokkal és 
horvátokkal. A következő napokban Bosznia más városaiban – Mosztár, Zenica, Doboj, 
Tuzla –, Horvát-Szlavónországban – Zágráb, Diakovár, Petrinja – és Dalmáciában 
–   Split, Dubrovnik – is érték atrocitások a szerb nemzetiségű lakosságot. 

 2  Csillag (Stern) Károly (Kishegyes, 1862 – ?), ügyvéd, író, lapszerkesztő.
 3  Baloghy Ernő dr. (Bécs, 1867 – Budapest, 1943) függetlenségi párti politikus, újságíró. 1917. 

szeptember 1-jétől Szabadka főispánja, 1919-ben a Berinkey-kormány közélelmezésügyi 
minisztere. 

 4  Kalapis Zoltán: Százötven éves sajtótörténetünk dátumai és fejezetei (1848–1998). Létünk, 
XXXII. évf. 2002/1–2. sz. 16.
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Hamarosan az is kiderült, hogy az összeesküvés szálai Szerbiába, egyenesen Belg-
rádba vezetnek, ami Monarchia-szerte még inkább fokozta a szerbellenes hangulatot. 
Fennállt annak a veszélye, hogy atrocitásokra kerülhet sor akár Magyarországon is. Ez 
azonban nem következett be, mert a magyar politikai elit és a közvélemény elsősorban 
Szerbiával, nem pedig a Magyarországon élő szerbekkel azonosította a Princip-féle 
merénylőcsoportot.

Szabadkán 1914. június 30-án jelentek meg falragaszok, amelyek a szarajevói 
merényletről tudósították a közvéleményt. 1914. július 1-jén a megyei napilapnak 
számító Bácskai Hírlap címoldalán jelent meg vezércikk Gyóni Géza5 – a későbbi 
tragikus sorsú katona-költő – tollából, aki akkoriban a lap főmunkatársaként kereste 
kenyerét. Gyóni írásában rámutatott, hogy a magyarság saját hazájában hátrányos 
helyzetbe került a nemzeti kisebbségekkel, elsősorban a szerbekkel szemben:

„Mert ne felejtsd el magyarom, hogy úgy fordult a világ kereke: mielőtt egy 
lépest teszel ebben a hazában, előbb mindenkitől bocsánatot kell kérned, aki 
csak rokonságot tart itt valamely délszláv államocskával: előbb körül kell 
tekintened, hogy beleegyező pillantása kíséri-e lépésedet azoknak, akik olyan 
boldogok, hogy egy-egy balkáni nép rokonainak vallhatják magukat…”6 

Kiemelte, hogy Szerbia, valamint a többi szomszédos állam – a határon belül élő 
nemzettestvéreikkel karöltve – Magyarország területi épségére tör:

„Mert ha házat építesz, ők arra gondolnak, hogy abban a házban az ő gyerme-
keik fognak letelepedni, ha üzletet alapítasz, ők arra gondolnak, hogy abban 
az üzletben az ő unokáik fognak meggazdagodni, ha földet vásárolsz, ők arra 
gondolnak, hogy azon a földön az ő fi aik fogják learatni a kalászt. Te csak 
izzadd a verítéket, ők már elvégezték egymás között a te sorsodat. Ők már 
megrajzolták a térképet, amelyen visszafelé folyik a Maros, és amelyen a Duna 
és a Dráva hullámai mindkét parton az ő földjüket öntözik…”7

 5  Gyóni Géza (Áchim Géza) (Gyón, 1884. június 25. – Krasznojarszk, 1917. június 25.) költő, 
újságíró.

 6  Nagy, néma gyászban. Bácskai Hírlap (Szabadka, a továbbiakban: BH), XVIII. évf. 1914. 
július 1. 146/1914. sz. 1.

 7  Uo.
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Szabadkán Lifk a Sándor8 mozijában már július első napjaiban bemutatták – az 
országban elsőként – a szarajevói merénylet kapcsán készült fi lmösszeállítást.9 Az 
eset, miszerint „a szerblakta vidék egyik városában a mozgóképszínház a szarajevói 
merénylettel kapcsolatos képeket adott elő rendes műsora keretében”, hamarosan a 
belügyminiszter tudomására jutott. A további vetítést július 14-ei keltezésű bizalmas 
utasítással a miniszter betiltotta, mert a kérdéses fi lm vetítése „a közönség kevésbé 
fegyelmezett alsóbb rétegeiben állam- és közrendellenes mozgalmak előidézője lehet”.10

A belügyminiszter több ízben reagált annak a propagandának az ügyében is, mely 
szerint bizonyos ügynökségek hirdetésekkel és felhívásokkal próbálkoznak, hogy a 
„magyarországi szerb nemzetiségű lakosok közül minél többeket birjanak rá az újon-
nan meghódított szerb területekre való kivándorlásra, illetve az ottani letelepedésre”. 
A rendőrkapitány jelentése szerint azonban Szabadkán és környékén nem nyilvánult 
meg ilyen irányú propaganda.11

A hadüzenetet követően Szabadkán is megkezdődött a háború éltetése: 1914. július 
27-én az esti órákban „néptömegek járták be a város utcáit, és katonazenekar hang jai 
mellett hazafias dalokat énekeltek. […] Ezt a népet senki sem tarthatja többé vissza 
igazságos harcától, melyet a jobb jövendőért indított”.12 

1914–1915 ESEMÉNYEI

A város polgármestere, dr. Bíró Károly13 udvari tanácsos 1914 utolsó napján beszá-
molt Szabadka pénzügyi helyzetéről. A városi pénztárban 1914. december 31-én 
ugyan 165  ezer korona14 maradt, de a jövedelmek nagy csökkenést mutatnak az 
előző évhez képest. A bérbe adott/adható földekből származó jövedelem 265 ezer 
koronával csökkent: 150  ezerrel azért, mert 1914 őszén a szántóföldek egy része 
nem lett bérbe adva, 115 ezerrel pedig azért, mert a bérlők nem fi zettek időben. Ez 

 8  Lifk a Sándor (Brassó, 1880. május 20. – Szabadka, 1952. november 12.) mozitulajdonos, a 
kinematográfi a közép-európai úttörője. 

 9  A szarajevói rémnapok. BH, XVIII. évf. 1914. július 4. 149/1914. sz. 5.
 10  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsának Iratai 

(1861–1918). 3892. doboz: Polgármesteri Hivatal – Bizalmas Iratok. 21/1914 res. sz. irat. 
 11  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsának Iratai 

(1861–1918). 3892. doboz: Polgármesteri Hivatal – Bizalmas Iratok. 22/1914 res. sz. irat.
 12  Szabadka harci lázban. BH, XVIII. évf. 1914. július 28. 169/1914. sz. 3.
 13  Bíró Károly dr. (Szabadka, 1864 – Szabadka, 1952) földbirtokos, jogász, politikus, 1902 és 

1918 között Szabadka polgármestere.
 14  Az Osztrák–Magyar Monarchia fi zetőeszköze 1892-től az aranyalapú osztrák–magyar korona 

volt (rövidítése: K). 1900. január 1-jétől a korona volt a Monarchia egyetlen hivatalos pénzne-
me: egy korona 100 fi llérre oszlott. 1913-ban 1 korona 0,3280 g aranyat ért. A forgalomban 
lévő készpénz mennyisége a háborús évek során több mint tizenháromszorosára nőtt.
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azonban mindenképpen aktív követelés – mondta a polgármester –, amelyet a város 
be fog hajtani. A hitelek fi zetésére 100 ezer koronát kellett fordítani. A keletkezett 
hiányt azzal a 10%-os pótadóval kívánták előteremteni, amelyet a közgyűlés már 1914 
novemberében megszavazott.15

A háború kezdetén, 1914 őszén, amikor az első sebesültek Szabadkára érkeztek, a ka-
tonaság és a civil társadalom között gyenge volt az együttműködés, leginkább amiatt, 
mert a katonaság elzárkózott a Vöröskereszt Egylet tevékenységétől. 

A viszonyok megváltoztatásának lehetőségét vetítette előre 1915 januárjának elején 
az a tény, hogy a szabadkai Vöröskeresztben tisztújítás történt: a szervezet elnökévé a 
polgármestert választották meg. A lap szerint dr. Bíró polgármester „egyénisége olyan 
erőt, súlyt nyert, amelynek révén minden illetékes helyen kellően értékelni fog ják a 
civil társadalom kiterjedt, sokoldalú tevékenységét és hihetőleg elismertté lesz az, 
hogy olyan szervezetek, mint a Vöröskereszt és a katonai kórháza csak a legteljesebb 
megértésben, közös támogatásban felelhetnek meg rendeltetésüknek”.16

1915. január 11-én a közigazgatási bizottság ülésén dr. Barta Antal17 tiszti főorvos 
tartott beszámolót az előző időszak közegészségügyi állapotáról, amely 1914 decem-
berének első felében kedvezően alakult. A hónap második felében azonban a déli 
hadszíntérről a pályaudvaron átvonuló, valamint a Szabadkán elhelyezett katonák 
között már nagy számban jelentkeztek fertőző betegségekben szenvedők: 1914. 
december 20-án és 21-én száztíz tífuszos beteg utazott át. 

1914. december 30-án ötvenkét, december 31-én hatvanhárom, 1915. január 1-jén 
pedig további hetvennyolc katona érkezett Szabadkára, akiket az ún. gubógyárban 
kialakított katonai kórházban helyeztek el: közülük harmincnégyen szenvedtek tí-
fuszban. A betegség a lakosságra nem terjedt át. 1914 decembere folyamán ötvenhét 
katona hunyt el, közülük heten tífuszban.

1915. január 2-a és 4-e között, valamint január 9-én egy-egy kolerás megbetegedést 
jegyeztek a polgári lakosság körében: a kórt egy Szerbiából visszatért munkás hurcolta 
be. Összesen öten betegedtek meg, közülük hárman meghaltak.

A városban 1914 decemberében elhunyt 133 férfi  (közülük 57 katona) és 119 nő, 
összesen 252 egyén. Élve született 150 fi ú és 147 leány.18 

 

 15  Szabadka a háborús esztendőben. BH, XIX. évf. 1915. január 1. 1/1915. sz. 
 16  Civil és katona a sebesültekért. BH, XIX. évf. 1915. január 3. 3/1915. sz. 1.
 17  Barta Antal dr. (?, 1860 – Szabadka, 1935) orvos.
 18  Szabadka közegészségügye. BH, XIX. évf. 1915. január 12. 15/1915. sz. 
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Dr. Barta Antal 1915. február 11-én tartotta meg következő beszámolóját a város 
januári közegészségügyi állapotáról. Elmondta, hogy 1915. január 1-je és 23-a között 
összesen nyolcan betegedtek meg kolerában, közülük hatan meghaltak. A meghozott 
szigorú intézkedéseknek köszönhetően január 31-én Szabadkát feloldották a kolera-
zár alól. 1915 januárjának folyamán a katonai kórházakban összesen hatvan tífuszos 
megbetegedést tartottak nyilván, a polgári lakosság között pedig hetet. 

1915 januárjában Szabadkán elhunyt 112 férfi  (közülük 41 katona) és 114 nő, 
összesen 226 egyén. Született 164 fi ú és 131 leány.

Dr. Barta a továbbiakban beszámolt arról, hogy 1915. január 18-án dr. Miskolczy 
Imre miniszteri biztos kíséretében a városba látogatott Sándor János belügyminiszter. 
A látogatás célja a fertőző betegségekben szenvedők elhelyezésére szolgáló intézmények 
felülvizsgálata, valamint a ragály továbbterjedésének megakadályozására irányuló 
intézkedések meghozatala volt. Felkeresték a tanítóképzőben és a gubógyárban kialakí-
tott katonai kórházak osztályait, a Straszburger-féle telepen a fertőző betegek kórházát, 
a Halasi út végén levő barakkokat, az V. körben kolera által fertőzött épülettömböt, a 
Mária Valéria Közkórházat, a járványkórházat, valamint a Vöröskereszt betegnyugvóját 
is. A látogatás végén bejelentették, hogy a Pulmann-telepet a város részére megsze-
rezték, és ott állandó jellegű járványkórházat és fertőtlenítőintézetet alakítanak ki.

A hónap folyamán vizsgálatokat folytattak le az élelmiszer-készítő és -árusító 
intézményekben, a vendéglőkben és kocsmákban, valamint a kávéházakban és ma-
gánházaknál is: a köztisztaság elhanyagolása miatt 122 feljelentést tettek.19

1915 tavaszán már országszerte takarékoskodni kellett az élelmiszerrel, az árak egy 
részét pedig maximalizálták. A takarékoskodás a kenyérre is vonatkozott: ez alól 
nem lehetett kivétel a gabonában bővelkedő Bácska sem! Szabadkán 1915. március 
8-án ültek le egyeztetni az illetékesek: dr. Bíró Károly polgármester és Szalay Mátyás 
rendőrfőkapitány tárgyalt a pékek képviselőivel. A megegyezés értelmében a kenyeret 
fele arányban búza- vagy rozslisztből, valamint fele arányban kukoricalisztből kellett 
sütni. A kenyér kilogrammjának árát 50 fi llérben maximalizálták. A péksütemények 
készítését beszüntették, csupán 6 dkg-os ún. vizes zsemlye sütését hagyták jóvá.20

1915. március 11-én katasztrófa sújtotta Szabadkát: hajnalban leégett a színház!
1853-ban az akkori polgármester, Antunovics Pál határozta el, hogy a város számára 
nagyvendéglőt és benne színháztermet építtet. A tervezéssel és a munkálatok kivite-
lezésével Skultéty János építőmestert bízták meg. A színházterem belső felszerelését, a 

 19  Szabadka közegészségügye. BH, XIX. évf. 1915. február 12. 67/1915. sz.
 20  A szabadkai kenyér maximális ára. BH, XIX. évf. 1915. március 9. 111/1915. sz. 
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színpadot Telepi György pesti színész és díszítőmester tervezte és készítette el. Latabár 
Endre igazgató társulata 1854. december 16-án az új szabadkai színházat Jósika Mik-
lós A két Barcsai című színművével nyitotta meg. Ebben a színházban bontogatta 
szárnyait ifj ú színésznőként a „nemzet csalogánya”, Blaha Lujza is. Hatvan esztendővel 
később – a katasztrófát megelőzően – Nádassy József21 színigazgató társulata Heltai 
Jenő Tündérlaki lányok című vígjátékát játszotta benne utoljára. A   szerencsétlenség 
a város egész lakosságát elkeserítette és lesújtotta.22

A közigazgatási bizottság 1915. március 11-én tartotta rendes havi ülését, amelyen 
–   dr. Purgly Sándor főispán elfoglaltsága miatt – dr. Bíró Károly polgármester elnö-
költ. Az ülésen megtárgyalták az 1914-re szóló jelentést, amelyben szó volt a mozgó-
sításról és a katonaságnak a városban való elhelyezéséről. Elhangzott, hogy a polgárság 
és a város több mint 100 ezer koronával járult hozzá a sebesültek élelmezéséhez.

Dr. Barta tiszti főorvos elmondta, hogy 1915 februárjában csupán huszonhét 
fertőző betegségben szenvedőt vettek nyilvántartásba. A sebesült és beteg katonák 
közül tizennégyen haltak meg. A városban február folyamán elhunyt 90 férfi  és 100 
nő, összesen 190 egyén. Született 131 fi ú és 110 leány.23

A tavasz közeledtével, 1915 márciusában Szabadkán 600 ágyas megfi gyelőkórházat 
létesítettek, amelynek a rendeltetése a járványok feltartóztatása volt. Az intézmény 
létrehozására a város szélén, a VII. kör24 Telek utcájában álló raktárépületet vették 
igénybe, ez korábban a selyemgubókat beváltó hivatal szárítóraktára volt, amelyet a sza-
badkaiak gubógyárnak neveztek. A megfi gyelőkórházat dr. Binder Jenő főtörzsorvos 
utasításai alapján alakították ki, parancsnoka dr. Halmi István segédorvos, főnővére 
pedig Vojnich Piroska volt. 

A Szabadkára kerülő valamennyi sebesült és beteg katonát először ide hozták: mi-
után ruháikat levetették, megnyírták és megborotválták őket, majd pedig megfüröd-
tek. Ezt követően állították fel a diagnózist: a ragályos betegeket a járványkórházba, 
a sebesülteket és egyéb betegségben szenvedőket a városban található tartalékkórhá-
zakba szállították.25

A tavaszi mezőgazdasági munkálatok közeledtével, 1915. március 15-én a polgármester 
tanácskozásra hívta össze a szabadkai gazdatársadalom képviselőit. Dr. Bíró beveze-

 21  Nádassy József (Kolozsvár, 1874 – Makó, 1925) színész, színigazgató.
 22  Leégett a szabadkai színház. BH, XIX. évf. 1915. március 11. 114/1915. sz. 2.
 23  Szabadka február hóban. BH, XIX. évf. 1915. március 12. 115/1915. sz. 2.
 24  Kör, kerület.
 25  A szabadkai megfi gyelő katonai kórház. BH, XIX. évf. 1915. március 14. 119/1915. sz. 2.
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tőjében utalt a mezőgazdasági termelés fontosságára, különösen az időszerű háborús 
állapotokban. Miniszteri rendelet értelmében gazdasági intézőbizottságot kellett 
alakítani. A rendelet tartalmazta a gazdasági munkák megszervezésére vonatkozó 
rendelkezések egész sorát, valamint azt, hogy az elmaradt őszi vetéseket tavasziakkal 
kell pótolni. A   gazdasági intézőbizottság tagjai lettek hivatalból: elnökként dr. Bíró 
Károly, továbbá dr. Vojnich Hajduk József, a gazdasági ügyosztály vezetője, valamint 
Tary Emil. A polgármester közölte, hogy az országos bizottság részére a kukorica má-
zsánként 27–30 korona vételáron bejelenthető volt, de ha a felajánlott mennyiség nem 
lesz elegendő, akkor azt rekvirálással fogják előteremteni 21 korona maximalizált áron.26 

A megválasztott gazdasági bizottság 1915. március 17-én tartotta meg első ülését, 
amelyen dr. Bíró Károly polgármester elnökölt. Jelen volt még dr. Vojnich Hajduk 
József főügyész, a gazdasági ügyosztály helyettes vezetője, Törley Gyula, a megyei gaz-
dasági egylet ügyvezető elnöke, Magyar Jenő, Vojnics Béla, Vermes Károly, Szobonya 
Bertalan, Czájlik István, Vujkovics Cvijin Pál, Malagurszky József, Deák István, Balku 
Gyula vármegyei gazdasági felügyelő, Sefcsics Lajos, dr. Rádics Péter, Guganovics 
Máté, Kiss Lajos és Szkenderovics Péter tagok. Törley a rézgálic beszerzése körüli ne-
hézségekről beszélt: a hazai termelés nem volt elégséges, mert az orosz betörés során a 
bacskói27 gyárat elpusztították. A Franciaországból és Angliából érkező importot most 
olasz és román behozatallal próbálják pótolni: Szabadkának és környékének – mint 
szőlő- és gyümölcstermelő vidéknek – a rézgálic beszerzése alapvető szükséglet volt. 

Az ülés végén a polgármester annak a reményének adott hangot, hogy Szabadka 
környékén nem marad megműveletlen földterület, és kiemelte, hogy szükség van a 
napszámok megállapítására és összehangolására.28

Négy és fél hónap ostrom után, 1915. március 22-én orosz kézre került a przemyśli 
erődrendszer, amelyben 130 ezer osztrák–magyar katona került hadifogságba: kö-
zöttük szabadkaiak is, különösen az itt harcoló m. kir. 4. honvéd huszárezredből. 
A   Bácskai Hírlap 1915. március 22-ét követően folyamatosan cikkezett az orosz 
hadifogságba esett szabadkaiak sorsáról, akik között ott volt Gyóni Géza újságíró-
költő, a lap korábbi munkatársa is.29

A közigazgatási bizottság 1915. április 12-én tartotta rendes havi ülését, amelyen 1915 
márciusának eseményeit összegezték. A közegészségügyi állapotokról szólva dr. Barta 

 26  Minden talpalatnyi földet meg kell művelni. BH, XIX. évf. 1915. március 15. 120/1915. sz. 3.
 27  Bacskó, Zemplén vm. Ma: Bačkov, Szlovákia.
 28  A szabadkai földek megmunkálása. BH, XIX. évf. 1915. március 18. 126/1915. sz. 2.
 29  Közkinccsé lesznek Gyóni Géza versei. BH, XIX. évf. 1915. április 3. 152/1915 sz. 1.
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Antal tiszti főorvos elmondta, hogy a gyermekek között fellépett a kanyaró, amiért a 
Miasszonyunk zárda iskoláját április 10-éig be is csukták. Március folyamán előfordult 
nyolc tífuszos, valamint hét dift ériás megbetegedési eset. A sebesült és beteg katonák 
között tizenkilenc tífuszban, egy dift ériában, egy járványos agyhártyagyulladásban, 
egy pedig kiütéses tífuszban szenvedett. A városban meghalt 125 férfi  és 120 nő. Élve 
született 182 fi ú és 178 leány.

Fodor Mihály pénzügyigazgató jelentése szerint márciusban adóból 47 473 ko-
rona folyt be, az első három hónap alatt pedig összesen 353 565 korona: ez alig volt 
kevesebb, mint az előző év megfelelő időszakában. Az első három hónap alatt befolyt 
bélyegilleték azonban csak 104 545 koronát tett ki, ami csak a fele volt az előző évinek.

Dornstädter József állatorvos jelentése szerint márciusban közfogyasztásra a köz-
vágóhídon 20 bikát, 80 ökröt, 500 tehenet, 1211 borjút, 1228 juhot és 1196 bárányt, 
valamint 423 sertést vágtak le. Húskivitelre 1973 sertést vágtak le.30

1915 áprilisában Szabadka polgárainak kedélyeit a Frank Sándor szabadkai bor- és 
sörnagykereskedő elleni bűnvádi eljárás borzolta. Frank még 1914 őszén szállított bort 
a hadseregnek, aminek fogyasztásától többen rosszul lettek. A rendőrség közegészség-
ügyi bűntett címen indított ellene eljárást. A szabadkai törvényszéken lefolytatott 
tárgyalás végén azonban Frankot csupán szerződésellenesen történt borszállítás miatt, 
illetve gondatlanságból elkövetett vétség miatt találták bűnösnek: háromhavi fogház-, 
valamint 60 korona pénzbüntetésre ítélték.31 Az ítéletet 1915 májusának végén a kir. 
ítélőtábla hathavi fogházra szigorította.32

A közigazgatási bizottság 1915. május 11-én megtartott ülésén tárgyalták a város 
áprilisi történéseit. A legátfogóbb beszámolót szokás szerint dr. Barta Antal tiszti 
főorvos adta. Jelentése szerint a városban megjelent a hólyagos himlő, amelyben 
egy – Szabadkán katonáskodó férjét meglátogatni ideutazó – palánkai33 asszony és 
gyermeke betegedett meg április 11-én. Az asszonyt és a gyermeket a közkórházba, a 
férjet pedig a katonai megfi gyelőállomásra szállították, a kérdéses házban lakó nyolc 
személy védőoltást kapott, és karanténba helyezték őket: közülük egy négyéves lányka 
betegedett meg – összesen tehát négy megbetegedést regisztráltak. A városban elhe-
lyezett katonák között 1915 áprilisában három dift ériás, hét hastífuszos eset, valamint 
egy-egy orbánc és járványos agyhártyagyulladás fordult elő.

 30  Szabadka március hóban. BH, XIX. évf. 1915. április 12. 165/1915. sz. 3.
 31  Ítélet Frank Sándor bűnügyében. BH, XIX. évf. 1915. április 17. 173/1915 sz. 2.
 32  A tábla ítélete a Frank ügyben. BH, XIX. évf. 1915. május 26. 235/1915. sz. 2.
 33  Ma: Bačka Palanka (Szerbia).
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A városban április folyamán meghalt 135 férfi  és 145 nő, összesen 275 személy. 
Élve született 158 fi ú és 138 leány, összesen 232 fő.

Fodor Mihály pénzügyigazgató jelentése szerint áprilisban adóból 33 702 korona 
folyt be, bélyegilletékből pedig az első négy hónap alatt 136 976 korona.

Faragó János tanfelügyelő ismertette a döntést, miszerint Szabadkán a tanév jú-
niusban véget ér.34 

Már Montecuccoli gróf35 leírta, hogy a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és 
pénz. Ezzel szembesült 1914 őszén az Osztrák–Magyar Monarchia is, miután a hadi-
költségek előteremtése egyre súlyosabb terheket rótt a gazdaságára. A kormányzat ezért 
a háború fi nanszírozásába hadikölcsönkötvények kibocsátásával, illetve hadikölcsön 
jegyeztetésével az állampolgárokat is be kívánta vonni. A kötvények kibocsátására 
egyidejűleg került sor a Monarchia mindkét felében: az első jegyzésre szólító fel-
hívás 1914. november 12-én látott napvilágot. A háború tartama alatt összesen hét 
alkalommal került sor hadikölcsönjegyzésre. A kötvények jegyzése – 6%-os kamat 
mellett   – kezdetben sikeres volt, de később az infl áció elértéktelenítette, tulajdono-
saiknak pedig jelentős anyagi veszteséget okozott.

A második hadikölcsönjegyzés kapcsán 1915. május 16-án Szabadkán is értekezletet 
hívtak össze. Megnyitóbeszédében dr. Bíró Károly – aki maga is 25 ezer koronányit 
jegyzett – elsősorban a gazdákhoz fordult, akiket hadikölcsön-íratásra biztatott. 
A   polgármester felhívásának meg is lett az eredménye, hiszen Sztantics Béla földbir-
tokos félmillió koronáért jegyzett hadikölcsönt. 1915. május 17-éig a polgármester 
ívén már összesen 831 200 korona hadikölcsön volt előjegyezve.36 

Szabadka város törvényhatósági bizottsága 1915. május 20-án tartott közgyűlést, 
amelyen felolvasták a polgármester jelentését. Rámutatott, hogy helytállásra szük-
ség van a harctéren, de a hátországban is: mindenki részese a nagy küzdelemnek. 
Mindenkinek meg kell hoznia a maga áldozatát – mondta dr. Bíró. Közölte, hogy a 
fémgyűjtés során már 15 tonna összegyűlt, és a II. hadikölcsönt is sokan jegyezték. 

A polgármester kiemelte, hogy a törvényhatóság tisztikara átérzi a felelősséget, és 
az alkalmazottakkal együtt „iparkodnak az eléjük háruló feladatoknak becsülettel 
meg felelni”.37

 34  Szabadka közegészségügye. BH, XIX. évf. 1915. május 12. 214/1915. sz. 3.
 35  Raimondo Montecuccoli gróf (1609–1680) olasz származású császári hadvezér, hadtudós.
 36  Sztantics Béla félmilliós jegyzése. BH, XIX. évf. 1915. május 17. 221/1915. sz. 3.
 37  Az itthon maradottak még fokozottabb mértékben dolgozzanak. BH, XIX. évf. 1915. május 

20. 227/1915. sz. 3.
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Dr. Winkler Imre főszámvevő, a pénzügyi tanácsnok helyettese előterjesztette a 
tanács javaslatát, miszerint a város az új hadikölcsönkötvényből egymillió koronányit 
kíván jegyeztetni – a javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. 

A palicsi nagyvendéglőt Tumbász Lázárnak adták bérbe 6 évre, évi 7500 korona 
bérleti díjért. 

A rekvirált gabonából a város a közélelmezésének céljaira 110 vagon búzát, 28 
vagon árpát és 150 vagon kukoricát megvett, valamint beszereztek 18 tonna zsírt is.

Megtárgyalták a hadügyminisztérium határozatát, mely szerint katonai tábort 
és lókórházat kívánnak létesíteni a városban: háromezer embernek és kétezer lónak 
kívántak helyet biztosítani. A közgyűlés döntött arról, hogy erre a célra 13 kat. hold 
területet engednek át a hadseregnek a Palicsi úton, holdját háromezer koronáért.38

1915. június 22-én az osztrák–magyar 2. hadsereg visszafoglalta az oroszoktól Lem-
berget: a győzelmet Szabadka népe is megünnepelte. Június 23-án este díszfelvonulást 
tartottak, a városban katonazenekar muzsikált. Másnap a Szent Teréz-templomban 
hálaadó istentiszteletet tartottak.39 Dr. Bíró Károly polgármester beszédet mondott, 
amelyben kitért az 1915 tavaszán folytatott hadműveletekre is:

„Polgárok!
Erős várunk nekünk a jó Isten. Igaz ügyünkért közel egy év óta mennyi már az 
áldozatul ontott vér, a hullatott verejték, a föl nem száradt könny! És ellensé-
geink száma folyton növekedett. Nekünk csak az elszántságunk öregbedett, 
az odaadásunk lett nagyobb, s a hitünk erősbödött a Gondviselésben.

De véráldozatunkat, testvéri egyetértésünket, szívós kitartásunkat, íme, az 
Ég áldása kíséri. Amíg az itthon maradottak verítékes munkáját bő aratással 
jutalmazza, addig hős katonáink súlyos fegyvereit diadallal koszorúzza.

A rengeteg orosz erőt a Kárpátok kapuitól kemény harcokban visszavertük, 
s már két hónap óta folytonos hátrálásra szorítjuk. Fegyverrel vettük vissza az 
éhséggel kicsikart Przemyśl várát, tegnapelőtt pedig Galíciának fővárosát, a 
207 ezer lakosú Lemberget ragadtuk el tőle és közel látszik az idő, amikor az 
egész Monarchia területén az oroszból csak foglyok maradnak.

Nagy okunk van az örömre és a hálaadásra. Még nagyobb arra, hogy az igaz-
ságot osztó Gondviselésbe vetett törhetetlen bizalommal továbBHaladjunk 
a kötelességteljesítés útján.

 38  Egy milliót jegyzett a város a hadikölcsönre. BH, XIX. évf. 1915. május 20. 227/1915. sz. 2.
 39  Lemberg visszafoglalását ünnepelte meg Szabadka. BH, XIX. évf. 1915. június 24. 282/1915. 

sz. 2.
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Fokozódó lelkesedéssel és áldozatkészséggel, kart-karba öltve haladjunk 
tovább, s akkor nem várathat magára sokáig a véres-verejtékes munkánk jól 
kiérdemelt gyümölcse: a diadalmas béke, s annak ölében a megpróbáltatás 
nehéz időit vitézül kiállt, a virágzó, boldog Magyarország!”40

Szabadkára 1915. július 11-én érkezett meg az első hadifogolytranszport, amelyhez 
kétszáz orosz hadifogoly tartozott. Őket – a gazdák között szétosztva – az aratási 
munkálatokban foglalkoztatták: minden munkáskézre szükség volt a gabona beta-
karításához.41 A foglyok elosztásából lett is bonyodalom, mert a Klotild gyár, amely 
állami szállításra dolgozott, úgyszintén igényelt ötven foglyot, akiket haladéktalanul 
kivontak az aratásból, és a gyár rendelkezésére bocsátottak.42

A szabadkai közigazgatási bizottság rendes ülését, amelyen a júniusi eseményeket 
tárgyalták meg, 1915. július 12-én tartották. Dr. Barta Antal tiszti főorvos a város 
közegészségügyi állapotát kedvezőnek minősítette. A polgárok között kilenc dift é-
ria, három vörheny, huszonhét kanyaró, három tífusz, egy vérhas és három hólyagos 
himlő megbetegedés jelentkezett. A kórházakban ápolt katonák között előfordult egy 
dift ériás, egy vérhasos és tizenhárom tífuszos eset: ezek a katonák 1915. június 13-án 
Rumáról, valamint június 20-án Nagybecskerekről érkeztek. A kolera elleni intézke-
déseket fokozták, mivel az a vármegye több járásában is megjelent. A járványkórház 
szinte teljesen elkészült, és fogadhatta a betegeket – mondta a főorvos. Júniusban 
meghalt 129 férfi  és 110 nő. Élve született 109 fi ú és 99 leány – többen haltak meg, 
mint ahányan születtek.

Fodor Mihály pénzügyigazgató jelentése szerint az első félévben adóból 43 480 
koronával több folyt be, mint az előző év azonos időszakában.

Balku Gyula jelentése szerint az aratás jól haladt: búzából és zabból 9-9, rozsból és 
árpából 8-8 métermázsát vártak holdanként. A kukorica- és a burgonyatermés jónak 
mutatkozott.

A háború addigi ideje alatt a szabadkai szarvasmarha-állomány 4%-kal, a lóállomány 
3%-kal csökkent, sertésből 18%-kal, juhból pedig 35%-kal volt kevesebb.43

1915 közepén már egyre égetőbbé vált a munkáshiány. Ennek következtében a 
szabadkai villamosokon női kalauzokat kellett alkalmazni. A társaság igazgatója az 

 40  Polgárok! BH, XIX. évf. 1915. június 24. 283/1915. sz. 1.
 41  200 orosz fogoly Szabadkán. BH, XIX. évf. 1915. július 12. 311/1915. sz. 2.
 42  Bajok 50 orosz fogoly körül. BH, XIX. évf. 1915. július 13. 313/1915. sz. 3.
 43  Szabadka június hóban. BH, XIX. évf. 1915. július 13. 312/1915. sz. 3.
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utazóközönség türelmét és megértését kérte, míg a női kalauzok betanulnak, utána 
minden bizonnyal közmegelégedésre fogják ellátni feladatukat.44

A kormány rendelete az 1915-ös gabonatermést zár alá vette. Ennek értelmében 
gabona, illetve liszt nem kerülhetett szabad kereskedelembe, de a fogyasztók a meg-
engedett mennyiséget a termelőtől megvásárolhatták. A vásárolható mennyiség a 
mezőgazdasági foglalkozásúak esetében havi 18 kg (évi 216 kg), más foglalkozásúak 
esetében havi 10 kg (évi 120 kg) volt. A polgármesteri felhívás értelmében azoknak, 
akik a szükségleteiknek megfelelő mennyiséget önmaguk nem tudták beszerezni, je-
lentkezniük kellett nyilvántartásba vétel miatt. Erre azért volt szükség, hogy tervezni 
lehessen a gabonamennyiséget, amelyet a város fog beszerezni.45

A kristálycukor kiskereskedelmi árát a városi tanács kilónként 1,12 koronában 
maximalizálta.46

A többmilliós hadsereg élelmezése tetemesen csökkentette az állatállományt, a hús-
sal – elsősorban a hátországban – takarékoskodni kellett. Az 1915 augusztusának 
elején kiadott BM-rendelet értelmében a lakosságnak heti négy napon kellett tar-
tózkodnia a húsfogyasztástól, ami dr. Bíró Károly polgármester szerint „az emberi 
szervezet erejének fenntartása és fokozása érdekében nem nélkülözhetetlen tápszer, 
sőt: éppen a hússal való táplálkozás az emberi szervezetben káros elváltozásokat idéz 
elő”. A   ve getáriánus táplálkozás polgármesteri propagálása kapcsán joggal tette fel a 
kérdést a Bácskai Hírlap szerkesztője: mit együnk hát, hogy hetenként néhányszor 
jól is lakjunk?47

Augusztus végére körvonalazódott, hogy a városnak 830 vagon búzát kell be-
szereznie: 330 vagont annak a 24 ezer személynek az ellátására, akik erre önerőből 
képtelenek, 450 vagonnal a pékek, cukrászok és vendéglátósok számára, míg a tarta-
lékkórházak részére további 50 vagon búzára volt szükség.48 

A Szabadkán 1915 júliusában történt eseményeket a közigazgatási bizottság az 1915. 
augusztus 11-én megtartott ülésén vitatta meg. Balku Gyula beszámolója szerint a 
búzatermés csak 7-8 mázsát tett ki holdanként, ami gyengébb volt a vártnál. A nyár 
folyamán hullott sok eső sem kedvezett a mezőgazdaságnak.

 44  Női kalauzok a villamoson. BH, XIX. évf. 1915. július 22. 329/1915. sz. 2.
 45  Szabadka ellátása liszttel. BH, XIX. évf. 1915. augusztus 6. 355/1915. sz. 2.
 46  A cukor maximális ára. BH, XIX. évf. 1915. július 13. 357/1915. sz. 3.
 47  Még kevesebb húst együnk. BH, XIX. évf. 1915. augusztus 12. 365/1915. sz. 2.
 48  830 vagon búzára van szükségünk. BH, XIX. évf. 1915. augusztus 27. 389/1915. sz. 2.
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Dr. Barta tiszti főorvos jelentése szerint a fertőző betegségek száma a minimumra 
redukálódott. A városban kezelt katonák között levő huszonegy tífuszbetegből 
július 18-án Halasról öt, július 29-én Rumáról tizenkettő már fertőzötten érkezett. 
Bács-Bodrog vármegye hét községében jelentkezett a kolera, összesen harmincnyolc 
személy betegedett meg. A Szabadkára bevonult újoncokat, akik a fertőzött vidékekről 
származtak, öt napig karanténban tartották. Júliusban elhunyt 106 férfi  és 105 nő, 
összesen 211. Született 110 fi ú és 101 leány, összesen 211 személy.49

A szabadkai főgimnáziumnak – a neves intézmény igazgatója Kosztolányi Árpád volt; 
Kosztolányi Dezső és Csáth Géza is tanult itt – az értesítője szerint 1914/15-ben 
tizenegy tanár vonult be hadi szolgálatra: mindannyian példásan helytálltak, többen 
közülük meg is sebesültek.50

A haderőnek gondot okozott a nemi betegségek terjedése, aminek következtében 
sok katona szorult kezelésre, emiatt harcképtelenné vált. A betegségeknek útját 
kívánták állni, ezért országszerte fokozott ellenőrzéseket rendeltek el. Szabadkán a 
detektívek és a rendőrség 1915. augusztus 16-ától végzett felderítést, és hamarosan 
harminc illegális kéjhölgyet állított elő: közülük huszonnégy fertőzött volt, őket 
kényszergyógykezelésre utalták.51

Szabadka város törvényhatósági bizottsága 1915. augusztus 29-én tartotta közgyű-
lését. Az egyik legfontosabb kérdés a város lisztszükségleteinek biztosítása volt: a 
városi tanács javaslatára 830 vagon búza beszerzésére kértek engedélyt, amit a Bíró 
Henrik-féle malomban kívántak megőröltetni. A lisztüzlet jövedelméből havi 1000 
koronát a Szent Antal népkonyha fenntartására kívántak átutalni.

A közgyűlés 50 ezer koronát hagyott jóvá a Kárpátokban vívott harcok közepette az 
1914–15-ös orosz betörés során lerombolt falvak újjáépítésére.52 Ezzel a felajánlással 
1915 szeptemberének végén a városok közül Szabadka az első helyen állt: a második 
helyen lévő Temesvár is csak 25 ezret fi zetett be erre a célra.53

A város tűzifaszükségleteit 1500 vagonban állapították meg. A Mária Valéria kórház 
melletti területen fatelep létesítésére 16 ezer koronát szavaztak meg.54

 49  Szabadka július hóban. BH, XIX. évf. 1915. augusztus 12. 364/1915. sz. 2.
 50  Szabadkai tanárok a harctéren. BH, XIX. évf. 1915. augusztus 12. 365/1915. sz. 3.
 51  Razziák a szerelem-tanyákon. BH, XIX. évf. 1915. augusztus 21. 379/1915. sz. 2.
 52  A város háborús közgyűlése. BH, XIX. évf. 1915. augusztus 30. 393/1915. sz. 2.
 53  Törvényhatóságaink feldúlt tűzhelyeinkért. BH, XIX. évf. 1915. szeptember 23. 433/1915. 

sz. 2.
 54  A város háborús közgyűlése. BH, XIX. évf. 1915. augusztus 30. 393/1915. sz. 2.
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Háborús viszonyok közepette nem volt egyszerű feladat a nagyváros közrendjét, köz-
biztonságát, közegészségügyét és közerkölcsét fenntartani. Szabadka, a maga csaknem 
100 ezer lakosával, Budapest és Szeged után az ország harmadik legnépesebb városa 
volt. A népességszámot tetézte az ott állomásozó vagy átvonuló jelentős létszámú 
katonaság, a sebesültek és a hadifoglyok. A közrend fenntartására a rendőrfőkapi-
tánynak 50 rendőr állt a rendelkezésére, de a testület – ekkor még – a megkétszerezett 
feladatokat is sikeresen ellátta.55 Később ez már nem volt így.

1915 augusztusában a város polgársága között tíz tífuszos megbetegedést észleltek, 
közülük egy meghalt. A katonák között három tífuszos megbetegedést vettek nyilván-
tartásba, Bács-Bodrog vármegye területén pedig hetvennégy kolerás esetre derült fény. 

A razziák során negyvenhárom kéjnőt állítottak elő, akik közül harminchat fertőző 
nemi betegségben szenvedett.56

A háború nehéz helyzetet idézett elő a közigazgatásban is. Szabadka városának a 
háború előtt 292 tisztviselője és kezelőszemélyzete volt: közülük 77-en hadba vonul-
tak, 35-en pedig felmentést nyertek. A városi rendőrség a háború előtt 89 főből állt: 
katonai szolgálatra 42-en vonultak be, a felmentettek száma 26 volt. A 38 tűzoltó 
közül 25-en vonultak be, felmentést senki nem kapott. A városi közkórháznak 28 
alkalmazottja volt, ezek mindegyike a helyén maradt.57

A városi csonka tanácsot a polgármester, a katonaügyi tanácsnok, a főkapitány, a 
főügyész, a főmérnök és az adófőszámvevő képezték. A polgármester intézkedett az 
egy éve katonáskodó Hoff mann Kálmán pénzügyi tanácsnok és Balázs Piri Kálmán 
főszámvevő felmentési ügyében.58 

A városi villamosközlekedésben a nehézségek ellenére – hiszen az alkalmazottak és az 
utazóközönség jelentős része is hadba vonult – igyekeztek fenntartani a negyedórás 
indulási menetrendet: a téli menetrend szerint az utolsó járat a városból Palicsra 21 
órakor, onnan pedig a központ felé 21 óra 30 perckor indult.59

Már 1915 októberének első napjaiban az a hír kelt szárnyra, hogy a várostól a föld-
művelésügyi miniszter 7800 tonna száraz, morzsolt kukorica rekvirálását helyezte 
kilátásba, amiért mázsánként csupán 28 koronát fognak fi zetni. A gazdák meglátása 

 55  Végrehajtott rendeletek. BH, XIX. évf. 1915. szeptember 9. 409/1915. sz. 3.
 56  Szabadka augusztus hóban. BH, XIX. évf. 1915. szeptember 12. 414/1915. sz. 2.
 57  Szabadka közigazgatása és a háború. BH, XIX. évf. 1915. szeptember 22. 431/1915. sz. 3.
 58  A városi tanács – csonka. BH, XIX. évf. 1915. október 2. 449/1915. sz. 2.
 59  A villamos vasút téli menetrendje. BH, XIX. évf. 1915. szeptember 28. 440/1915. sz. 3.
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szerint ilyen árak mellett a kukoricatermelés ráfi zetéses lesz.60 Az 1915-ös kukorica-
termést hamarosan zár alá vették, a termelők a saját szükségleteik feletti mennyiséget 
maximalizált áron kötelesek voltak beszolgáltatni.61

1915 végére a városban mindössze 4800 tonna kukoricafelesleget írtak össze. 
Ennek az volt az oka, hogy a gazdák több disznót hizlaltak, mint addig bármikor – 
így próbáltak kibújni a kötelezettség alól. A becslések szerint 1915 végén Szabadka 
határában 150–180 ezer sertést hizlaltak.62

1915 októberében, a Szerbia ellen indított hadjárattal egyidejűleg országszerte a III. 
hadikölcsön jegyzése volt időszerű. Szabadka polgármestere, dr. Bíró Károly erőteljes 
propagandát fejtett ki az ügy érdekében, felhívással fordult a lakossághoz. Személyesen 
is hozzájárult azzal, hogy újabb 25 ezer korona hadikölcsönt jegyzett, vagyis a három 
alkalom során összesen 85 ezret.63

Szabadkán az első elhunyt orosz hadifoglyot, a 42 évesen meghalt Mihajlovics Márkót 
1915. október 19-én fogolytársai kíséretével helyezték örök nyugalomra a Zentai úti 
temető hősöknek elkülönített parcellájában.64 Ebben az időben már több mint ötszáz 
hadifogoly tartózkodott a városban.

Az új járványkórház, amelyet a Halasi úton lévő Pulmann-telepen létesítettek, 
1915. október 22-én nyitotta meg kapuit. Az egészségügyi intézményt, amelyet 
dr. Rabstein Mátyás tisztiorvos-helyettes vezetett, fertőtlenítőberendezéssel is ellát-
ták. Az új intézménybe már az első napon tizennégy himlős beteget szállítottak át a 
városi kórházból.65

1915. október 28-án ismét nagyobb csoport sebesültet hozott a kórházvonat 
Szabadkára, akik a Szerbiában vívott harcokban sérültek meg, és a város tartalékkór-
házaiban nyertek elhelyezést.66

1915-ben halottak napján a Zentai úti temetőben, Paganini 1848–49-es százados sírja 
körül már 218 katona sírhantja domborult. A Paganini-féle síremlékre ideiglenesen 
emlékkövet helyeztek, amelyen márványtábla állt a következő szöveggel: „Idegen 

 60  78.000 méter kukorica. BH, XIX. évf. 1915. október 3. 450/1915. sz. 2.
 61  Rekvirálják a kukoricát. BH, XIX. évf. 1915. október 28. 493/1915. sz. 3.
 62  Bajok a tengeri körül. BH, XIX. évf. 1915. december 28. 591/1915. sz. 1.
 63  Szabadka város polgármesterének felhívása. A III. hadikölcsön. BH, XIX. évf. 1915. október 

19. 476/1915. sz. 2.
 64  Orosz foglyot temettek Szabadkán. BH, XIX. évf. 1915. október 20. 480/1915. sz. 3.
 65  Szabadka új járványkórháza ma nyílt meg. BH, XIX. évf. 1915. október 23. 484/1915. sz. 3.
 66  Sebesültek jöttek. BH, XIX. évf. 1915. október 28. 493/1915. sz. 2.
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harctereken elesett hős fiaink emlékére!” 67 Emmanuel Győzőné és Csajkás Margit 
kezdeményezésére az összes szabadkai temetőben virágok kerültek az ott eltemetett 
hősi halottak sírjára, és mécseseket gyújtottak emlékükre. Legtöbben a katonai tar-
talékkórházban vagy a Mária Valéria Közkórházban hunytak el, egyesek holttestét a 
harctérről szállították haza. Faith Ágoston tábori lelkész összeállította az öt szabadkai 
temetőben nyugvó hősök névjegyzékét – összesen 298 személy: 295 név szerint ismert 
és 3 ismeretlen –, amelyet a lap közölt is.68 

A Zentai úti temetőben nyugodtak: Alics Orsien, Antal Ferenc, Árvai János, 
Bacum Alajos, Balog János, Bantel Antal +, Baranyi József, Baráth Ferenc, Barta 
Kálmán, Baudisch Ferenc +, Bédics Ferenc, Bénes Mihály, Blaskovics Ferenc, Bognár 
János, Bojanovics Lukács, Böhm Vencel, Braica Mátyás, Braun Ferenc +, Breck Lajos, 
Bretschneider Károly, Buga Antal, Buttás György, Cech Antal +, Choura Vencel, 
Corujav Mijat +, Czinkota Ferenc +, Czinkus Antal, Czirkó Péter +, Czrenkovics 
Antal, Csák János +, Cseh Antal, Csenki János, Csík György, Csirke László +, Dachs 
Vencel +, Danka Ferenc, Dobrijevic Milán +, Dóczi János, Dömsödi Ignác +, Drazetic 
Joso, Eckert Károly, Falk Ödön, Fazekas Károly +, Fecske István, Fett György, Fuisz 
József, Flórián József, Francva József, Franz Boldizsár, Frindt József, Friscsics Mihály   +, 
Fürst Ferenc, Galuszka János +, Garai Mátyás, Gaube Miksa, Gere Ignác, Grucza 
Jakab, Hajdu István, Hajdu Péter, Harant Henrik, Hardi József   +, Hauke Ferenc +, 
Havelka Ferenc, Hegedűs Mihály +, Heim Mihály +, Heinrich Gusztáv   +, Heral 
József   +, Herceg Ferenc, Hideg János, Homolya Antal, Homolya János +, Horváth 
István, Horváth Lajos, Hrba József +, Hrma Lajos, Huber Adolf +, Hujer Alfréd   +, 
Hütter Ferenc, Idsan Antal, Igracski János, Ilovai Ferenc, Janiskó András, Jánosi Sán-
dor, Jansen Frigyes, Jansen János, Jaramazovics Kálmán, Jarevic Károly, Jónás Vencel 
+, Jordán László, Jórseha Gáspár +, Joszip László, Jovics András +, Kádár Ferenc 
+, Kádas János, Király Mátyás +, Kis György +, Kis Pál, Kladek Boldizsár, Klinecz 
András, Klug Gusztáv +, Knezevich Iván, Kollár Mihály +, Kolonics Mihály, Kon-
rád József, Koski Bénó, Kovács Szilveszter, Kovács Tamás Sándor, Kreisz Ferdinánd, 
Kremer Károly, Krop József, Kruskin Lipót, Kubicsek István +, Kuruc Sándor +, 
Kuster József   +, Laczkó István +, Leirer Péter, Lierenz Mátyás, Lirics Márton, Loncár 
Milán   +, Lovricic Mijo, Lukacic István, Luvicka Ferenc +, Mágocsi Sándor, Makra 
Péter +, Markity Mijat +, Márkus Péter Pál, Mayer József, Mercz Ádám, Mihaljevics 
Márk, Mijatov Milovan, Mikuska András +, Milánkovics Miklós +, Mlinarik Antal, 
Mucsi Antal, Nagy Mihály, Nagy Vince, Návola Pál, Neszter József, Neussl György, 
Novák Ferenc, Nöhl Emanuel, Operic Miklós, Orsai Miklós, Oswald Károly +, Ördög 

 67  Halottak napján. BH, XIX. évf. 1915. október 31. 498/1915. sz. 3.
 68  Halottak napja. BH, XIX. évf. 1915. november 2. 499/1915. sz. 2.
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Mátyás +, Papcsek József, Papp László +, Parelják Szaniszló, Pavlik József +, Pencz 
István, Petrelka József, Piskac Lipót dr. +, Plaker György, Plantich János, Plavec András 
+, Pokol Aurél, Polacsek Károly, Poljakovic Gyúró +, Pravalek György, Prock Ferenc +, 
Psutka János +, Pujnics József +, Radonich Iván, Rövid Vince, Sagei Eduárd, Sambolec 
József +, Sasi Imre +, Scheibleiter Ferenc, Schelz Antal, Schindler Frigyes, Schubert 
Arnold +, Schump József +, Semegi Izidor +, Serbec György +, Sigló Alajos, Sipos 
György +, Skroce József Márk, Sólyom Gábor +, Somogyi Sándor, Stang Vencel +, 
Steininger László, Streber Vencel +, Szécsényi István, Szepotity Antal, Szetkovics 
Jekoszláv +, Szigeti Ferenc +, Szomora Mihály, Szudárevics Simon, Tancsik József, 
Tatka Árpád, Th eurer Frigyes, Tóth István, Tóth Mihály, Trester Henrik, Tryc Károly +, 
Tsupanics Mirko +, Tulepbitsch Ilko, Tury Károly +, Ulrich József +, Ulrich Vencel   +, 
Ursz Gábor, Vágó István, Venzler József, Verbida József +, Vince Lajos +, Volbrecht 
Ferenc +, Vörös János, Weber Emil +, Wildprat József +, Zaplatic József +, Zelenka 
Ferenc +, Zensuf Mihály, Zitonyerac József, Zsorzs Jeremiás Tódor + és 3 ismeretlen. 

A Bajai temetőben nyugodtak: Csokity Menyhért, Ferró Antal, Gabrics Károly, 
Hamzik József, Holek László csendőr, Huimann János főhadnagy, Juhász György +, 
Kasziba Mátyás +, Kasziba Mihály +, Lichtensteiger Lajos +, Maurer Dezső, Mé-
száros Antal, Mezei Antal, Mukics Károly, Mukits Attila +, Nagy György +, Nagy 
Kanász Imre +, Palinkó Mihály +, Pertics János +, Pertics Péter, Racsmár István +, 
Tumbász János.

A Rókusi temetőben nyugodtak: Berkmann Alajos +, Haupt Ferenc +, Holub 
József, Kovár József +, Kucsera Rudolf +, Létics János, Matkovits Mihály +, Mrazek 
Károly +, Pietch Vencel +, Rajcsics Balázs, Schamal Rudolf +, Stepanek Albert +, 
Szu darevics Benedek dr. +, Tápai Ernő +, Vaiger István +, Walasch Rudolf +, Wawri-
kiw János.

Az izraelita temetőben nyugodtak: Goldmann Hersch +, Güncz Mór,69 Halbrohr 
Adolf,70 Klauber Dezső,71 Nikolsburger Dezső, Pilis Pál, Sándor József,72 Weiss Sámuel.

A szerb temetőben nyugodtak: Aritanovics Sztoján, Arszity Gavrilo Blagoje, 
Barncsics Pál, Budvala Mihály, Czvijanovics Ljubomir +, Csuvajda Iván, Danilovics 
Ilija +, Deák György, Doroszlovacski György, Dungyerov Sebestyén, Goldis Berta-
lan, Hrkalovity Mihály +, Hrnják Dimitár +, Katyánszki Dániel, Krnajski Gyúró, 
Lukics Emil, Marinkovics Zsiván +, Matics Uros +, Miliszavac Bózsó +, Mocilovic 
Emi lián   +, Obrádovics Jován +, Pakala György +, Pántya Tódor +, Petrán Mihály   +, 

 69  Sírja a szabadkai zsidó temető 5. szektorában, annak 21. sorában a 17. sírhely.
 70  Sírja a szabadkai zsidó temető 5. szektorában, annak 18. sorában a 39. sírhely.
 71  Sírja a szabadkai zsidó temető 5. szektorában, annak 21. sorában a 22. sírhely.
 72  Sírja a szabadkai zsidó temető 5. szektorában, annak 16. sorában a 22. sírhely.
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Petrics Miksa, Putnik Tódor, Rauski György +, Rusmir Zsiva, Skrinjaric Stomko, 
Szirbu Szilárd +, Sztojanovics Milán, Topics Jován, Vukmirovity György +.73

1915 novemberének első napjaiban Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsága 
is ülésezett, a legnagyobb fi gyelmet az alispáni beszámoló keltette. Ebben elhangzott, 
hogy a vármegyéből legalább 100 ezren szolgálnak katonaként, és még sokan a hátor-
szágban végeznek hadi szolgáltatást. Az alispán meglátása szerint ez a szám jelentősen 
emelkedni fog, hiszen 1915 őszén már a 43–50 éveseket is sorozták. A munkaerő-
hiányt hadifoglyokkal igyekeztek pótolni: a vármegyében ez idő tájt 9500 fogoly élt 
és dolgozott. A katonai célokra igénybe vett lovak száma meghaladta a 39 ezret, ami 
a vármegyei lóállomány 70–75%-át képezte. A kormány rendelete értelmében Bács-
Bodrogból 105 500 tonna kukoricát kívántak rekvirálni.74

 
1915. november 11-én tartották meg a város rendes közgyűlését. A polgármesteri 
jelentés megkerülhetetlen részét képezte a közegészségügyi állapotok ismertetése, 
tekintettel arra, hogy a hólyagos himlő járványos tendenciát mutatott: októberben 
huszonegy, november első hetében tizenhat újabb megbetegedés jelentkezett.

Indítványozták, hogy a III. hadikölcsön-kiíráson a város egymillió koronáért je-
gyezzen kötvényeket. A közellátás tárgyalása során szóba került, hogy a város híján 
van a burgonyának, de ez ügyben már intézkedtek: 35 vagon krumplit vásároltak. 
A   város részére 500 vagon tűzifát szereztek be.

A képviselők elfogadták az ebtartási szabályrendeletet is. Ennek értelmében a 
város területén egy házőrző kutya után 4, minden többi után pedig évi 10 korona 
adót kellett fi zeti. A tanyákon egy kutya tartása díjmenetes volt, minden többi után 
10-10 korona ebadót kellett fi zetni.75

A közigazgatási bizottság is ugyanazon a napon tartotta ülését, amelyen hasonló 
témák szerepeltek napirenden. Dr. Barta Antal beszámolója szerint a terepen szer-
zett tapasztalatok alapján sokkal több a himlős megbetegedés, mint amennyiről a 
hatóság tud.

Októberben meghalt 140 férfi  és 142 nő, született 101 fi ú és 101 leány – a fogyat-
kozás 80 egyén volt.76

 73  Az eltemetett hősök neveit betűrendben közöljük, a lapban megjelent írásmód szerint. A   név-
jegyzékekben a hadifoglyok is szerepelnek, de nincs feltüntetve, hogy ki melyik haderőhöz 
tartozott. Akiknek a neve után kereszt látható, azok harctéren estek el, vagy harctéren szen-
vedett sebesülés következtében hunytak el. A többiek különféle betegségek áldozatai lettek.

 74  Bács vármegye háborús negyedéve. BH, XIX. évf. 1915. november 7. 508/1915. sz. 3.
 75  Szabadka közegészségügye. BH, XIX. évf. 1915. november 11. 515/1915. sz. 2.
 76  Szabadka közegészségügye. BH, XIX. évf. 1915. november 11. 516/1915. sz. 2.
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A háborús nehézségek közepette Szabadka város kultúráért rajongó polgárai 1915. 
november 18-án örömünnepet ültek: az ideiglenes városi színház megnyitotta kapuit. 
Az 1915. március 11-én leégett színházépület helyett Th ália szentélyét a Pest Szálloda 
nagytermében alakították ki: a színpad és az öltözők mellett elkészült a nézőtér, az 
előcsarnok, a ruhatár és a büfé is.77

1915 novemberében Szabadkán is összeállították a háborús pótadóval sújtott 106 
személy névjegyzékét, akiknek a jövedelme 1914-ben meghaladta a 20 000 koronát. 
A névjegyzék prominensei: Lelbach Gyula, Lelbach János, özv. Manojlovics Sándor-
né, báró Podmaniczky Endre, Schulmann Fülöp, Schwarz Andor, dr. Vojnich Gyula, 
báró Vojnich István, özv. Vojnich Lukácsné, Vojnich Simon, Vermes Károly, Prokesch 
Mihály, Grosz Adolf, Connen Vilmos és Hartmann József.78

Szabadka lakossága komolyan vette a himlőveszélyt, november folyamán 30 ezren ol-
tatták be magukat. Az év folyamán, december 1-jével bezárólag, összesen százegy him-
lős esetet észleltek, közülük huszonketten haltak meg, negyvenketten meggyógyul tak, 
december elején pedig még harmincheten álltak gyógykezelés alatt. 

1915 novemberének folyamán a városban meghalt 118 férfi , valamint 101 nő – 
összesen 219-en. Született 95 fi ú és 98 leány – összesen 193 személy.79

1915 novemberével bezárólag a hősi halottak és az eltűntek száma Szabadkán 469 
volt: 224-en a honvédség, 245-en a közös hadsereg kötelékébe tartoztak. Családi 
állapot szempontjából az elesettek/eltűntek közül 227 nős, 229 nőtlen, 6 özvegy és 
egy elvált volt. Az elesett apák közül 64-en egygyermekesek, 59-en kétgyermekesek, 
34-en háromgyermekesek, 14-en négygyermekesek, 8-nak pedig négynél több gyer-
meke volt: összesen 381 hadiárva maradt. Teljesen árván maradt két gyermek, akiket 
a nagyszülők neveltek – idegen ellátásra egyet sem kellett elhelyezni. A gyermektelen 
családok/özvegyek száma 50 volt. Vagyoni helyzetüket tekintve az elesettek közül 
18 volt vagyonos, 441 pedig vagyontalan. Foglalkozásukat tekintve napszámos vagy 
földműves volt 307, kereskedő 8, iparos 63, tisztviselő vagy hivatalnok 13, míg 38 
elesett katona civilben egyéb foglalkozással kereste kenyerét.80

 77  Az ideiglenes városi színház megnyitása. BH, XIX. évf. 1915. november 19. 528/1915. sz. 
3–4.

 78  A szabadkai gazdagok. BH, XIX. évf. 1915. november 20. 530/1915. sz. 2.
 79  Szabadka közegészségügye. BH, XIX. évf. 1915. december 12. 566/1915. sz. 2.
 80  Szabadka hadi árvái. BH, XIX. évf. 1915. december 12. 566/1915. sz. 3.
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A város hadsegélyező bizottsága 1915. december 27-én tartotta az évi utolsó ülését. 
Az év folyamán a segélyalapban 10 ezer korona gyűlt össze. Az igények felmérését 
követően az a döntés született, hogy a befolyt összegből 190 özvegy, 360 árva és 62 
rokkant nyerhet támogatást.81

A maximális árak be nem tartása miatt több szabadkai is a rendőrbíró elé került. Décsei 
Lipót kereskedő kukoricát, Sugár Manó pedig babot árusított a maximális ár felett: 
büntetésük 15 nap elzárás és 10 korona pénzbírság volt. Vojnich Purcsár Péter gazda 
egy mázsa tengerit próbált értékesíteni 42 koronáért: 5 nap elzárást kapott. A   lap 
szerint „ezek után, hogy nyilvánossá lesz, hogy Szabadkán sem lehet büntetlenül a 
fogyasztók rovására felsrófolni az árakat, aligha kockáztatják meg még egyszer, hogy 
a hatósági árakhoz ne alkalmazkodjanak”.82

A kihágási osztály 1915-ös munkájáról dr. Krizse József rendőrkapitány, az osztály 
vezetője számolt be: a ki- és bejelentkezések száma az év folyamán elérte a 60 ezret. 
Az ügyosztályhoz 4684 feljelentés érkezett, ebből 1520 a bejelentkezés elmulasztása 
miatt. A pénzbüntetésekből 16 650 korona folyt be. A hatóságilag megszabott árak 
túllépése miatt 440 esetben indult eljárás, rekvirált árucikkek elrejtése miatt 250, 
tiltott fegyvertartásért pedig 49 eljárást folytattak.83 

A város pénztárában 1915. december 31-én 160 ezer korona készpénzt könyveltek el. 
Az éves többletkiadás 538 ezer korona volt, amit 42%-os pótadóval tudtak biztosítani.84

A mozgósítás első napjától 1915 végéig az állam hadisegély címén Bács-Bodrog 
vármegyének kiutalt 32 419 000 koronát, Zombornak 699 000, Újvidéknek 702 000, 
Bajának 783 000, Szabadkának pedig 1 892 000 koronát.85 

AZ 1916-OS ESZTENDŐ TÖRTÉNÉSEI

Az élelmiszer-ellátási gondok leküzdése érdekében a kormány országszerte kenyérjegy 
bevezetését rendelte el. Szabadkán a kenyérjegy bevezetését dr. Bíró Károly polgár-
mester felhívásában tették közzé, amelyben az 1916. január 10-ei dátumot jelölték 
meg: ekkor kellett az eddigi lisztutalványokat felváltaniuk az új jegyeknek. A végleges 

 81  Tízezer koronát osztanak fel. BH, XIX. évf. 1915. december 28. 590/1915. sz. 2.
 82  Elzárásra ítélt szabadkai kereskedők. BH, XIX. évf. 1915. december 24. 587/1915. sz. 2.
 83  Érdekes számok. BH, XX. évf. 1916. február 13. 68/1916. sz. 3.
 84  Emelik a pótadót. BH, XX. évf. 1916. január 3. 2/1916. sz. 2.
 85  Harminchat millió hadisegély a megyének. BH, XX. évf. 1916. február 16. 72/1916. sz. 3.
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liszt- és kenyérfogyasztási igazolványok kiállításáig ideiglenes igazolványok voltak 
érvényben.86

A közigazgatási bizottság 1916. február 15-én tartotta ülését, amelyen dr. Barta Antal 
tiszti főorvos számolt be a város januári egészségügyi helyzetéről. Elhangzott, hogy 
január folyamán Tompa-pusztát érintette a himlőjárvány, ahol összesen ötvennégy 
beteget regisztráltak, és szállítottak kórházba. A környéken 5400 személy kapott 
védőoltást, a három itteni állami iskolát a továbbiakig bezárták. A gyermekek között 
a kanyaró ütötte fel fejét: a száznégy fertőzött közül kettő halt meg. A városban elhe-
lyezett katonák között előfordult két hólyagos himlős, öt tífuszos, nyolc orbáncos, 
valamint egy-egy dift ériás és kanyarós eset. Januárban meghalt 136 férfi , valamint 
120 nő – összesen 256 egyén. Született 98 fi ú és 87 leány – összesen 185 személy.87

1916. február 7-én Belgrádból 172 beteg katonát hoztak, akik elvileg nem voltak 
fertőzöttek, de február 9-én két tífuszos eset jelentkezett, később még egy. A fer-
tőzőkórházban ekkor már 160–170 trachomás beteg feküdt: őket áthelyezték a 
Strassburger-telepen lévő kórházba, ahol negyvennapi szigorú zárlat alá kerültek.88 
A három tífuszos páciens közül egy elhunyt. Február végén, március elején összesen 
négy katona betegedett meg járványos agyhártyagyulladásban, közülük kettő meghalt. 
1916 februárja során tiltott kéjelgés miatt a rendőrség előállított harminckilenc nőt, 
közülük tizenhatot gyógykezelésre kellett utalni.
1916 februárjában elhunyt 181 férfi  és 132 nő, született 107 fi ú és 109 leány – a 
népességfogyatkozás 97 fő volt.89 

1916 márciusában Szabadkán már 1150 hadifogoly munkás tartózkodott: részben 
a gazdáknál, részben pedig iparvállalatoknál dolgoztak. A minisztérium újabb 250 
fogoly kiutalását hagyta jóvá, ami a szabadkai gazdák véleménye szerint – a tavaszi 
mezőgazdasági munkák kezdetével – mindenképpen kevésnek fog bizonyulni.90

Az új rendelet értelmében 1916 márciusának közepétől a vendéglátóipari létesít-
ményeknek legkésőbb éjfél után egy órakor be kellett zárniuk.91 

 86  Intézkedések a kenyérjegy életbe léptetéséről. BH, XX. évf. 1916. január 5. 5/1916. sz. 1.
 87  Szabadka közegészségügye január hóban. BH, XX. évf. 1916. február 15. 71/1916. sz. 3.
 88  Belgrádból behurcolt kiütéses tífusz. BH, XX. évf. 1916. február 16. 72/1916. sz. 2.
 89  Szabadka közegészségügyi állapota. BH, XX. évf. 1916. március 11. 116/1916. sz. 3.
 90  Kevés lesz Szabadkán a hadifogoly. Uo.
 91  Az első záróra. BH, XX. évf. 1916. március 17. 126/1916. sz. 1.
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Nagyjából ugyanebben az időben a szabadkai gimnázium, valamint a felső ke-
reskedelmi iskola vezetősége is úgy döntött, hogy diákjaikat eltiltják a színház- és 
mozilátogatástól. A lap így kommentálta a jelenséget:

„Ma, amikor az ötödik középiskolások egy része már alkalmas, hogy a hazáért 
meghaljon, nem találtatik alkalmasnak arra, hogy kulturális vonatkozású 
helyekre járjon. Amikor a háború a gyermekeket férfi akká avatja, a katedrális 
erkölcs visszaszorítja a legártatlanabb szórakozástól, nehogy megromoljon.”92

A szabadkai Villamos Világítási és Vasút Részvénytársaság az 1916. március 25-én 
megtartott igazgatósági ülésén áremelésekről döntött, arra hivatkozva, hogy a háborús 
állapotok miatt jelentősen emelkedett a szén és az olaj beszerzési ára. Egy hektowatt 
villanyáram árát 7,5-ről 9 fi llérre emelték. Emelkedtek a villamos viteldíjai is, de újítás 
gyanánt bevezették az olcsó munkásjegyet, amely reggel 7-ig volt érvényes.93 A városi 
tanács nem tartotta indokoltnak a bejelentett áremeléseket, ezért arról döntöttek, 
hogy fellebbeznek a kereskedelemügyi miniszternél. Arról is döntés született, hogy 
a gázgyár koncesszióját felmondják, és 1917-től az üzemet saját kezelésbe veszik.94

Szabadka polgári társadalmának egyik legjelentősebb gyülekezete, a Magyar Asztaltár-
saság 1916. március 26-án tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen elnökké dr. Krizse 
József rendőrkapitányt választották.95

Szabadka város törvényhatósági bizottságának rendes közgyűlését 1916. március 30-án 
tartották. A polgármester jelentése szerint a cs. és kir. 86. gyalogezred katonái elesett 
bajtársaik özvegyei és árvái részére 2000 koronát gyűjtöttek, és azt hozzá juttatták el. 

A kárpáti falvak újjáépítésére 120 890 korona gyűlt össze, amit az illetékes országos 
bizottsághoz eljuttattak. 

A városban már tíz gyógyszertár működött, így a tizenegyedik megnyitását nem 
hagyták jóvá. 

A testület döntött arról, hogy Palicsfürdő vendégszobáinak árait az elkövetkező 
szezonra – az eddigi árakhoz viszonyítva – 20%-kal felemeli.96 Ennek értelmében a 

 92  Eltiltották a diákokat a mozitól és a színháztól. BH, XX. évf. 1916. március 21. 131/1916. sz. 3.
 93  Drágább lesz a villamos áram és a villamos vasút. BH, XX. évf. 1916. március 25. 139/1916. sz. 1.
 94  A villamos társaság és a tanács harca. BH, XX. évf. 1916. március 29. 144/1916. sz. 2. A   gáz-

gyár megváltása. BH, XX. évf. 1916. március 30. 145/1916. sz. 2.
 95  A Magyar Asztaltársaság tisztújítása. BH, XX. évf. 1916. március 27. 140/1916. sz. 2.
 96  Szabadka közgyűlése. BH, XX. évf. 1916. március 30. 146/1916. sz. 2.
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legdrágább fürdőár – két márványkádas I. osztályú meleg fürdő ruhaneművel (lepedő 
és törülköző) – 3 korona volt. A csónakhasználat óránként – a vízi jármű fajtájától 
függően – 1,20 és 4 korona között mozgott. A napi szobaárak – a minőségétől, fő-, 
elő- vagy utószezontól függően – meglehetősen széles skálán, 1,30 és 7,50 korona 
között mozogtak.97 

A háborús helyzetben akadtak olyanok, akik kihasználva az emberek hiszékenységét, 
szélhámossággal pénzt csaltak ki polgártársaiktól. 1916. március 29-én egy katonai 
járőr letartóztatta Bisztriczky János gyalogost, aki katonaszökevényként már hét 
hónapja bolyongott a környéken. Őrmesternek kiadva magát azzal hitegetett szabad-
ságolt katonákat, hogy – pénzért cserébe – képes felmentést kijárni. Ez természetesen 
teljes mértékben hazugság volt.98

1916 tavaszán országszerte hús- és zsírhiány ütötte fel a fejét. A hentesek vonakodtak 
maximalizált áron sertéshúst, szalonnát és zsírt áruba bocsátani, mert az élő sertés 
ára olyan magas volt, hogy csak veszteséggel tehették ezt. Némely városokban már 
hús-, illetve zsírutalványok kerültek bevezetésre. 1916 áprilisának közepén Szabadka 
csupán 2,6 tonna zsírtartalékkal rendelkezett.99

1916 márciusában Szabadkán nem fordultak elő olyan járványos megbetegedések, 
amelyek a háborús állapotokhoz voltak köthetők. Ebben a hónapban a járványkór-
házban nyolc himlős, két kiütéses tífuszos, valamint két agyhártyagyulladásos katonát 
ápoltak – március 29-ével bezárólag valamennyien gyógyultan távoztak. 

Március folyamán a városban meghalt 177 férfi  és 137 nő, született 98 fi ú és 107 
leány. Ennek alapján a fogyatkozás összesen 109 fő volt.100

Az elpusztult kárpáti falvak újjáépítésére átutalt közel 121 ezer koronát Laborcfő 
(Zemplén vm., ma: Habura, Szlovákia) község újbóli felépítésére kívánták fordítani. 
Ez abból a köszönőlevélből derült ki, amelyet gróf Khuen-Héderváry Károly intézett 
a polgármesterhez. A település főutcáját Szabadkáról kívánták elnevezni. A szabadka-
iak a magyar nyelv elsajátításában legjobb eredményt felmutató laborcfői gyermekek 
számára külön ösztöndíjat alapítottak.101

 97  A megdrágult Palics. BH, XX. évf. 1916. április 4. 153/1916. sz. 2.
 98  Elfogták a szélhámos őrmestert. BH, XX. évf. 1916. március 30. 146/1916. sz. 3.
 99  Zsírhiány Szabadkán és mindenütt. BH, XX. évf. 1916. április 9. 163/1916. sz. 2.
 100  A háborús járványok teljesen megszűntek. BH, XX. évf. 1916. április 13. 170/1916. sz. 1.
 101  Elismerés a városnak. BH, XX. évf. 1916. április 18. 178/1916. sz. 1–2.
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Az élelmiszerárak a háború előttiekhez viszonyítva az egekbe szöktek. Ráadásul 
több élelmiszercikk a magas árak ellenére sem volt beszerezhető, virágzott a fekete-
kereskedelem. 1914 augusztusában 1 kg I. osztályú marhahús 1,80 koronába, 1916 
áprilisában 7 koronába került, míg 1 kg I. osztályú sertéshús 1,84, illetve 6 koronába. 
1 kg füstölt szalonna 1,80 – 8 korona, 1 kg sertészsír 1,44 – 8 korona, 1 kg 0-s liszt 
0,44 – 0,88 korona, 1 kg fehér kenyér 0,36 – 0,84 korona, 1 kg kávé 4 – 14 korona, 
1 kg bors 3 – 20 korona, 1 kg paprika 3 – 10 korona.102

1916. április 26-án dr. Bíró Károly udvari tanácsos, polgármester a Bácskai Hírlap 
címlapján közzétett felhívásában fordult a város polgáraihoz, a IV. hadikölcsön jegy-
zésére buzdította őket:

„Katonáink érc-falként állnak az ellenség hadaival szemben, az ellenséges se-
regek bősz támadása visszapattan az ércfalon, más eszközökhöz folyamodnak 
tehát, hogy céljukat elérhessék. Gazdaságilag akarnak bennünket lehetetlenné 
tenni. Ezt a harcot nekünk, itthon maradottaknak kell megvívnunk! […] 
Felhívlak benneteket, jegyezzen mindenki anyagi tehetségéhez mérten a ne-
gyedik hadikölcsönből! A gazdagok ezreiket, a szegények fi lléreiket hozzák 
a Haza oltárára. Szegődjetek be a szent ügy apostolainak, hirdessétek az igét 
és ott, ahol szükséges fi gyelmeztessétek, s beszéljétek rá polgártársaitokat a 
Haza iránti kötelesség teljesítésére.”103 

A hadiadót 1916-ban is kivetették azokra a polgárokra, akiknek jövedelme meghaladta 
a 20 000 koronát. Szabadkán 165 ilyen adózót írtak össze, akikre összesen 376 000 
korona háborús adó befi zetését rótták ki.104

1916 júniusában a város közegészségügyi állapota kedvező volt. Az itt ápolt katonák 
között egy roncsoló torokgyulladásos, két vérhasos, három-három orbáncos és has-
tífuszos, valamint két hólyagos himlős eset fordult elő. Bács-Bodrog vármegye 11 
községében összesen huszonhét hólyagos himlős esetet regisztráltak.

Fokozottan ellenőrizték a kéjnőket is: tiltott kéjelgés miatt előállítottak ötvenhét 
nőt, akik közül negyvenhét nemi betegségben szenvedett.

Élve született 71 fi ú és 96 leány, összesen 167 egyén. Halva és 9 hónapon alul 7 
született.

 102  Az élelmiszerek árai a háború előtt és most. BH, XX. évf. 1916. április 25. 188/1916. sz. 3.
 103  Polgártársak! BH, XX. évf. 1916. április 27. 191/1916. sz. 1.
 104  Az új milliomosok adója. BH, XX. évf. 1916. július 5. 302/1916. sz. 2.
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Elhunyt 0–1 évig 64, 1–7 évig 33, 7 éven felül 122. Az elhaltak közül hősi halott 
volt 20: 12 helybeli és 8 idegen illetőségű. Az összes elhaltak közül 189 volt helybeli, 
30 pedig idegen illetőségű. A népességfogyatkozás 22 fő volt.105

Az időjárás július elején kedvezett a gabonatermésnek: a búza-, a rozs- és az árpatermés 
Szabadka környékén közepesnek ígérkezett, az aratás időben megtörtént, kezdetét 
vette a cséplés. A kukoricatermés nem mutatkozott ennyire jónak: megmunkálása 
nem volt hiánytalan, sok volt a silány tábla, és a drótféreg jelenléte is látszott. A bur-
gonyatermés jónak ígérkezett.106

Az aratásban a hadifoglyokon és a katonákon kívül százötven elítélt is részt vett, 
akik őrizet mellett dolgoztak. Az őrség éberségét kijátszva azonban két elítélt, Lintner 
Lajos – aki magát huszár ezredesnek kiadva követett el szélhámosságokat – és Nagy 
Barna József megszökött Vincze Dániel földbirtokos tanyájáról.107

1916. július közepén a városi tanács megállapította a húsárakat: 1 kg sertéshús 7,60 
koronába, 1 kg olvasztott disznózsír 8,52 koronába, 1 kg nyers szalonna 7,60 koro-
nába, 1 kg füstölt sonka 8,56 koronába, 1 kg főtt sonka (csont nélkül) 12 koronába, 
1 kg füstölt kolbász pedig 8,86 koronába került.108

A Bácskai Hírlap 1916. július 14-ei száma beszámolót közölt a Vöröskereszt Egylet 
Bács-Bodrog vármegyei választmányának 1914–15-ös tevékenységéről. Az egylet 
1914. október 5-én alakult meg, elnöke Scultéty Ferenc, Bács-Bodrog vm. alispánja, 
női társelnöke dr.  Molnár Károlyné, alelnök dr.  Szabovljevits Dusán, női alelnök 
dr. Deák Béláné, titkár pedig Kleiner Lajos vármegyei árvaszéki elnökhelyettes volt. 
1915 végéig vármegyeszerte 106 fi ókegylet alakult 226 alapító, 438 örökös rendes, 
9659 évdíjas rendes, valamint 811 rendkívüli taggal – összesen 11 134 tagja volt. 
A   fi ókegyletek összesen 183 650 korona vagyonnal rendelkeztek.

Az egylet kisegítő hadikórházakat működtetett a vármegye 40 településén: Adán, 
Apatinban, Bajmokon, Bajsán, Bácson, Bácsföldváron, Bácskeresztúron, Bácsordason, 
Bácskossuthfalván, Bácsszentivánon, Bezdánban, Bulkeszin, Csantavéren, Garán, 
Hódságon, Jánoshalmán, Katymáron, Kishegyesen, Kisszálláson, Kucorán, Kúlán, 
Martonoson, Militicsen, Moholon, Nádalján, Ókéren, Óverbászon, Pacséron, Pari-
páson, Péterrévén, Pincéden, Szeghegyen, Szentfülöpön, Szilbereken, Temerinben, 

 105  Szabadka közegészségügye. BH, XX. évf. 1916. július 11. 312/1916. sz. 2.
 106  A szabadkai termés. BH, XX. évf. 1916. július 12. 313/1916. sz. 2.
 107  Megszökött két fegyenc. BH, XX. évf. 1916. július 12. 313/1916. sz. 3.
 108  A sertés hús, sertés részek és zsír maximális árai. BH, XX. évf. 1916. július 13. 316/1916. sz. 2.
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Topolyán, Újverbászon, Vajszkán, Magyarkanizsán és Zentán. Ezekben a hadikór-
házakban összesen 2529 ágyat rendeztek be. Összesen 13  896 pácienst ápoltak, a 
betegnapok száma 401 433. A vármegyei választmány 50 ágyas szabadkai kórházában 
462 pácienst ápoltak, összesen 14 851 betegnappal.109

1916. július 14-én a szabadkai Szent Rókus-templom harangjai ünnepélyes keretek 
között „vonultak hadba”. A harangokat a fegyvergyárakban beolvasztották, és ágyúkat 
öntöttek belőlük. „Megható elgondolni, hogy a harangok, amelyek érces szavához 
annyi áhítatos érzés fűződött, haragos morgású és gyilkos erejű fegyverek lesznek” – 
írta a lap.110 Hamarosan sorra kerültek a többi szabadkai templom – a Szent György, 
a Ferenc-rendiek, a szerb templom és a Szent Teréz – harangjai is.111

Az 1916-os búzatermésből őrölt liszt árát rendeletben szabályozták. Ennek értelmé-
ben Szabadkán, Újvidéken, Baján, Zomborban és Bács-Bodrog vármegyében 100 kg 
fi nomliszt árát 95 koronában, a kenyérliszt árát 40,70 koronában határozták meg. Sza-
badka lisztellátása az új árak ellenére is meglehetősen bizonytalan és elégtelen volt.112

 
1916 júliusának végén megalakult a szabadkai hősök temetőjét építő bizottság, 

melynek elnöke Th irry Géza ezredes, állomásparancsnok lett. Az elsődleges számítások 
szerint a három temetőben – a Zentai úti katolikus, a szerb és izraelita temetőben – az 
emlékművek megépítéséhez 50 000 koronára volt szükség. A Zentai úti temető hősi 
parcelláját tervezték a legnagyobbra – hiszen ebben már ekkor 280 elhunyt katona 
nyugodott –, modelljét Tisch Joachim mérnök főhadnagy terve alapján Salgó Jenő 
szobrász dolgozta ki.113

Szabadkának, az ország harmadik legnépesebb és egyes adatok szerint leggazdagabb 
városának még 1916-ban sem volt kiépített városi vízvezeték-hálózata. Csupán egyet-
len vezeték létezett, amely a MÁV tulajdonában volt. Ez a Fő tér, a Kossuth utca, 
valamint a Terézia park locsolására szolgált, illetve a vasúttársaság azért bocsátotta 
a város rendelkezésére, hogy egy esetleges tűzvész esetén legyen mihez nyúlni. 1916 
augusztusában, a nyár kellős közepén a MÁV úgy döntött, hogy a várost nem segítheti 
ki tovább vízzel, mert azt nélkülözni nem tudja.114

 109  A Bács megyei Vöröskereszt háborús munkája. BH, XX. évf. 1916. július 14. 317/1916. sz. 3.
 110  A frontra mennek a Rókus harangjai. BH, 1916. július 14. XX. évf. 318/1916. sz. 2.
 111  Bevonul Szabadka nagyharangja. BH, 1916. július 20. XX. évf. 328/1916. sz. 1.
 112  Az új lisztárak. BH, XX. évf. 1916. július 21. 330/1916. sz. 2. Szabadkán nincs liszt. BH, 

XX. évf. 1916. július 22. 332/1916. sz. 2–3.
 113  Szabadkai hősök temetője. BH, XX. évf. 1916. július 26. 338/1916. sz. 2.
 114  Vízínség Szabadkán. BH, XX. évf. 1916. augusztus 2. 350/1916. sz. 3.
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A hadügyminisztérium közlése szerint 1916 közepén a Monarchiában egymillió ha-
difogoly raboskodott. A foglyok ellátása naponta 90 fi llérbe, évi 320 millió koronába 
került. Az őrszemélyzet ellátása és zsoldja évente 90 millióba került. A foglyok ruha- és 
ágyneműjére évente 130 milliót kellett költeni, egyéb szükségleteikre további 20 mil-
liót. A fogolytáborok fenntartására évente 300  millió koronát fordítottak. Ennek 
alapján a hadifoglyok tartása évente 860 millió korona költséggel járt. A költségek 
egy része megtérült, mivel 400 ezer fogoly dolgozott napi 3 koronáért, ami évi 200 
munkanappal számítva 360 millió korona jövedelmet jelentett.

A közlemény szerint az orosz hadifoglyok jólelkű, munkaszerető emberek voltak, 
akiket mindenre lehetett alkalmazni. A szerbekről azt állították, hogy az oroszoknál 
nagyobb igényűek, és zavargásokra hajlamosak. Minden kérdésben szolidárisak, kö-
veteléseikkel együttesen léptek fel, ezért munkára csak szigorú felügyelettel lehetett 
őket alkalmazni.115

A hadba vonultak rászoruló hozzátartozói államsegélyben részesültek. Szabadkán a 
háború kezdetétől 1916. március 31-ével bezárólag 7424 hadba vonult után 22 823 
hozzátartozó – a város lakosságának közel negyede – kapta ezt a juttatást. 

A 7424 hadba vonult közül a civil életben 4692 napszámos, 805 önálló iparos, 
621 iparosnál alkalmazott, 102 önálló kereskedő, 222 kereskedelmi alkalmazott, 
117 önálló egyéb foglalkozású, 754 egyéb foglalkozásúnál alkalmazott, valamint 
111 hivatalnok volt.

A 22 823 ellátott személy közül 6222 a hadba vonult felesége, 1472 szülője vagy 
nagyszülője, 405 a testvére, 9320 a 8 éven aluli gyermeke, 5404 pedig a 8 éven felüli 
gyermeke volt. Ezenfelül még 2780 fő részesült lakbérsegélyben.

1914. december 31-éig államsegély címén Szabadkán 525 913,45 koronát fi zet-
tek ki. 1915 során 2 212 794,69 koronát, 1916-ban – március 31-ével bezárólag – 
692 197,99 koronát folyósítottak, vagyis a háború kezdetétől összesen 3 430 906,13 
koronát.116 

A nagy fokú drágulás nemcsak az élelmiszercikkekre, hanem az ipari termékekre is 
jellemző volt: egyesek ára 1916 második felében a háború előttinek a többszörösére 
emelkedett. A pamut métere a háborút megelőzően 2 korona, 1916-ban 10 korona 
volt, a gyapjúszövet métere 8–10, 1916-ban 40–60 korona között mozgott. Egy jobb 

 115  Mibe kerülnek a Monarchiának a hadifoglyok? BH, XX. évf. 1916. augusztus 5. 355/1916. 
sz. 3.

 116  Mennyi hadisegélyt osztottak ki Szabadkán két esztendő alatt. BH, XX. évf. 1916. augusztus 
5. 356/1916. sz. 2.
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minőségű férfi öltönyért a háború előtt 40, 1916-ban 100–120 koronát kellett fi zetni, 
egy pár cipőért 10–20 helyett 50–60-at.117 

A szabadkai iparostanonc-iskolának – amelynek igazgatója Zatskó Alajos volt – az 
1915/16-os iskolaévben 533 növendéke volt: 446 fi ú és 87 lány. Ez az előző tanévhez 
képest 66 diákkal (61+5) volt kevesebb. Legtöbben fém- vagy bőriparosnak, illetve női 
szabónak tanultak. A tantestület az igazgatón kívül 22 tagból állt: 15 férfi  és 7 nő.118

1916 júliusában a szabadkai közegészségügyi állapotok jók voltak: járványos megbete-
gedés nem fordult elő, heveny fertőző betegségek is csak csekély számban. Bács-Bodrog 
vármegye hat községében összesen tizenegy hólyagos himlős esetet tapasztaltak. 

A város területén működő vendéglők és kocsmák vizsgálata során, négy kivételével, 
köztisztasági szempontból nem volt kifogás. A razziák során huszonhét nőt állítottak 
elő tiltott kéjelgés miatt, akik közül tizennyolcat nemi betegség miatt kórházba utaltak. 
A bordélyházakban tizenhárom vizsgálatot tartottak, amelyek során nyolcvan–kilenc-
ven kéjnőt vizsgált meg az orvos: huszonhármat nemi betegséggel utaltak kórházba.

1916 júliusában élve született 109 fi ú és 96 leány, összesen 205 fő. Meghalt 120 férfi  
és 94 nő, összesen 214 fő. A Szabadkán ápolt sebesült katonák közül négy halt hősi 
halált. A júliusban elhaltak közül 189 szabadkai, 21 pedig idegen illetőségű volt.119

Románia 1916. augusztus 27-én támadást indított az Osztrák–Magyar Monarchia 
ellen. A román csapatok előrenyomulása 1916. szeptember 18-áig folyamatos volt, 
aminek során elfoglalták Erdély egyes részeit. A háború menetében az 1916. szeptem-
ber 26–27-én vívott nagyszebeni csata, valamint az október 7-e és 9-e között vívott 
brassói ütközet hozott fordulatot: az egyesített osztrák–magyar és német erők súlyos 
vereséget mértek a román csapatokra.

Szabadkán 1916. augusztus 31-én jelent meg az erdélyi menekültek első nagyobb 
csoportja: zömmel a brassói Klotild Műtrágyagyár Részvénytársaság munkásai és 
családtagjai. Őket a részvénytársaság budapesti igazgatósága irányította ide, hiszen a 
Klotild Szabadkán is üzemet működtetett.120

1916. szeptember 2-án nyolc, erdélyi menekültekkel teli vonat haladt keresztül 
Szabadkán, hozzávetőlegesen nyolcezer fő, zömmel csíkiek és gyergyóiak. Itt csak 
rövid ideig, egy-két óráig tartózkodtak: a vasútállomásom teát, levest, kenyeret, a 
gyermekeknek tejet osztottak.121 Ez a tendencia a következő napokban is folyta-

 117  A háborús drágaság. BH, XX. évf. 1916. augusztus 9. 361/1916. sz. 2–3.
 118  A szabadkai iparos tanonciskola működése. BH, XX. évf. 1916. augusztus 9. 361/1916. sz. 3.
 119  Javult Szabadka közegészségügye. BH, XX. évf. 1916. augusztus 11. 366/1916. sz. 1–2.
 120  Brassói menekültek Szabadkán. BH, XX. évf. 1916. szeptember 1. 399/1916. sz. 3.
 121  Erdélyi menekülők Szabadkán. BH, XX. évf. 1916. szeptember 2. 402/1916. sz. 2.
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tódott: naponta ezrek haladtak keresztül a városon.122 Az első elképzelések szerint 
Szabadkán is néhány ezer menekültet kívántak elhelyezni, de ezt a belügyminiszter 
megváltoztatta, mivel a város a vasúti fővonalon feküdt, és a katonaság már amúgy 
is jócskán igénybe vette. Bács-Bodrog vármegye községeiben és városaiban Szeben 
megyei menekülteket helyeztek el: a főispán és a tisztviselőkar egy része Zomborba 
került.123 A menekültek szívélyes pécsi fogadtatásáról a Pécsi Napló is megemlékezett, 
egyben összehasonlította az egyes városok viszonyulását:

„Előkelő asszonyok ismert jótékonysági gárdájukkal párolgó, zamatos teával 
várakoztak az érkezőkre, amelyhez bőven adagoltak mindent, hogy az ízle-
tes és üdítő is legyen a menekülteknek, akik legutóbb előző este Szabadkán 
részesültek olyan ellátásban, melytől olyannyira el voltak ragadtatva, mint 
amennyire panaszosan említették, hogy Aradon a menekült vonatok nagy 
torlódása miatt alig, Gyulafehérváron pedig 48 órán át éppenséggel semmiféle 
ellátásban nem részesültek.”124

Az erdélyi menekültek javára 1916. szeptember 10-én jótékonysági futballmérkő-
zést szerveztek, amelyen a Szabadkai Sportegylet és a Szegedi Atlétikai Klub csapott 
össze: a mérkőzést 3:2-re a szabadkaiak nyerték meg.125

1916 szeptemberének közepén 641 menekültet helyeztek el Szabadkán, akik Bras-
sóból, Petrozsényből és más városokból érkeztek. A műtrágyagyárban a vállalat brassói 
munkásainak és családtagjainak 140 fős csoportja kapott elhelyezést.126 A   menekültek 
száma szeptember végén 768 főt tett ki.127

1916 októberének közepén – miután az osztrák–magyar és német csapatok a román 
hadsereget kiűzték Erdélyből – megkezdődött a menekültek visszatelepülése. Szabad-
kán feloszlott az a bizottság, amely dr. Hoff mann Kálmán gazdasági tanácsossal az élén 
a menekültek ellátásával volt megbízva. Dr. Hoff mann beszámolója szerint a bizottság 
tevékenységére 27 867,50 korona folyt be: ebből október közepéig 13 123,94 koronát 
költöttek el, a fennmaradt összeget pedig a visszatérés során felmerülő kiadások fe-
dezésére kívánták felhasználni.128 A menekülteknek, akik még nyáron, augusztusban 

 122  A menekülők vonata. BH, XX. évf. 1916. szeptember 3. 403/1916. sz. 3–4.
 123  A menekültek ügye. BH, XX. évf. 1916. szeptember 6. 408/1916. sz. 3.
 124  Szabadka és a menekültek. BH, XX. évf. 1916. szeptember 7. 410/1916. sz. 1.
 125  Futballmérkőzés az erdélyi menekültek javára. BH, XX. évf. 1916. szeptember 11. 414/1916. 

sz. 3.
 126  641 erdélyi menekült van Szabadkán. BH, XX. évf. 1916. szeptember 20. 430/1916. sz. 2.
 127  Az erdélyi menekültek elhelyezése. BH, XX. évf. 1916. szeptember 29. 446/1916. sz. 1.
 128  Az erdélyi menekülteket fogadó bizottság feloszlott. BH, XX. évf. 1916. október 17. 476/1916. 

sz. 2.
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keltek útra, az ősz és az ezzel járó hűvösebb időjárás következtében meleg ruhára volt 
szükségük. Dr. Hoff mann kéréssel fordult a szabadkaiakhoz, hogy nélkülözhető téli 
ruhadarabjaikat ajánlják fel a nemes cél érdekében.129

 
Az 1916. évre is összeállították azok névjegyzékét, akiknek jövedelme meghaladta 
a 20 000 koronát: 150 személy került rá, akiktől hadiadó címén 287 262,11 korona 
befi zetését várták.130

Az 1916. szeptember 28-án megtartott közgyűlés egyik legfontosabb témája a közel-
látás volt. 1916-ra a Haditermény Részvénytársaság havi 21 vagon lisztet hagyott jóvá 
a városnak, ami az 1915-ös havi 16 vagonhoz képest jelentős növekedésnek számított, 
noha a valós szükséglet havi 34 vagon lett volna.

Lisztjegyet 6540 család, vagyis 26 ezer személy kapott. A város 80 sertést szerzett 
be és hizlalt, amelyekből 1916 októberétől heti négyet vágtak le. A húst a városi 
hússzékben, a maximális árnál lényegesen olcsóbban, kilónként 9 helyett 7 koronáért 
árusították.131 Az a visszás helyzet állt azonban elő, hogy a vásárlók a zsírt vitték, a 
húst viszont nem.132

A lakosság szükségleteinek kielégítésére kávét, sajtot, gyufát és szappant is beszer-
zett a város.

A polgármester bejelentette, hogy a tisztviselők mandátuma 1914-ben lejárt, és – 
mivel a háború elhúzódott – szükségessé vált a tisztújítás.

Az ülésen szó esett a katonatemetők rendezéséről is, amiről Váli Gyula mérnök 
tartott beszámolót. A számítások szerint a Zentai úti temető elkészítése 138  ezer 
koronába, a szerb temetőé 12 931, a zsidó temetőé pedig 3779 koronába került volna. 
Ebből az anyag 83 ezer, míg a munkadíj – amit a katonaság ad – 71 ezer koronát tett 
ki. A tanács javaslata szerint – amelyet a közgyűlés el is fogadott – a háború idején az 
egyes síremlékek felállítását, valamint a kertészeti munkákat szándékozták elvégezni, 
míg a főkapu és a kerítés kiépítését a háború utáni időszakra halasztották.133

1916 októberében bérbe adták a városi földjeit. A bajmoki földek kat. holdja 150–170 
koronáért, a csantavéri földek – hozzávetőlegesen 1700 kat. hold – holdanként átlago-
san 237,50 koronáért találtak egy évre bérlőre: korábban ezek holdanként csak 80–100 
koronát jövedelmeztek. A befolyó bérletek tekintélyes bevételt jelentettek a városnak.134 

 129  Ruhát és cipőt a menekülteknek. BH, XX. évf. 1916. október 24. 487/1916. sz. 3.
 130  A szabadkai milliomosok. BH, XX. évf. 1916. szeptember 15. 422/1916. sz. 3.
 131  Megszólalt az éhes város. BH, XX. évf. 1916. szeptember 28. 444/1916. sz. 2–3.
 132  Nem kell a hét koronás hús. BH, XX. évf. 1916. október 3. 452/1916. sz. 1.
 133  Megszólalt az éhes város. BH, XX. évf. 1916. szeptember 28. 444/1916. sz. 2–3.
 134  A város földjei. BH, XX. évf. 1916. október 6. 458/1916. sz. 2.
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1916 szeptemberében a nagy tömegben átvonuló erdélyi menekültek jelenléte ellenére 
a város egészségügyi helyzete kedvező volt. A menekültek ellátására a vasútállomáson 
álladó orvosi ügyeletet tartottak. 

Szeptember végén, október elején a m. kir. 6. honvéd pótzászlóalj Majsai úti és Zom-
bori úti laktanyájában is vörheny (skarlát) ütötte fel a fejét: a kilenc megbetegedett 
honvédet kórházba szállították, a többi háromszázat pedig karanténba helyezték – a 
megfi gyelés alatt újabb megbetegedés nem fordult elő.

Szeptember folyamán a városban született 86 fi ú és 91 leány. Elhunyt 119 férfi  és 
97 nő – közülük 200 volt szabadkai, 16 pedig idegen illetőségű.135

A háborús konjunktúra Szabadkán is érezhető volt. 1916 első kilenc hónapja alatt az 
ingatlanok átírási összege – amely az államhoz vándorolt – 501 394 koronát tett ki: 
ez 240 ezer koronával volt több az előző év arányos időszakában befolyt összegnél. 
„A   mindennapi élet itt Szabadkán olyan mederben hömpölyög, a rohanó meggazdagodás 
olyan ördögi táncot jár, hogy a béke idején nem ismerünk önmagunkra…” – jegyezte meg 
a lap. Ékes példája volt ennek a Raichle-palota136 adásvétele: Fekete Dénes szabadkai 
rőföskereskedő a Délvidéki Közgazdasági Banktól 160 ezer koronáért akarta megvenni 
a palota egy részét, amelyhez a Lloyd irodája mellett két kisebb lakás is tartozott.137 
Fekete Dénes pályafutásának a lap külön cikket szentelt, amelynek a végén megjegyzi: 
„…Fekete Dénest soha nem hívták Schwartznak. Sok Fekete Dénes van Szabadkán, akit 
nem hívtak Gelbnek, Grünn-nek, Weissnek és mindezeket a szabadkai bunyevácság, 
amely meggyőződött és sokszor jogos ellenszenvvel van a merkantil elemek iránt, igen 
szereti. Amint a szabadkai bunyevácok szeretik és kedvelik Fekete Dénest, a nemes Raichle 
palota új tulajdonosát.”138 Alig néhány nappal később bombaként robbant a hír, hogy 
a Raichle-palota beharangozott adásvételéből nem lett semmi!139

1916. október 15-én a szegedi katonai repülőtér pilótáinak közreműködésével, a 
Szabadkai Sportegylet szervezésében repülőnapot tartottak Szabadkán. A légi bemu-
tatót követően a szegedi és a szabadkai labdarúgócsapat mérkőzött meg egymással, 
a találkozó 2:2-es döntetlennel végződött.140 A rendezvény tiszta bevételét – 1201 
koronát – az erdélyi menekültek javára fordították.141

 135  Szabadka közegészségügye. BH, XX. évf. 1916. október 11. 466/1916. sz. 2–3.
 136  A Raichle J. Ferenc (Apatin, 1869 – Budapest, 1960) magyar építész által 1903-ban emelt 

szecessziós családi palota. 
 137  Palotát vett egy szabadkai kereskedő. BH, XX. évf. 1916. október 13. 469/1916. sz. 3.
 138  Fekete Dénes, Szabadka Cézárja. BH, XX. évf. 1916. október 14. 472/1916. sz. 3.
 139  A Raichle palota sorsa. BH, XX. évf. 1916. október 19. 479/1916. sz. 2.
 140  A Szabadkai Sport Egylet repülőnapja. BH, XX. évf. 1916. október 16. 474/1916. sz. 2.
 141  A repülőnap eredménye. BH, XX. évf. 1916. október 24. 488/1916. sz. 2.
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Az 1916 októberének közepén nyilvánosságra hozott adatok alapján a városban 6917 
család, illetve 25 697 személy vette igénybe a liszt- és kenyérjegyeket: a garantált liszt-
mennyiség alapján az évi szükségletük 263,5 vagon lisztből volt kielégíthető. A   köz-
kórház, a gyermekmenhely és a szegényház esetében, amely intézményekben 1100 
igénylőt kellett ellátni, évente 9,5 vagon lisztre volt szükség. A vasúti vendéglőnek évi 
5, a többi vendéglőnek és cukrászdának évente további 12 vagon lisztre volt szüksége. 
Mindent összevetve a város szükségleteinek kielégítésére évi 289 vagon liszt kellett. 

Kimutatás készült arról, hogy a város egyes negyedeiben hány család, illetve hány 
személy fogyasztotta a városi lisztet. Az I. körben 574 család/2261 egyén, a II. körben 
és a szőlőkben 1928/7544, a III. körben 702/2481, a IV. körben 470/1697, az V. 
körben 909/2952, a VI. körben 900/2346, a VII. körben 473/1905, a VIII. körben 
370/2127, a külterületeken és Palicson pedig további 1366 személy.142

1916 novemberének közepén báró Kürthy Lajosnak, a Közélelmezési Hivatal elnö-
kének utasítására – a legnagyobb takarékosságra hivatkozva – a város a havi 21 vagon 
lisztet sem kapta meg, hanem csupán 10,5-et!143 Később az általános elégedetlenség 
és fellebbezések következtében ezt módosították.144

De nem csak a liszttel volt gond, több élelmiszer- és iparcikkben is hiány mutat-
kozott: 1916 novemberének végén a szabadkai polgároknak fejenként és havonként 
mindössze 1  kg cukor jutott.145 Hamarosan forgalomba kerültek a cukorjegyek, 
megjelenésük azonban korántsem biztosította, hogy értük a vásárlók cukrot is kapni 
fognak.146

Petróleumból sem álltak kellő készletek a lakosság rendelkezésére, emiatt a polgárok 
elégedetlenkedtek.147 A petróleumhiány is lehetőséget adott a spekulánsoknak arra, 
hogy drágítással, árurejtegetéssel jogtalan haszonra tegyenek szert, amit a rendőrha-
tóság igyekezett megakadályozni. Ilyen ügybe keveredett egy tekintélyes szabadkai 
kereskedő, Sugár Manó felesége, akit büntetésül 30 napi elzárásra, valamint 2000 
korona pénzbüntetésre ítéltek.148 

Hamarosan megjelentek a petróleumjegyek: fejenként és havonként 1 liter pet-
róleum járt.149

 142  A város lakosságának ellátása liszttel. BH, XX. évf. 1916. október 17. 475/1916. sz. 2.
 143  Kürthy leszállította a lisztmennyiséget. BH, XX. évf. 1916. november 16. 526/1916. sz. 1.
 144  A lisztadagok fölemelése. BH, XX. évf. 1916. november 26. 543/1916. sz. 3.
 145  Egy kiló cukor egy családnak. BH, XX. évf. 1916. november 24. 540/1916. sz. 1.
 146  Hírek a városból. BH, XX. évf. 1916. november 25. 542/1916. sz. 3.
 147  Petróleum-ribillió. BH, XX. évf. 1916. november 25. 542/1916. sz. 2.
 148  Az árdrágítás példás büntetése. BH, XX. évf. 1916. december 16. 576/1916. sz. 2.
 149  A petróleum-jegy. BH, XX. évf. 1916. december 16. 577/1916. sz. 3.
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1916. október 28-án tisztújítást tartottak, amelynek során megválasztották a város 
tisztviselőit. A közgyűlés polgármesterré egyhangúlag dr. Bíró Károlyt választotta meg, 
aki 1908 óta töltötte be a tisztséget. Helyettes polgármesterré dr. Dembitz Lajost, 
tanácsnokokká pedig közfelkiáltással dr. Hoff mann Kálmánt és dr. Winkler Imrét 
választották. A főjegyzői tisztségre dr. Krizse Józsefet választották meg szavazattöbb-
séggel, főügyésznek dr. Kiss Józsefet, árvaszéki ülnököknek pedig Pertich Józsefet és 
dr. Vojnich Dezsőt. I. osztályú rendőrkapitányok Pertich Ernő és dr. Brestyánszki 
Miklós, I. osztályú aljegyzők Völgyi János és dr. Gergely József, ügyész dr. Brenner 
József, a főpénztárnok pedig Létmányi József lett. Tisztiorvossá dr. Halmi Istvánt 
és dr. Hermann Károlyt, rendőrkapitánnyá Alapfy Istvánt, László Gézát, dr. Dobó 
Árpádot és Piukovics Istvánt, árvaszéki jegyzővé pedig Budincsevics Jánost válasz-
tották meg.150 Az új tisztviselők közül többen – köztük a két tisztiorvos is – katonai 
szolgálatot teljesítettek, ezért valósan nem léphettek azonnal tisztségükbe.151

1916 novemberének első napjaiban hunyt el Szabadka utolsó 1848–49-es honvéd 
hadnagya, Radics Jakab tanító.152

Szabadkán a rendőrség létszáma a hadba vonulások miatt igencsak megcsappant, 
aminek következtében megrendült a közbiztonság. Szalay Mátyás főkapitány ennek 
visszaállítását a polgárőrség megszervezésében, illetve a már létező polgárőrség tovább-
fejlesztésében látta. Ennek szellemében a polgárokhoz felhívást intéztek, amelyben 
azok jelentkezését kérték, akik hazafi as kötelességüknek érezték a rendőrség munká-
jának segítését. A katonaság szintén segítette a rendőrség munkáját, és támogatta a 
polgárőrség létrehozását.153

A városban 1916 szeptemberében negyvenkét, októberben pedig nyolcvanegy fer-
tőzőbetegség-eset jelentkezett: két laktanyában vörheny, a gyermekmenhelyen pedig 
kanyaró ütötte fel a fejét. 1916 folyamán hozzávetőlegesen 80 ezer szabadkai vette 
fel a himlő elleni védőoltást. Októberben elhunyt 112 férfi  és 100 nő: összesen 212 
személy, akik közül 182 volt szabadkai. Született 82 fi ú és 75 leány.154

1916 novemberének közepén – alig két héttel megválasztása után – báró Kürthy 
Lajosnak, a Közélelmezési Hivatal elnökének utasítására állásából felfüggesztették 

 150  A város új tisztviselői. BH, XX. évf. 1916. október 28. 496/1916. sz. 2.
 151  Az új tisztviselők. BH, XX. évf. 1916. október 30. 498/1916. sz. 2.
 152  Radics Jakab halála. BH, XX. évf. 1916. november 6. 508/1916. sz. 2.
 153  Polgárőrség őrzi Szabadka vagyonát. BH, XX. évf. 1916. november 9. 514/1916. sz. 2.
 154  Szabadka közegészségügye. BH, XX. évf. 1916. november 11. 518/1916. sz. 2.
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a város népszerű főjegyzőjét, dr. Krizse Józsefet. Az ellene felhozott vád értelmében 
dr. Krizse egy budapesti vállalkozótól, Hunyadi Mátyástól – a maximális árakat be 
nem tartva – 10 ezer koronát „csikart ki” a sertések felvásárlása alkalmával.155 Ez az 
eset azonban nem csökkentette dr. Krizse népszerűségét. A felfüggesztett főjegyző 
hamarosan hadba vonult, a cs. és kir. 86. gyalogezredben szolgált előbb őrmesteri 
rangban, majd hadapródjelöltként. Az orosz hadszíntéren szenvedett súlyos sebesülés 
következtében 1917. július 17-én hősi halált halt.156 A volt főjegyző lelki üdvéért 1918. 
január 31-én a zsúfolásig megtelt Szent Teréz-templomban tartottak szentmisét, ame-
lyen Gulyás György városi adóhivatali főnök vezetésével a törvényhatósági bizottság 
tagjai, valamint a városi hivatalnokok küldöttsége is megjelent.157 

 
1916. november 21-én elhunyt Ferenc József osztrák császár, magyar király. A halálhír 
érkezését követően, még az esti órákban, városszerte az összes középületre kitűzték a 
gyász lobogót.158 A városi tanács 1916. november 22-én tartott rendes ülésén dr. Bíró 
Károly méltatta az elhunyt uralkodó erényeit. Szalay Mátyás főkapitány intézkedése 
értelmében a temetésig és annak napján is tilos volt zenélni, illetve mozielőadásokat 
sem tarthattak; az egyéb előadásokat megtarthatták, de zene nél kül.159

Ferenc József halálát követően a trónörökös, Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg 
Maria von Österreich került a trónra: Ausztriában I. Károly császárként, Magyaror-
szágon pedig IV. Károly királyként. A Szabadkán állomásozó katonai egységek 1916. 
november 23-án már le is tették az esküt az új uralkodóra.160

A városi törvényhatóság rendkívüli közgyűlését 1916. november 28-án tartották 
meg, amelyen az elhunyt királyról emlékeztek meg: dr. Purgly Sándor főispán, dr. Bíró 
Károly polgármester, valamint dr.  Janiga János országgyűlési képviselő mondott 
gyászbeszédet.161A város, a legmagasabb tisztségviselők részvételével, küldöttséget 
menesztett a bécsi temetésre.162 Az itthon maradottak számára a temetés napján a 
város templomaiban gyászistentiszteleteket tartottak.163 

 

 155  Dr. Krizse József városi főjegyzőt báró Kürthy felfüggesztette állásából. BH, XX. évf. 1916. 
november 15. 524/1916. sz. 2.

 156  Gaksch József – Dimimcs Szilárd: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története 
1882–1918. Budapest, 1940. A volt cs. és kir. 86. gyalogezred bajtársi körének kiadása, 368.

 157  Gyászmise dr. Krizse Józsefért. BH, XXII. évf. 1918. február 1. 27/1918 sz. 3.
 158  A hír hatása Szabadkán. BH, XX. évf. 1916. november 22. 535/1916. sz. 2.
 159  A gyász Szabadkán. BH, XX. évf. 1916. november 22. 536/1916. sz. 1–2.
 160  A csapatok új hűségesküje. BH, XX. évf. 1916. november 23. 538/1916. sz. 2.
 161  Szabadka gyásza I. Ferenc Józsefért. BH, XX. évf. 1916. november 29. 547/1916. sz. 1–2.
 162  Szabadkaiak a király temetésén. BH, XX. évf. 1916. november 29. 548/1916. sz. 2.
 163  Szabadka gyásza. BH, XX. évf. 1916. november 30. 550/1916. sz. 1.
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A szabadkai községi iskolaszék 1916. november 26-án megtartott ülésén töltötték 
be a megüresedett tanítói állásokat. Az iskolaszék elemi iskolai tanítóvá választotta 
Balázs Piri Ernőt, Mészáros Istvánt, Budánovits Bélát és Kubát Gusztávot, akik eddig 
külterületi állami tanítóként működtek. 

A polgári fi úiskola matematikai szakára Zatskó Károlyt választották meg.164

Az osztrák–magyar csapatok 1916. december 6-án elfoglalták Bukarestet, a lakosság 
pedig megünnepelte az ellenséges állam fővárosának bevételét: belügyminiszteri ren-
deletre a harangok déli tizenkettőtől egy óráig szóltak. Dr. Bíró Károly falragaszokon 
közölte a polgársággal a győzelem hírét, amely szerint „minden népek leghitványabb 
szülötte, a hiénafajzat román nép az egyesült központi hatalmak rettenetes fegy-
ver-csapásai következtében elvesztette fővárosát, a Szodoma és Gomora bűnfészkét, 
Bukarestet”.165

1916 decemberében tartott az ország és a hadsereg élelmezéséhez szükséges gabona és 
kukorica rekvirálása. Faragó József élelmezési biztos közlése szerint a város lakosságá-
nak összesen 13 500 tonna búzát, rozst, árpát, kukoricát és babot kellett beszolgáltatnia 
1916. december 31-éig a Haditermény Részvénytársaság helyi bizományosának, a 
Magyar Általános Hitelbanknak. Házi szükségletekre a termelőknél az elkövetkező 8 
hónapra havonta fejenként 10 kg, nem termelőknél 8 kg volt megtartható: 7 kg liszt 
10 kg búzának számított. Gazdasági szükségletekre árpából csak a fi as sertéseknek 
lehetett a polgármester által megállapított mennyiséget visszatartani, kukoricából 
házi hizlalásra személyenként 100 kg-t tarthattak meg. A terményekért mázsánként 
a következő maximális árat fi zették: búza 42 korona, rozs 33, árpa 42, zab 40, bab 
56, hántolatlan köles 40, csöves kukorica 38,80, morzsolt kukorica 41,50, tésztaliszt 
95, főzőliszt 59, barna kenyérliszt 40,75, rozsliszt 45,24 korona.166

A városban november folyamán elhunyt 117 férfi  és 80 nő – összesen 197 személy, 
akik közül 175 volt szabadkai, 22 pedig idegen illetőségű. Az elhunytak között 22 
hősi halott volt: 10 szabadkai és 12 máshonnan származó. Élve született 66 fi ú és 78 
leány – összesen 144 fő.167 

 164  Új tanítók. BH, XX. évf. 1916. november 27. 544/1916. sz. 2.
 165  Szabadka örömünnepe. BH, XX. évf. 1916. december 7. 563/1916. sz. 2.
 166  Mit rekvirálnak. BH, XX. évf. 1916. december 11. 567/1916. sz. 3.
 167  Szabadka közegészségügye november havában. BH, XX. évf. 1916. december 11. 567/1916. 

sz. 3.
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1916 őszén már a szénellátás is nehézségekbe ütközött, aminek következtében a helyi 
villanytelep az áramellátást és a villanyvilágítást időnként csak korlátozásokkal tudta 
biztosítani. Hasonló gondokkal, szénhiánnyal küzdött a gázgyár is. 1916 decembe-
rének közepén sikerült kellő mennyiségű szenet beszerezni, ami az elkövetkező egy 
hónapra kielégítette a szükségleteket.168

1916. december 17-én tartotta alakuló közgyűlését a Bucka névre keresztelt szövetke-
zet, amelyet a gyümölcstermés értékesítésének céljából hoztak létre 150 taggal. A   szö-
vetkezet fontosságát jelezte, hogy annak igazgatóságában helyet kaptak dr. Purgly 
Sándor főispán, dr. Janiga János, báró Podmaniczky Endre és báró Vojnich Sándor 
országgyűlési képviselők, valamint a város jeles polgárai: Sefcsics Lajos, Piukovich 
József, Kiss Lajos, Törley Gyula, Vermes Béla és Krausz Lajos.169

1916 végén az V. hadikölcsön jegyzése volt aktuális. A Bácskai Hírlap megállapította, 
hogy a „jegyzések ismét igen szép arányban folynak, és a bankok jelentései a lakosság 
áldozatkész magatartását tanúsítják”. Megjegyzi azonban: „…ismét azt kell tapasz-
talnunk, hogy a kis emberek tesznek eleget nemes kötelességüknek, míg a gazdagok 
bujkálnak, a hadimilliomosok sem láthatók.” Dr. Bíró Károly polgármester – 30 ezer 
korona kötvényt jegyezve – ismét jó példával járt elöl.170

1916 decemberében már az egész ország a koronázás lázában égett. Ennek kapcsán 
tartotta meg a város törvényhatósági bizottsága 1916. december 21-én az ünnepi 
közgyűlését, amelyen az új uralkodó, IV. Károly iránti hódolatot fejezték ki, amit 
külön erre az alkalomra írt feliratban tudattak a királlyal.171 

Az ünnepi közgyűlést követően megtartották a törvényhatósági bizottság rendes 
közgyűlését is. Ezen arról döntöttek, hogy a várost a koronázási ünnepségen – a 
menetben és a templomban – dr. Bíró Károly udvari tanácsos, polgármester, Vermes 
Béla volt országgyűlési képviselő és Jakobcsics Imre, a hitelbank szabadkai fi ókjának 
főnöke fogja képviselni. 

Az V. hadikölcsön kapcsán a város részéről egymillió korona jegyzését határozták el. 
A Pest Szálló bérleti jogát 10 évre, évi 36 000 korona ellenében, Tumbász Lázár 

nyerte el.

 168  Van szén. BH, XX. évf. 1916. december 15. 574/1916. sz. 3.
 169  A Bucka megalakulása. BH, XX. évf. 1916. december 18. 579/1916. sz. 2.
 170  A gazdagok ismét bujkálnak. BH, XX. évf. 1916. december 19. 581/1916. sz. 2.
 171  Szabadka hódolata a királynak. BH, XX. évf. 1916. december 21. 585/1916. sz. 1–2.
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A közgyűlés döntött arról is, hogy a Taussig-féle helyiséget Braun Henriknek és 
dr. Fenyves Ferencnek új mozi létesítése céljából 12 esztendőre bérbe adja.172

1916. december 22-én hozták nyilvánosságra Szabadka virilistáinak 1917-re vonatkozó 
névjegyzékét, amelyen 169 rendes és 8 póttag neve szerepelt.173

A Tisztviselőotthon, amely a szabadkai tisztviselők kulturális és jóléti intézményét 
képezte, 1916. december 22-én tartotta meg választmányi ülését. Az intézmény tisz-
tikarát Oláh Ferenc elnök, dr. Weisz Aladár igazgató, Ujváry Vilmos titkár és Kiss 
István gazda alkották.174

1916. december 30-án, a koronázás napján Szabadka városa is zászlódíszbe öltözött. 
Az üzletek délelőtt 9 és 12 között zárva tartottak. A Szent Teréz-templomban a 
bajsai Vojnich Dezső prépost-plébános celebrált ünnepi tedeumot, amelyen részt 
vettek a városi hatóságok képviselői, a helyőrség tisztikara, valamint az egyesületek 
és a tanintézmények reprezentánsai. A többi felekezet templomaiban is ünnepi is-
tentiszteleteket tartottak.

A koronázás alkalmából a város szegényeit is megvendégelték: százhúszan az izraeli-
ta népkonyhán, hatszázan pedig a Szent Teréz népkonyhán kaptak marhapaprikásból, 
sült tésztából és 2,5 dl borból álló menüt.175

A szabadkai Vöröskereszt Egylet évi közgyűlését 1917. március 1-jén tartották meg 
a városháza dísztermében. Az 1916-os tevékenységről dr.  Sántha György alelnök 
tartott beszámolót. Elmondta, hogy 1916 folyamán a betegnyugvóban kórházi ke-
zelés alatt állt 563 sebesült katona 10 793 ápolási napon. A Mária Valéria kórházban 
543 harcost kezeltek, köztük súlyos fertőző betegeket is, 26 744 ápolási napon. A kis 
betegnyugvóban pihenést 5952 átvonuló katona talált. A tagság létszáma 40 fővel 
gyarapodott, de sok volt a tagdíjhátralék is. A Péter-Pál-napi gyűjtés 5690 koronát 
hozott, a bolgár Vöröskereszt számára pedig 2000 koronát gyűjtöttek.176 

 172  A rendes közgyűlés. BH, XX. évf. 1916. december 21. 585/1916. sz. 3.
 173  Szabadka virilistái 1917. évre. BH, XX. évf. 1916. december 22. 587/1916. sz. 1–2.
 174  A Tisztviselő Otthon a tisztviselőkért. BH, XX. évf. 1916. december 22. 588/1916. sz. 2.
 175  A koronázás előestéjén. BH, XX. évf. 1916. december 29. 555/1916. sz. 1. Szabadka ünnepe. 

BH, XX. évf. 1916. december 30. 597/1916. sz. 3.
 176  A Vöröskereszt közgyűlése. BH, XXI. évf. 1917. március 1. 81/1917. sz. 2.
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AZ 1917-ES ESZTENDŐ ESEMÉNYEI

1917. február 14-én a szabadkai gázgyár igazgatója, Seereiner Alfonz bejelentette a 
polgármesternek, hogy az üzem szénhiány miatt előreláthatóan két hétre beszünteti 
a termelést. A lakosság szélesebb rétegei számára ennek a legfájóbb következménye 
az utcai gázvilágítás megszűnése volt.177 A szénmizéria elhárítására Prokesch Mihály 
téglagyáros saját készleteiből 5 vagon szenet engedett át a városnak.178 A gázellátás 
és a közvilágítás február 27-én állt vissza.179

A szénhiány állandósult, folyamatosan gondokkal küzdöttek, aminek következté-
ben a iskolákban is szénszünetet rendeltek el. Február végére stabilizálódott a szénel-
látás: az elemi iskolákban március 1-jén megkezdődhetett az oktatás.180 

A város ellátása határozottan jobbra fordult, hiszen február végén 40 vagon tűzifa 
is érkezett, aminek métermázsáját 8,60 koronáért szállították házhoz.181

1917 elején orvosokból is hiány mutatkozott a városban: sem a civil, sem a katonai 
egészségügyi intézmények nem rendelkeztek kellő számú és képesítésű orvossal. 
A legaggasztóbb helyzet a sebészek terén mutatkozott, hiszen dr.  Zilachy Jenő és 
dr. Prokesch Géza halálát követően dr. Sánta György egyedüli sebészként maradt a 
százezres nagyvárosban.182

A hadiiparnak újabb és újabb színesfémmennyiségekre volt szüksége: legfontosabb a 
réz volt. A gyűjtés keretében a mérnöki hivatal összeírta a szabadkai tornyok vörösréz 
borítását is. A városháza tornyát 214, a kis tornyot 90, a nagytemplom tornyát 960, 
az ágostai hitvallású evangélikus templom tornyát 75, a pravoszláv templom tornyát 
pedig 140 négyzetméter vörösréz lemez borította. Egyben kérést fogalmaztak meg, 
hogy ezeket a rekvirálás alól mentsék fel.183 

 
Belügyminiszteri rendeletre 1917. február 18-án a szabadkai színház, amely a Pest 
Szállóban játszott, valamint a Lifk a és az Elit mozi is bezárt. Ennek kapcsán összeült 
a színügyi bizottság, és megállapította, hogy a színház működése minimális fűtést 
és világítást igényel, a bezárás csupán minimális megtakarítást jelent. Ezért kérést 

 177  Nem lesz gázvilágítás. BH, XXI. évf. 1917. február 14. 68/1917. sz. 2.
 178  Öt vagon szenet kapott a város. BH, XXI. évf. 1917. február 14. 68/1917. sz. 3.
 179  Van gáz. BH, XXI. évf. 1917. február 27. 79/1917. sz. 2.
 180  Megnyílnak az iskolák. BH, XXI. évf. 1917. február 25. 78/1917. sz. 3.
 181  Van tüzelőfa. BH, XXI. évf. 1917. február 27. 79/1917. sz. 3.
 182  Sebészorvosra van szükség. BH, XXI. évf. 1917. február 14. 68/1917. sz. 2.
 183  A szabadkai tornyok reze. BH, XXI. évf. 1917. február 18. 72/1917. sz. 3.
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intéztek a polgármesterhez, hogy járjon közben a belügyminiszternél az ügyben, 
hogy engedélyezze az intézmény további működését.184 Rövid időn belül a színház 
és a mozik is engedélyt kaptak a további működésre.

1917. március 5-én tartotta évi 25. rendes közgyűlését a Délvidéki Közgazdasági 
Bank, amely nemcsak Szabadka, de a vármegye egyik legjelentősebb pénzintézete is 
volt. A közgyűlésen, amelyet Lányi Ernő elnök vezetett, ötven részvényes vett részt: 
ők összesen 8284 részvénnyel, illetve 837 szavazattal rendelkeztek.185

A Közélelmezési Hivatal utasítása értelmében a hatóságok rendkívül szigorúan jártak 
el a malmoknál tapasztalt visszaélések ügyében. Ennek következtében a Bács-Bodrog 
vármegyében működő 451 malom közül 87-nek az üzemelését szüntette be az alispán: 
a Zentai járás 35 malma közül 32-ben szünetelt a munka.186

1917 februárjában a város közegészségügye kedvező volt: sem a polgári lakosság, 
sem a katonaság körében nem jelentkezett nagyobb számú fertőző megbetegedés. 
A   hónap során elhunyt 124 férfi  és 122 nő – összesen 246 fő. Született 93 fi ú és 95 
leány – összesen 188 fő. Az élve született és az elhalt szabadkaiak számához viszonyítva 
a népszaporulat 24 fő volt. 

1917 februárjában a BM által közölt adatok alapján négy hősi halált halt katona 
adatait jegyezték be a halotti anyakönyvbe: Regényi Gábor hadnagy, Szenti József, 
Lalics Benedek és Futó György katonák.

Dornstaedter József főállatorvos jelentése szerint 1917 februárjában Szabadkán 
levágtak 25 bikát, 18 ökröt, 114 tehenet, 5 tinót, 1 üszőt, 111 borjút, 2 bivalyt, 2032 
juhot, 328 bárányt és 2384 sertést. Ezekből Ausztriába elszállítottak 1913 levágott 
juhot és 117 sertést. Szegedre a szalámigyárba elszállítottak 1133, Budapestre pedig 
1096 hasított sertést.187

A városi közgyűlés 1917. március 14-én megtartott ülésének – amelyen mindössze 
húsz képviselő vett részt – legfontosabb napirendi pontja az 1917-es költségvetés 
elfogadása volt. A kiadásokat 4,778 millió koronára, a bevételeket pedig 4,096 millió 
koronára tervezték – a hiányzó 682 ezer koronát 50%-os pótadóval kívánták fedezni. 
A közgyűlés döntött arról is, hogy 7 millió korona hosszú lejáratú kölcsönt vesznek 
fel a város tartozásainak kifi zetésére. 

 184  A szabadkai színház és a mozik bezártak. BH, XXI. évf. 1917. február 18. 73/1917. sz. 2.
 185  A Délvidéki Közigazgatási Bank közgyűlése. BH, XXI. évf. 1917. március 6. 85/1917. sz. 2.
 186  Bács megyében nyolcvanhét malmot zártak be. BH, XXI. évf. 1917. március 6. 85/1917. sz. 3.
 187  Szabadka február hóban. BH, XXI. évf. 1917. március 13. 91/1917. sz. 2.
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Döntés született arról is, hogy 490 tisztviselőcsalád az életszínvonaluk szinten 
tartása érdekében a városi földekből konyhakertészeti célra, jutányos áron, 200-200 
négyszögöl földet bérelhet.188 

1917 tavaszán országszerte jelentős gondot okozott a belvíz. Szabadkán, ahol pedig 
homokos volt a talaj, a legsúlyosabb helyzet a Kisbajmok városrészben alakult ki, 
ahol sorra dőltek össze a vert falú vagy vályogból épült házak. Ennek az volt az oka, 
hogy a város nem rendelkezett megfelelő csatornahálózattal, amely levezette volna 
a fölösleges vizet. A hajléktalanná vált embereket középületekben, óvodákban, isko-
lákban helyezték el.189 

A kormány 1917. szeptember 1-jei hatállyal Szabadka város főispánjává dr. Baloghy 
Ernőt, Bács-Bodrog vármegye és Zombor város főispánját nevezte ki.190 Az új fő-
ispán személye ellen – aki egyébként dr. Bíró Károly polgármester sógora volt – a 
Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt szabadkai választmánya hevesen tiltakozott. 
Tiltakozásuknak a sajtóban is hangot adtak, és képviselőik a beiktatási ünnepségen 
sem vettek részt.191

1917 augusztusának végén Palicson katonanapot tartottak, amelyen gyűjtöttek az 
özvegyek és árvák javára: a befolyó tiszta jövedelem meghaladta a 100 ezer koronát.192

1917 végén a kávéközpont jóvoltából Szabadka valódi kávé helyett 4800 kg hadiká-
vét kapott, amely „a legkitűnőbb kávépótló anyagokból van összeállítva és kitűnően 
ízletes”. Egy kilogramm hadikávé ára 5 korona volt, 100 és 200 grammos csomago-
lásokban árulták.193

1917. október 1-jén, több hónapi szünet után, a gázgyár ismét megkezdte a termelést: 
a szabadkaiak ismét használhatták a gázzal működő vízmelegítőiket és a gázkályhá-
ikat.194

 188  Elfogadták a költségvetést. BH, XXI. évf. 1917. március 14. 92/1917. sz. 1–2.
 189  Utcasorok dőlnek össze. BH, XXI. évf. 1917. március 29. 105/1917. sz. 2.
 190  Az új főispán installációja. BH, XXI. évf. 1917. augusztus 28. 227/1917. sz. 1–2.
 191  A Függetlenségi Párt a főispán ellen. BH, XXI. évf. 1917. augusztus 28. 227/1917. sz. 2.
 192  100 ezer koronánál több a katonanap jövedelme. BH, XXI. évf. 1917. augusztus 28. 227/1917. 

sz. 3.
 193  Kávé helyett kávépótlékot kap Szabadka. BH, XXI. évf. 1917. augusztus 28. 227/1917. sz. 4.
 194  Igazán van gáz. BH, XXI. évf. 1917. október 2. 256/1917. sz. 3.
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1917. október 2-án 57 éves korában elhunyt a város nagy tekintélyű pravoszláv 
plébánosa, Dimitrijevics Szvetozár. Dimitrijevics plébános felesége a tragikus sorsú 
Obrenovics-család leszármazottja, a trónról lemondott Milán király unokahúga volt. 
Fiai közül Szlávkó aktív tüzér főhadnagyként az orosz hadszíntéren halt hősi halált, 
míg Vojiszláv – aki műegyetemi hallgató volt – tüzér hadnagyként, Ljubomir pedig 
egészségügyi zászlósként szolgált. Vejei közül Belits Iván főhadnagyként a harctéren 
szolgált, Prodánovits Péter hadnagy pedig orosz hadifogságban sínylődött.195

1917 novemberének végén Szabadkán a sertéshús és a hústermékek ára kilogrammon-
ként a következőképpen alakult: friss sertéshús 9 korona, füstölt sertéshús 11, füstölt 
sonka 14, kolbász 9,50, nyers szalonna 8,50, füstölt szalonna 11, zsír 10 korona.196 

1917 végére a közbiztonsági állapotok, különösen a külsőségeken, kétségbeejtő képet 
nyújtottak: gyakran került sor fegyveres összetűzésekre a bűnözők és a csendőrök kö-
zött, akik általában képtelenek voltak megakadályozni a rablótámadásokat. Jellemző 
példa erre az özv. Bacsics Palkovics Györgyné sérelmére elkövetett rablás, amelynek 
során két katona és egy fi ú 35 birkát hajtott el. Az asszony észrevette a bűncselek-
ményt, és fellármázta a szomszédokat: közöttük több szabadságolt katona is volt, akik 
a rablók nyomába eredtek. Miután a rablók észrevették, hogy követik őket, rálőttek 
az üldözőkre. A szabadságolt katonák visszafutottak lakásaikra, és revolverekkel 
tértek vissza: valóságos tűzharc alakult ki, de a rablóknak sikerült kereket oldaniuk. 
Benke Ferenc őrmester vezetésével csendőrjárőr indult a gonosztevők felkutatására. 
A nyomozás során kiderült, hogy Bukvics Sándor katonát kiküldték a tanyákra, hogy 
katonaszökevények után nyomozzon. Bukvics rá is talált Katancsics Vince katonaszö-
kevényre, és ahelyett, hogy letartóztatta volna, rávette, hogy segítsen neki elrabolni 
Bacsicsné birkáit. A csapathoz harmadikként csatlakozott Bukvics kiskorú öccse. Az 
éjszakai harc során Bukvics szolgálati fegyveréből lövöldözött az üldözőkre. Benke 
járőr mindhárom rablót kézre kerítette.197

1917 decemberének elején drágult a cukor: az újonnan megállapított árak szerint a 
fogyasztók – ha rendelkeztek cukorjeggyel – 1 kg kristálycukorhoz 2,41 koronáért 
juthattak hozzá.198

 195  Dimitrijevics Szvetozár meghalt. BH, XXI. évf. 1917. október 2. 256/1917. sz. 1.
 196  A sertéshúsneműek maximális árai Szabadkán. BH, XXI. évf. 1917. november 25. 302/1917. 

sz. 4.
 197  A katonai nyomozó rabolt. BH, XXI. évf. 1917. november 27. 303/1917. sz. 2.
 198  Az új cukorárak. BH, XXI. évf. 1917. december 7. 312/1917. sz. 3.
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A m. kir. 6. honvéd gyalogezred, amelynek legénysége és tisztikarának zöme is 
Bács-Bodrog vármegyéből került ki, szorosan kötődött Szabadkához: sok szabadkai 
szolgált benne, illetve az ezred parancsnoksága és egy zászlóalja békeidőben a város-
ban állomásozott. A háború kitörését követően az ezred előbb Szerbiában, majd az 
orosz hadszíntéren küzdött. A 6-os honvédek hazafi as és példás helytállását számos 
kitüntetés igazolta. 1917. december 31-ével bezárólag az ezred tagjai a következő 
kitüntetéseket érdemelték ki: 2 hadiékítményes Lipót-rend lovagkeresztje kardokkal, 
1 Ferenc József-rend tisztikeresztje, 17 hadiékítményes III. osztályú vaskorona rend, 3 
hadiékítményes József-rend lovagkereszt, 1114 hadiékítményes III. osztályú katonai 
érdemkereszt, 59 ezüst Signum Laudis, 335 bronz Signum Laudis, 21 koronás arany 
érdemkereszt, 5 arany vitézségi érem, 615 I. osztályú ezüst vitézségi érem, 2298 II. 
osztályú ezüst vitézségi érem, 4208 bronz vitézségi érem, 63 koronás ezüst érdemke-
reszt, 4 ezüst érdemkereszt, 145 koronás vas érdemkereszt, 450 vas érdemkereszt, 2 
Vöröskereszt-bronzérem, 4 német II. osztályú vaskereszt, 29 német harcos érdemérem, 
24 porosz királyi érdemérem, 1 bajor királyi katonai I. osztályú érdemérem kardokkal, 
1 III. osztályú porosz Vöröskereszt-érem, 2 ottomán császári vas félhold, 1 bolgár 
ezüst érdemérem, 3 bolgár bronz érdemérem.199 

Szilveszter éjszakáján kitörő életkedvvel és örömmel köszöntötte Szabadka népe az 
1918-as esztendőt. Megteltek a szórakozóhelyek, az emberek feledni akarták a   leper-
gett háborús éveket. Mintha érezték volna, hogy az új év jót hoz, a legjobban kívánt 
jót: a békét.200

AZ 1918-AS ESZTENDŐ ESEMÉNYEI

Az ötödik háborús évbe fordulva a lap munkatársa az anyakönyvi hivatal adatai alapján 
elkészítette az 1914–1917 közötti időszak népesedési statisztikáját. Szomorúan állapí-
totta meg, hogy a város népessége fogy. Az első évben, 1914-ben még nem volt gond, 
hiszen a születések száma 2682, a halálozásoké 2113 volt. 1915-ben már érezhető volt 
a születések számának csökkenése: 2178-an látták meg a napvilágot. A   halálozások 
száma nem növekedett jelentősebben az 1914-es adathoz képest: 1915-ben 2181-en 
haltak meg. 1916-ban már csak 1500-an születtek, és 2242-en hunytak el. 1917-ben 
a születések száma tovább apadt: 1383-an születtek, ami az 1914-es adathoz képest 
50%-os csökkenést jelentett. Elhunytak 2497-en, akik közül 496-an voltak hősi ha-
lottak: közülük 194 szabadkai illetőségű. A cikk végén a szerző megállapítja:

 199  Milyen kitüntetéseket kaptak a hatos honvédek? BH, XXII. évf. 1918. március 17. 64/1918. 
sz. 3.

 200  Szilveszter éjszakája. BH, XXII. évf. 1918. január 1. 1/1918. sz. 3.
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„Fogy, pusztul a nép, széthullik a megoldott kéve. Várjuk a békét erős, vágya-
kozó reménységgel és az embereket, akik a négy esztendő romjain új világot 
teremtenek. Olyan új világot, amelybe bevonulhatnak a kis lelkek, akik most 
elmaradtak.”201

Az áruhiány szinte ösztönözte a spekulánsokat, feketézőket arra, hogy különféle 
ügyletekkel jogtalan haszonra tegyenek szert. A karhatalom a törvényellenes cseleke-
deteket igyekezett megakadályozni, kisebb-nagyobb sikerrel. Bőhm Károly kereskedő 
akkor bukott le, amikor 1918. január 3-án a szabadkai vasútállomáson 80 kg cukrot 
igyekezett a Szegedre induló vonatra felpakolni. A nyomozás kiderítette, hogy a 
cukrot Orcsics Rókus és Bálint Zsigmond kereskedőktől vette kilónként 8 koroná-
ért, és Szegeden kívánta haszonnal értékesíteni.202 Szegeden a cukorfejadag 80 deka 
volt, Budapesten pedig csupán havi fél kiló.203 A rendőrhatóság Orcsicsot és Bálintot 
100-100 korona pénzbüntetésre ítélte, Bőhm ügyét pedig – aki szabadságolt katona 
volt – átadták a katonai hatóságoknak.204 

1918 első napjaiban ismét szénhiány keserítette a szabadkaiak életét, aminek követ-
keztében a villanytelep nem tudott kellő mennyiségű áramot biztosítani sem a lakos-
ságnak, sem a város iparának. A problémát ideiglenesen a MÁV által kölcsönadott 
néhány vagon szén oldotta meg. Ez azonban csak tűzoltás volt addig, amíg az illeté-
kesek intézkedtek, hogy Szabadka megkapja a kellő mennyiségű szenet.205

A városban gyakorlatilag hiány volt mindenből. A lisztadagokat leszállították, a 
város a szükséges 18 vagon helyett csupán havi 12 vagont kapott.206 A burgonyaköz-
pont arról értesítette a várost, hogy krumpliból is csak kevesebbet tud szállítani annál, 
amennyi egyébként járt volna.207 

A gyufa, amely különben is pocsék minőségű volt, teljesen eltűnt a piacról. A lap a 
tűzkő, a tapló és a kovakő visszatérését vizionálta.208 De nem volt elegendő petróleum 
sem: a beígért 22 000 helyett csupán 4000 litert kapott a város.209

 201  Fogy Szabadka népe. Uo. 1.
 202  Hová viszik a szegények cukrát. BH, XXII. évf. 3 1918. január 4./1918. sz. 2.
 203  A boldog szegediek. Uo. 3.
 204  A cukorcsempészők bűnhődése. BH, XXII. évf. 1918. január 9. 7/1918. sz. 3.
 205  Fenyeget a sötétség. BH, XXII. évf. 1918. január 8. 6/1918. sz. 1.
 206  Leszállították a lisztadagot. Uo. 3.
 207  Nemigen lesz burgonya. Uo.
 208  Mi van a gyufával? Uo.
 209  Nagyon kevés a petróleum. Uo.
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1918 januárjában városszerte folytatódott a gabona rekvirálása, 33 bizottság járta 
a terepet. Egy-egy hivatalnok mellé két katona volt beosztva.210

Minisztériumi rendelet értelmében a katonai szolgálatra alkalmasnak talált kö-
zépiskolás diákok az 1917/18-as tanévben mentesültek a tandíjak megfi zetése alól. 
A rendeletet Kosztolányi Árpád, a szabadkai főgimnázium igazgatója mutatta be a 
városi tanács ülésén. A tanács álláspontja szerint, noha az intézmény községi/városi 
alapítású volt, és jogában állt tandíjat szedni, mégis elengedte a katonadiákok tandíját, 
hogy az eljárás egyöntetű legyen az állami iskolákban követett gyakorlattal.211 1918. 
január 17-étől kezdődően a két szabadkai középiskola – a gimnázium és a felső keres-
kedelmi iskola – két utolsó évfolyamának besorozott diákjai részt vettek a számukra 
megszervezett kurzuson. A többi diák február 4-éig – főleg a szén- és az áramhiány 
miatt – a meghosszabbított téli vakációt töltötte.212 A már bevonult 1899-es születésű 
diákokat, akik még nem tették le vizsgáikat, négy hétre szabadságolták. Az 1900-as 
születésűek bevonulását február 6-a helyett március 15-ére halasztották.213

A szabadkai gimnázium VIII. osztályából besorozták Geher Istvánt, Lakner La-
jost, Mihályff y Lászlót, Fenő Ferencet, Jenő Andort és Vajda Pétert, a VII. osztályból 
Deneberg Jenőt, Lévay Istvánt, Mamuzsich Istvánt és Zatskó Bélát, míg a VI. osztályból 
Drozsák Vilmost. Felülvizsgálatra küldték Klein Ernőt, Vécsei Zoltánt, Schulmann 
Endrét és Turanov Lázárt.

A kereskedelmi iskola felső osztályából besorozták Csajkás Lászlót, Hlavács Jánost, 
Hirsch Sándort, Schmidt Jánost, Starssburger Mihályt, Szögi Józsefet, a középső 
osztályból Figura Sándort, Nagy Varjas Mátyást, Arnoldjevits Györgyöt, Engler 
Móricot, Eri Józsefet, Fontányi Imrét, Mamuzsich Mátyást, Szávin Miloradot és 
Takács Eleket, az alsó osztályból pedig Horváth Bélát, Schumacher Józsefet, Berényi 
Józsefet, Nagy Ferencet, Piszárevics Bránkót, Süli Józsefet, Schmidt Gyulát, valamint 
Trabnik Tibort.214 

1918. január 15-étől a telefonszolgáltatás is megdrágult Szabadkán: egy-egy főállomás 
éves díja 240, minden csatlakozó mellékállomásé pedig évi 72 korona lett. A   tör-
vényhatósági távbeszélők esetében zónákat vezettek be. Ennek értelmében 3 perces 
beszélgetés az I. zónában (25 km-ig) 25 fi llérbe, a II. zónában (50 km-ig) 50 fi llérbe, 

 210  Ma kezdődött az új rekvirálás. Uo.
 211  A városi tanács elengedi a tandíjakat a katonadiákoknak. BH, XXII. évf. 1918. január 10. 

8/1918. sz. 1.
 212  Meghosszabbították az iskolák téli vakációját. Uo.
 213  Elhalasztották a 18 éves diákok bevonulását. BH, XXII. évf. 1918. január 16. 13/1918. sz. 3.
 214  Nemzetiszín pántlika. BH, XXII. évf. 1918. január 29. 24/1918. sz. 3.
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a III. zónában (100 km-ig) 1 koronába, a IV. zónában (200 km-ig) 2 koronába, az V. 
zónában (200 km-en felül) 3 koronába került.215 

1918-ra vonatkozóan Szabadka viszonylatában 777 olyan személyt állapítottak meg, 
akik hadiadó fi zetésére voltak kötelezve: a megállapított elsődleges összeg 3 millió 
koronát tett ki. A fellebbezések miatt azonban az összeget 1,3 millió koronára csök-
kentették. A lap újságírója epésen jegyezte meg: „Megállapítható, hogy a szabadkai 
hadiadózóknak kevés okuk van a panaszra, és nem erőltetik meg magukat túlságosan 
az állam rettenetes nagy háborús terheinek viselésében.”216

A városi tanács által kiküldött bizottság beterjesztette jelentését Milkó Izidor217 
könyvtárának megvásárlása ügyében. A bizottságban Balogh Károly főlevéltáros, 
Loósz István, a gimnázium könyvtárosa, Rasch Oszkár, a Vojnich Oszkár Könyvtár 
könyvtárosa, valamint Pásztory Endre, a Nemzeti Kaszinó könyvtárosa kapott he-
lyet. A jelentés szerint az értékes Milkó-könyvtár 12 ezer kötetből állott, amelyek 
között számos unikum, antikvitás és kiadatlan kézirat is volt. A bizottság a könyvtár 
megvásárlását javasolta, amelyért a város 90 ezer koronát volt hajlandó kifi zetni.218

Az elhunyt szabadkai történész, Iványi István219 özvegye a tudós értékes könyvtárá-
nak egy részét a gimnáziumnak, másik részét a városi közkönyvtárnak ajándékozta.220 

A VII. hadikölcsönjegyzés eredményeit 1918 januárjának végén közölték, miszerint 
Bács-Bodrog vármegyében több mint 100 millió koronáért jegyeztek kötvényeket. 
A nyilvánosságra hozott részletes eredmények alapján Szabadkán közel 11 milliót, 
Zomborban 7,1 milliót, Zentán 2,8 milliót, Magyarkanizsán 1,7 milliót jegyeztek, 
míg a fennmaradó összeget a vármegye többi településén jegyezték.221 

Az 1918. január 31-én megtartott városi közgyűlésen megválasztották az albi-
zottságok tagjait.

A községi iskolaszékbe Riegger Dezső és Vidákovics Barnabás került. A vallás- és 
közoktatásügyi bizottságba a vallásfelekezetek lelkészei – Vojnich Dezső, Barsy László, 
Korosy Emil, dr. Gerzson József – mellett választott tagként bekerült Berger Antal, 

 215  Megdrágult a telefon. BH, XXII. évf. 1918. január 10. 8/1918. sz. 3.
 216  Elengedték a hadiadó felét. BH, XXII. évf. 1918. január 15. 12/1918. sz. 3.
 217  Milkó Izidor dr. (Szabadka, 1855 – Szabadka, 1932) földbirtokos, ügyvéd, újságíró.
 218  A Milkó-könyvtár megvétele. BH, XXII. évf. 1918. január 17. 14/1918. sz. 2.
 219  Iványi (eredetileg: Ivanovszky) István (Lugos, 1845 – Szabadka, 1917) tanár, történész. 
 220  Iványi István könyvtára. BH, XXII. évf. 1918. február 6. 30/1918. sz. 3.
 221  Mennyi hadikölcsönt jegyzett Bácsmegye? BH, XXII. évf. 1918. január 27. 23/1918. sz. 3.
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Farkas József, dr. Havas Emil, Haverda Mátyás, Hegedűs Benjamin, Jakobcsics Imre, 
Mészáros Béla, dr. Milkó Izidor, dr. Szilassi Fülöp és Oláh Ferenc. Az egészségügyi 
bizottság tagjai dr. Antunovics József, Fiszter Ágoston, dr. Blum László, Braun Hen-
rik, ifj . Fejes Endre, ifj . Gálff y György, Kalmár Jenő, ifj . Kelemen János, dr. Mezei 
Izsó, Meznerics Ferenc, dr. Sántha György, Sinkovics Ferenc, Schossbereger József, 
Székely Lukács, Sztojkovics Dusán, dr.  Szudárevics Ferenc, Nánay Mihály, Ráner 
Ödön, dr. Váli Dezső és Vermes Béla. A gazdasági bizottság tagjai Balkó M. Mátyás, 
Birkáss Dániel, Deák István, dr. Janiga János, Lendvai Jeromos, Percsics Erneszt, Pusin 
Dániel, Szkenderovits Alajos, Szkenderovits János, Sztipits Bódog, Sztipits Bertalan, 
Törley Bálint, Varga Ágoston, Vukov Márk és Vujkovics Cv. Jakab. 

Az említetteken kívül megalakult a számvizsgáló, a szegényügyi, a nyugdíjügyi, a 
sorozó-, az esküdtképes egyéneket összeíró, az esküdtek szolgálati lajstromát megál-
lapító bizottság. Ugyancsak felállt a dr. Rudics József-féle segélydíjat megállapító, a 
városi alkalmazottak munkaképtelenségét megvizsgáló, az építkezési, a színügyi, a 
földmívesiskolai felügyelő, az iparostanonc-iskolai, valamint a hadisegély-felszámolási 
bizottság is, illetve a bíráló- és az igazolóválasztmány, a számon kérő szék, valamint 
a központi választmány.222 

A város közbiztonsága 1918 elejére teljesen leromlott: mindennapossá váltak a lopá-
sok, betörések, rablások, késelések, a tanyavilágban pedig brutális gyilkosságok223 is 
előfordultak. Mint kiderült, a bűncselekmények elkövetőinek zöme katona, illetve 
katonaszökevény volt. Ezek ügyében a katonai rendőrségnek kellett volna eljárnia. 
A   testület azonban sem létszámban, sem minőségben nem nőtt fel a feladathoz, állo-
mánya ugyanis rokkant vagy idősebb segédszolgálatos katonákból állt.224

A szabadkai törvényszék igyekezett szigorúan büntetni a lebukott elkövetőket. 
A többrendbeli csalással vádolt Kriszháber Adolfot – aki ellen a háború kezdete óta 
tiltott spekuláció miatt eljárások sorozata folyt – három és fél évi fegyházra ítélték.225 
A fi atalkorú betörőbanda tagjait, akik egy kereskedelmi cég raktárát fosztogatták, 
csupán háromhavi elzárásra ítélték.226

A közbiztonság helyreállításába a polgárok is megpróbáltak bekapcsolódni: február 
közepén a Szegedi úti szőlőkben „polgárőrség” alakult, amelynek keretében éjjelente 
öt-hat odavalósi lakos járőrözött.227

 222  Az új albizottságok. BH, XXII. évf. 1918. február 2. 28/1918. sz. 2.
 223  Kettős rablógyilkosság Mélykúton. BH, XXII. évf. 1918. február 5. 29/1918. sz. 2.
 224  Szabadka közbiztonsága. BH, XXII. évf. 1918. február 6. 30/1918. sz. 1.
 225  Három és félévi fegyház Kriszháber Adolfnak. BH, XXII. évf. 1918. február 7. 31/1918. sz. 2.
 226  Fiatal betörő banda. Uo. 
 227  Polgárőrség a Szegedi úti szőlőkben. BH, XXII. évf. 1918. február 14. 37/1918. sz. 3.
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Virágzott a prostitúció is: a szállodákban nem lehetett szobát kapni, még az előke-
lőbbekben sem, mert azokat lefoglalták „a szerelemben utazó, elegáns nőszemélyek”. 
De talán ennél is nagyobb gond volt, hogy a prostituáltak közül sokan nemi bajokban 
szenvedtek, és terjesztették a betegségeket. A rendőrség a lehetséges eszközökkel, sűrű 
razziázással próbálta útját állni ennek a „mételynek”.228 

 
A bűncselekménynek nem minősülő, törvénybe ütköző cselekmények ügyében a 
kihágási ügyosztály járt el, amelyet dr. Brestyánszki Miklós főkapitány irányított. Az 
ügyosztály 1917 során 4285 ügyben hozott ítéletet, a kihágásokban vétkesek összesen 
1 270 000 koronát fi zettek be. A bírságokból befolyt pénz fele részben az árvaalapot, 
fele részben a rokkant katonák alapját illette.229

Jellemző, hogy békeidőben a kihágási osztálynak évente 2000 ügyet kellett meg-
oldania, míg 1918 első két hónapjában már 1800 kihágási eljárás volt folyamatban. 
A   kihágási ügyekben dr. Brestyánszki mellett dr. Dobó Árpád rendőrkapitány is ítélke-
zett, Alapfy István pedig a közélelmezési ügyeket intézte. A megnövekedett ügyszám 
szükségessé tette, hogy Tary Emil mielőbb visszatérjen a betegszabadságról, illetve 
dr. Domonkos Sándort is kihágási ügyeket intéző rendőrkapitánnyá nevezték ki.230 

1918. február 6-án vonultak be az újoncok, és sokan már azon a napon átestek a 
„tűzkeresztségen”. Igaz, nem a harctéren, hanem a Kis Hungária nevű kocsmában, 
ahol katonákkal szólalkoztak és verekedtek össze: a véres leszámolás során, amelyben 
baltát is használtak, három személy súlyosan megsérült, akiket kórházba szállítottak.231

1918 januárjában Szabadkán meghalt 145 férfi  és 93 nő, összesen 238 egyén: közülük 
222 szabadkai, 16 pedig idegen illetőségű volt. Született 71 fi ú és 63 leány, összesen 
134 egyén. Az elhunyt és a született szabadkaiak számának fényében a népesedési 
mozgalom 88 fővel mutatott fogyatkozást. A BM által közölt adatok alapján az 
anyakönyvi hivatal 28 hősi halott katona adatait jegyezte be a halotti anyakönyvbe, 
akik közül 12-en voltak szabadkai illetőségűek: Jaramazovics Fábián, Bosnyák Gyula, 
Simics Boldizsár, Hegedűs Mihály, Jenovai Antal, Papp János, Budánovits Mihály, 
Zelenec Benedek, Szudarevics Antal, Péics Mihály, Babicskovics Jenő és Gabrics Pál.232 

 228  A métely. BH, XXII. évf. 1918. február 21. 43/1918. sz. 3.
 229  A kihágási ügyosztály munkája. BH, XXII. évf. 1918. február 7. 31/1918. sz. 3.
 230  Új kapitány a kihágási ügyekben. BH, XXII. évf. 1918. február 28. 49/1918. sz. 2.
 231  Az újoncok első csatája. BH, XXII. évf. 1918. február 7. 31/1918. sz. 3.
 232  Szabadka január hóban. BH, XXII. évf. 1918. február 12. 35/1918. sz. 2.
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A város számára az 1918. február 15-e és március 15-e közötti időszakra 10 vagon 
lisztet utaltak ki, amiből 2 vagon kukoricaliszt volt.233 Február közepén a boltokba 
dió és gyertya érkezett: a dió kilója 4,50 korona volt. A dió kiosztását a kereskedők 
belátására bízták, gyertyát azonban csak cukorjegy ellenében adtak ki.234

1918. február 18-án a király kitüntetéseket adományozott Szabadka város tisztvi-
selőinek: dr.  Bíró Károly polgármester, dr.  Dembitz Lajos helyettes polgármester, 
Szalay Mátyás főkapitány, dr.  Winkler Imre és Gulyás György tanácsnokok a II. 
osztályú polgári hadi érdemkeresztet kapták meg. Az indoklás szerint a polgármes-
ter a közigazgatás legfőbb gondjait vállalta magára, dr. Dembitz a katonaügyosztály 
élén szerzett érdemeket, Szalay főkapitány a közrend, dr.  Winkler a közélelmezés 
érdekében végzett hasznos munkát, míg Gulyás adófőnök a rekvirálások „tapintatos” 
intézésében jeleskedett.235 

 
1918. február 18–19-én a nagy hideg és a hófúvások miatt zavarok keletkeztek a 
vonatközlekedésben: a zombori vonat 13 (!) órás késéssel futott be Szabadkára.236

A polgári fi úiskola igazgatójává 1918. február 20-án Zatskó Alajost, az iskola tanárát 
nevezték ki: a lap írása szerint a kinevezés nem keltett megelégedést a városban.237

A felső kereskedelmi iskolában sajnálatos incidensre került sor Szász Gyula he-
lyettes igazgató és dr. Gerzson József rabbi között: a helyettes igazgató nem hagyta 
jóvá a rabbinak, hogy az izraelita felekezetű diákoknak megtartsa a hittanórát. Ennek 
előzménye az volt, hogy dr. Gerzson – a rabbivá avatás miatt – szabadságot kért, amit 
a hitközség az iskola fenntartójánál, a Kereskedelmi Egyesületnél kérelmezett. Ezzel 
gyakorlatilag megkerülte Szászt, aki Toncs Gusztáv igazgató szabadságolása idején 
az intézményt irányította. Az egyesület jóváhagyta a szabadságot, a helyettesítéssel 
Havas Antal városi tanítót bízták meg. Amikor dr.  Gerzson újra megjelent, hogy 
hittanórát tartson, Szász ezt elutasította, és a növendékeket hazaküldte; minderre 
szóváltás közepette, a diákok előtt került sor. A hittanóra elmaradása a zsidó közösség 
köreiben annál inkább felháborodást keltett, mert Szász Gyula maga is kitért zsidó 

 233  Itt a kukoricaliszt. BH, XXII. évf. 1918. február 13. 36/1918. sz. 3.
 234  Gyertya és diókiosztás Szabadkán. BH, XXII. évf. 1918. február 15. 38/1918. sz. 3.
 235  Polgári hadiérdemkereszt szabadkai városi tisztviselőknek. BH, XXII. évf. 1918. február 19. 

41/1918. sz. 1.
 236  Nem jöttek a vonatok. BH, XXII. évf. 1918. február 19. 41/1918. sz. 2.
 237  A polgári fi úiskola új igazgatója. BH, XXII. évf. 1918. február 20. 42/1918. sz. 3.
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volt.238 A   zsidó hitközség feljelentést tett Szász Gyula ellen a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnál, aminek alapján a miniszter vizsgálatot rendelt el.239 

1918-ra már ruhaínségről lehetett beszélni: kevés volt a szövet, és az árát nem sokan 
tudták megfi zetni. 1914-ben egy méter szövet ára 10–14, 1915-ben 20–25, 1916-
ban 30–35, 1917-ben 90–130, 1918-ban már 180–200 koronát tett ki. Egy méretre 
készült öltönyért 1914-ben 80–90, 1915-ben 130–150, 1916-ban 170–200, 1917-ben 
500–700, 1918-ban már 1000 koronát kértek.240

1918. március 5-én a szénhiány miatt ismét leállt a villanytelep, és a város villanyáram 
nélkül maradt. A gázgyár már korábban hasonló okokból sokadszorra beszüntette 
a termelést.241

A város közigazgatási bizottságának 1918. március 11-én megtartott ülésén – ame-
lyen Baloghy főispán elnökölt – a súlyosan leromlott közbiztonsági állapotok miatt 
a tagok egyhangúlag statárium bevezetését követelték.242

Az ülésen dr. Dembitz helyettes polgármester beszámolt a város addig ismert hábo-
rús veszteségeiről. Az adatok szerint 1588 szabadkai halt hősi halált: 14 tiszt, 91 altiszt 
és 1483 közlegény. Közülük 1070 napszámos, 38 kereskedő, 218 iparos, 20 tisztviselő, 
100 birtokos, 142 pedig „vegyes” foglalkozású volt. 794 hősi halott katona volt nős, 
768 nőtlen, 10 elvált, 16 pedig özvegy. Az elesettek után 1578 hadiárva maradt.243

1918 februárjában a város közegészségügyi állapota kielégítő volt: a polgári lakosság 
körében kevés fertőző eset jelentkezett, a katonaság soraiban jóval több. Elhunyt 
összesen 203 egyén, míg az élve születettek száma 164 volt.244

1918. március 12-én érdekes, a nemzetiségeknek a hatalomhoz való viszonyulását is 
mutató ügy került a városi közigazgatási bizottság elé. Novák Vilma állami tanítónő 
ellen, aki a vámteleki iskolában tanított, fegyelmi eljárás indult, mert az általa tanított 
bunyevác gyerekeknél munkájával semmilyen eredményt nem ért el. A tanítónő azzal 

 238  Megakadályozott hittanítás. BH, XXII. évf. 1918. február 21. 43/1918. sz. 2.
 239  Vizsgálat a kereskedelmi iskolaigazgató ellen. BH, XXII. évf. 1918. március 13. 60/1918. 

sz.   3. Elégtétel a zsidó hitközségnek. BH, XXII. évf. 1918. március 14. 61/1918. sz. 2.
 240  A szabadkai ruhaínség. BH, XXII. évf. 1918. február 27. 48/1918. sz. 2.
 241  Üzemszünet a villanytelepen. BH, XXII. évf. 1918. március 6. 54/1918. sz. 1.
 242  Statáriumot kér a közigazgatási bizottság. BH, XXII. évf. 1918. március 12. 59/1918. sz. 2.
 243  Szabadka háborús halottai. BH, XXII. évf. 1918. március 12. 59/1918. sz. 3.
 244  Nincs járvány Szabadkán. BH, XXII. évf. 1918. március 12. 59/1918. sz. 3.
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védekezett, hogy a bunyevác gyermekek „egy szót sem tudnak magyarul, ő nem tud 
bunyevácul, nem tudja magát megértetni velük”.245 

A Palicsi-tó halászati jogát 1908 óta Láng Simon, Jaramazovics Máté és Návay Márton 
örökösei élvezték, bérelték a várostól. Az évek során sok gond adódott: egyszer a tó 
majdnem kiszáradt, másszor betegség tizedelte a halállományt, de folyt per is a város 
és a bérlők között. A szerződés 1916-ban lejárt, de két évre meghosszabbították. 
Az újabb szerződés értelmében a bérlőknek 1917-ben és 1918-ban a Palicsi-tóba 
ötvenezer, a Ludasi-tóba pedig hatezer pontyivadékot kellett telepíteniük, és fél 
kilónál kisebb pontyot nem volt szabad kifogni. A háborús helyzet miatt ezt senki 
sem ellenőrizte. A város azt is sérelmezte, hogy a tavakból kifogott méretes hal nem 
a szabadkai, hanem vidéki vagy budapesti piacokon talált vevőre: Szabadkán csak 
a fél kilónál kisebb halakat árulták! A tanács úgy döntött, hogy a szerződés lejártát 
követően a halászatot házi kezelésbe veszi.246

Az 1918. március 27-éről 28-ára virradó éjszakán kemény fagy köszöntött a városra: 
mínusz 7 fokot mértek. Az alacsony hőmérséklet különösen a virágzó barackfákat 
érintette érzékenyen, a szabadkai gazdák pedig jelentős terméskieséssel és több százezer 
koronás veszteséggel számolhattak.247

1918 márciusának végén a lap hosszabb cikket közölt a Zentai úti hősi temető állapo-
táról, megállapítva, hogy abban az ország minden részéből származó elhunyt katonák 
nyugszanak. A sírok szépen rendben voltak tartva. A katonai parancsnokság – amely a 
temetőről gondoskodott – egy szobrot kívánt emelni, amely Krisztus alakját ábrázolja, 
aki egy haldokló katona fölé hajol.248

A tervezett emlékmű nem készült el: a háború véget ért. 1918. november 13-án a sza-
badkai vasútállomáson megjelentek az első szerb katonák, kezdetét vette a megszállás. 
Az 1920. június 4-én aláírt békeszerződéssel pedig megtörtént az impériumváltás 
is – Szabadka történetében új fejezet kezdődött. 

 245  Egy tanítónő fegyelmi ügyét tárgyalta ma a közigazgatási bizottság. BH, XXII. évf. 1918. 
március 12. 59/1918. sz. 3.

 246  Kiszedik a halat a Palicsból. BH, XXII. évf. 1918. március 16. 63/1918. sz. 2.
 247  Hét fok hideg. BH, XXII. évf. 1918. március 28. 1/1918. sz. 2.
 248  A hősök temetőjében. BH, XXII. évf. 1918. március 31. 75/1918. sz. 2.
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A SZABADKAI I. VILÁGHÁBORÚS HŐSI TEMETŐ

Szabadka a földrajzi fekvésénél fogva fontos közlekedési csomópont volt: itt futott ösz-
sze a Budapest–Zimony észak–déli irányú, valamint a Nagyvárad–Szeged–Zombor–
Eszék kelet–nyugati irányú vasútvonal. Ezek a vasútvonalak stratégiai fontosságúak 
voltak a csapatok és az utánpótlás szállításában, a hadszíntérről pedig a sebesülteket 
és a betegeket vitték a hátországban kialakított hadikórházakba. 

Szabadkán is hadikórházakat hoztak létre, amelyekbe a szerb hadszíntérről már 
1914 augusztusában megérkeztek az első sebesültek, közülük többen belehaltak 
sérüléseikbe.

A város közgyűlése Törley Gyula törvényhatósági bizottsági tag indítványára 1914. 
szeptember 30-án tárgyalt a Szabadkán elhunyt hősök eltemetéséről és emlékük 
megörökítéséről. Az indítvány így hangzott:

„Azok között a sokoldalú feladatok között, amelyek a háború során előálltak, 
úgy érzem, egy kegyeletes kötelességünk is támadt.

Aközben, hogy teljes odaadással iparkodunk megtenni mindent ami a jelen 
súlyos időkben vállainkra hárul, nem szabad megfeledkezni azokról, akik 
a harctérről sebesülten vagy megbetegedve hozzánk jöttek, s a legnagyobb 
áldozatot hozták meg a hazának: életüket áldozták.

Jobbára idegenből szakadt hősök ezek, de akik érettünk is küzdöttek, és 
akiknek nem lesz olyan hideg örök nyugvóhelyük, ha a koporsójukra hulló 
rögöket kegyeletünk meleg érzéseivel vegyítjük.

Nekünk van már egy sírdombunk, amelyet az elődök hasonló érzése emelt. 
Helyezzük köré azokat, akiket a sors bajtársaivá emelt.

Nyugodjanak együtt, akiknek szíve annak az eszmének szolgálatában szűnt 
meg dobogni, amelyért a mi szíveink a szorongásnak napjait élik.

És állítsunk emléket föléjük, amely hirdetni fogja az ő dicsőségüket, a jö-
vendő nemzedéknek pedig búcsújáró helye lesz, ahol példáját fogja tanulni a 
királyhűségnek és a hazaszeretetnek.

Abban a meggyőződésben, hogy a tekintetes törvényhatósági bizottság 
egyetemének egyező felfogásával találkozom, azon tiszteletteljes indítványt 
teszem:

–  tekintse Szabadka város a harctéren megsebesült, vagy megbetege-
dett és itt elhalt hősöket saját halottainak,



9 6

–  örök nyugvóhelyül a Zentai [úti] temetőben a Paganini 48-as 
honvéd százados sírja körüli részét jelölje ki,

–  s utasítja a tanácsot arra, hogy ezen határozatot megfelelő módon 
végrehajtsa, annak idején emléküknek kegyeletes megörökítéséről 
javaslatot tegyen.”1 

Az indítvány alapján egyhangú döntés született, hogy a hősi temetőt a Zentai úti 
római katolikus temetőben alakítsák ki, és határozatban mondták ki, hogy a város 
„a   harctéren megsebesült, vagy megbetegedett és itt elhalt hősöket a saját halottainak 
tekinti, ezeknek valamint fiainak hazahozott holttesteit a Paganini honvéd százados 
sírja körül csoportosítva, emléküket kegyeletesen megörökíteni határozza”.2 

Ezenkívül temettek más felekezetek temetőjébe is: erre a célra elsősorban a pravo-
szláv és a zsidó temető volt igénybe véve. 

A Bácskai Napló 1914. november 3-án halottak napja alkalmából megemlékezett 
az elhunyt hősökről:

„Valamennyi temető népes, a legnépesebb azonban a Zentai úti, amelyben a 
szabadkai kórházban elhalt s idegenből ideszakadt katonák alusszák a hősök 
álmait. Ezek a sírok, melyek fölé Szabadka város hazafi as kegyelete díszemléket 
fog emelni a háború után, valóságos virágdíszben állnak.”3

A Zentai úti temető a Szent György Plébánia hatáskörébe tartozott. A temetőben 
kialakult állapotokkal kapcsolatban Kuluncsich Pál 1914. szeptember 29-én bead-
vánnyal fordult a városi tanácshoz:

„Hivatalos tisztelettel jelentem, hogy a Zentai [úti] temetőben alkalmazott 
Milánkovich János temetőcsősz, mint gyalogos katona (cs. és kir. 86. gyalogez-
red, 15. század, 105 tábori posta) hetekkel ezelőtt hadba vonult és a harctéren 
teljesíti kötelességét. A temetési munkálatokat és a temető gondozását neje 
nem képes ellátni egymaga.

A napszám méreg drága, munkaképes embert ugyanis nehéz kapni. Ehhez 
hozzájárul most a katonaság nagymérvű temetése, melyért díjazást nem kap, 

 1 Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). Mérnöki hivatal, 108/1917 sz. irat.

 2 Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). Közgyűlési jegyzőkönyv 1914, 246/1914 jegyzőkönyvi szám.

 3 Halottak napján. Bácskai Napló, 1914. november 3. 
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de ő munkásait fi zetni tartozik. Paganini sírját kellene gondozni, de nincs 
módjában. Egy száraz, magas akácfa a temetőt átszelő kocsi- és gyalogútra 
dőlt, alapjában korhadt, a járást-kelést veszélyezteti.

Ezért szükség volna a helyzeten segíteni. Legbiztosabb intézkedés volna 
a katonaság temetése címén magát a temetőcsőszt a katonaügyosztály útján 
ide kérni, és ő mint katona ezeket ingyen végezhetné. Amennyiben ez nem 
lehetséges, úgy kívánatos és méltányos volna, hogy a tekintetes Tanács a 
temetőcsősz nejének a fenti szolgálat nevében vagy a kiadásokat megtérítse, 
vagy talán azokat maga házilag végeztesse.

E tárgyban szükséges lesz a külön intézkedés, különösen azon esetre, ha 
az összes itt elhalt katonák a Zentai [úti] temetőben lesznek temetendők.”4

A temetés ügyben 1914. november 12-én meghallgatást tartottak, amelyen 
Milánkovics Jánosné a következőket adta elő:

„Férjem bevonult katonai szolgálatra még f. év július 28-án. A Szt. György-i 
(Zentai [úti]) temetőbe a háború kezdete óta, de különösen szeptember hó 
vége óta eddig 72 katona temettetett el. Minthogy férjem, mint temetőcsősz 
a várostól évi 40 koronát és lakást kap, és mert ő jelenleg katonai szolgálatra 
van bevonulva, nekem sírásót kell tartanom, aki a sírokat kellő időre kiássa.

Minthogy a katonák sűrű halálozása folytán néha egy napra 3-5 temetés is 
esik, és mert a helyszűke miatt egy sírba 2 halott is temettetik, s emiatt mély 
sírokat is kell ásni, és mert egy sír kiásása már most is egy embernek egész 
napi munkáját igénybe veszi – van olyan nap, hogy 4-5 sírt kell ásni, ami 4-5 
napszámost igényel – napi 3 korona bér mellett.

Én ezen teendők ellátására, valamint a sírásók fi zetésére – minthogy jö-
vedelmem nincs – képtelen vagyok – miért is azon kérelmet terjesztem elő, 
méltóztassék a sírásók fi zetéséről gondoskodni, nehogy a temetés rendje fenn-
akadjon, mert én a rendelkezésemre állott csekély pénzemből már kifogytam, 
így további napszámosokat kifi zetni képtelen vagyok.”5 

Hamarosan az a döntés született, hogy a tartalékkórház lelkésze időről időre állítsa 
össze azoknak az elhunyt katonáknak a névjegyzékét, akiket a Zentai úti temetőben 

 4 Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). II-184/1914 sz. irat.

 5  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). Mérnöki hivatal, 108/1917 sz. irat.
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helyeztek örök nyugalomra. A temetőcsősz feleségének, Milánkovics szül. Kovacsevics 
Máriának, aki a férje hadi szolgálata ideje alatt a temetőt kezelte, ennek alapján fi zette 
ki a város a házipénztárból a munkáért megállapított összeget (1 korona/sír).

Németh István, a Szabadkán működő tartalékkórház tábori lelkésze 1914. decem-
ber 16-ai keltezéssel terjesztette be az első, 104 nevet tartalmazó jegyzéket, amely 
feltüntette azt is, hogy az elhunyt katona melyik alakulathoz tartozott:

Antal Ferenc m. kir. 6. h. gye. 3. sz., Bandisch Ferenc cs. és kir. 74. gye. 14. 
sz., Bognár János cs. és kir. 38. gye. pótzlj., Bőhm W. cs. és kir. 42. gye. 5. sz., 
Brandl Béla cs. és kir. 74. gye. 14. sz., Braun Ferenc cs. és kir. 73. gye. 4. sz., 
Bretschneider Károly cs. és kir. 92. gye. 11. sz., Buga Antal cs. és kir. 32. gye. 
6. sz., Cech Antal cs. és kir. 94. gye. 1. sz., Cvetkovics Vjekoszláv m. kir. 27. 
h. gye. 1. sz., Czinkota Ferenc cs. és kir. 11. tar. e., Cseh András cs. és kir. 8. 
hue. 5. sz., Csenki János cs. és kir. 38. gye. 4. m. sz., Csík János cs. és kir. 68. 
gye. 16. sz., Csirke László cs. és kir. 32. gye., Csujás Miját cs. és kir. 79. gye. 3. 
sz., Dachs Vencel cs. és kir. 11. gye. 6. sz., Denka Ferenc cs. és kir. 38. gye. 2. 
sz., Dobrojevics Milán m. kir. 1. népf. gye., Fazekas Károly cs. és kir. 37. gye., 
Flórián József 3. népf. gye. 1. m. sz., Frindt József cs. és kir. 42. gye. 12. sz., Fricz 
Károly cs. és kir. 41. gye. 12. sz., Fuisz József cs. és kir. 6. tüe. 1. sz., Galuszka 
János cs. és kir. 90. gye. 4. sz., Hajdu Péter m. kir. 4. népf. gye. 5. sz., Hanke 
Ferenc cs. és kir. 42. gye., Haral József cs. és kir. 91. gye. 14. sz., Harant Henrik 
cs. és kir. 24. tüe. 1. zlj., Hardi József m. kir. 77. m. sz., Haschka Ferenc cs. és 
kir. 92. gye. 10. sz., Hegedűs Mihály cs. és kir. 68. gye. 7. sz., Heim Mihály 
m. kir. 29. h. gye., Homola János m. kir. 28. h. gye. 7. sz., Horváth Lajos cs. 
és kir. 8. hue., Hrba József cs. és kir. 11. gye. 1. sz., Huber Adolf cs. és kir. 73. 
gye. 4. sz., Hujer Alfréd cs. és kir. 94. gye. 3. sz., Hütler Ferenc cs. és kir. 42. 
gye. 10. sz., Igrácski János cs. és kir. 86. gye., Jónás Vencel cs. és kir. 11. gye. 6. 
sz., Jordán László cs. és kir. 86. gye. 1. sz., Jovics András m. kir. 28. h. gye. 7. 
sz., Kádár Ferenc m. kir. 12. népf. gye. 3. sz., Kiss György cs. és kir. 23. vadzlj. 
pótzlj., Kollár Mihály cs. és kir. 68. gye. 13. sz., Kolonics Mihály m. kir. 6. 
h. gye. 4. sz., Koski Béno m. kir. 28. h. gye. 6. sz., Kosler József m. kir. 25. h. 
gye., Krop József cs. és kir. 94. gye. 10. sz., Kruska Lipót m. kir. 25. népf. gye., 
Kubicsek István m. kir. 28. h. gye. 1. sz., Lavicska Ferenc m. kir. 6. h. gye. 4. 
sz., Lierencz Mátyás cs. és kir. 31. gye., Markity Mijó m. kir. 28. h. gye. 6. sz., 
Mikuska András cs. és kir. 68. gye. 1. sz., Milánkovics Miklós m. kir. 27. h. gye. 
1. sz., Mucsi Antal m. kir. 6. h. gye. 1. sz., Nagy Mihály cs. és kir. 38. gye. 5. sz., 
Nagy Vince m. kir. 4. h. hue., Neusel György cs. és kir. 14. vonatosztály 4. sz., 
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Nöhl Emanuel cs. és kir. 74. gye. 4. sz., Orsai Miklós cs. és kir. 86. gye. 2. sz., 
Oswald Károly cs. és kir. 7. gye. 7. sz., Ördög Mátyás m. kir. 29. h. gye. 7. sz., 
Palus János cs. és kir. 42. gye., Papp László cs. és kir. 23. vadzlj., Pavlik József 
m. kir. 28. h. gye. 1. sz., Petrelka József cs.--kir. 7. h. gye. 8. sz., Piskac Lipót dr. 
cs. és kir. 74. gye., Plavecz András cs. és kir. 68. gye. 3. sz., Poljákovics Gyúró 
m. kir. 28. h. gye., Prevalek György m. kir. 28. h. gye. 15. sz., Proch Ferenc cs. 
és kir. 21. vadzlj. 1. sz., Pujnics József cs. és kir. 53. gye. 11. sz. Rövid Vince m. 
kir. 4 h. hue., Sambolec József m. kir. 25. h. gye. 3. sz., Sasi Imre cs. és kir. 38. 
gye. 2. m. sz., Scheibleiter Ferenc cs. és kir. 99. gye. 16. sz., Schubert Arnold 
cs. és kir. 92. gye. 1. sz., Schump József m. kir. 1. népf. gye., Semegi Izidor cs. 
és kir. 68. gye. 13. sz., Serbec György cs. és kir. 53. gye. 6. sz., Sipos György cs. 
és kir. vadzlj. 1. m. sz., Somogyi Sándor cs. és kir. 68. gye, Sorscha Gáspár m. 
kir. 25. h. gye. 11. sz. Stangl Vencel cs. és kir. 11. gye. 1. sz., Steininger László 
m. kir. 26. h. gye. 3. sz., Sterber Vencel cs.-kir. 6. h. gye. 3. sz., Szigeti Ferenc 
m. kir. 1. népf. gye. 2. sz., Szomora Mihály cs. és kir. 8. hue. 1. sz., Taske Árpád 
cs. és kir. 68. gye. 1. sz., Turg Károly cs. és kir. 68. gye. 5. sz., Ulrich Vencel cs. 
és kir. 7. népf. gye. 6. sz., Vágó István cs. és kir. 8. hue., Verbida József cs. és kir. 
8. h. gye. 12. sz., Volbrecht Ferenc cs. és kir. 94. gye. 2. sz., Wéber Emil cs. és 
kir. 94. gye. 1. sz., Zaplatic József cs. és kir. 25. h. gye. 6. sz., Zelenka Ferenc m. 
kir. 27. népf. gye., Zsorzs Teodor Jeremiás cs. és kir. 23. vadzlj. 1. sz., Zsupanics 
Miklós m. kir. 27. h. gye., két ismeretlen.6

Faith Ágoston tábori lelkész 1915. április 7-én összeállította a Zentai úti temetőbe 
1914. december 17-e és 1915. április 4-e között eltemetett hősi halottak névjegyzékét:

Alics Osien, Árvai János, Bacsim Alajos, Balog János, Bédics Ferenc, Bénes 
Mihály, Blaskovics Ferenc, Bojanovics Lukács, Breck Lajos, Choura Vencel, 
Czirkó Péter, Czrenkovics Antal, Dóczi János, Dömsödi Ignác, Eckert Károly, 
Falk Ödön, Fett György, Francz Boldizsár, Franczva József, Friscsics Mihály, 
Früsl Ferenc, Garai Mátyás, Gaube Antal, Hajdu István, Heinrich Gusztáv, 
Hideg János, Hrma Lajos, Idsan Antal, Ilovai Ferenc, Jánosi Sándor, Jansen 
Frigyes, Januskó Sándor, Jaramazovics Kálmán, Jarevics Károly, Jensen János, 
Joszip László, Kádas János, Kiss Pál, Klinecz András, Klug Gusztáv, Konrád 

 6  A névjegyzéket betűrendben közöljük. A rövidítések feloldása: m. kir. = magyar királyi, cs. és 
kir. = császári és királyi, cs.-kir. = császári-királyi, h. = honvéd, gye. = gyalogezred, sz. = század, 
tar. = tarackos, népf. = népfelkelő, tüe. = tüzérezred, zlj. = zászlóalj, pótzlj. = pótzászlóalj, m. 
= menet, vadzlj. = vadászzászlóalj, hue. = huszárezred.
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József, Kovács Szilveszter, Kovács Tamás Sándor, Kremer Károly, Kurucz 
Sándor, Leiter Péter, Livics Márton, Loncsár Milán, Lovricsics Mijó, Lukacsics 
István, Makár Péter, Márkus Péter Pál, Mayer József, Mijatov Milovan, Mlinarik 
Antal, Návola Pál, Neszter József, Novák Ferenc, Operics Milos, Paveljak 
Szaniszló, Pencz István, Plantich János, Platzer György, Psutka János, Sagei 
Eduárd, Schetz Antal, Schindler Frigyes, Siglo Alojz, Sólyom Gábor, Szécsényi 
István, Szudarevics Simon, Tancsik József, Tóth István, Tóth Mihály, Tvesler 
Henrik, Ulrich József, Urs Gábor, Venzler József, Vincze Lajos, Zensuf Mihály, 
Zitomjerec József, egy ismeretlen.7

A listán, amelyen nem volt feltüntetve az alakulat, csupán a temetés dátuma, 84 
személy szerepel, de – feltehetően fi gyelmetlenségből – két olyan is, aki már az előző 
jegyzéken is rajta volt, valójában tehát 82 fővel gyarapodott az eltemetettek száma. 
Ennek értelmében a Zentai úti temetőben 1915 áprilisának első napjaiban 186 hősi 
halált halt katona aludta örök álmát. 

1915 nyarán a belügyminiszter körrendeletben tájékoztatta a törvényhatóságokat, 
hogy a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy a háborút követően országszerte művészi igényű, maradandó emlékműveket/
emléktáblákat kell állítani az elesett/elhunyt hősök tiszteletére. A munkába az Orszá-
gos Magyar Iparművészeti Társulat, a Magyar Képzőművészeti Egyesület, a Magyar 
Mérnök- és Építészegylet, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége révén magyar 
művészeket és iparosokat kívántak bevonni.8 

1915 novemberében, halottak napján, a Bácskai Hírlap is megemlékezett a Sza-
badkán eltemetett hősökről:

„Az állandó esőzés miatt sok helyen alig lehetett megközelíteni a sírokat a 
temetőkben, de a Zentai úti temetőben, Paganini sírja körül lévő sírokban 
fekvő 218 hős sírja – a hősök temetője – virágerdővel volt borítva, és oda ezer 
és ezer ember zarándokolt.

A Paganini sírboltjára helyezett szikladarab és márványlap körül száz és 
száz mécses égett tegnap este. Ide jöttek imádkozni azok, akiknek szerettei 
ismeretlen sírokban pihennek a különböző harctereken.

 7  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). II-184/1914 sz. irat.

 8  Magyar Királyi Belügyminisztérium. Eln. 18 987/1915 sz. irat.
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Emmanuel Győzőné úrasszony és Csajkás Margit úrleány minden hős sírjára 
– az összes szabadkai temetőkben – juttattak virágot, gyújtattak mécsest és 
ezer kis gyertya világította ki a virágcsokrokkal betakart sírhalmokat.

A szabadkai 6. honvéd gyalogezred nagy, nemzetszínű szalaggal ellátott 
babérkoszorút helyezett el a város által készített emlékkőre.”9

Faith Ágoston tábori lelkész összeállította és a Bácskai Hírlap leközölte az összes 
szabadkai temetőben nyugvó 298 hősi halott névjegyzékét (295 név szerint ismert és 
3 ismeretlen). A tábori lelkész listája alapján a Zentai úti temetőben 218 hősi halott 
nyugodott: 215 ismert és 3 ismeretlen. A Bajai temetőben 22, a Rókusi temetőben 17, 
az izraelita temetőben 8, a pravoszláv temetőben pedig 33 hősi halott volt eltemetve.10

Faith tábori lelkész 1916. január 19-én összeállította a következő névjegyzéket, 
amely az 1915. április 9-e és 1916. január 18-a között elhunyt és eltemetett katonák, 
összesen 41 fő nevét tartalmazta:

Baranyi József, Barta Kálmán, Braica Mata, Buttás György, Czinkus Antal, 
Csík György, Fecske István, Gere Ignác, Glock Kálmán, Grucza Jakab, Herczeg 
Ferenc, Homolya Antal, Horváth István, Király Mátyás, Kladek Boldizsár, 
Knezsevics Iván, Kopilovics Pál, Kovács Mihály, Kreisz Ferdinánd, Laczkó 
István, Lendvai István, Magócsi Sándor, Mercz Ádám, Mihalyevics Márk, 
Oldal Péter, Papacsek József, Pokol Aurél, Polacsek Károly, Rácz István, Radas 
Antal Ivor, Radonics Iván, Romoda György, Skrocse József Márk, Stengel 
Mihály, Szepotity Antal, Th eurer Frigyes, Tóth Ferenc, Tulejbitsch Ilko, Tvdla 
Ferenc, Vörös János, Zsitin Henrik.11

Milánkovics Jánosné a beterjesztett névjegyzék mellett kérelmezte a polgármes-
tertől, hogy a temetésekért járó díjat 1 koronáról emeljék 2,40-re. Indoklása szerint:

„Miután férjem hadifogoly, a temetőcsőszi teendők ellátásáról a háború kitö-
rése óta egyedül nekem kellett gondoskodnom. A sok katona-halott sírjának 
különösen a téli hónapokban történt kiásása igen nagy költséggel jár, s csekély 
megtakarított pénzemet mind felemésztette.

 9  Halottak napja. Bácskai Hírlap, XIX. évf. 1915. november 2. 499/1915. sz. 2.
 10  Uo. Az eltemetett hősi halottak névjegyzékét temetőnként lásd a A nagy háborús Szabadka 

a Bácskai Hírlap hasábjain c. fejezetben.
 11  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 

(1861–1918). II-184/1914 sz. irat.



1 0 2

Méltóságos uramnál személyesen is megjelentem több ízben és orosz 
hadifoglyot kérelmeztem, amely alkalommal méltóságos uram kérelmemet 
teljesíthetőnek nem találta, azonban a kiadási díjaknak felemelését kilátásba 
helyezni méltóztatott.”12

A kérelmet nem hagyták jóvá, és a temetésekért járó összeg 1 korona maradt.
1916 nyarán a szabadkai Izraelita Szentegylet felhívással fordult a város zsidó 

közösségéhez:

„A világtörténelemben alig volt fontosabb korszak, alig volt megrázóbb 
esemény, mint a mi korunk nagy háborúja. Földrészünk minden nemzete 
megérzi súlyát és minden népe megosztja szenvedéseit.

Szeretett Magyar Hazánk csodálatos hősiességgel veszi ki részét a világ-
rendítő küzdelemben. Életét, becsületét és egész jövőjét kell megmentenie az 
ellenségek vakmerő támadásaitól. Hadseregünk minden képzeletet felülmúló 
vitézsége és a mindenható igazságos Isten segítsége a mi fegyvereinknek fogja 
a diadalt megszerezni, és a jövendő idők története hódolattal fogja a diadalt 
megszerezni, és a jövendő idők története hódolattal fogja elismerni, hogy eme 
nehéz időkben a nemzet minden rétege egybeforrott a honfi úi lelkesedésben 
és a példátlan áldozatkészségben, amelyből a nagy, a dicsőséges és egységes 
Magyarország fog kikerülni.

A nagyszerű küzdelemben a magyar zsidóság is híven teljesítette köteles-
ségét a nemzet és a haza iránt. Fiaink hősiessége sűrűn részesült a legfelsőbb 
elismerésben és kitüntetésben. A csatákban elesett gyermekeink nagy száma 
igaz fájdalommal, de egyszersmind jogos büszkeséggel töltenek el bennün-
ket, kiömlött vérük még drágábbá teszi a Hazát számunkra, melyet forrón 
szerettünk békében és még forróbban a veszedelemben. Elhullott hőseink 
nevének megőrzése, sírjaik kegyeletes gondozása mindnyájunk szent feladata. 
A szabadkai Izr. Szent Egylet a feladathoz kéri hittestvéreinek támogatását.

Emlékkövet akarunk felállítani a temetőnkben pihenő hős katonáink 
sírjai felett. És ez emlékkövön örökké élni fognak azoknak nevei, kiket itt-
hon temettünk el, és azon szabadkai hős fi aink nevei, kiknek hamvai távoli 
harcmezőkön porladoznak.

A Szentegylet minden alkalomkor nagy áldozatokat hozott hőseink méltó 
eltemetéséhez. Azonban a nagy időket méltóan megörökítő emlékoszlopot 
csupán hittestvéreink lelkes áldozatkész támogatásával állíthatjuk fel. A leg-

 12  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). II-184/1914 sz. irat.
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kisebb adományt is köszönettel fogadunk és hírlapilag nyugtázzuk. Kérjük, 
hogy adományaikat Reiter Gyula bankházához küldeni kegyeskedjenek.”13 

1916 nyarán megalakult a hősök temetőjét építő bizottság, amiről a Bácskai Hírlap 
a következő tudósítást közölte:

„A városi székház második emeletén, a városi mérnöki hivatal mellett elfog-
lalt katonai mérnöki irodában ott áll készen a szabadkai hősök temetőjének 
művésziesen kidolgozott modellje. A tervezgetések gazdag eredménye az, 
amelyben ideális kifejezésre jut a bajtársi szeretet kegyelete, amely a katonaság 
minden tagját egyformán foglalkoztatja.

A szabadkai hősök temetőjét építő bizottság már meg is alakult Th irry 
Géza ezredes állomásparancsnok elnöklete alatt, és foglalkozott a kész tervek 
megvalósításának módozataival.

A bizottság számítása szerint 50 ezer koronából lehet megcsinálni a hősök 
temetőjét. Három ilyen temető lesz ugyanis: a Zentai úti temetőben a katolikus 
hősöké, azután külön a szerb és zsidó hősök részére.

A legnagyobb természetesen a katolikus temető lesz, és ennek modellje áll 
készen. A modellt Tisch Joachim mérnök-főhadnagy alapgondolata és eszméje 
szerint Salgó Jenő szobrász – Salgó volt szabadkai zsidó tanító fi a, aki jelenleg 
önkéntes tizedes – készítette el.

A Zentai úti temetőben a hősök részére kialakított kb. négyszög [alakú] 
parcellát – a terv szerint – élő sövény veszi körül. Belül hat részre van osztva 
egy szép fasorral.

A homlokzata 60 m hosszú, élő terméskőből készült kerítés, rajta a har-
cokból vett momentumokkal ékesített reliefekkel. A közepén ókeresztény 
stílusra emlékeztető bejárat, két oldalán hatalmas oszlopok között szimbolikus 
katona-alakok.

A homlokfalazás pergola-szerűen van elgondolva, vagyis árkádszerű sétány, 
amelynek belsejében a harctéren nyugvó szabadkai tisztek márvány emlék-
táblái lennének elhelyezve.

A temetőben eddig 280 hős fekszik, és összesen 500-ra van tervezve. Az 
egyik oldalon a sírok már tele vannak. Ezek a hős Paganini sírja köré vannak 
csoportosítva. A másik oldalon szimmetrikusan az igazság győzelmét hirdető 
Szt. György szobor van tervezve.

 13  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). II-108/1917 sz. irat.
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Ugyancsak művészi a szerb-, és a zsidó temetők elgondolása és kivitelezése 
is. Az előbbi 110, az utóbbi 28 hősi halott számára van tervezve.

A bizottság szeretettel és gonddal foglalkozik a hősök temetőjének meg-
valósításával.”14 

Az 1916. szeptember 28-án megtartott közgyűlés napirendjén szerepelt a katonai 
sírok gondozása és megjelölése:

„A törvényhatósági közgyűlés 1914. évi 246. sz. határozatával kimondta, 
hogy a harctéren megsebesült és itt elhalt hősöket saját halottainak tekinti. 
Ezeknek, valamint fi ainak hazahozott holttesteit a Paganini honvédszázados 
sírja körül csoportosítva, emléküket kegyeletesen megörökíteni határozta.

Időközben a görögkeleti szerb egyházközség is hasonló kérelemmel fordult 
az ő temetőjükben fekvő katonák sírjainak gondozásba vétele iránt, az izraelita 
szentegylet pedig azt kérte, hogy a közgyűlés a zsidó temetőben fekvő katonák 
síremléke és emlékoszlopa költségeinek – különben gyűjtés által szándékolt 
– fedezésébe megfelelő összeggel járuljon hozzá.

Miután a katonai építészeti hivatal a thv. mérnöki hivatallal együtt a vo-
natkozó terveket elkészítette és az állomásparancsnokság E. Nr. 465/16 sz. 
értesítése szerint ezeket a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság 
művészeti szempontból megvizsgálta és kivitelre alkalmasnak találta, a tör-
vényhatósági közgyűlés ez ügyben a következő intézkedéseket teszi:

 1.  A bemutatott tervek és költségvetések elfogadása mellett kimondja, 
miszerint fi gyelemmel arra, hogy a háború befejezéséig nincs módjába 
eldönteni vajon nem kell-e a területet kibővíteni, amely esetben a már 
kész kapuzat és emlékcsarnok az egységes és művészi megoldást zavarná 
és esetleges jobb megoldásnak útját állná. A tervből az emlékkapu és 
csarnok, illetve a közös emlékművek azonnali elkészítését kikapcsolja, 
ellenben a többi rész kivitelét engedélyezi, illetve elrendeli. Utasítja 
a tanácsot, hogy alkalmas időben a kapuzat és csarnok felépítésére 
részletes tervekkel felszerelt előterjesztést tegyen.

 2.  Tudomásul veszi és köszönettel elfogadja a közgyűlés az állomás-
parancsnokság E. Nr. 465 sz. átiratában kifejezett azon ajánlatát, 
miszerint a nehéz munkás viszonyokra való tekintettel a munkálatok 
elvégzésére szükséges munkaerőt készséggel bocsátja rendelkezésre.

 14  Szabadkai hősök temetője. Bácskai Hírlap, XIX. évf. 1916. július 26. 338/1916. sz. 2.
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 3.  Az anyagok beszerzésére kimutatott 23 470 korona költség fedezésére 
az 1916. évre is elfogadott 1914. évi 12 millió állami adóalap után 2%-
os községi pótadót szavaz meg. Ezen pótadó egy összegben az 1916. 
évre megszavazott pótadóval együtt szedendő be.

 4.  Köszönettel tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a törvényhatósági 
mun kabizottság felajánlotta a munkásosztagok élelmezési díjából 
visszakapott azon összegeket, amelyekből a gazdák a katonasírok felál-
lítása javára lemondottak. Ezen összegek valamint a netáni adakozásból 
származó összegek a városi házipénztárban felhasználásig letétként 
gyümölcsözően kezelendők.

 5.  Az izraelita szentegylet kérelmére kimondja a közgyűlés, hogy ameny-
nyiben a zsidó temetőben nyugvó katonák emlékét és sírköveit külön 
gyűjtés útján kívánja megörökíteni, ez esetben azoknak tervszerű 
elkészítése helyett a kivitelhez a mérnöki hivatal költségvetésében 
kimutatott anyag-értékkel, vagyis 1370 koronával járul hozzá.”15

Az 1917. február 24-én megtartott tanácsülésen Váli Gyula városi mérnök bemu-
tatta a hősök temetőjének művészi terveit és az elesett hősök közös sírja fölé emelendő 
monumentális síremlék modelljét. Matuska János szobrászművész terve szerint a 
szobor egy földön fekvő, halásosan sebesült katonát ábrázol, aki fölé Krisztus hajol. 

Az emlékmű elkészítéséhez 8 m3, a síremlékekhez pedig további 50 m3 kemény 
mészkő beszerzésére írtak ki árlejtést. A versenytárgyalást 1917. március 31-én 
tartották meg: a szükséges anyag leszállítását 18 323 korona ellenében a szabadkai 
Kőfaragó és Márványipar Részvénytársaság nyerte el.16

 
Temunovich Károly, a szabadkai tartalékkórházban szolgáló tábori lelkész 1917. 
május 24-én állította össze annak a 63 katonának a névjegyzékét, akiket az 1916. 
szeptember 24-e és 1917. május 1-je közötti időszakban temettek el a Zentai úti te-
metőben. Az irat alapján a temetőcsősz felesége megkaphatta a neki járó 63 koronát. 
A névjegyzéken szerepeltek:

Antunovics Márk, Arszenovics Domonkos, Barkóczy Ödön, Bialk Gyula, Bíró 
Sándor, Bobás Vince, Czigler Rudolf, Csepeli József, Csonka Illés, Dancsó La-
jos, Ferenczi Miklós, Fogas János, Garai János, Gine János, Guttmann Mihály, 
Hauser Lajos, Hevesi József, Hoff man Fülöp, Huszti István, Juhász Lukács, 

 15 Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). Közgyűlési jegyzőkönyv 1916, 170/1916 jegyzőkönyvi szám.

 16  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). II-108/1917 sz. irat.
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Kalavics Sztaniszlav, Karlovics Ferenc, Kertész Ferenc, Király Vendel, Klubicza 
Lajos, Koll Ferenc, Komjáti Antal, Koós Adalbert, Kopunovics B. Lázár, 
Korkes Gábor, Kovács Sándor, Kozma Lajos, Körmöczi Vencel, Krecsárovics 
József, Kronwell Erich, Luderman Márk, Lukács Ferenc, Mahanya Ferenc, 
Majse Vazul, Malagyi Vazul, Marosán János, Mátyásevics János, Nagy Abonyi 
Frigyes, Nagy József, Oroszi Vince, Oszmanovics Szejo, Overman Lajos, Pál 
Lajos, Palatinus István, Pavlovszki Vencel, Rákóczi Simon, Simon István, 
Stastny József, Szalma Antal, Tama Mihály, Tirsill Auguszt, Tóth János, Török 
Pál, Trinter György, Trüszler Péter, Tuzies Márk, Ugri György, Varga Sándor.17

1918 tavaszán a Bácskai Hírlap a következőket írta a hősi temetőről:

„A Zentai úti temető egyik csöndes mezőjét lakják a halott hősök. Katonás 
rendben nyugosznak itt azok, akik végigszenvedték Szerbia és a Kárpátok 
küzdelmes harcait. Sűrűn következnek a néma hősi sírok egymás mellett. 
Az ország minden vidékéről valók, akik ide tértek megpihenni. Erdélyiek, a 
Szepességből valók, bácskaiak és szabadkaiak. Stájer vadász sírja mellett né-
met muskétás. Mintha valami kemény parancsszó sorakoztatta volna a néma 
hősöket. Katolikusok, evangélikusok egyforma, egyszerű keresztjei mellett 
nazarénusok kerek formájú sírtáblái. A tisztek mellett a hősi közlegények. 
A   halálnak nagyszerű, megható katonás egyenlősége.

A sírok szépen rendben tartva. A szabadkai katonai állomásparancsnokság 
szerető gonddal ápoltatja a hősök utolsó nyugvóhelyét. Zöldellő gyep borul a 
hantokra, az utak tiszták, rendesek és magasra nyúlik fel a sírok felett a zöld 
fenyővel borított fakereszt.

Sok síron már új kőkeresztek emelkednek. Meghatóan naív felírások: élt 
21 évet és meghalt a hazáért. Siratni foglak örökké egyetlen jó férjem. Szép 
egy kovácsolt vaskereszt, rajta a Megfeszített, olyan amilyeneket Stájeror-
szág szép temetőiben lehet látni: egy stájer katona pihen alatta. Jó volna a 
hozzátartozókat valamiképpen fi gyelmeztetni, hogy fölösleges kereszteket 
emeltetni, mert Szabadka város áldozatkészsége minden hősi halott sírja fölé 
díszes, egyforma emléket emel.

Gyönyörű emléket állíttat a hősi halottaknak a szabadkai katonai állo-
másparancsnokság. Szép, megható szobor az, amelyet Matuska müncheni 
művész, aki jelenleg Szabadkán katonáskodik, készít: Krisztus nemes alakja 

 17  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). II-184/1914 sz. irat.
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hajol egy haldokló katona felé. A szobor az egyetlen művészi emlék lesz, 
amely Szabadkán szabadban lesz és nemes, igazán szép művészi ékessége lesz 
a Zentai úti temetőnek.”18

A háború véget ért, a tervezett munkákat nem végezték el, a szabadkai hősi temető 
gyakorlatilag gazdátlan maradt.

A két világháború közötti időszakban, 1927-től a délszláv állam területén 
hadisírmegbízott tevékenykedett. Feladatai közé tartozott a terep bejárása és a ta-
pasztalt állapotok nyilvántartásba vétele. A legtermékenyebb munkát ezen a téren 
Seregély Dezső ny. ezredes végezte, aki 1929-ben lépett hivatalba. Sajnos, munkájának 
csak töredéke maradt fenn jelentések és temetőkről készült fényképek formájában, 
amelyeket a budapesti Hadtörténelmi Levéltár őriz.

1939-es adat szerint az akkori Jugoszlávia területén 17 561 nagy háborús magyar 
hősi halott volt eltemetve: az elcsatolt területeken 4223, ebből Szabadkán 769.

Jugoszlávia 1941-es vereségét és felosztását követően a Bácska, a Baranyai-háromszög, 
a Muraköz és a Muravidék került vissza Magyarországhoz. A honvédelmi minisztérium 
még a katonai közigazgatás ideje alatt jelentést kért a visszacsatolt területeken lévő hősi 
temetők állapotáról, az eltemetettek névjegyzékével és a temetők tervrajzával együtt. 
A beérkezett adatok alapján a HM 1941 őszén rendelkezett a temetők rendbetételével 
kapcsolatosan, és a szükséges pénzt is folyósította. A munkálatok, a helyi mérnöki 
hivatalok bevonásával, a legtöbb helyen már 1941-ben megkezdődtek. Szabadka 
esetében erre mindössze egyetlen mondat utal, amely a városi műszaki ügyosztálynak 
a kultúrügyosztályhoz intézett, 1942. október 31-ei keltezésű átiratában olvasható:

„…megkeresésére tisztelettel jelentem, hogy a Zentai úti temetőben lévő »hősi 
temető« rész teljesen rendbehozatott.”19

1945-ben a II. világháború is véget ért: a területek gazdát cseréltek, a katonate-
metők ismét gazdátlanná váltak. A hatalomra kerülő jugoszláv kommunista rezsim 
igyekezett az 1941–1945 közötti megszállás minden nyomát eltüntetni. Ezt a célt 
volt hivatott szolgálni a szerbiai belügyminisztérium egy 1945-ös rendelte, amely 
a „megszállók sírjainak megsemmisítését – eltüntetését” irányozta elő, nem tartva 
szem előtt semmiféle kegyeletet. Szerencsére ilyen cselekményre – legalábbis szű-
kebb pátriánkban – nem került sor. A munkát „átengedték” az enyészetnek, aminek 

 18  A hősök temetőjében. Bácskai Hírlap, XXII. évf. 1918. március 31. 75/1918. sz. 2.
 19  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 060 Szabadka Város Polgármesteri Hivatalának Iratai 

(1941–1944). 5283/1942 mérn. sz. irat.
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következtében Szabadkán a Zentai úti temetőben Paganini százados síremléke körül 
eltűntek a nagy háborús hősök sírjai.

EXHUMÁLÁS, HOLTTESTSZÁLLÍTÁS

Nem minden Szabadkán elhunyt katona nyugodott a szabadkai temetők valamelyiké-
ben: egyeseket – a közelebb eső településekről, jellemzően Bács-Bodrog vármegyéből 
származókat – közvetlenül halálukat követően vasúton vagy kocsin elszállítottak a 
hozzátartozók, és lakóhelyükön helyeztek örök nyugalomra. Másokat – általában a 
messzebbről származókat – előbb Szabadkán eltemették, majd később exhumálták, 
és elszállították a földi maradványokat. Az eljárás nem volt különösebben bonyolult, 
de költségesnek bizonyult, noha a vasúttársaság kedvezményt adott.

A holttest elszállítása/exhumálása kapcsán kérelemmel kellett fordulni a polgár-
mesteri hivatalhoz. Az anyakönyvi hivatal bizonylatot állított ki arról, hogy az illető 
személy valóban elhunyt, a tisztiorvos pedig arról, hogy a földi maradványok szállítása 
nem ütközik a közegészségügyi előírásokba.

Szabadkán már 1914 októberének végén sor került elhunyt katonák elszállítá-
sára: az elsők között volt Ziegenheim János, a cs. és kir. 52. gyalogezred katonája. 
Ziegenheim gyalogos 21 évesen, 1914. október 24-én hunyt el merevgörcs következ-
tében. A polgármestertől az elhunyt gyalogos édesapja kérelmezte – beadványához 
az anyakönyvi hivatal bizonylatát is csatolták –, hogy elhunyt fi a földi maradványait 
vasúton Mágocsra (Baranya vm.), majd onnan Bikálra szállíthassa. A tisztiorvos 
által kiállított orvosi bizonyítvány értelmében „f. hó 24-én elhalt Ziegenheim János 
hullájának Szabadkáról Bikálra (Baranya vm.) leendő szállítása a 25857/906 sz. 
BM rendelet 6. pontjába nem ütközik”.20

A hullaszállítások zömében Horváczki Máté temetkezési vállalkozó működött 
közre.

A háború során nemcsak Szabadkáról szállították el elhunyt katonák holttesteit, 
hanem hoztak is haza. Egy ilyen eset volt a sok közül Jaramazovics Fábián 86-os sza-
badkai népfelkelő földi maradványainak a hazaszállítása 1916 májusában, aki 1915. 
október 27-én hunyt el Lembergben (ma: Lviv, Ukrajna) harctéren szerzett sebesülés 
következtében.21 

 20  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861–1918). Elnöki iratok, 1731/1914 sz. irat.

 21  Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 002 Szabadka Szabad Királyi (thj.) Város Tanácsának Iratai 
(1861-1918). Elnöki iratok, 1069/1916 sz. irat.
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MAGYARÁZAT AZ ADATTÁRHOZ, 
FORRÁSOK, RÖVIDÍTÉSEK

A levéltári kutatás elsődleges forrásai az 1914–1919 között vezetett állami/polgári 
halotti anyakönyvek voltak. A háború idején az elesett/elhunyt katonák halálesetének 
bejegyzése csakis a BM-értesítés alapján volt lehetséges. A bejegyzést jellemzően az 
elesett/elhunyt katona születési, esetleg lakóhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatal 
végezte el. Egyes esetekben a bejegyzést az az anyakönyvi hivatal is megtehette, ahol 
a katona elhunyt: erre Szabadkán számos példa van – minden attól függött, hogy a 
BM melyik anyakönyvi hivatalnak küldte el a hivatalos értesítést. 

A katonák haláleseteinek bejegyzése az anyakönyvekbe az ellenségeskedés beszün-
tetését követően, 1919–20-ban is folytatódott, de ekkor már nemcsak BM-értesítés 
alapján, hanem valamely felsőbb hatóság – vármegyei alispán – utasítása alapján is 
történhetett. 

A halotti anyakönyvek alapján összeállított adattárat egy-egy katona személyi 
adataira vonatkozóan pontosítani kellett. A hősi halált halt katonák zöme 1895 előtt 
született: esetükben az egyházi keresztelési/születési anyakönyvek voltak mérvadóak. 
A sza bad kai Történelmi Levéltárban a kutatók rendelkezésére állnak:

 • a szabadkai Szent Teréz Római Katolikus Plébánia,
 • a szabadkai Szent György Római Katolikus Plébánia,
 • a szabadkai Szent Rókus Római Katolikus Plébánia,
 • a szabadkai Szent Rókus Plébánia sándori filiáléja,
 • a bajmoki Szent Péter és Pál Apostolok Római Katolikus Plébánia,
 • az ludasi Szent Katalin Római Katolikus Plébánia,
 • a szabadkai Jézus mennybemenetele gkel. parókia, valamint
 • a szabadkai/sándori Szent Demeter vértanú gkel. parókia keresztelési 

anyakönyvei.
 
A fi atalabb korosztályok/évfolyamok esetében a szabadkai anyakönyvi hivatal által 

vezetett állami/polgári születési anyakönyvek tartalmazták a keresett adatokat: az 
1895–1910 közötti időszakra vonatkozóan ezeket is a szabadkai levéltár őrzi, akárcsak 
az ugyanerre az időszakra vonatkozó polgári házasságkötési anyakönyveket: gyakran 
ezekből derült ki a katona polgári foglalkozása.1
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A hősi halottak adatainak pontosításában hasznos forrásnak bizonyultak a katonai 
halotti anyakönyvek is. A katonai alakulatok, általában ezredszinten, halotti anya-
könyvet vezettek. Ezekbe jegyezték be az alakulat elesett/elhunyt tagjainak személyes 
adatait, illetve a haláleset körülményeit. 

A szabadkai hősi halottak kutatásánál a cs. és kir. 86. (szabadkai) gyalogezred, 
valamint a m. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred halotti anyakönyve volt hasznos 
– ezeket a dokumentumokat a budapesti Hadtörténelmi Levéltár őrzi.

Az izraelita hősi halottak adatainak pontosításában hasznos forrásnak bizonyult 
a Hegedűs Márton által összeállított A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma című 
kiadvány, amelynek a Bácskára vonatkozó pótkötete 1942-ben jelent meg.2

A hősi halottak adatait betűrendben közöljük. Egy-egy személynél – ideális eset-
ben – a következő adatok találhatók meg: család- és utónév, katonai rang és alakulat, 
születési dátum vagy életkor, születési hely, szülők családi és utóneve, vallás, foglal-
kozás, illetőségi hely, házastárs neve, a házasságkötés helye és időpontja, a haláleset 
körülményére, időpontjára és helyére vonatkozó, valamint a haláleset bejegyzésére 
vonatkozó adatok. 

Az adattárban előforduló rövidítések jegyzéke:

  ág. hitvallású evang.  ágostai hitvallású evangélikus
  AH  anyakönyvi hivatal
  BM  belügyminisztérium
  c.  címzetes
  cs.-kir., cs. és kir.  császári-királyi, császári és királyi
  gkat.  görögkatolikus
  gkel.  görögkeleti
   izr.  izraelita
  JB  járásbíróság
  m. kir.  magyar királyi
  ref.  református
  r. k.  római katolikus
  sz.  szám, számú
  szt.  szent
  t.  tartalékos
  vm.  vármegye

 1  Magyarországon az állami/polgári anyakönyvezés 1895-ben kezdődött, ezt megelőzően csak 
egyházi/felekezeti anyakönyvezés létezett.

 2 Hegedűs Márton szerk.: A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Az 1914–18-as világhá-
ború emlékére. Dél. Budapest, 1942.
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Ábrahám Simon népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. október 
12-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Kurai Erzsébet. R.   k. 
vallású, napszámos, felesége Rencsényi Teréz (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elesett 
Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 
23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2278/1917 sz. alatt.

Ádám Lajos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 32 éves, apja Ármin, anyja Kiss 
Janka. Izr. vallású, kereskedő. Elhunyt Szabadkán 1918. január 18-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1726/1918 sz. alatt.

Adamkovics Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. szeptem-
ber 11-én (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Adamkovics Krisztina. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 
1916. március 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 882/1918 
és 893/1918 sz. alatt.

Alács Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. március 14-
én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Randasics Mária. R.   k. 
vallású, szabó. Elesett az Isypovec (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 561/1918 sz. alatt.

Alagyics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. szeptem-
ber 6-án (40 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Palukov Teréz. 
R.   k. vallású, földműves, nős. Elhunyt Bródban (Pozsega vm., ma: Slavonski Brod, 
Horvátország) – váltóláz következtében – 1916. december 1-jén. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2659. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2361/1917 sz. alatt.

Alcsin Nenád népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. január 24-én 
(34 éves) Szabadkán, apja Izsák, anyja Francuszki Emília. Gkel. vallású, napszámos, fele-
sége Szimendity Anna. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 877/1918 sz. alatt.
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Alcsin Vazul honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. január 1-jén 
(33 éves) Szabadkán, apja Szvetozár, anyja Brancsics Julianna. Gkel. vallású, szabadkai 
illetőségű. Elesett a Moravci (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csatatéren 1914. 
november 30-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 294. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1559/1915 sz. alatt.

Ancsics Ernő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. május 15-én (30 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Jovanovics Anna. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kamjanka-
Buzka, Ukrajna) mellett 1915. július 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1646/1918 sz. alatt.

Andrasics Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. május 17-én 
(30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Kronkó Teréz. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kamjanka-
Buzka, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. július 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1648/1918 sz. alatt.

Andrasics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. augusztus 
3-án (32 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja János, anyja Vojnics K. Matild. R.   k. 
vallású, ács. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) 
melletti csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 689/1918 sz. alatt.

Andrasik Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 45 éves. Ág. hitvallású 
evang. vallású, földműves, petrőci (Bács-Bodrog vm., ma: Bački Petrovac, Szerbia) 
illetőségű, nős. Elhunyt Szabadkán – betegség következtében – 1916. március 16-án. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2830. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2056/1916 sz. alatt.

Angeli György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. március 
30-án (18 éves) Szabadkán, apja György, anyja Pananer Teréz. R.   k. vallású, géplakatos. 
Elhunyt Steinbrückben (Stájerország, ma: Zidani Most, Szlovénia) 1916. április 16-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1122/1917 sz. alatt.

Angeli Nándor András főhadnagy a cs. és kir. 83. gyalogezredben. Született 1882. április 
26-án (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Henrik, anyja Szommer Magdolna. 
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R.   k. vallású. Elesett Skalbniecz (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. november 
18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 251/1917 sz. alatt.

Angyal András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. november 19-
én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Kiss Éva. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Siucice (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti csatatéren 
1914. december 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1118/1915 
sz. alatt.

Anicsics Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. április 26-án 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Bertalan, anyja Pertics Ágnes. R.   k. val-
lású, napszámos. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. június 15-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1607/1918 sz. alatt.

Anicsics Vince Albert Márk honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1891. április 7-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Illés, Dulics Anna. 
R.   k. vallású, fodrász. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2464/1915 sz. alatt.

Anicsin Béla honvéd a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja Dömötör, anyja 
Márta. R.   k. vallású, szolga. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – 
következtében 1917. január 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1209/1918 sz. alatt.

Anitics Ánka Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja 
Antal, anyja Kovács Julianna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Steinbrückben (Stájerország, ma: Zidani Most, Szlovénia) 1916. április 12-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1123/1917 sz. alatt.

Annus Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. március 
9-én (37 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Kákonyi Viktória. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Kimpulungban (Moldvahosszúmező – Bukovina, ma: 
Câmpulung Moldovenesc, Románia) 1917. október 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2091/1918 sz. alatt.
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Antunovics Bertalan népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. 
április 5-én (28 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Bódog, anyja Vukovics 
Rebeka. R.   k. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 21-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gya-
logezred halotti anyakönyvébe 1356. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1675/1916 sz. alatt.

Antunovics Márk népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja Kázmér, 
anyja Kekezovics Borbála. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szerzett betegség következtében – 1917. március 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1002/1918 sz. alatt.

Antunovics Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. szep-
tember 9-én (21 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Lőrinc, anyja Pertics Anna. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1917. július 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1734/1918 sz. alatt.

Antunovics Salamon népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1896. 
november 16-án (20 éves) Szabadkán, apja Simon, anyja Simics Katalin. R.   k. vallású, 
földműves, ludasi illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész   – 
következtében 1917. április 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1286/1918 sz. alatt.

Aradszki Dömötör népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
augusztus 16-án (41 éves) Szabadkán, apja Illés, anyja Mátics Tatjana. Gkel. vallású, 
földműves. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) 
melletti csatatéren 1916. augusztus 14-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 1035. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1620/1917 sz. alatt.

Aradszki Joakim népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves. Gkel. vallású, 
földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Doberdó-fennsíkon (olasz hadszíntér, ma: 
Olaszország) vívott harcokban 1916. május 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1133/1917 és 1628/1917 sz. alatt.
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Aradszki Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1877. szeptember 
20-án (38 éves) Szabadkán, apja Izsák, anyja Krnyajszki Erzsébet. Gkel. vallású, nap-
számos. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. július 
23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 258/1918 sz. alatt.

Aradszki Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. március 
14-én (26 éves) Szabadkán, apja Pál, anyja Miatov Anna. Gkel. vallású, földműves, 
szabadkai illetőségű. Elhunyt Rakovecben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: Szlovénia) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. szeptember 26-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 962/1918 sz. alatt.

Aradszki Szvetkó népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Vojin, 
anyja Atanaszkovics Zsófi a. Gkel. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Sianki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Sianki, Lengyelország) melletti csatatéren 1915. 
április 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 756. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2383/1915 sz. alatt.

Árvai Antal népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja Pál, anyja Teréz. 
R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz had-
színtér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott 
harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2451/1915 sz. alatt.

Árvai János népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 20 éves. R.   k. vallású, napszámos, 
vácdukai (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. március 16-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2309/1915 sz. alatt.

Augusztinovics Lázár Miklós István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1886. december 10-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, 
anyja Rudics Vránics Rozál. R.   k. vallású, ács, felesége Suics Tarcsics Matild (házasság-
kötés: Szabadka, 1910). Elhunyt Nanterre-ben (Franciaország) – hadifogságban – 1916. 
decem ber 8-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 3186. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 927/1918 sz. alatt.

Avram Miklós gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 27 éves, apja Antal, anyja 
Kovács Erzsébet. Napszámos, felesége Todoranti Éva. Elhunyt Szabadkán 1916. január 
29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2035/1917 sz. alatt.
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Baál Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja Márk, anyja 
Kántor Julianna. R.   k. vallású, kőműves, szabadkai illetőségű. Elesett 1916. július 4-én. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2154/1917 sz. alatt.

Babiánovics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. január 
23-án (23 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Kálmán, anyja Rudinszki Oliva. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 
vívott harcokban 1914. november 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 236. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1568/1915 sz. alatt.

Babiánovics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. március 
1-jén (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Krmpotics Ágnes. 
R. k. vallású, napszámos, felesége Zvekán Mária (házasságkötés: Szabadka, 1908). Elesett 
Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. június 5-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2280/1917 sz. alatt.

Babicskovics Alajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
január 31-én (31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Simon, anyja Szkenderovics 
Margit. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Szklin (orosz hadszíntér) melletti csatatéren 
1916. július 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1631/1917 sz. 
alatt.

Babicskovics Jenő gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1890. január 
13-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márton, anyja Osztrogonácz 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Ježa, 631-es magaslat (olasz hadszíntér, ma: 
Szlovénia) körüli csatatéren 1915. június 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 161/1918 sz. alatt.

Babicskovics Máté népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. augusz-
tus 22-én (24 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Béla, anyja Basics Palkovics 
Ágnes. R.   k. vallású, városi rendőr. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2281/1917 sz. alatt.

Babicskovics Máté őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
április 7-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Márk, anyja Milankovics 
Marianna. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Gučevo-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: 
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Szerbia) vívott csatában 1914. október 28-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 202. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
546/1915 sz. alatt.

Backereczki Balázs gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja András, 
anyja Hermann Márta. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt a sanoki 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Sanok, Lengyelország) tartalékkórházban 1914. októ-
ber 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1090/1915 sz. alatt.

Bacsics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1896. július 25-én 
(19 éves) Szabadkán, apja Márton, anyja Vidákovics Mária. R.   k. vallású, napszámos. 
Elesett Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) 
mellett 1916. március 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1692/1918 sz. alatt.

Bacsics Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. május 
15-én (35 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Illés, anyja Ábrahám Klára. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett Jarak (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) mellett 1915. október 
15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2421/1917 sz. alatt.

Bacsics Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Szaniszló, 
anyja Lémics Veronika. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elhunyt Nebrasina (Osztrák 
Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Aurisina, Olaszország) mellett – harctéren szen-
vedett sebesülés következtében – 1915. november 18-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2124. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1669/1916 sz. alatt.

Bacsics Lukács gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 26 éves (szül. 1889-ben), apja 
Pál, anyja Horváczki Julianna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. május 31-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 889/1918 sz. alatt.

Bacsics Márk gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. május 21-én 
(23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Mamuzsich Katalin. R.   k. 
vallású, kőműves. Elhunyt Chyrowban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Hiriv, Ukrajna) 
– kolera következtében – 1914. október 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1130/1915 sz. alatt.
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Bacslia Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. április 3-án 
(34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Létics Mária. R.   k. vallású. 
Elhunyt Kolomea (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kolomija, Ukrajna) mellett 1915. 
január 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1670/1916 sz. alatt.

Bacslia Márton népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. január 22-én 
(27 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Ernő, anyja Francziskovics Erzsébet. 
R.   k. vallású, napszámos, felesége Jakocsevics Mária (házasságkötés: Szabadka, 1912). 
Elesett Rajtarovice–Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukraj-
na) mellett 1915. május 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2286/1917 sz. alatt.

Bagi Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves, apja Pál. R.   k. val-
lású, földműves, csantavéri (Bács-Bodrog vm., ma: Čantavir, Szerbia) illetőségű, felesége 
Balassa Viktória. Elhunyt Szabadkán – betegség következtében – 1916. február 1-jén. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1666/1916 sz. alatt.

Bagics János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja Mátyás, anyja 
Szelentin Katalin. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a Pogorely (orosz hadszíntér, 
ma: Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1671/1916 sz. alatt.

Báics Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1897. június 19-én 
(19 éves) Szabadkán, apja Gáspár, anyja Simics Magdolna. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Podbrdón (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér), a 11. isonzói csatában 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. augusztus 28-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1290/1918 sz. alatt.

Báics Sándor gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1894. január 24-én (20 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Kázmér, anyja Merkovics Mária. R.   k. vallá-
sú, zenész. Elesett Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, 
Szlovénia) mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. október 
2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 842/1918 sz. alatt.

Baka György gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1888. március 21-én 
(25 éves) Ludason, apja Vince, anyja Kovács Éva. R.   k. vallású, földműves, felesége 
Grünfelder Anna. Elesett a Šiljak–Rajac, 881. magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szer-
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bia) vívott harcokban 1914. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2346/1915 sz. alatt.

Baka György népfelkelő a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja Antal, anyja 
Kovács Anna. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a Toporoutz (Bukovina – orosz 
hadszíntér, ma: Toporivcsi, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. március 27-én.   A   szabad-
kai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1498/1917 sz. alatt.

Baka István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. augusztus 5-én (32 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Lukács, anyja Nagy Rozál. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) 
körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 825/1918 sz. alatt.

Balázs Ferenc árkász a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. 23 éves, apja Lukács, anyja Huszta 
Erzsébet. R.   k. vallású, bádogos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Lembergben (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 1915. augusztus 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 108/1917 sz. alatt.

Balázs József huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 34 éves. R.   k. vallású, artista. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. március 25-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2219/1916 sz. alatt.

Balázs Piri András népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. 
november 6-án (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Dániel, anyja Balázs Piri 
Teréz. R.   k. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, 
Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1360. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2467/1915 sz. alatt.

Balázsics Alajos gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1889. február 26-án 
(25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Kovácsics Teréz. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, 
Szlovénia) körüli csatatéren – a 3. isonzói csatában – 1915. október 19-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 779/1918 sz. alatt.

Balázsics Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. július 25-én 
(25 éves) Bajmokon, apja János, anyja Szenta Katalin. R.   k. vallású, napszámos. Elesett 
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Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. május 5-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2285/1917 sz. alatt.

Balázsovics Miklós népfelkelő a m. kir. 26. népfelkelő gyalogezredben. 43 éves (szül. 
1873-ban). R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű, felesége Gabriella. Elhunyt 
Triesztben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Trieste, Olaszország) betegség 
– tüdőcsúcshurut – következtében 1917. november 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 527/1918 sz. alatt.

Balkó Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. május 4-én 
(42 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Faragó Anna. R.   k. vallású, 
földműves, nős. Elhunyt Gorjanskóban (Osztrák Tengermellék, ma: Gorjansko, Szlové-
nia) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. április 27-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2135. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1208/1917 sz. alatt.

Balló Emil honvéd a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 37 éves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Mišarnál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. november 
9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 97/1915 sz. alatt.

Balogh Lajos hadapród, zászlós a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves (szül. 
1895-ben Budapesten). Izr. vallású, magántisztviselő, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) melletti csatatéren 
1916. augusztus 12-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
1333. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1207/1917 sz. alatt.

Balogh Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. július 
2-án (20 éves) Dunabökényen (Bács-Bodrog vm., ma: Mladenovo, Szerbia), apja György, 
anyja Jungert Mária. R.   k. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt Szabadkán 1917. novem-
ber 5-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2894. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1326/1918 sz. alatt.

Bandisch Ferenc gyalogos a cs. és kir. 74. gyalogezredben. 24 éves. R.   k. vallású, 
vasesztergályos, csehországi illetőségű, felesége Mária. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1555/1917 sz. alatt.
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Barakovics József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. július 
20-án (42 éves) Bajmokon, apja Ferenc, anyja Baka Ágnes. R.   k. vallású, munkás. Elesett 
Jamiano (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszország) mellett 1916. 
február 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1698/1917 sz. alatt.

Baranya Géza népfelkelő a cs. és kir. 12. gyalogezredben. 18 éves, apja István, anyja 
Takács Erzsébet. Földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. július 1-jén.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1427/1917 sz. alatt.

Baráth Ferenc szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves (szül. 1884-ben), 
apja Imre, anyja Török Rozál. R.   k. vallású, földműves, adai (Bács-Bodrog vm., ma: 
Ada, Szerbia) illetőségű, felesége Baráth Ilona. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1915. április 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 950/1917 sz. alatt.

Baráth János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. augusztus 21-én 
(30 éves) Ludason, apja István, anyja Ivánkovics Julianna. R.   k. vallású, napszámos. El-
hunyt Podkamienben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Pidkaminy, Ukrajna) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1915. október 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 682/1918 sz. alatt.

Barbarovics Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. augusztus 
5-én (33 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja János, anyja Olyuz Mária. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Milyacski Teréz. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 754/1917 sz. alatt.

Barilacus Mojsza gyalogos a cs. és kir. 50. gyalogezredben. 29 éves. Gkel. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán – tüdőcsúcshurut következtében – 1916. december 19-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2198/1917 sz. alatt.

Barna József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. március 13-án 
(20 éves) Ludason, apja Gergely, anyja Sebők Mária. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. 
szeptember 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1664/1918 sz. 
alatt.
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Bartha Bódog Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. 
május 18-án (26 éves) Ludason, apja Bálint, anyja Basa Anna. R.   k. vallású, földműves, 
felesége Kovács Dudás Erzsébet. Elhunyt Zvornikban (Bosznia) 1914. november 11-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2226/1915 sz. alatt.

Bartha Kálmán gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Gergely, anyja 
Nagypál Veronika. R.   k. vallású, zentai illetőségű, felesége Bóka Éva. Elhunyt Szabad-
kán – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. július 22-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2235/1917 sz. alatt.

Barthus István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. augusztus 
18-án (41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Szabó Erzsébet. R.   k. 
vallású, kőműves. Elhunyt Resicabányán (Krassó-Szörény vm., ma: Reșița, Románia) – 
vasúti baleset következtében – 1917. január 14-én, eltemetve Szabadkán. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2859. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 381/1918 sz. alatt.

Bartolos Dániel honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. július 
21-én (23 éves) Szabadkán (sándori r. k. plébánia), apja József, anyja Czernics Katalin. 
R.   k. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) 
körüli csatatéren 1915. május 30-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 470. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
503/1916 sz. alatt.

Bartóniczk Bódog gyalogos a cs. és kir. 74. gyalogezredben. 33 éves, apja József, anyja 
Karolina. R.   k. vallású, napszámos, Bratzikov községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. szeptember 22-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1569/1917 sz. alatt.

Bartus Lajos Mihály gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1887. decem-
ber 8-án (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Sztantics Teréz. 
R.   k. vallású, borbély. Elesett a Šiljak–Rajac, 881. magaslatért (szerb hadszíntér, ma: 
Szerbia) vívott csatában 1914. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 136/1916 sz. alatt.

Bartusz Mátyás honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. február 
20-án (28 éves) Óbecsén, apja Ferenc, anyja Botlik Erzsébet. R.   k. vallású, napszámos, 
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szabadkai illetőségű, felesége Gyurákovics Rozál. Elesett a Delawa (Galícia – orosz had-
színtér, ma: Daljava, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 25-e és 27-e között vívott 
harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 720. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2436/1915, az óbecsei AH 
158/1916 sz. alatt.

Basics Bódog népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. július 10-
én (38 éves) Bajmokon, apja József, anyja Bilin Jozefa. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 
Szabadkán 1918. július 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
192/1919 sz. alatt.

Basics Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. november 3-án 
(33 éves) Bajmokon, apja Márk, anyja Romák Ágnes. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
Rogozno–Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 
1915. június 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2282/1917 
sz. alatt.

Basics Palkovics Bódog népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 43 éves (szül. 
1874-ben), apja Nándor, anyja Sztarcsevics Mária. R.   k. vallású, földműves, szabadkai 
illetőségű. Elhunyt Vinkovcéban (Szerém vm., ma: Vinkovci, Horvátország) – malária 
következtében – 1917. február 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 379/1918 sz. alatt.

Basics Palkovics György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja 
Márk, anyja Sárcsevics Magdolna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
a Javor-hegynél (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 1915. december 21-én. Bejegyezve a 
m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2198. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2061/1916 sz. alatt.

Basics Palkovics György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. 
szeptember 2-án (18 éves) Szabadkán, apja Albert, anyja Bulyovcsics Olívia. R.   k. val-
lású, földműves. Elesett a Krn-hegyen (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: 
Szlovénia) vívott harcokban – idegen csapattest kötelékében – 1916. december 15-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1075/1918 sz. alatt.

Basics Palkovics János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves (szül. 1891-
ben), apja József, anyja Lakics Ágnes. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. 
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Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. június 5-én. 
A   sza badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2284/1917 sz. alatt.

Basics Palkovics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja Máté, 
anyja Báics Borbála. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Jezierzanka 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, Ukrajna) melletti csatatéren 1917. július 
2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1730/1918 sz. alatt.

Basics Palkovics Károly népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. december 9-én (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja 
Hampelics Magdolna. R.   k. vallású. Elesett a Paniowce (orosz hadszíntér, ma: Panivci, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1917. augusztus 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1400/1918 sz. alatt.

Basics Palkovics Tamás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1874. október 26-án (42 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Péter, anyja Szkala 
Krisztina. R.   k. vallású, földműves, nős. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
– vesegyulladás – következtében 1917. november 29-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2897. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1169/1918 sz. alatt.

Bátori József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 32 éves, apja József, anyja Barta 
Ágnes. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Liskóban (Galícia – orosz 
hadszíntér, ma: Lesko, Lengyelország) – kolera következtében – 1914. október 16-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1113/1915 sz. alatt.

Bauker Bálint népfelkelő a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Ádám, 
anyja Ditrich Margit. R.   k. vallású, földműves, felesége Müllerten Magdolna. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. február 11-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2038/1917 sz. alatt.

Beck Imre tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja Antal, anyja Schreiber 
Sarolta. Izr. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz 
hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 9-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 942/1917 sz. alatt.

Beck Tibor egyéves önkéntes, őrmester, hadapródjelölt a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
22 éves, apja Antal, anyja Scheiber Sarolta. Izr. vallású, bankhivatalnok, szabadkai ille-
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tőségű. Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. május 
19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2290/1917 sz. alatt.

Beder Bálint népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 36 éves. R.   k. vallású, földmű-
ves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. 
február 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1382/1918 sz. alatt.

Bédics Ferenc hajtótüzér a m. kir. 6. honvéd tábori ágyúsezredben. 22 éves, apja József, 
anyja Kancelyák Cecília. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdőgyulladás – következtében 1915. január 10-én.   A   szabadkai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 359/1916 sz. alatt.

Beiler János őrvezető a cs. és kir. 23. gyalogezredben. 30 éves, apja József, anyja Mayer 
Katalin. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán 1915. november 3-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1162/1916 sz. alatt.

Beiser Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 41 éves, apja Henrik, anyja Orth 
Erzsébet. Ág. hitvallású evang. vallású, ács, óverbászi (Bács-Bodrog vm., ma: Verbász – 
Vrbas, Szerbia) illetőségű, nős. Elhunyt Szabadkán 1916. szeptember 27-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 994/1918 sz. alatt.

Béla Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. február 
21-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Bánóczki Katalin. 
R.   k. vallású. Elesett Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukraj-
na) mellett 1915. május 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1676/1916 sz. alatt.

Belics Emil c. tizedes a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 34 éves. R.   k. vallású, 
szabadkai illetőségű. Elesett Mišarnál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 1914. november 
10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1915 sz. alatt.

Benczarics Mátyás népfelkelő a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Tamás, 
anyja Zsófi a. R.   k. vallású, földműves, felesége Mária. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 443/1916 sz. alatt.

Bencsik Elek népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 48 éves apja Péter, anyja 
Oravecz Borbála. R.   k. vallású, földműves, topolyai (Bács-Bodrog vm., ma: Bačka Topola, 
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Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – szívhűdés következtében – 1916. március 21-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2445/1917 sz. alatt.

Benda Antal népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1890. május 23-án 
(26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Tóbiás Julianna. R.   k. 
vallású, napszámos, felesége Puhalák Regina (házasságkötés: Topolya, 1913). Elhunyt 
Wocheiner Freistitzben (Krajna, ma: Bohinjska Bistrica, Szlovénia) harctéren szenvedett 
sebesülés következtében 1917. október 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1792/1918 sz. alatt.

Benedek Elek népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. március 21-én 
(19 éves) Szabadkán, apja Ferenc, anyja Szlifk ó Borbála. R.   k. vallású, kocsis. Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) melletti csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 686/1918 sz. alatt.

Bénes Mihály huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1882. július 4-én 
(32 éves) Bajmokon, apja Gergely, anyja Horváth Erzsébet. R.   k. vallású, felesége Ko-
vács Mária. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség – tüdő-
gyulladás – következtében 1915. január 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 911/1915 sz. alatt.

Bénis István tizedes a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 1882. december 
26-án (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Báics Margit. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Gabrics Katalin. Elesett a Pogorely (orosz hadszíntér, ma: 
Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2360/1917 sz. alatt.

Bénis Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. szeptember 
9-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Boldizsár, anyja Vidákovics Sztánics 
Rozál. R.   k. vallású, kőműves. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Len-
gyelország) körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 943/1917 sz. alatt.

Benkő Géza gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves (szül. 1895-ben), apja Pál, 
anyja Krausz Erzsébet. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett Serdynce 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) mellett 1916. június 6-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 729/1918 sz. alatt.
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Berár Tivadar népfelkelő a m. kir. 2. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Szilárd, 
anyja Handra Magdolna. Gkat. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. december 
19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 556/1918 sz. alatt.

Berényi András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. november 
13-án (30 éves) Ludason, apja Károly, anyja Jokó Erzsébet. R.   k. vallású, földműves, 
felesége Szarapka Mária. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyel-
ország) melletti csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1705/1917 sz. alatt.

Berényi Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1872. június 
23-án (43 éves) Ludason, apja János, anyja Borsos Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett Lucaina (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Lucina, Románia) mellett 1916. au-
gusztus 13-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1329. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1226/1917 sz. alatt.

Berényi István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. október 
31-én (19 éves) Ludason, apja Péter, anyja Torma Viktória. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Pogorely (orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 
15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 987. sz. alatt. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1140/1916 sz. alatt.

Berényi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. április 29-én 
(22 éves) Ludason, apja Mihály, anyja Nagy Farkas Franciska. R.   k. vallású, napszámos. 
Elhunyt Zlocsowban (Galícia, ma: Zolicsiv, Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1916. június 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 813/1918 sz. alatt.

Berényi József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. december 
5-én (19 éves) Ludason, apja János, anyja Engi Erzsébet. R.   k. vallású, napszámos. El-
hunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. június 8-án. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2287/1917 sz. alatt.

Berényi Lukács tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. április 10-
én (22 éves) Ludason, apja Vince, anyja Nagy Farkas Marcella. R.   k. vallású, földműves, 
nős. Elhunyt Kovelben (orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1917. április 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
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anyakönyvébe 1767. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2183/1917 sz. alatt.

Berga Antal tizedes a m. kir. 32. honvéd gyalogezredben. 40 éves. Gkat. vallású, föld-
műves, oláhszentgyörgyi (Beszterce-Naszód vm., ma: Sângeorz-Băi, Románia) illető-
ségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1915. november 9-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 965/1915 sz. alatt.

Berkes András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. november 
16-án (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Baka Ilona. R.   k. 
vallású, szobafestő. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Uk-
rajna) körüli csatatéren 1916. szeptember 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 856/1918 sz. alatt.

Berkes Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. október 3-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Baka Ilona. R.   k. vallású. 
Elhunyt Chyrowban (Galícia, ma: Hiriv, Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés kö-
vetkeztében – 1915. június 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2291/1917 sz. alatt.

Berkmann Alajos gyalogos a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 21 éves, apja József, anyja 
Liszka Anna. R.   k. vallású, Vyski községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. szeptember 11-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1805/1916 sz. alatt.

Berkó Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. november 
14-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja László, anyja Balogh Ilona. R.   k. 
vallású, cipész. Elhunyt Zlocsowban (Galícia, ma: Zolicsiv, Ukrajna) – harctéren szenve-
dett sebesülés következtében – 1917. július 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1287/1918 sz. alatt.

Berta János tizedes a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1883. augusztus 21-én 
Zentán, apja Pál, anyja Györe Éva. R.   k. vallású, földműves, felesége Burány Rozál 
(házasságkötés: Zenta, 1905). Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – betegség követ-
keztében – 1917. június 8-án.   A   holttestet hazaszállították, és Zentán helyezték örök 
nyugalomra. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve Plébánia halotti anyakönyvébe 76/1917 
sz. alatt. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 2176/1917 sz. ügyiratával. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 970/1918 sz. alatt.
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Besze Márton gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1887. január 9-én (26 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Csincsák Anna. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Panosnál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. augusztus 20-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1098/1915 sz. alatt.

Besze Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. december 
13-án (33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Kovács Anna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett az orosz hadszíntéren 1915. szeptember 14-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 946. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 805/1916 sz. alatt.

Beszédes István népfelkelő a cs. és kir. 1. vasúti ezredben. 20 éves, apja Miklós. R.   k. 
vallású, kovács, szabadkai illetőségű. Elhunyt Stolacban (Hercegovina, ma: Bosznia-
Hercegovina) 1916. január 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
445/1917 sz. alatt.

Beszédes Miklós gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. augusztus 
29-én (30 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja András, anyja Fábián Anna. R.   k. 
vallású, gazdasági cseléd, felesége Szarvák Katalin (házasságkötés: Tiszaszentmiklós, 
1910). Elesett a Baranie (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti csatatéren 1915. 
szeptember 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1652/1918 sz. 
alatt.

Bezzeg György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. október 
30-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Balogh Ilona. R.   k. 
vallású, kőműves, nőtlen. Gyilkosság áldozata lett Szabadkán 1916. október 23-án. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2849. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 382/1918 sz. alatt.

Bilincz János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. június 19-
én (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lukács, anyja Suvarcsev Klára. R.   k. 
vallású. Elesett a Mihalovice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Csehország) körüli csataté-
ren 1915. május 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
629. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 488/1916 sz. alatt.

Birkás Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. október 1-jén 
(18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Kopunovics Katalin. R.   k. 
vallású, lakatos. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) 
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melletti csatatéren 1917. április 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1791/1918 sz. alatt.

Bíró Dávid népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 49 éves. Ref. vallású, gulyás. El-
hunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1915. szeptem-
ber 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1391/1918 sz. alatt.

Bíró Sándor népfelkelő a cs. és kir. 51. gyalogezredben. 32 éves. R.   k. vallású, asztalos. 
Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. január 
7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1271/1918 sz. alatt.

Bittermann Jenő Károly zászlós a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
november 8-án (32 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Schwerer 
Emília. R.   k. vallású. Elesett Ugartsbergnél (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vipucski, 
Ukrajna) az 1915. június 2–3-án vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1474/1916 sz. alatt.

Bleszics József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. február 
8-án (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Alajos, anyja Milankovics Teréz. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szer-
bia) vívott harcokban 1914. november 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1556/1915 sz. alatt.

Bleszics Károly népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. no-
vem ber 8-án (29 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Péter, anyja Balázsevics 
Matild. R.   k. vallású, papucskészítő. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 697. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 462/1916 sz. alatt.

Bódis András gyalogos cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. november 9-én 
(30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Bódog, anyja Grgovcsics Anasztázia. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, 
Ukrajna) harctéren szenvedett sebesülés következtében 1915. október 12-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1640/1918 sz. alatt.

Bodrogi Márton őrvezető a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 24 éves (szül. 1889-ben), 
apja Pál, anyja Czárevics Julianna. R.   k. vallású, írnok, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
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Zvornikban (Bosznia, ma: Bosznia-Hercegovina) harctéren szerzett betegség – tífusz   – 
következtében 1914. november 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1425/1918 sz. alatt.

Bognár János gyalogos a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 25 éves, apja János, anyja Kozma 
Veronika. R.   k. vallású, szabadszállási (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű, felesége 
Jäger Julianna. Elhunyt Szabadkán 1914. november 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 66/1916 sz. alatt.

Bojánovics Lukács gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 34 éves. R.   k. vallású, 
napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szer-
zett betegség – tífusz – következtében 1915. január 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1481/1915 sz. alatt.

Bokoracz István honvéd a m. kir. 28. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja Máté, 
anyja Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebe-
sülés következtében – 1915. december 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1015/1917 sz. alatt.

Boldog István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. november 
24-én (33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Balázs, anyja Vujkovics Matea. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Panoviczben (Bukovina – orosz hadszíntér) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. január 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1023/1917 sz. alatt.

Bólitz Ede hadapród a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 19 éves. R.   k. vallású, szabadkai 
illetőségű. Elhunyt Smolnik (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) mellett 
1915. március 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 254/1917 
sz. alatt.

örkényi Bonta István őrnagy. 70 éves, apja István, anyja Németh Julianna. Ref. vallá-
sú, budapesti illetőségű, felesége Horák Vilma. Elhunyt Szabadkán 1917. november 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2485/1917 sz. alatt.

Boósz János népfelkelő a cs. és kir. 6. gyalogezredben. 25 éves, apja Mátyás, anyja Steiger 
Anna, R.   k. vallású, szilbereki lakos (Bács-Bodrog vm., ma: Bački Brestovac, Szerbia), 
nős. Elhunyt Szabadkán 1916. június 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1258/1917 sz. alatt.
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Borbás Vince népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 27 éves, földműves, apja János, 
anyja Vita Anna. R.   k. vallású. Elhunyt Szabadkán 1917. április 14-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 757/1918 sz. alatt.

Borbély István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. szeptember 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1591/1917 sz. alatt.

Borbély Sándor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves. Ref. vallású, nap-
számos. Elhunyt Szabadkán 1918. április 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2083/1918 sz. alatt.

Borbély Vince népfelkelő a cs. és kir. 9. huszárezredben. 24 éves, apja Vendel, anyja 
Csepregi Erzsébet. R.   k. vallású, szolga, felesége Farkas Mária. Elhunyt Szabadkán harc-
téren szerzett betegség – vesegyulladás – következtében 1916. június 28-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1018/1917 sz. alatt.

Boros István honvéd a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Gergely, anyja 
Pankovics Cecília. R.   k. vallású. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tü-
dővész – következtében 1916. február 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1975/1917 sz. alatt.

Borsos András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. november 10-
én (30 éves) Ludason, apja József, anyja Szarapka Anna. R.   k. vallású, földműves, felesége 
Mészáros Veronika. Elesett a Seredynce–Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Szeredinci–Vorobijivka, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. május 20-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 660/1918 sz. alatt.

Borsos Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1885. október 17-én 
(29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Torma Etelka. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett San Martinónál (olasz hadszíntér, ma: Olaszország, San Martino 
del Carso) – idegen csapattest kötelékében – 1915. november 6-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 859/1918 sz. alatt.

Bosnyák Alajos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. július 29-
én (41 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Pál, anyja Czrnkovics Jozefa. R.   k. 
vallású, ügynök. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 
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– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. július 9-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 695/1918 sz. alatt.

Bosnyák Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. március 5-én 
(25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Csordalics Teréz. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Seredynce–Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Szeredinci–Vorobijivka, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. június 10-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 687/1918 sz. alatt.

Bosnyák Gyula népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. augusztus 
8-án (30 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Kázmér, anyja Glavcsik Borbála. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Baranie (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelor-
szág) körüli csatatéren 1915. szeptember 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 168/1918 sz. alatt.

Bosnyákovics János gyalogos a cs. és kir. 19. gyalogezredben. Született 1883. április 
28-án (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Járcsevics Mónika. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Ossovában (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Osszova, 
Ukrajna) 1914. szeptember 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1996/1914 sz. alatt.

Botka János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. március 
7-én (37 éves) Bácsföldváron (Bács-Bodrog vm., ma: Bačko Gradište, Szerbia), apja 
Vince, anyja Kovács Ágnes. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – tüdővész 
következtében – 1915. december 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1148/1916 sz. alatt.

Bozsics Kuzma népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. augusztus 
3-án (39 éves) Óbecsén, apja Zsivan, anyja Dudvarszki Irén. Gkel. vallású, földműves, 
felesége Tyoszity Alekszandra (házasságkötés: Óbecse, 1899). Elhunyt a szabadkai kór-
házban 1916. november 4-én (BM 19274/1917), eltemetve a szabadkai gkel. temetőben. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2850. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1590/1917 és 2151/1917 sz. alatt.

Böszörményi Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja Mi-
hály, anyja Olaják Ilona. Gkat. vallású, kucorai (Bács-Bodrog vm., ma: Kucura, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 
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1916. április 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1257/1917 
sz. alatt.

Brádel Béla gyalogos a cs. és kir. 74. gyalogezredben. 32 éves, apja Vencel, anyja Anna. 
R.   k. vallású, kertész, Wildscharst községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 13-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1570/1917 sz. alatt.

Brágye János népfelkelő a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja György, anyja 
Bár Mária. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1918. június 26-án. A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2622/1918 sz. alatt.

Brajkó Balázs gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 27 éves (szül. 1887-ben), apja 
Bódog, anyja Balázsevics Antónia. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) körüli 
csatatéren – a 3. isonzói csata során – 1915. október 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 879/1918 sz. alatt.

Brancsics Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. október 27-én 
(22 éves) Szabadkán, apja Borivoj, anyja Miloszavlyevics Anna. Gkel. vallású. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1914. augusztus 14-én. A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1319/1914 sz. alatt.

Braun Ferenc gyalogos a cs. és kir. 73. gyalogezredben. 21 éves. R.   k. vallású, cipész, 
Brond községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1914. 
október 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2088/1915 sz. alatt.

Brcsics Kosztics Ernő őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. 
január 8-án (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Malagurszki 
Krisztina. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Kulište-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: 
Szerbia) vívott ütközetben 1914. szeptember 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 552/1915 sz. alatt.

Brcsics Kosztics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
március 19-én (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Malagurszki 
Krisztina. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Kurowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Kurivci, Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 9-én. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 810/1918 sz. alatt.
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Brettschneider Károly gyalogos a cs. és kir. 92. gyalogezredben. 28 éves. R.   k. vallású, 
gyári munkás, Kradrob községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. szep-
tem ber 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1572/1917 sz. alatt.

Bruck Sándor népfelkelő a cs. és kir. vasúti ezredben. 24 éves. Izr. vallású, erzsébetfalvai 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., ma: Budapest, XX. kerület) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
– vasúti szerencsétlenség következtében – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 512/1918 sz. alatt.

Brunner Ádám népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 17 éves, apja János, anyja 
Alber Anna. R.   k. vallású, földműves, mágocsi (Baranya vm.) illetőségű. Elhunyt Sza-
badkán betegség – agyhártyagyulladás – következtében 1917. április 12-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 758/1918 sz. alatt.

Buchwald Lipót népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja Herman, 
anyja Fischer Dorottya. Izr. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű. Elesett a Pogorely 
(orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 30-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 570. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1142/1916 sz. alatt.

Budánovics Gergely Antal százados a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. szeptember 12-én (33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja 
Sturcz Jusztina. R.   k. vallású. Elesett a Perina–Kostajnik-magaslatért (szerb hadszíntér, 
ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. november 7-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 175. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1352/1915 és 1472/1916 sz. alatt.

Budánovics Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves (szül. 1889-ben), 
apja Máté, anyja Tumbász Borbála. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Podkamienben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Pidkaminy, Ukrajna) harctéren szerzett 
betegség – vérhas – következtében 1915. október 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 144/1918 sz. alatt.

Budincsevics András szakaszvezető a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1877. október 8-án (37 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Szabó 
Erzsébet. R.   k. vallású. Elesett Šabacnál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 1914. november 
8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 101/1915 sz. alatt.



1 3 8

Budincsevics Ernő népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. január 
9-én (33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Kovácsev Polyákovics 
Katalin. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1369. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2466/1915 sz. alatt.

Budincsevics János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. május 
14-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Alajos, anyja Kuluncsics Mária. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 827/1918 sz. alatt.

Budincsevics Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. augusztus 
5-én (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Albert, anyja Rudics Mária. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Drialoszynben (orosz hadszíntér, ma: Działoszyn, Lengyelor-
szág – harctéren szenvedett baleset következtében – 1914. december 14-én. A   sza badkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1478/1915 sz. alatt.

Budincsevics Péter Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. 
június 29-én (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Vukovics Katalin. 
R.   k. vallású, munkás. Elhunyt Sternthalban (Stájerország, ma: Kidričevo, Szlovénia) 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. január 27-én. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2376. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1667/1916 sz. alatt.

Budincsevics Zsigmond gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
január 21-én (22 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja István, anyja Kovacsevics 
Matea. R.   k. vallású, géplakatos. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntértér, ma: 
Korsiliv, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. augusztus 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 875/1918 sz. alatt.

Budraka Miklós tüzér a cs. és kir. 12. hegyi tüzérezredben. 23 éves. Gkat. vallású, 
földműves, zsimai (Szeben vm., ma: Miercurea Sibiului, Románia) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. március 4-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 237/1916 sz. alatt.
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Bukor István népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1896. május 15-én (20 
éves) Szabadkán, apja Imre, anyja Holkovics Viktória. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a 
Monte Stopatulnál (román hadszíntér, ma: Románia) vívott harcokban 1917. augusztus 
7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1538/1918 sz. alatt.

Bukvics Alajos népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1879. jú-
lius 29-én (35 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Kázmér, anyja Milankovics 
Dominika. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Bijelo Poljeban (Montenegró) harctéren 
szerzett betegség – veseelégtelenség – következtében 1915. december 29-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1604. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1073/1917 sz. alatt.

Bukvics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. május 
16-án (33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Albert, anyja Vujkovics Lámics 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 676. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 461/1916 sz. alatt.

Bukvics Béla őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. szeptember 
13-án (19 éves) Szabadkán, apja Mihály, anyja Sztantics Ágnes. R.   k. vallású, kereske-
dősegéd. Elesett Pusztamily (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1916. június 27-én. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1599/1917 sz. alatt.

Bukvics Ignác népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves (szül. 1887-ben), 
apja Pál, anyja Balázsevics Teréz. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, Ukrajna) körüli csatatéren 1917. 
június 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1081/1918 sz. alatt.

Bukvics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1873. április 30-
án (42 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márk, anyja Merkovics Anna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Uk-
rajna) melletti csatatéren 1916. október 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 534/1918 sz. alatt.

Bukvics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. de-
cember 23-án (41 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Kázmér, anyja Pintér 
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Magdolna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a czatoryszki erdőnél (orosz hadszíntér, 
ma: Lengyelország) vívott harcokban 1916. június 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1116/1917 sz. alatt.

Bulyovcsics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves (szül. 1892-
ben), apja Ferenc, anyja Rudics Julianna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) körüli csatatéren 
– rohamcsapat tagjaként – 1917. január 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 946/1918 sz. alatt.

Bulyovcsics János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. december 
27-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Szilveszter, anyja Sztantics Ágnes. 
R.   k. vallású. Elhunyt Suljin Hanban (Bosznia, ma: Bosznia-Hercegovina) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 17-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 96. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1055/1915 sz. alatt.

Bulyovcsics Jeremiás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
július 20-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Alajos, anyja Basics Palko-
vics Marcella. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Tereszkovicz (orosz hadszíntér) mellett 
–    harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. július 24-én. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 582. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1166/1917 sz. alatt.

Bulyovcsics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 40 éves, apja Ferenc, 
anyja Krisztina. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Seredynce 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) melletti csatatéren – a Bruszilov-
támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
685/1918 sz. alatt.

Bulyovcsics Lukács gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. október 
23-án (26 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja István, anyja Ulmák Ágnes. R.   k. 
vallású, szabó. Elhunyt Turcsikóban (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér)   –   harcté-
ren szenvedett sebesülés következtében – 1915. július 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 245/1918 sz. alatt.

Bulyovcsics Simon népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. február 
16-án (26 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Balázs, anyja Péics Gavrán Manda. 
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R.   k. vallású. Elhunyt Slawna (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szlavna, Ukrajna) mellett 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. május 6-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1088/1918 sz. alatt.

Bunner József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, anyja Brunner Mária. 
Ref. vallású, kocsis, pacséri (Bács-Bodrog vm., ma: Pačir, Szerbia) illetőségű. Elhunyt a 
szabadkai tartalékkórházban 1914. október 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1140/1915 sz. alatt.

Burcsák János népfelkelő a cs. és kir. 6. gyalogezredben. 38 éves, apja János, anyja 
Mautzner Mária, Gkat. vallású, szolga, felesége Papuga Mária. Elhunyt Szabadkán 1916. 
június 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1262/1917 sz. alatt.

Burger Károly József gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1892. január 
18-án (21 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja József, anyja Pintér Ilona. R.   k. 
vallású, lakatos. Elesett a Šiljak–Rajac, 881. magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 
vívott ütközetben 1914. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2347/1915 sz. alatt.

Choura Vencel gyalogos a cs. és kir. 11. gyalogezredben. 23 éves. R.   k. vallású, aszta-
los, Psedwir községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. december 27-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2192/1918 sz. alatt.

Cvetkovics Alajos népfelkelő a m. kir. 27. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja Mátyás, 
anyja Janka. R.   k. vallású, földműves, felesége Fisztics Amália. Elhunyt Szabadkán 1914. 
november 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 431/1916 sz. alatt.

Cvijanovics Ljubomir gyalogos a cs. és kir. 16. gyalogezredben. 30 éves, földműves, 
apja Pál. Gkel. vallású. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1915. január 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2217/1915 szám alatt.

Czedler Ádám honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. december 
12-én (32 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), anyja Czedler Viktória. R.   k. vallású, 
napszámos. Elhunyt olasz hadifogságban Fornelliben (Asinara szigete, Olaszország) 
–   kolera következtében – 1916. február 10-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 3245. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1564/1915 sz. alatt.
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Czibolya Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. június 
5-én (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Csík Julianna. R.   k. 
vallású, téglagyáros. Elhunyt 1915. szeptember 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2383/1917 sz. alatt.

Czibolya József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. október 
1-jén (24 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Mihály, anyja Csík Julianna. 
R.   k. vallású, szolga, felesége Rudinszki Magdolna. Elesett Pnikut–Krukienice (Galícia 
– orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 26-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2292/1917 sz. alatt.

Czirkó Péter gyalogos a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 26 éves, apja Péter, anyja Felföldi 
Mária. R.   k. vallású, földműves, kiskunmajsai (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű, 
felesége Palotás Eszter. Elhunyt Szabadkán 1914. december 21-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 72/1916 sz. alatt.

Czrnkovics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja József, anyja 
Kramarics Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1915. 
február 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1932/1915 sz. alatt.

Czrnkovics Antal népfelkelő a cs. és kir. 50. gyalogezredben. Született 1883. december 
14-én (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Albert, anyja Cvjin Eszter. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Mt. Sellagior (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) körüli 
csatatéren 1916. július 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
267/1918 sz. alatt.

Czrnkovics Bódog gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves (szül. 1885-ben), 
apja János, anyja Vidákovits Cecília. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. El-
hunyt Chyrowban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Hiriv, Ukrajna) harctéren szerzett 
betegség – kolera – következtében 1914. október 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1105/1915 sz. alatt.

Czrnkovics Kálmán gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1888. október 
12-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Vince, anyja Péics Erzsébet. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela 
pri Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren – 3. isonzói csata során – 1915. október 28-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 785/1918 sz. alatt.



1 4 3

Czrnkovics Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. október 
26-án (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Jakab, anyja Osztrogonácz Anna. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Bukowina–Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 558/1918 sz. alatt.

Czrnkovics Tamás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
december 19-én (36 éves) Bajmokon, apja György, anyja Csurcsics Magdolna. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Kolenecben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. október 15-én. Bejegyezve a 
m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2461. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1561/1918 sz. alatt.

Czurda Ernő Lajos Móric százados a m. kir. 11. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
szeptember 2-án (38 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Ede, anyja Milasin 
Lujza. R.   k. vallású, felesége Michels Sarolta (házasságkötés: Újvidék, 1904). Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1918. november 20-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2668/1918 sz. alatt.

Czut János népfelkelő a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja János, anyja 
Szász Éva. R.   k. vallású, földműves, felesége Faragó Éva. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1917. szeptember 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1553/1918 sz. alatt.

Czvijanov Mihály őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. au-
gusztus 23-án (40 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Ignác, anyja Kopunovics 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szkopjéban (ma: Macedónia) 1916. július 17-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1118/1917 sz. alatt.

Czvijn Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja Jeromos, anyja 
Rudics Teréz. R.   k. vallású, hajós, szabadkai illetőségű. Elesett a Turslo (Galícia – orosz 
hadszíntér) melletti csatatéren 1915. február 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 1944/1915 sz. alatt.

Czvijn Gábor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. augusztus 6-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Péter, anyja Gersics Dominika. R.   k. 
vallású. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, 
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Szlovénia) körüli csatatéren 1915. október 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 796/1918 sz. alatt.

Czvijn Jakab népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. július 7-én 
(36 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja István, anyja Vojnics Purcsár Katalin. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett Lepenac (Montenegró) mellett 1916. január 6-án. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1071/1917 sz. alatt.

Csajkás István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1899. április 15-én 
(18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Nagyhegyesi Éva. R.   k. val-
lású, földműves. Elhunyt Vittorio Venetoban (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) 1918. 
január 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 242/1919 sz. alatt.

Csajkás Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. június 20-án (21 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Ződi Marcella. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kamjanka-
Buzka, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. július 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1649/1918 sz. alatt.

Csákány Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. február 
20-án (42 éves) Ludason, apja József, anyja Szegi Ágota. R.   k. vallású, földműves, nős. 
Elhunyt San Vito al Tagliamentóban (Olaszország) – hastífusz következtében – 1917. 
december 23-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2076. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2589/1918 sz. alatt.

Csamprag Dusán őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves (szül. 1884-ben), 
apja István, anyja Katalin. Gkel. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett Siucice 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) mellett – harctéren szenvedett sebe-
sülés következtében – 1914. december 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1803/1918 sz. alatt.

Csamprag Dusán őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. július 11-
én (32 éves) Szabadkán (sándori gkel. plébánia), apja Dániel, anyja Tatity Ilona. Gkel. 
vallású, cipész. Elesett a Zdyrevicze (Oroszország – orosz hadszíntér) körül vívott üt-
közetben 1917. augusztus 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
241/1919 sz. alatt.



1 4 5

Csamprag Vazul népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. április 
19-én (36 éves) Szabadkán, apja Márk, anyja Pakaski Mária. Gkel. vallású, fodrászsegéd. 
Elesett a Pogorely (orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 
15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 989. sz. alatt. 
A   sza badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1141/1916 sz. alatt.

Cseh András huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 22 éves, apja Pál, anyja Pozsár Juli-
anna. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – hastí-
fusz – következtében 1914. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 941/1916 sz. alatt.

Csengő Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. október 
9-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja János, anyja Petkovics Rozál. R.   k. 
vallású, zenész. Elhunyt Kowelben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kovel, Ukrajna) 
harctéren szerzett betegség – vesebaj – következtében 1917. december 27-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 243/1919 sz. alatt.

Csenkó János gyalogos a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 28 éves, apja János, anyja Palotás 
Janka. R.   k. vallású, napszámos kiskunfélegyházi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán 1914. szeptember 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 71/1916 sz. alatt.

Csepeli József népfelkelő a cs. és kir. 82. gyalogezredben. 21 éves. Elhunyt Szabadkán 
1917. március 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1914/1918 
sz. alatt.

Cseszkó József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. február 
9-én (33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Polyvás Anna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 
vívott harcokban 1914. november 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 237. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1554/1915 sz. alatt.

Csevimovics Szulejmán gyalogos. 50 éves. Iszl. vallású, kereskedő, Malakladura köz-
ségi (Mala Kladuša, Bosznia-Hercegovina) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1917. július 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1903/1917 sz. alatt.
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Csík György gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1887. április 3-án (27 
éves) Ludason, apja Ferenc, anyja Balogh Viktória. R.   k. vallású, napszámos, felesége 
Kenyeres Borbála (házasságkötés: Horgos, 1911). Elhunyt Szabadkán – harctéren szer-
zett betegség következtében – 1915. május 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 952/1917 sz. alatt.

Csík Lukács Péter Simon gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1889. 
október 18-án (24 éves) Ludason, apja Ferenc, anyja Balogh Viktória. R.   k. vallású, föld-
műves. Elesett a Ruda (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csatatéren 1914. novem ber 
22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2328/1915 sz. alatt.

Csík Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. február 
5-én (18 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Agárdi Éva. R.   k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Moldvahosszúmezőn (Kimpulung, Bukovina, ma: 
Câmpulung Moldovenesc, Románia) 1918. január 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2590/1918 sz. alatt.

Csincsák Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja Antal, anyja 
Novics Teréz. R.   k. vallású, földműves, tavankúti illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren 
szerzett betegség – tüdőgyulladás – következtében 1917. április 15-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 958/1918 sz. alatt.

Csipak Simon tizedes a cs. és kir. 1. vasúti ezredben. Született 1890. október 24-én (26 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Nagy Buzder Mária. R.   k. 
vallású, téglaégető. Elhunyt Kronenburgban (Alsó-Ausztria, ma: Ausztria) 1917. június 
25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2030/1918 sz. alatt.

Csirke László népfelkelő a m. kir. 32. népfelkelő gyalogezredben. 35 éves. Gkat. vallású, 
napszámos. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
október 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 708/1915 sz. alatt.

Csokics Balázs népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. január 
18-án (38 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja István, anyja Filipovics Katalin. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Gorjanka (olasz hadszíntér) mellett 1915. augusztus 
10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1145/1916 sz. alatt.

Csongradacz Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. feb-
ruár 27-én Martonoson (37 éves), apja Milán, anyja Nedeljkov Draginja. Gkel. vallású, 
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földműves, felesége Péics Koleta (házasságkötés: Martonos, 1912). Elhunyt Szabadkán 
harctéren szerzett betegség – vesegyulladás – következtében 1917. február 18-án. A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 990/1918 sz. alatt.

Csonka Gábor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1899. március 
21-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Horváth S. Veronika. 
R.   k. vallású, napszámos, kelebiai (Bács-Bodrog vm., ma: Kelebija, Szerbia) illetőségű, 
nőtlen. Elhunyt Udinében (Olaszország) – tüdőgyulladás következtében – 1918. már-
cius 26-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2288. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2588/1918 sz. alatt.

Csovics Béla Tamás tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. december 
29-én (23 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Pótai Teréz. R.   k. 
vallású, géplakatos. Elesett a Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1917. április 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1744/1918 sz. alatt.

Csupics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 47 éves, apja János, anyja 
Mária. Gkel. vallású, napszámos, kátyi (Bács-Bodrog vm., ma: Kać, Szerbia) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. április 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2189/1917 sz. alatt.

Csurcsin Nesztor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja Novák. 
Gkel. vallású, földműves, szenttamási (Bács-Bodrog vm., ma: Srbobran, Szerbia) illető-
ségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. június 
8-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2838. sz. alatt. 
A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1066/1917 sz. alatt.

Csüllögh Sándor vadász a cs. és kir. 3. tábori vadászzászlóaljban. 22 éves. Ref. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. szeptember 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2302/1917 sz. alatt.

Dachs Vencel gyalogos a cs. és kir. 11. gyalogezredben. 22 éves. R.   k. vallású, pék, Stadln 
községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. november 17-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 451/1917 sz. alatt.

Dancsa István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. július 23-án 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Simon, anyja Kovács Rozál. R.   k. vallású, 
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cipész. Elesett a Bukowina–Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti 
csatatéren 1915. október 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
597/1918 sz. alatt.

Danilovics Illés honvéd a m. kir. 28. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja Bojan, anyja 
Anna. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1915. április 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 447/1916 sz. alatt.

Danka Ferenc gyalogos a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 24 éves, apja Ferenc, anyja 
Zaller Teréz. R.   k. vallású, földműves, nagykőrösi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán 1914. szeptember 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 69/1916 sz. alatt.

Darabos István János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. dec-
ember 26-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Paskó Teréz. 
R.   k. vallású, munkás. Elesett a Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti 
csatatéren 1915. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
634/1918 sz. alatt.

Davcsik András gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1885. szeptember 16-
án (28 éves) Bajmokon, apja Boldizsár, anyja Kladek Katalin, felesége Milinovics Mária. 
R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Šiljak–Rajac, 881. magaslatért 
(szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott ütközetben 1914. november 28-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2331/1915 sz. alatt.

Deák György népfelkelő honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves. R.   k. 
vallású, cipész, újvidéki (Bács-Bodrog vm., ma: Novi Sad, Szerbia) illetőségű. Elhunyt 
a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség – tüdőgyulladás – követ-
keztében 1915. február 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1415/1915 sz. alatt.

Décsei László őrmester, hadapródjelölt a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. október 22-én (18 éves) Szabadkán, apja Lipót, anyja Spitzer Kornélia. Izr. vallá-
sú. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) melletti 
csatatéren 1916. szeptember 19-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1285. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1630/1917 sz. alatt.
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Dékány Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja János, anyja 
Dudás Ágnes. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Stara Obornicza 
(orosz hadszíntér) mellett 1916. augusztus 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2050/1917 sz. alatt.

Dembicz Andor egyéves önkéntes, hadapródjelölt a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 
éves (szül. 1895-ben), apja Lajos, anyja Pacher Ilona. Ref. vallású, szabadkai illetősé-
gű. Elhunyt Podmelecben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. december 18-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1620/1918 sz. alatt.

Devecserszki Zsivota népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja 
Vazul, anyja Lukovits Natália. Gkel. vallású, földműves, szenttamási (Bács-Bodrog 
vm., ma: Srbobran, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
–   mellhártyagyulladás – következtében 1916. április 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2447/1917 sz. alatt.

Dévics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. október 20-án 
(20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Dévics Mária. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett Taurow–Szlobodka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Taurów, Lengyelország) 
mellett 1916. február 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
546/1918 sz. alatt.

Dezentorátor András honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 30 éves, Kunbaján 
(Bács-Bodrog vm., ma: Bács-Kiskun megye) született, apja István, anyja Stinfeld Teréz. 
R.   k. vallású, kocsis, szabadkai lakos. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 19-e és 21-e között vívott 
harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 662. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2421/1915 sz. alatt.

Dimitrijevics Szlávkó t. hadnagy a cs. és kir. 34. tábori ágyúsezredben. Született 1896. 
július 22-én (19 éves) Szabadkán, apja Szvetozár, anyja Obrenovics Júlia. Gkel. vallású. 
Elesett a Fajti Hrib (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) körüli 
csatatéren 1916. szeptember 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1701/1918 sz. alatt.

Dóczi János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. október 23-
án (33 éves) Óbecsén (Bács-Bodrog vm., ma Bečej, Szerbia), apja Károly, anyja Treczkó 
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Anna. R.   k. vallású, kőműves, felesége Tóth Katalin (házasságkötés: Óbecse, 1909). 
Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – betegség következtében – 1915. február 10-én, 
eltemetve a Zentai úti temetőben. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2788. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1412/1915 sz. alatt.

Donáth Salamon Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja Ede, 
anyja Grünwald Netti. Izr. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű. Elhunyt a szerb had-
színtéren 1914. december 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2325/1915 sz. alatt.

Donoszlov Bódog András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja 
János, anyja Romics Klára. R.   k. vallású, kereskedő. Elhunyt Szabadkán 1918. március 
18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2615/1918 sz. alatt.

Donoszlov József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. augusztus 
6-án (24 éves) Szabadkán (sándori r. k. plébánia), apja István, anyja Rudics Cecília. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 
1915. május 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2294/1917 
sz. alatt.

Dóró János huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1885. november 15-én 
(29 éves) Ludason, apja Károly, anyja Horváth Etelka. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
az orosz hadszíntéren 1915. december 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1067/1916 sz. alatt.

Doroszlovacski György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. 
június 18-án (32 éves) Óbecsén, apja Vojin, anyja Ruszov Szmiljka. Gkel. vallású, 
földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség követ-
keztében – 1914. október 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1139/1915 sz. alatt.

Dorozsmai Menyhért honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. január 
1-jén (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Taskovics Cecília. R.   k. 
vallású, kőműves. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Uk-
rajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1377. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2424/1915 sz. alatt.
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Doszkocs Lajos hajtótüzér a cs. és kir. 131. tábori tüzérezredben. 35 éves. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1147/1918 sz. alatt.

Dömsödi Ignác gyalogos/kürtös a cs. és kir. 101. gyalogezredben. 25 éves, apja Ignác, 
anyja Dudás Lídia. R.   k. vallású, szentesi (Csongrád vm.) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szerzett sebesülés következtében – 1914. december 15-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2048/1915 sz. alatt.

Dravecz István népfelkelő a cs. és kir. 44. gyalogezredben. 20 éves, apja István, anyja 
Kiszelák Mária. R.   k. vallású, postás. Elhunyt Szabadkán 1917. március 18-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1338/1918 sz. alatt.

Drenkovics Béla gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. május 
4-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Teleki Teréz. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vorobijivka, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1916. június 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 852/1918 sz. alatt.

Drobina János gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1897. március 5-én 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Vörös Tekla. R.   k. vallású, 
cipész. Elesett a Log (olasz hadszíntér) körüli csatatéren – a 11. isonzói csata során – 1917. 
augusztus 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 238/1919 sz. alatt.

Dudás Dezső gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezredben. 19 éves, apja Péter, anyja Dági 
Magdolna. R.   k. vallású, földműves, jánoshalmai (Bács-Bodrog vm.) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. március 
9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1816/1916 sz. alatt.

Dudás Lajos gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1892. szeptember 8-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Szerencse Mária. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Šiljak–Rajac, 881. magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szer-
bia) vívott ütközetben 1914. november 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2329/1915 sz. alatt.

Dulics Géza népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1895. március 31-én (21 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Tumbász Viktória. R.   k. vallású, 
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földműves. Elesett a Mt. Stopatul (román hadszíntér, ma: Románia) mellett 1917. au-
gusztus 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1542/1918 sz. alatt.

Dulics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves, apja Izsák, anyja 
Iszakov Erzsébet. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű, felesége Báics Krisztina. Elhunyt 
Stororymecz (Bukovina – orosz hadszíntér) mellett – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1917. szeptember 24-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 2215. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1583/1918 sz. alatt.

Dulics Márk gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja Péter, anyja 
Mamuzsics Ilona. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. február 28-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 753/1917 sz. alatt.

Durakov János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. január 
6-án Marto noson, apja Zsivojin, anyja Jancsits Mária. Gkel. vallású, cipész, nőtlen. 
Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés kö-
vetkeztében – 1917. január 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2064/1917 sz. alatt.

Duránti András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. június 5-én 
(31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Béres Rozál. R.   k. vallású, 
napszámos, felesége Anna. Elesett Bratków (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
mellett 1914. december 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2344/1915 sz. alatt.

Dusnoki Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. szeptember 
5-én (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Majláth Veronika. R.   k. 
vallású, asztalos, felesége Dózsai Teréz. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 944/1917 sz. alatt.

Dusnoki Mátyás huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1886. február 
18-án (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Majláth Veronika. 
R.   k. vallású, napszámos, felesége Rizsányi Julianna (házasságkötés: Szabadka, 1910). 
Elhunyt Liwkowban (orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett sebesülés következté-
ben – 1915. szeptember 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1066/1916 sz. alatt.
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Dvorszki János népfelkelő a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja Mátyás, 
anyja Teréz. R.   k. vallású, földműves, felesége Mária. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 441/1916 sz. alatt.

Dzsávics Márk Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
április 19-én (20 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Lajos, anyja Kovácsevics 
Krisztina. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán 1918. február 16-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1581/1918 sz. alatt.

Dzsávics Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 42 éves, apja József, anyja 
Po lyá kovics Katalin. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Grazban 
(Stájerország, ma: Ausztria) harctéren szerzett betegség – vérhas – következtében 1917. 
november 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 247/1919 sz. alatt.

Dzsigurszki Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. szeptember 
27-én (24 éves) Óbecsén, apja István, anyja Glavaski Draginja. Gkel. vallású, kereskedő. 
Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. október 10-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1210/1918 sz. alatt.

Eckert Károly gyalogos a cs. és kir. 73. gyalogezredben. 20 éves, apja János. R.   k. 
vallású, kereskedelmi utazó, Hols községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt a szabadkai 
tartalékkórházban 1914. december 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2083/1915 sz. alatt.

Edelinszki János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 45 éves, apja György, 
anyja Drobár Mária. Gkat. vallású, vincellér, bácskeresztúri (Bács-Bodrog vm., ma: Ruski 
Krstur, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – tüdőgyulladás következtében – 1917. 
január 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2067/1917 sz. alatt.

Egrényi Bálint őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. február 
13-án (34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Szalai Rozál. R.   k. 
vallású. Elesett Skela (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) mellett 1915. október 9-én. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1509. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2157/1917 sz. alatt.

Elek József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. március 9-én (19 
éves) Szabadkán, apja Ambrus, anyja Teleki Emília. R.   k. vallású, földműves, ludasi 
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illetőségű. Elhunyt Wola Cholojowkában (orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1915. szeptember 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1618/1918 sz. alatt.

Elek Tamás gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 24 éves, apja Mátyás, anyja Jurics 
Teréz. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett Višegradnál (Bosznia, ma: 
Bosznia-Hercegovina) 1914. augusztus 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1109/1915 sz. alatt.

Ellmer László János százados a cs. és kir. 62. gyalogezredben. Született 1874. július 
24-én (39 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Steinbeck Katalin. 
R.   k. vallású, felesége Gabriella Margit. Elesett a Glavica (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 
melletti csatatéren 1914. november 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2015/1915 sz. alatt.

Elm József népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 47 éves. R.   k. vallású, kovács. 
Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdőgyulladás – következtében 1916. 
április 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1393/1918 sz. alatt.

Engi Simon gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. szeptember 23-án 
(27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Elek, anyja Molnár Mária. R.   k. vallású, 
kőműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) – harcté-
ren szenvedett sebesülés következtében – 1915. július 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2295/1917 sz. alatt.

Erő Mátyás t. hadnagy a cs. és kir. 34. gyalogezredben. 28 éves. R.   k. vallású, szabadkai 
illetőségű. Elesett a Burzyna (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Burzyn, Lengyelország) 
melletti csatatéren 1916. július 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1398/1917 sz. alatt.

Esztergomi János egyéves önkéntes, őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves 
(szül. 1882-ben), apja Antal, anyja Kopunovics L. Katalin. R.   k. vallású, hivatalnok, 
szabadkai illetőségű. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Uk-
rajna) körüli csatatéren 1916. augusztus 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 857/1918 sz. alatt.

Evetovics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. május 11-
én (19 éves) Szabadkán, apja Márton, anyja Euchan Erzsébet. R.   k. vallású, kőműves. 
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Elesett a Nestorowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Neszterivci, Ukrajna) melletti 
csatatéren 1916. május 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
630/1918 sz. alatt.

Evetovics József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. június 
2-án (36 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Balázs, anyja Dubicsanovicz Ju-
lianna. R.   k. vallású. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, 
Románia) melletti csatatéren 1916. augusztus 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 1344. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1601/1917 sz. alatt.

Fábián János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. január 27-én 
(29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Harmath Katalin. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Cholojów (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vuzlove, Ukrajna) 
mellett 1915. augusztus 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1651/1918 sz. alatt.

Fábián Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. május 30-án (23 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Harmath Katalin. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli 
csatatéren 1915. március 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
971/1917 sz. alatt.

Fábián Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. június 17-én 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Beregh Teréz. R.   k. vallá-
sú, földműves. Elesett a Pleszkowce–Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Pleszkivci–Vorobijivka, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. augusztus 7-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 880/1918 sz. alatt.

Falk Ödön t. hadnagy a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja Ferenc, anyja 
Szombath Irén. Ág. hitvallású evang. vallású, hivatalnok, komáromi (Komárom vm., 
ma: Komárno, Szlovákia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
–   tífusz – következtében 1914. december 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 110/1918 sz. alatt.

Faragó Gergely honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. március 
5-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lajos, anyja Varga Teréz. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Ürögön (Szerém vm., ma: Irig, Szerbia) harctéren szerzett 
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betegség – tífusz – következtében 1915. február 6-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 431. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2225/1915 sz. alatt.

Faragó Mihály tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. július 22-én 
(31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia,), apja Mihály, anyja Zsusza Rozál. R.   k. vallású, 
mészáros. Elesett a Beglukbora (szerb hadszíntér) melletti csatatéren 1914. december 
5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1939/1915 sz. alatt.

Farkas Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves apja Mihály, 
anyja Soltis Borbála. R.   k. vallású, béres, szenttamási (Bács-Bodrog vm., ma: Srbobran, 
Szerbia) illetőségű, nőtlen. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész   – 
következtében 1915. december 27-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2813. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1146/1916 sz. alatt.

Farkas Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves, apja Ferenc, anyja Farkas 
Anna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz 
hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) körüli csatatéren 1917. június 27-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1080/1918 sz. alatt.

Fecske István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves (szül. 1888-ban), apja 
Gábor, anyja Pesti Apollónia. R.   k. vallású, földműves, kókai (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. au-
gusztus 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 760/1918 sz. alatt.

Fehér Bernát népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 47 éves, apja Friedmann Dá-
vid, anyja Weinberger Cecília. Izr. vallású, szabó. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – vesegyulladás – következtében 1917. november 17-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1717/1918 sz. alatt.

Fehér István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. augusztus 13-
án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Ambrus Katalin. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett Polonice (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. június 
28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2272/1917 sz. alatt.

Fejes János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. június 21-én 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Rozsnyik Erzsébet. R.   k. 
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vallású, újságárus. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukraj-
na) melletti csatatéren 1916. november 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1682/1918 sz. alatt.

Fejes Klapka István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. 
július 25-én (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Illés, anyja Klenó Rozál. 
R.   k. vallású. Elhunyt Drohobicznál (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Uk-
rajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. május 21-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1382. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1677/1916 sz. alatt.

Feniger (Goldmann) Schaje Harsch gyalogos a cs. és kir. 73. gyalogezredben. 23 éves. 
Izr. vallású, órás, Korsasnica községi (Galícia) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalék-
kórházban 1914. október 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2087/1915 sz. alatt.

Fenyvesi György huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1892. április 2-án (21 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Mintál Teréz. R.   k. vallású, 
pénzügyőr. Elhunyt 1914. október 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2220/1916 sz. alatt.

Fercsik János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1865. december 8-án 
(52 éves) Péterrévén, apja Mihály, anyja Tóth Apollónia. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1917. május 22-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 239/1919 sz. alatt.

Ferenczi Miklós gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 32 éves, apja Miklós, anyja 
Földi Mária. Ref. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. március 4-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1964/1918 sz. alatt.

Ferkovics András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. novem-
ber 29-én (19 éves) Szabadkán, apja Márk, anyja Brcsics Kosztics Rozál. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) 
körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 9-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 815/1918 sz. alatt.

Ferkovics Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 éves, apja Antal, 
anyja Johanna. R.   k. vallású, földműves, felesége Szertics Mária. Elhunyt Szabadkán 
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–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 21-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 446/1916 sz. alatt.

Ferkovics Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. szeptember 
23-án (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Horváczki Rozál. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – 
következtében 1917. július 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1092/1918 sz. alatt.

Ferró Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. június 12-én 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Kancsár Eszter. R.   k. vallá-
sú, borbély, felesége Molnár Ilona (házasságkötés: Horgos, 1913). Elhunyt a szabadkai 
tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. március 13-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2308/1915 sz. alatt.

Figura Gábor t. zászlós a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. Született 1899. augusztus 
28-án (18 éves) Szabadkán, apja Gábor, anyja Limbek Mária. R.   k. vallású, tanító. El-
esett a Piave folyó (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) mentén vívott harcokban 1918. 
június 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 183/1919 sz. alatt.

Filip Miklós népfelkelő a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 19 éves, apja András, anyja 
Lukucza Katalin. Földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. március 20-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1524/1918 sz. alatt.

Fischer József gyalogos a cs.-kir. 7. Landwehr-gyalogezredben. 32 éves. R.   k. vallású, 
favágó, Silberbach községi (ma: Stříbrná, Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
1915. szeptember 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 606/1916 
sz. alatt.

Fleckenstein Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. június 
8-án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Jakab, anyja Nitsch Erzsébet. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Nestorowce–Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Neszterivci–Vorobijivka, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. június 8-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1592/1918 sz. alatt.

Fleischmann Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves (szül. 1885-ben), 
apja Miklós, anyja Markovics Krisztina. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vorobijivka, Ukrajna) körüli 
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csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 854/1918 sz. alatt.

Fleischmann Lajos népfelkelő a cs. és kir. 62. gyalogezredben. Született 1898. augusztus 
21-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Birkás Mária. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Kol Dubrova (orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1917. 
március 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1187/1918 sz. alatt.

Fodor Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves (szül. 1893-ban), apja 
Ferenc, anyja Dudás Viktória. R.   k. vallású, bognár, kishegyesi (Bács-Bodrog vm., ma: 
Mali Iđoš, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség követ-
keztében – 1916. június 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1250/1918 sz. alatt.

Fodor Géza Dániel gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. február 
6-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Osztrogonácz Ilona. 
R.   k. vallású, kereskedő. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, 
Ukrajna) mellett 1915. május 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 2273/1917 sz. alatt.

Fogas János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. április 26-án (20 
éves) Szabadkán, apja Antal, anyja Berta Rozál. R.   k. vallású, földműves, ludasi illetősé-
gű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. 
február 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1281/1918 sz. alatt.

Folprecht Ferenc gyalogos a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 23 éves. R.   k. vallású, 
cipész, Vratno községi (ma: Vrátno, Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – me-
revgörcs következtében – 1914. október 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2098/1916 sz. alatt.

Forrás Sándor honvéd a m. kir. 3. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja András, anyja 
Szabó Zsuzsanna. Ref. vallású, földműves, felesége Nagy Zsuzsanna. Elhunyt Szabadkán 
1915. október 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2747/1918 
sz. alatt.

Fődi Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. augusztus 5-én 
(23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Szabó Erzsébet. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, 
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Ukrajna) mellett 1915. június 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2275/1917 sz. alatt.

Francz Boldizsár honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Mátyás, anyja 
Jaeger Katalin. R.   k. vallású, földműves, bácsordasi (Bács-Bodrog vm., ma: Karavukovo, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt a szabadkai közkórházban harctéren szerzett betegség 
–   has tífusz – következtében 1915. március 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1933/1915 sz. alatt.

Franczer Menyhért népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves. R.   k. 
vallású, kovács. Elhunyt Szabadkán 1918. március 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1810/1918 sz. alatt.

Francziskovics Balázs népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. 
december 2-án (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Kuluncsics 
Viktória. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Stryjben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Sztrij, Ukrajna) – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. április 1-jén.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 832/1918 sz. alatt.

Francziskovics István tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
szeptember 17-én (34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Sárcsevics 
Anna. R.   k. vallású, földműves. Elesett Buttlánál (Galícia – orosz hadszíntér) 1915. 
február 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1937/1915 sz. alatt.

Francziskovics Vince huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1895. január 
22-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Bódog, anyja Csóvics Borbála. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett az Asiago (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) körüli 
csatatéren 1918. augusztus 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
223/1919 sz. alatt.

Frank Bernát gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. augusztus 21-én 
(28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Oláh Viktória. R.   k. val-
lású, földműves. Elesett Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) 
mellett 1916. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
910/1918 sz. alatt.

Frank Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. szeptember 
27-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Horváth Czinger 
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Rozál. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Prágában (Csehország) – harctéren szerzett 
betegség következtében – 1916. május 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1639/1918 sz. alatt.

Frányó János honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1891. november 
6-án (23 éves) Csantavéren, apja István, anyja Takács Franciska. R.   k. vallású, molnár, 
szabadkai illetőségű, nőtlen. Elesett a Monte San Michelén (Osztrák Tengermellék – 
olasz hadszíntér, ma: Olaszország) vívott harcokban 1915. november 5-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 19/1917 sz. alatt.

Frányó Lukács huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1889. október 16-án 
(24 éves) Csantavéren, apja István, anyja Takács Franciska. R.   k. vallású, cipész, szabadkai 
illetőségű. Elhunyt harctéren szerzett betegség – vérhas – következtében 1914. szeptem-
ber 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 664/1915 sz. alatt.

Fritz Péter tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 45 éves, apja József, anyja 
Kilbart Rozál. R.   k. vallású, halász, palánkai (Bács-Bodrog vm., ma: Bačka Palanka, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – vesegyulladás következtében – 1918. március 
31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1805/1918 sz. alatt.

Froneva József honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. 23 éves, napszámos, 
apja Ferenc, anyja Siller Borbála. R.   k. vallású. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 
–   hastífusz következtében – 1915. január 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2165/1915 sz. alatt.

Fuisz József tüzér a m. kir. 6. honvéd tábori ágyúsezredben. 34 éves, apja Mihály, anyja 
Koplen Katalin. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves, felesége Lovenyol Franciska. 
Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés követ-
keztében – 1914. október 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
384/1916 sz. alatt.

Futó Ádám népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1879. december 24-én 
(35 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Vörösbaranyi Rozál. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Onori Katalin. Elesett a Kulakowcze (orosz hadszíntér, 
ma: Kulakivci, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. augusztus 14-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1261/1917 sz. alatt.
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Futó György huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1892. március 26-án (23 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Simon, anyja Papp Viktória. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Minkowczy (orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1916. június 
8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 253/1917 sz. alatt.

Futó Károly őrmester a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1885. október 
1-jén (27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Almási Katalin. 
R.   k. vallású, nőtlen. Elesett az orosz hadszíntéren 1914. december 10-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 910/1915 sz. alatt.

Futó Lajos Márk járőrvezető a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1885. decem-
ber 9-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Kuthy Karolina. 
R.   k. vallású, pék, felesége Tokodi Márta (házasságkötés: Bácsbokod, 1909). Elesett 
az orosz hadszíntéren 1914. december 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 909/1915 sz. alatt.

Futó Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. július 29-én 
(41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Engi Teréz. R.   k. vallá-
sú, napszámos. Elesett a Seredynce–Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Szeredinci–Vorobijivka, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. augusztus 2-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 808/1918 sz. alatt.

Futó Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. május 17-én 
(25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Almási Katalin. R.   k. 
vallású, kőműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. szeptember 21-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 726/1918 sz. alatt.

Gábor Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. május 24-én (31 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Pál, anyja Kollár Veronika. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Bratkow (orosz hadszíntér, ma: Bratków, Lengyelország) melletti 
csatatéren 1914. december 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1485/1915 sz. alatt.

Gabrics Ádám népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1870. szeptem-
ber 26-án (46 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Tamás, anyja Csóvics Eszter. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Brauneczben (Csehország) 1917. szeptember 27-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 896/1918 sz. alatt.
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Gabrics Béla népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves (szül. 1894-ben), apja 
Benjamin, anyja Vukmanov Janka. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Polonicze (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. július 3-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1670/1918 sz. alatt.

Gabrics Béla népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. október 3-án 
(22 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Antal, anyja Budánovics Mária. R.   k. 
vallású, kőműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. szeptember 29-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1316/1918 sz. alatt.

Gabrics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. szeptember 
8-án (19 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Ádám, anyja Rudics Vránics 
Marcella. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Mogila (Galícia – orosz hadszíntér) melletti 
csatatéren 1917. április 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1777/1918 sz. alatt.

Gabrics Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1865. július 23-án 
(50 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Alajos, anyja Gruncsics Ágnes. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt Lubikowban (orosz hadszíntér, ma: Lubików, Lengyel-
ország) – tífusz következtében – 1916. október 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 955/1918 sz. alatt.

Gabrics János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. május 4-én 
(27 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Brúnó, anyja Kovácsev Krisztina. R.   k. 
vallású, szabó. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) 
körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 8-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 829/1918 sz. alatt.

Gabrics Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves, apja Máté, anyja Lázics 
Cecília. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Erdővégen (Szerém vm., 
ma: Erdevik, Szerbia) – tífusz következtében – 1915. január 15-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1641/1918 sz. alatt.

Gabrics Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. január 25-én 
(30 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Mihály, anyja Vojnics Gyánics Viktória. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett Rajtarovicze (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. 
június 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 162/1918 sz. alatt.
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Gabrics Péter népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. június 24-én 
(30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Tamás, anyja Tumbász Petronella. R.   k. 
vallású, gyári munkás. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 19-e és 21-e között.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2439/1915 sz. alatt.

Gajdács János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. október 
21-én (32 éves) Ludason, apja Ferenc, anyja Török Anna. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Kata Kurganban (Szamarkand, Oroszország, ma: Üzbegisztán) orosz hadi-
fogságban – hastífusz következtében – 1915. augusztus 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2996. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 410/1918 sz. alatt.

Gál István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. október 29-én 
(41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Máté, anyja Sógor Ilona. R.   k. vallású, 
kőműves. Elesett a Seredynce–Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci–
Vorobijivka, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. július 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 830/1918 sz. alatt.

Gálfi Kalocsai Lukács gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves (szül. 1890-
ben), apja Mihály, anyja Macskovics Ágnes. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Nestorowce–Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, Neszterivci–Vorobijivka, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. május 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 631/1918 sz. alatt.

Galszter Henrik I. osztályú számvivő altiszt a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 27 éves, 
fényképész, apja József, anyja Becskovszky Amália. R.   k. vallású. Elhunyt Szabadkán 
harctéren szerzett betegség – hashártyagyulladás – következtében 1917. április 24-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 767/1918 sz. alatt.

Garai János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. november 19-én 
(26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Torma Teréz. R.   k. vallású, 
vasúti munkás. Elhunyt Neissében (Szilézia, ma: Nysa, Lengyelország) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1915. január 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1680/1918 sz. alatt.

Garai Kálmán szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. októ-
ber 11-én (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Kálmán, anyja Szabó Mária. 
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R.   k. vallású, borbély. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. 
október 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1119/1917 sz. alatt.

Garai Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja Ferenc, anyja 
Udvarszki Anna. R.   k. vallású, napszámos, csantavéri illetőségű, nős. Elhunyt a sza-
badkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. 
január 13-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 63. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1047/1915 sz. alatt.

Gärtner Hugó szakaszvezető a cs. és kir. 8. utászzászlóaljban. 26 éves. R.   k. vallású, 
építész, Prosehvitz községi (Csehország, ma: Liberec) illetőségű. Elhunyt a szabadkai 
tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 28-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2187/1915 sz. alatt.

Gáspár István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. április 17-én (20 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Hornyák Anna. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli 
csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
972/1917 sz. alatt.

Gáspár Márton népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. november 
10-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Hornyák Anna. R.   k. 
vallású, napszámos, felesége Szalma Rozál. Elesett a Seredynce–Worobijówka (Galícia 
– orosz hadszíntér, ma: Szeredinci–Vorobijivka, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. 
április 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 659/1918 sz. alatt.

Gavódi Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves (szül. 1896-ban), 
apja János, anyja Boldizsár Mária. R.   k. vallású, pincér, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 169/1918 sz. alatt.

Géber István népfelkelő a m. kir. 1. honvéd tábori ágyúsezredben. 43 éves. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán – gyomorrák következtében – 1917. május 15-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 894/1918 sz. alatt.

Georgievics Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 43 éves, apja Eufém, 
anyja Krisztina. Gkel. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
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– tüdővész – következtében 1917. január 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 305/1918 sz. alatt.

Gerber Imre egyéves önkéntes, őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, 
apja Adolf, anyja Spitzer Johanna. Izr. vallású, könyvelő, szabadkai illetőségű. Elesett 
Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 
20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2276/1917 sz. alatt.

Gere Ignác gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves, apja Menyhért, anyja Búrány 
Katalin. R.   k. vallású, pincér, felesége Szalai Éva. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében – 1915. július 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2236/1917 sz. alatt.

Gergics János népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1898. május 28-án 
(18 éves) Szabadkán, apja Ferenc, anyja Babiánovics Veronika. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Fajti Hrib (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) körüli csatatéren – idegen 
csapattest kötelékében – 1916. december 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1046/1918 sz. alatt.

Gergics Miklós népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 19 éves. R.   k. vallású, cipész. 
Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. április 
14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1394/1918 sz. alatt.

Ginye János népfelkelő a m. kir. 21. honvéd gyalogezredben. 19 éves. Gkel. vallású, 
munkás. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdőgyulladás – következtében 
1917. január 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1978/1917 
sz. alatt.

Giszinger Jakab népfelkelő a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. 39 éves. R.   k. vallású, 
vendéglős, szabadkai illetőségű. Elhunyt Kolašinban (Montenegró) – szívgyengeség kö-
vetkeztében – 1916. július 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
109/1918 és 2760/1918 sz. alatt.

Godár Péter népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 22 éves (szül. 1892-ben), apja 
Tamás, anyja Balázsovics Teréz. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) melletti 
csatatéren – a 3. isonzói csata során – 1915. október 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1596/1918 sz. alatt.
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Gojowski József tüzér a cs. és kir. 5. tábori ágyúsezredben. 26 éves. R.   k. vallású, 
kovács, Bartelsdorf községi (Szilézia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1916. szeptember 
4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 252/1917 sz. alatt.

Golosics Sándor népfelkelő a m. kir. 8. honvéd gyalogezredben. 45 éves, apja János, 
anyja Erzsébet. Gkel. vallású, földműves, felesége Folye Mária. Elhunyt Szabadkán 1918. 
május 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 82/1919 sz. alatt.

Gombár Mihály tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja Lukács, anyja 
Ilona. R.   k. vallású, felesége Schaner Ilona, kúlai (Bács-Bodrog vm., ma: Kula, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1918. 
augusztus 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1425/1919 sz. alatt.

Goroj János gyalogos a cs. és kir. 45. gyalogezredben. Földműves, Czarna községi (Ga-
lícia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1916. december 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2037/1917 sz. alatt.

Gozsovits Pál népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. 18 éves, apja József, anyja Hor-
váth Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. április 16-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2046/1917 sz. alatt.

Göncző István c. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves (szül. 1889-ben), apja 
Béla, anyja Erzsébet. R.   k. vallású, nyomdász, szabadkai illetőségű. Elhunyt Chyrowban 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Hiriv, Ukrajna) – kolera következtében – 1914. október 
25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1131/1915 sz. alatt.

Göncző Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. január 25-én 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Kozla Krisztina. R.   k. 
vallású, fényező. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri 
Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren 1915. október 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 794/1918 sz. alatt.

Gönczöl József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. február 
25-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Balogh Teréz. R.   k. 
vallású, szobafestő. Elesett a Sianki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Sianki, Lengyelor-
szág) mellett az 1915. április 11-e és 12-e között vívott ütközetben.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2388/1915 sz. alatt.
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Gönczöl Pál hadapród a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. július 18-
án (20 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja András, anyja Szutuncsics Verona. 
R.   k. vallású. Elhunyt Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) 
mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. május 20-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1392. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1678/1916 és 2058/1916 sz. alatt.

Görög Burger Miklós huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 30 éves, apja Fe-
renc, anyja Farkas Katalin. R.   k. vallású, fényező, szabadkai illetőségű. Elesett Suchavala 
(orosz hadszíntér) mellett 1916. április 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1059/1917 sz. alatt.

Grbics Bude népfelkelő a m. kir. 26. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Miklós, 
anyja Ilona. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebe-
sülés következtében – 1914. november 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 445/1916 sz. alatt.

Grcski Vidor népfelkelő a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja Gábor, anyja 
Krnyajszki B. Amália. Gkel. vallású, műszerésztanonc, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Laibachban (Krajna, ma: Ljubljana, Szlovénia) – harctéren szenvedett sebesülés követ-
keztében – 1915. december 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1000/1917 sz. alatt.

Grósz Kálmán József Béla őrvezető a budapesti cs. és kir. élelmezési raktárnál. Született 
1893. október 21-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Béla, anyja Vojnics 
Mária. R.   k. vallású, pék. Elhunyt Laibachban (Krajna, ma: Ljubljana, Szlovénia) 1915. 
december 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 959/1918 sz. alatt.

Grsics Jakab népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. április 8-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márton, anyja Antunovics Rozál. R.   k. 
vallású. Elhunyt Szabadkán 1918. február 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2593/1918 sz. alatt.

Gruics Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 40 éves (szül. 1876-ban 
Óbecsén), apja Lázár, anyja Milinov Julka. Gkel. vallású, földműves, nős. Elhunyt Sza-
badkán – tüdőgyulladás következtében – 1917. május 8-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. 
gyalogezred 284. sz. halotti anyakönyvébe (166. fol. 662. sz.).   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 963/1918 sz. alatt.
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Gruncsics Márk Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
február 13-án (30 éves) Szabadkán (sándori r. k. plébánia), apja Sámuel, anyja Lengyel 
Luca. R.   k. vallású. Elesett a Poczajowice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Pocsajevicsi, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1680/1916 sz. alatt.

Gruncsics Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves. R.   k. 
vallású, szabadkai illetőségű. Elhunyt Staviszce (orosz hadszíntér) mellett 1916. május 
13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1074/1917 sz. alatt.

Gubányi István népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1895. november 
25-én (19 éves) Szabadkán, apja József, anyja Kasziba Ágnes. R.   k. vallású, béres. Elesett 
a Komarow (orosz hadszíntér, ma: Komarów, Lengyelország) körüli csatatéren 1915. 
október 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2218/1916 sz. alatt.

Gudmann Mihály népfelkelő a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. 42 éves, anyja Laka-
tos Julianna. R.   k. vallású, zenész. Elhunyt Szabadkán 1917. február 12-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1703/1918 sz. alatt.

Gugánovits István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. szeptem-
ber 6-án (41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Mamuzsics Julianna. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Nestorowce–Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, 
Neszterivci–Vorobijivka, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. június 11-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1686/1918 sz. alatt.

Gulyás János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 46 éves, apja János, anyja Makai 
Anna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – mo-
csárláz – következtében 1917. október 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1718/1918 sz. alatt.

Gulyás Oldal József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. 
augusztus 22-én (37 éves) Ludason, apja József, anyja Kovács Veronika. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Krakkóban (Galícia, ma: Lengyelország) 1916. július 17-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1632/1917 sz. alatt.

Gulyás Oldal Sándor honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. már-
cius 14-én (31 éves) Ludason, apja Mihály, anyja Szalma Anna. R.   k. vallású, földműves, 
felesége Dobó Rozál. Elesett Sambornál (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szambir, Ukraj-
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na) 1915. június 25-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2096. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2447/1915 sz. alatt.

Gulyás Oldal Vince népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
január 21-én (19 éves) Ludason, apja András, anyja Szél Katalin. R.   k. vallású, földmű-
ves, nőtlen. Elhunyt Leitmeritzben (ma: Litoměřice, Csehország) 1916. október 18-án 
harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2383. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1624/1917 sz. alatt.

Gusztáv Henrik gyalogos a cs. és kir. 73. gyalogezredben. 30 éves. R.   k. vallású, ke-
reskedelmi utazó, Asch községi (ma: Aš, Csehország) illetőségű. Elhunyt a szabadkai 
tartalékkórházban 1915. január 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 2084/1915 sz. alatt.

Guttmann Imre egyéves önkéntes, szakaszvezető a cs. és kir. 26. tábori vadászzász-
lóaljban. 25 éves, apja Sándor, anyja Bettelheim Rozál. Izr. vallású, magánhivatalnok, 
nagykanizsai (Zala vm.) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1917. január 8-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2082/1917 sz. alatt.

Güncz Móric népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. május 29-én 
Adán, apja Salamon, anyja Lőwi Hanni. Izr. vallású, szabó, nőtlen. Elhunyt a szabadkai cs. 
és kir. tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség következtében – 1914. december 
18-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 283. sz. halotti anyakönyvébe (283. fol. 5. 
sz.).   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1142/1915 sz. alatt.

Gvora István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. november 
29-én (21 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Czibulya Katalin. 
R.   k. vallású, kőműves. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelor-
szág) körüli csatatéren 1915. március 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 973/1917 sz. alatt.

Györök István vonatkatona a cs. és kir. 13. vonatosztálynál. 32 éves. R.   k. vallású, 
földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Vinkovcéban (Szerém vm., ma: Vinkovci, 
Horvátország) 1917. október 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1274/1918 sz. alatt.
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Gyukics Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. október 14-
én (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Szkenderovics Krisztina. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, 
Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. június 26-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 253/1918 sz. alatt.

Gyukics Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves (szül. 1888-ban), 
apja József, anyja Tavaski Veronika. R.   k. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 167/1918 sz. alatt.

Gyulai András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 45 éves, apja István, 
anyja Sándor Teréz. R.   k. vallású, vasúti pályamunkás. Elhunyt Szabadkán 1918. július 
24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 201/1919 sz. alatt.

Gyurics Novák népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja György, 
anyja Sztanka. Gkel. vallású, szabó. Elhunyt Szabadkán 1918. június 3-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2094/1918 sz. alatt.

Hacker György őrmester, hadapródjelölt a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves 
(szül. 1893-ban), apja Adolf, anyja Cerkovics Erzsébet. Izr. vallású, magánhivatalnok, 
szabadkai illetőségű. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1685/1918 sz. alatt.

Hajdú Gyula népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves (szül. 1896-ban), apja 
Zsigmond, anyja Bocskor Teréz. Ref. vallású, földműves, pacséri (Bács-Bodrog vm., ma: 
Pačir, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés követ-
keztében – 1916. március 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1247/1918 sz. alatt.

Hajdú István vonatkatona a cs. és kir. 15. vonatosztálynál. 25 éves. Gkat. vallású, föld-
műves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – hastífusz – következtében 1915. 
január 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 79/1917 sz. alatt.
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Hajdú József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. április 22-én 
(25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Jakics Veronika. R.   k. vallású, 
zenész, felesége Göncző Julianna. Elesett a Tomakovecz–Bratkow (orosz hadszíntér, 
ma: Bratków, Lengyelország) körüli csatatéren 1914. december 26-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 974/1917 sz. alatt.

Hajdú Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja Mátyás, anyja 
Takács Anna. R.   k. vallású, papucskészítő. Elhunyt Szabadkán 1917. november 16-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1729/1918 sz. alatt.

Hajdú Péter tizedes a cs. és kir. 50. gyalogezredben. Született 1883. március 18-án (33 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja István, anyja Bódi Anna. R.   k. vallású, 
napszámos. Elhunyt Otlicánál (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. szeptember 2-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1913/1918 sz. alatt.

Hajek János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves (szül. 1873-ban). 
R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: 
Cârlibaba, Románia) melletti csatatéren 1916. augusztus 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1345. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1593/1917 sz. alatt.

Halász (eredetileg: Fischer) Béla népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1897. október 18-án (18 éves) Szabadkán, apja Gyula, anyja Temerdek Mária. 
R.   k. vallású. Elesett a Delawa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Daljava, Ukrajna) mel-
letti csatatéren 1915. május 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1394. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1697/1916 sz. alatt.

Halász Ferenc tizedes a m. kir. 32. honvéd gyalogezredben. Született 1875. november 
26-án (41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Takács Klára. R.   k. 
vallású, fodrász. Elhunyt Novelóban (?) – harctéren szenvedett sebesülés következtében   – 
1917. június 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 706/1918 sz. 
alatt.

Halász János Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. május 28-án 
(35 éves) Péterrévén, apja Mihály, anyja Kovács Goda Veronika. R.   k. vallású, földműves, 



1 7 3

nőtlen. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. 
április 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 762/1918 sz. alatt.

Halász Lukács népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. november 
19-én (20 éves) Ludason, napszámos, apja János, anyja Jenei Erzsébet. R.   k. vallású. Elesett 
a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren 
az 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 649. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2425/1915 sz. alatt.

Halbrohr János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves, apja Adolf, anyja 
Hartstein Ida. Izr. vallású, gazdász, szabadkai illetőségű. Elesett a Zarudzie (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti csatatéren 1917. július 2-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1737/1918 sz. alatt.

Hambalkó Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. február 
8-án (22 éves) Ludason, apja János, anyja Halász Veronika. R.   k. vallású, napszámos. 
Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. 
február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 976/1917 sz. alatt.

Hamburger Leó őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves (szül. 1894-ben), 
apja Gyula, anyja Lipprek Fanni. Izr. vallású, villanyszerelő, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1916. június 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 148/1918 sz. alatt.

Hampelics Balázs népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. február 
2-án (32 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Mihály, anyja Vlaosics Janka. R.   k. 
vallású, kocsis. Elhunyt Brodyban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Brodi, Ukrajna) 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. szeptember 24-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 196/1918 sz. alatt.

Hanák István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. július 4-én 
(20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Pintér Cecília. R.   k. vallású, 
nyomdász. Elhunyt Szabadkán 1918. április 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1809/1918 sz. alatt.



1 7 4

Hanszik József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. március 28-
án (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Hegedűs Erzsébet. R.   k. 
vallású, cipész. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. 
október 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 890/1918 sz. alatt.

Hardi József honvéd a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja Mihály, anyja 
Kállai Judit. Ref. vallású, földműves, kecskeméti (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű. 
Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében   – 
1914. október 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 611/1915 
sz. alatt.

Harkai Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves (szül. 1888-ban), apja 
István, anyja Rozál. R.   k. vallású, ács, szabadkai illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren 
szerzett betegség – tüdővész – következtében 1915. november 4-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1416/1918 sz. alatt.

Harman György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja György, 
anyja Albrecht Mária. R.   k. vallású, kőműves, lovasberényi (Fejér vm.) illetőségű. El-
hunyt Szabadkán – szívszélhűdés következtében – 1918. február 18-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 207/1919 sz. alatt.

Hatvan Mihály népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1880. 
szeptember 13-án (34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Hor-
váth Krisztina. R.   k. vallású. Elhunyt Mitrovicán (Szerém vm., ma: Sremska Mitrovica, 
Szerbia) 1914. október 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
100/1915 sz. alatt.

Haupl Ferenc katona. 29 éves. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
–   szúrt seb következtében – 1914. augusztus 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 1366/1914 sz. alatt.

Hauser Lajos népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 44 éves, apja Mihály, anyja Kiss 
Gadó Anna. R.   k. vallású, kőműves. Elhunyt Szabadkán 1917. április 9-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 766/1918 sz. alatt.

Hegedűs Gyula hadapród a cs. és kir. 69. gyalogezredben. Született 1894. március 24-
én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Dániel, anyja Ruszki Antónia. R.   k. 
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vallású, tanárjelölt. Elhunyt Görzben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: 
Gorizia, Olaszország) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. november 
8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1019/1917 sz. alatt.

Hegedűs István c. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. december 23-
án (24 éves) Ludason, apja Menyhért, anyja Jelenics Teréz. R.   k. vallású, hangszerkészítő. 
Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. 
február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 975/1917 sz. alatt.

Hegedűs János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. március 
8-án (43 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Albert, anyja Budinics Katalin. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. október 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 649/1918 sz. alatt.

Hegedűs Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. szeptember 
29-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Filics Anna. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Uk-
rajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 9-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 174/1918 sz. alatt.

Hegyesi Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. november 
20-án (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Csáti Erzsébet. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1917. július 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1731/1918 sz. alatt.

Héli Ferenc András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
november 4-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Simon, anyja Taub 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Muncelu-hegyen (román hadszíntér, ma: Ro-
mánia) vívott harcokban 1916. október 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 380/1918 sz. alatt.

Hengl András népfelkelő a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja Sebestyén, 
anyja Obert Ágnes. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1915. október 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1352/1916 sz. alatt.
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Herczeg István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. április 22-én 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Pápai Katalin. R.   k. vallá-
sú, napszámos. Elhunyt Mährisch Ostrauban (Morvaország, ma: Ostrava, Csehország) 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. október 17-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1637/1918 sz. alatt.

Hevesi József vadász a cs. és kir. 3. tábori vadászzászlóaljban. 30 éves. R.   k. vallású, 
napszámos. Elhunyt Szabadkán 1916. november 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2303/1917 sz. alatt.

Hideg János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja Ferenc, anyja Kri-
zsán Rozál. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1915. január 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1259/1918 sz. alatt.

Híres János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves (szül. 1881-ben), 
apja János, anyja Bolga Erzsébet. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. novem-
ber 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 242. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1567/1915 sz. alatt.

Hirth Géza egyéves önkéntes, szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1896. november 29-én (19 éves) Szabadkán, apja József, anyja Klein Jozefa. Izr. vallá-
sú, hivatalnok. Elhunyt Lajkovacon (Szerbia) – vesegyulladás következtében – 1916. 
december 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 449/1918 és 
1669/1918 sz. alatt.

Hoffmann Fülöp népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 51 éves, apja János, 
anyja Klauveiler Margit. Ág. hitvallású evang. vallású, téglaégető, cservenkai (Bács-
Bodrog vm., ma: Crvenka, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – a betegség követ-
keztében – 1917. február 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
385/1918 sz. alatt.

Holdorbaum Fedor gyalogos. 41 éves. Gkat. vallású, földműves, Drohobicz községi 
(Galícia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1917. július 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1891/1917 sz. alatt.
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Holek László nyugalmazott csendőr őrnagy a m. kir. III. sz. csendőrkerületben. 58 éves, 
apja András, anyja Pataki Julianna. Ág. hitvallású evang. vallású, felesége Heischmann 
Anna.   A   hadjárat ideje alatt elhunyt Szabadkán 1915. július 10-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 329/1917 sz. alatt.

Homolya Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja György, anyja 
Gugolák Veronika. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett 
betegség következtében – 1915. június 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2288/1917 sz. alatt.

Horinszki László szakaszvezető a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja Ist-
ván, anyja Schunker Viktória. R.   k. vallású, pék, szabadkai illetőségű. Elhunyt Betzben (?) 
harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. augusztus 1-jén.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1702/1918 sz. alatt.

Horkovics István gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 27 éves (szül. 1887-ben). 
R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – 
olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren – a 3. isonzói csata 
során – 1915. október 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
793/1918 sz. alatt.

Hormus József szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja Ferenc, anyja 
Ander Teréz. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán betegség – orbánc – követ-
keztében 1917. augusztus 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1772/1918 sz. alatt.

Hornyák Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves (szül. 1874-ben), 
apja Antal, anyja Szentpáli Roza. R.   k. vallású, asztalos, szakályi (Tolna vm.) illetősé-
gű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. 
június 7-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2883. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2321/1917 sz. alatt.

Hornyák György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. május 13-án 
(28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Márki Erzsébet. R.   k. vallású. 
Elhunyt Szabadkán – öngyilkos lett – 1917. július 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1091/1918 sz. alatt.
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Horváczki András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
július 23-án (38 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja István, anyja Neorcsics 
Mónika. R.   k. vallású. Elesett a Delawa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Daljava, Ukrajna) 
melletti csatatéren 1915. május 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1397. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1696/1916 sz. alatt.

Horváczki Balázs tüzér a cs. és kir. 7. vártüzérezredben. Született 1893. január 30-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Mátyás, anyja Gabrics Jozefa. R.   k. 
vallású, lakatos. Elhunyt Lavoczke (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. április 25-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2433/1915 sz. alatt.

Horváczki Bódog Boldizsár gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 23 éves (szül. 
1891-ben), apja Alajos, anyja Dulics Cecília. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai il-
letőségű. Elesett San Martinónál (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: San 
Martino del Carso, Olaszország) – idegen csapattest kötelékében – 1915. november 
23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 846/1918 sz. alatt.

Horváczki Gábor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves (szül. 1887-ben), 
apja István, anyja Neorcsics Anna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Nestorowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Neszterivci, Ukrajna) melletti csatatéren 
– a Bruszilov-támadás során – 1916. június 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1610/1918 sz. alatt.

Horváczki Gábor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja Miklós, anyja 
Vojnics Anna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Kolinban (ma: 
Kolín, Csehország) harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. novem-
ber 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2200/1917 sz. alatt.

Horváczki János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1873. június 
24-én (41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Tumbász Rozál. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következ-
tében – 1915. december 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1253/1918 sz. alatt.

Horváczki Máté honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. december 
15-én (21 éves) Bajmokon, apja Pál, anyja Kuluncsics Teréz. R.   k. vallású, földműves, 
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szabadkai illetőségű. Elesett a Sianki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Sianki, Lengyel-
ország) melletti csatatéren 1915. április 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2384/1915 sz. alatt.

Horváth Ádám János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves, apja 
János, anyja Szalma Teréz. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Lem-
bergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1916. június 15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2079. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1126/1917 sz. alatt.

Horváth Ferenc gyalogos a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 25 éves, apja György, anyja 
Neuberger Éva. R.   k. vallású, szolga. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
–   has hártyagyulladás – következtében 1916. április 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1380/1918 sz. alatt.

Horváth Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. szeptember 
30-án (18 éves) Szabadkán, apja Szilveszter, anyja Varjú Julianna. R.   k. vallású, kereskedő. 
Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) melletti csataté-
ren 1917. július 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1745/1918 
sz. alatt.

Horváth Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. augusz-
tus 19-én (19 éves) Szabadkán, apja József, anyja Juhász Éva. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, Ukrajna) mellett 1916. 
április 7-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1122. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 535/1917 sz. alatt.

Horváth Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. április 
14-én (36 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Rigó Julianna. R.   k. 
vallású. Elhunyt Gorjensko (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) 
mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. december 25-én. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2108. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1217/1917 sz. alatt.

Horváth István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves (szül. 1896-ban), 
apja Mátyás, anyja Ilkovics Anasztázia. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. 
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Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csata-
téren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 816/1918 sz. alatt.

Horváth József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1900. május 
31-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Gálity Éva. R.   k. 
vallású, cseléd. Elhunyt Ivangorodban (Oroszország) 1917. július 26-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1568/1918 sz. alatt.

Horváth Lajos huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 22 éves, apja Lukács, anyja Kocsis 
Ilona. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1914. október 21-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 440/1916 sz. alatt.

Horváth Péter Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. június 20-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Magyar Teréz. R.   k. vallású, 
asztalos. Elhunyt Chyrówban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Hiriv, Ukrajna) 1914. 
október 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1106/1915 sz. alatt.

Horváth Bosnyák Péter Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1889. május 3-án (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lajos, anyja Benke Ro-
zál. R.   k. vallású. Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. 
június 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2271/1917 sz. alatt.

Hrba József gyalogos a cs. és kir. 11. gyalogezredben. 21 éves. R.   k. vallású, kádár, 
Bratronich községi (Csehország ) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. november 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 450/1917 sz. alatt.

Hrma Lajos tizedes a cs. és kir. 28. gyalogezredben. 29 éves, apja Antal, anyja Jiraich 
Anna. R.   k. vallású, földműves, Vakovo községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Sza-
badkán 1914. december 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
725/1918 sz. alatt.

Hruják Dömötör szakaszvezető a m. kir. 26. honvéd gyalogezredben. 23 éves, apja Péter. 
Gkat. vallású. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. 
január 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2040/1915 sz. alatt.

Huber Adolf gyalogos a cs. és kir. 73. gyalogezredben. 27 éves. R.   k. vallású, napszámos, 
Abaschin községi (ma: Zádub-Závišín, Csehország) illetőségű, felesége Löw Teréz. El-
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hunyt a szabadkai tartalékkórházban 1914. november 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2085/1915 sz. alatt.

Hujber Ignác gyalogos a cs. és kir. 19. gyalogezredben. 27 éves, apja Sándor, anyja 
Nagy Klára. R.   k. vallású, ács. Elhunyt Szabadkán 1916. július 2-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1010/1917 sz. alatt.

Huszár Károly szakaszvezető a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 23 éves, apja Lajos, anyja 
Nagy Julianna. R.   k. vallású, cipész, kiskőrösi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű. 
Elesett a Panosnál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. augusztus 20-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1099/1915 sz. alatt.

Huszka Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. október 14-én 
(25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Fülöp, anyja Sztipics Rozál. R.   k. vallású, 
asztalos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli 
csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 175/1918 sz. alatt.

Huszti István népfelkelő a m. kir. 11. honvéd gyalogezredben. 18 éves. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. december 
2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 705/1918 sz. alatt.

Huyer Alfréd gyalogos a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 30 éves. R.   k. vallású, üvegcsi-
szoló, Josefsthal községi (Csehország, ma: Josefův Důl, Csehország) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. december 7-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2100/1916 sz. alatt.

Ifkovics Albert népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja Dániel, anyja 
Dulics Krisztina. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Worobijówka 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vorobijivka, Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-
támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
254/1918 sz. alatt.

Ifkovics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. június 
2-án (31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Simon, anyja Vujkovics Lámics 
Julianna. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, 
ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. november 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1566/1915 sz. alatt.
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Ifkovics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. május 12-
én (30 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Gergely, anyja Orcsics Emília. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Sianki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
melletti csatatéren 1915. április 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2385/1915 sz. alatt.

Ifkovics János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. május 26-
án (37 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Tumbász Anasztázia. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1917. június 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1722/1918 sz. alatt.

Ifkovics Ivandekics Gábor honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. 
június 1-jén (31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Albert, anyja Kopilovics 
Anna. R.   k. vallású, kereskedő. Elesett a Sianki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyel-
ország) körüli csatatéren az 1915. május 6-a és 14-e között vívott harcokban.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2391/1915 sz. alatt.

Ifkovics Ivandekics Simon népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
október 18-án (23 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja József, anyja Dulics Etel. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Zarudzie (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyel-
ország) melletti csatatéren 1917. július 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1732/1918 sz. alatt.

Ignjátovics Emil szakaszvezető a cs. és kir. 16. vonatosztálynál. 26 éves. Gkel. vallású, 
bognár, szabadkai illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1915. július 22-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2069/1915 sz. alatt.

Igracski János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja József, anyja 
Gálik Katalin. R.   k. vallású, kovács, szenttamási (Bács-Bodrog vm., ma: Srbobran, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett bal-
eset következtében – 1914. szeptember 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1138/1915 sz. alatt.

Ilia Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. szeptember 
15-én (29 éves) Ludason, apja András, anyja Takács Rozál. R.   k. vallású, napszámos, 
felesége Bordó Krisztina (házasságkötés: Szeged, 1910). Elhunyt Markovban (Oroszor-
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szág) 1915. július 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 448/1916 
sz. alatt.

Illés József vonatkatona a cs. és kir. 13. vonatosztálynál. Született 1881. január 13-án 
(32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Illés Viktória. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Šabacon (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) harctéren szerzett betegség – tífusz – 
következtében 1914. december 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1274/1916 sz. alatt.

Ilovácz János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. augusztus 3-án 
(34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Vidics Mária. R.   k. vallású, 
földműves, felesége Katrinka Mária. Elhunyt Suljin Han (Bosznia) mellett –   harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 25-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 98. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1056/1915 sz. alatt.

Irsaics Breár Balázs népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
február 2-án (18 éves) Szabadkán, apja István, anyja Sárcsevics Krisztina. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, Ukrajna) 
melletti csatatéren az 1916. január 11-e és 19-e között vívott harcokban. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 883. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2432/1917 sz. alatt.

Irsaics Breár Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
május 28-án (18 éves) Szabadkán, apja István, anyja Szaulics Mária. R.   k. vallású, napszá-
mos, nőtlen. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 
1916. április 23-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2826. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2411/1917 sz. alatt.

Istváncsics István Miklós honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. 
augusztus 19-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja János, anyja Kovács 
Polyákovics Mária. R.   k. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1698/1916 sz. alatt.

Istvánovics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. június 
8-án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Kuluncsics Teréz. 
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R.   k. vallású, fodrász. Elesett a Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti 
csatatéren 1915. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
678/1918 sz. alatt.

Ivánkovics Géza János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves (szül. 1896-
ban), apja Kálmán, anyja Bacsics Julianna. R.   k. vallású, szolga, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csata-
téren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 823/1918 sz. alatt.

Ivánovics Péter gyalogos a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 24 éves. Gkel. vallású, 
kosárfonó. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – agyhártyagyulladás – kö-
vetkeztében 1916. február 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1392/1918 sz. alatt.

Ivanyos János katona. 32 éves, apja János, anyja Éri Julianna. Ref. vallású, földműves, 
pacséri (Bács-Bodrog vm., ma: Pačir, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – szív-
szélhűdés következtében – 1915. január 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 171/1915 sz. alatt.

Ivkovics Vince gyalogos a cs.-kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. október 20-án 
(18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Polyákovics Antónia. R.   k. 
vallású, kereskedő. Elesett az Olsovicz–Bratkow (orosz hadszíntér, ma: Bratków, Len-
gyelország) körüli csatatéren 1915. január 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1386/1917 sz. alatt.

Izmendi József Árpád népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. 
április 4-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Abrasics 
Katalin. R.   k. vallású, fodrász. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: 
Cârlibaba, Románia) melletti csatatéren 1916. augusztus 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1310. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1234/1917 sz. alatt.

Jablanovics Dusán honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. októ-
ber 18-án (24 éves) Szabadkán, apja Simon, anyja Novák Darinka. Gkel. vallású, cipész, 
szabadkai illetőségű, nőtlen. Elhunyt az eszéki cs. és kir. tartalékkórházban – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
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gyalogezred halotti anyakönyvébe 318. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 547/1915 sz. alatt.

Jackov Obrad gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1887. november 6-án 
(27 éves) Szabadkán (sándori gkel. plébánia), apja Miklós, anyja Miatov Dafi na. Gkel. 
vallású, földműves. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela 
pri Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren – a 4. isonzói csata során – 1915. november 26-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 776/1918 sz. alatt.

Jager Ferenc népfelkelő a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1896. január 
28-án (18 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Imre, anyja Gyenes Teréz. R.   k. 
vallású, szobafestő, felesége Ivkovics Mária (házasságkötés: Szabadka, 1915). Elesett a 
Monte San Michele (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszország) magas-
laton vívott harcokban 1915. november 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1013/1917 sz. alatt.

Jakocsevics András népfelkelő a cs. és kir. 13. hegyi tüzérezredben. Született 1898. 
október 2-án (20 éves) Szabadkán, anyja Jakocsevics Rebeka. R.   k. vallású, napszámos. 
Elhunyt Fjeriben (ma: Fieri, Albánia) – tífusz következtében – 1918. március 27-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2031/1918 sz. alatt.

Jakocsevics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. január 
7-én (28 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Czvianov Mária. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Zarudzie (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
körüli csatatéren 1917. május 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1087/1918 sz. alatt.

Jakocsevics Rókus népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves (szül. 1891-
ben), apja Jakab, anyja Tóth Amália. R.   k. vallású, napszámos, tavankúti (Bács-Bodrog 
vm., ma: Tavankut, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Dorogostaj (orosz hadszíntér, ma: Mali 
Dorogosztaj, Ukrajna) mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. 
szeptember 3-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 966. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 806/1916 sz. alatt.

Jakovcsics Dániel népfelkelő a cs. és kir. 7. vonatosztálynál. 36 éves. Gkel. vallású, nap-
számos, szabadkai illetőségű. Elesett a Skortalénál (olasz hadszíntér) vívott harcokban 
1917. december 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 28/1919 
sz. alatt.
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Jaksics József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 30 éves, apja József, anyja 
Baumann Éva. R.   k. vallású, fodrász, dernyei (Bács-Bodrog vm., ma: Deronje, Szerbia) 
illetőségű, nős. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség 
–   kiütéses tífusz – következtében 1915. április 8-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gya-
log ezred halotti anyakönyvébe 2604. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2221/1915 sz. alatt.

Jánosi Sándor gyalogos a cs. és kir. 5. gyalogezredben. 22 éves. Ref. vallású, királydaróci 
(Szatmár vm., ma: Craidorolţ, Románia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1915. január 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 518/1916 sz. alatt.

Januskó András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja István, anyja 
Fábián Rozál. R.   k. vallású, napszámos, csantavéri (Bács-Bodrog vm., ma: Čantavir, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1915. február 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 2313/1915 sz. alatt.

Jaramazovics Antal tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. május 9-én 
(30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Marián, anyja Krmpotics Matea. R.   k. 
vallású, kereskedő, nős. Elhunyt Kozmaricében (Osztrák Tengermellék – olasz hadszín-
tér) – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. május 19-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 945/1918 sz. alatt.

Jaramazovics Fábián Kálmán népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
december 16-án (24 éves) Szabadkán (sándori r. k. plébánia), apja Máté, anyja Sztantics 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér ma: 
Lviv, Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. október 27-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1918 sz. alatt.

Jaramazovics Ferenc Márk gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 31 éves, apja 
István, anyja Jovandekics Jozefa. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Doberdó-fennsíkon (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszország) ví-
vott harcokban – idegen csapattest kötelékében – 1915. július 16-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1419/1918 sz. alatt.

Jaramazovics Kálmán honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. 32 éves (szül. 
1882-ben), apja Kálmán, anyja Ivandekics Jozefa. R.   k. vallású, napszámos, bajmoki 
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illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség – has-
tífusz   – következtében 1915. január 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2166/1915 sz. alatt.

Jenei Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. január 2-án (21 éves) 
Ludason, apja Ádám, anyja Szabó Hangya Zsuzsanna. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
Jabłonkinál (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 1915. március 3-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2332/1915 sz. alatt.

Jense János gyalogos a cs.-kir. 51. gyalogezredben. 26 éves. Gkat. vallású, földműves. 
Elhunyt Szabadkán 1915. január 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 2153/1916 sz. alatt.

Jocsák Lajos népfelkelő a m. kir. 12. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja János, 
anyja Pap Borbála. Gkat. vallású, földműves, rozsályi (Szatmár vm.) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán 1916. március 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1132/1917 sz. alatt.

Jokovics Lázár honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja Mátyás, anyja 
Popovics Anna. Gkel. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz 
hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 19-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1700/1916 sz. alatt.

Jokovics Ivandekics József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
február 9-én (31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja István, anyja Kopunovics 
Legetin Júlia. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, 
ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. december 21-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 245. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1569/1915 sz. alatt.

Jonás Venczel gyalogos a cs. és kir. 11. gyalogezredben. 29 éves. R.   k. vallású, kocsis, 
Radinau községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. november 21-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 449/1917 sz. alatt.

Jordán László katona. 23 éves, apja Béla, anyja Rózsa. R.   k. vallású. Elhunyt Szabadkán 
1914. augusztus 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1345/1914 
sz. alatt.
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Joszip László gyalogos a cs. és kir. 5. gyalogezredben. 23 éves. Gkat. vallású, kapnikbányai 
(Szatmár vm., ma: Cavnic, Románia) illetőségű, bányász. Elhunyt Szabadkán – tüdő-
gyulladás következtében – 1915. január 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 519/1916 sz. alatt.

Jovics András népfelkelő a m. kir. 28. honvéd gyalogezredben 34 éves. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
november 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 388/1916 sz. alatt.

Jovicsics Mladen népfelkelő a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben 35 éves, apja Cvetkó, 
anyja Kukavcsics Sarolta. Gkel. vallású, napszámos, dárdai (Baranya vm., ma: Darda, 
Horvátország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – betegség következtében – 1916. április 
15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 117/1917 sz. alatt.

Juhász János huszár a m. kir. 7. honvéd huszárezredben. Született 1891. december 20-
án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Simon, anyja Kovács Erzsébet. R.   k. 
vallású, kereskedő. Elesett a Mogila (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1916. 
augusztus 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1320/1917 sz. alatt.

Juhász Lukács honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. szeptem-
ber 8-án Martonoson (Bács-Bodrog vm., ma: Martonoš, Szerbia), apja Lukács, anyja 
Varkulya Szabina. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkór-
házban – tüdővész következtében – 1917. január 28-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2863. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2065/1917 sz. alatt.

Jurics Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves. R.   k. vallású, 
szolga, szabadkai illetőségű. Elesett Komen (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: Szlovénia) mellett 1916. május 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1696/1917 sz. alatt.

Jurics János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. május 4-én 
(22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Miklós, anyja Babiánovics Anna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt Gorchewo (orosz hadszíntér) mellett – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1916. július 12-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 2112. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1846/1917 sz. alatt.
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Jurics Márk őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. március 16-án 
(32 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Mihály, anyja Radics Éva. R.   k. vallású. 
Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. május 20-án. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1404. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1702/1916 sz. alatt.

Justitoris János népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 34 éves, apja István, anyja 
Burok Julianna. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves, bajsai (Bács-Bodrog vm., ma: 
Bajša, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdőgyul-
ladás – következtében 1915. december 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1252/1918 sz. alatt.

Kabai Mihály gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1896. augusztus 30-án 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Kabai Julianna. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Monte San Gabriele (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) magaslaton 
vívott harcokban – a 6. isonzói csata során – 1916. augusztus 11-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1636/1918 sz. alatt.

Kabai Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. szeptember 
17-én (31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Tóth Kürti Rozál. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Kamjanka-Buzka, Ukrajna) mellett 1915. július 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1650/1918 sz. alatt.

Kádár Ferenc tizedes m. kir. 12. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja József, anyja 
Rozi Lídia. R.   k. vallású, kispeleskei (Szatmár vm., ma: Pelișor, Románia) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 
14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 286/1916 sz. alatt.

Kádas János gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1887. január 22-én 
(27 éves) Óbecsén (Bács-Bodrog vm., ma: Bečej, Szerbia), apja Ferenc, anyja Gubincsik 
Éva. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett 
betegség – tífusz – következtében 1915. március 22-én. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gya-
logezred 283. sz. halotti anyakönyvébe (65. fol. 194. sz.).   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2307/1915 sz. alatt.

Kákonyi József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. február 6-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Dániel, anyja Czirok Katalin. R.   k. 
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vallású, halász. Elhunyt a bécsi 1. sz. tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1915. május 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 2264/1917 sz. alatt.

Kalabiskó Dömötör népfelkelő a m. kir. 11. honvéd gyalogezredben. 17 éves, apja 
Dömötör, anyja Ruszin Kata. Gkat. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. szep-
tember 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1272/1918 sz. alatt.

Kállai Béla őrmester a m. kir. 11. honvéd gyalogezredben. 42 éves, apja Ágoston, anyja 
Laufer Ilona. R.   k. vallású, rendőr, felesége Szőke Margit. Elhunyt Szabadkán harctéren 
szerzett betegség – béltuberkulózis – következtében 1916. augusztus 10-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1700/1917 sz. alatt.

Kálmán Miklós István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1882. december 4-én (33 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Adalbert, anyja 
Antunovics Katalin. R.   k. vallású, ács, felesége Gubanics Rozál. Elhunyt Strettiben (ma: 
Asinara-sziget, Olaszország) – olasz hadifogságban – 1916. május 6-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1328/1918 sz. alatt.

Kalmár András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. október 
28-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Fábián, anyja Dinyés Katalin. R.   k. 
vallású. Elesett a Poczajowice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Pocsajevicsi, Ukrajna) 
melletti csatatéren 1915. május 17-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred ha-
lotti anyakönyvébe 1406. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1703/1916 sz. alatt.

Kalmár Kálmán Miklós őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. 
szeptember 6-án (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Rókus, anyja Schweiczer 
Erzsébet. R.   k. vallású, asztalos. Elesett Jamiano (Osztrák Tengermellék – olasz had-
színtér, ma: Olaszország) mellett 1915. október 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1205/1917 sz. alatt.

Kalmár Miklós népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. december 
8-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Sábics Márta. R.   k. 
vallású, munkás. Elhunyt Kozmaricéban (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. október 1-jén.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 625/1918 sz. alatt.
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Kápiszta Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. január 
7-én (26 éves) Ludason, apja István, anyja Mészáros Julianna. R.   k. vallású, földműves, 
felesége Jaksa Mária. Elhunyt Dolyzbybschovban (orosz hadszíntér) harctéren szerzett 
betegség – kolera – következtében 1915. augusztus 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1659/1918 sz. alatt.

Karó János népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. november 
4-én (31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Flórián, anyja Kovács Julianna. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Delawa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Daljava, Ukrajna) 
körüli csatatéren az 1915. május 23-a és 25-e között vívott harcokban. Bejegyezve a 
m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1408. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2437/1915 sz. alatt.

Károlyi Mihály népfelkelő a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja János, 
anyja Litauszki Ilona. Ref. vallású, földműves, mezőberényi (Békés vm.) illetőségű, 
felesége Virág Mária. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – kö-
vetkeztében 1916. február 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1569/1916 sz. alatt.

Kasper Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves (szül. 1896-ban), 
apja István, anyja Pautz Erzsébet. R.   k. vallású, szobafestősegéd, dunabökényi (Bács-
Bodrog vm., ma: Mladenovo, Szerbia) illetőségű, nőtlen. Elhunyt Szabadkán – orbánc 
és szívbénulás következtében – 1916. január 28-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gya-
logezred halotti anyakönyvébe 2817. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1663/1916 sz. alatt.

Kasziba Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1888. május 23-
án (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Illés, anyja Szekeres Krisztina. R.   k. 
vallású. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség következ-
tében – 1914. október 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1136/1915 sz. alatt.

Katancsik András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. novem-
ber 9-én (34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Molnár Anna. 
R.   k. vallású, szolga. Elesett a Baranie (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti 
csatatéren 1915. szeptember 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1666/1918 sz. alatt.
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Katona Lajos őrvezető a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 32 éves, apja Lajos, anyja Deli 
Ágnes. Ref. vallású, földműves, bárándi (Bihar vm.) illetőségű, felesége Bogdán Mária. 
Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. február 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1196/1918 sz. alatt.

Katona Mihály gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1881. szeptember 
22-én (36 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Kurai Katalin. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Fajti Hrib (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) mel-
letti csatatéren – idegen csapattest kötelékében – 1917. május 17-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1420/1918 sz. alatt.

Katona Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. február 21-én 
(26 éves) Ludason, apja Ferenc, anyja Torma Mária. R.   k. vallású, földműves. Elesett a 
Siucice (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti csatatéren 1914. december 20-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1116/1915 sz. alatt.

Katyánszki Dániel népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 31 éves, apja Gábor, 
anyja Mileva. Gkel. vallású, földműves, szenttamási (Bács-Bodrog vm., ma: Srbobran, 
Szerbia) illetőségű, felesége Mirkovity Éva. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett 
betegség következtében – 1915. április 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 949/1917 sz. alatt.

Katyánszki Timót népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves (szül. 1892-
ben), apja Gábor, anyja Mileva. Gkel. vallású, földműves, szenttamási (Bács-Bodrog 
vm., ma: Srbobran, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
– tüdővész – következtében 1917. április 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 988/1918 sz. alatt.

Kecsenovics Csokics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 18 éves (szül. 
1897-ben), apja Antal, anyja Csoszics Katalin. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illető-
ségű. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. június 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 470/1918 sz. alatt.

Kelemen Flórián népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja Mihály, 
anyja Szabó Mária. Ref. vallású, földműves, bácsfeketehegyi (Bács-Bodrog vm., ma: 
Feketić, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség követ-
keztében – 1917. június 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2168/1917 sz. alatt.
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Keresztes András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. november 
12-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Pálfi  Katalin. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
körüli csatatéren 1915. február 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 941/1917 sz. alatt.

Keresztes Menyhért népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves (szül. 
1894-ben). R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett Crokonesti (Bukovina – orosz 
hadszíntér) mellett 1916. július 9-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halot-
ti anyakönyvébe 1067. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1606/1917 sz. alatt.

Kertész (Kohn) Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja Izidor, 
anyja Weiss Karolina. Izr. vallású, címfestő, szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 25-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 788/1917 sz. alatt.

Kertész Máté Sámuel tizedes a m. kir. 22. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja Sámuel, 
anyja Dajka Julianna. Ref. vallású, felesége Sándor Berta. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. június 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1376/1917 sz. alatt.

Keszenács János népfelkelő a cs. és kir. 67. gyalogezredben. 22 éves, apja János, anyja 
Fehér Ágnes. Gkat. vallású, munkás. Elhunyt Szabadkán 1918. július 19-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 273/1919 sz. alatt.

Kikics Miklós gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. március 12-én 
(20 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Simon, anyja Puzics Magdolna. R.   k. 
vallású, szabó. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli 
csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
787/1917 sz. alatt.

Király Vendel népfelkelő a cs. és kir. 44. gyalogezredben. 46 éves, apja István, anyja 
Majaterics Anna. R.   k. vallású, szolga. Elhunyt Szabadkán 1917. február 17-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1337/1918 sz. alatt.

Kiss Ferenc huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1898. január 27-én (20 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Kovács Katalin. R.   k. vallású, 
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napszámos. Elhunyt Montelóban (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) 1918. június 19-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2552/1918 sz. alatt.

Kiss Ferenc István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves, apja Péter, anyja 
Hatala Anna. R.   k. vallású, földműves, topolyai (Bács-Bodrog vm., ma: Bačka Topola, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – tüdőgyulladás követ-
keztében – 1915. január 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1137/1915 sz. alatt.

Kiss György vadász a cs. és kir. 23. tábori vadászzászlóaljban. 31 éves. Gkat. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
november 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 449/1915 sz. alatt.

Kiss István népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. december 18-
án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Bonaventúra, anyja Kurucz Ágnes. 
R.   k. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) 
körüli csatatéren 1915. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2440/1915 sz. alatt.

Kiss János népfelkelő a m. kir. 16. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja János, any-
ja Dinyaski Magdolna. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán 1918. január 
5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1769/1918 sz. alatt.

Kiss Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. január 20-án (26 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Kollár Veronika. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség követ-
keztében – 1915. január 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1480/1915 sz. alatt.

Kiszeli Márkus gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 22 éves (szül. 1892-ben), apja 
József, anyja Sztepánovics Dominika. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) 
körüli csatatéren – a 3. isonzói csata során – 1915. október 25-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 775/1918 sz. alatt.

Kladek Boldizsár népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 33 éves, apja Márton, 
anyja Szántai Marcella. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű, felesége Patarcsics 
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Julianna. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. május 
22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 951/1917 sz. alatt.

Klauber Dezső honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja Gyula, anyja 
Schulcz Rozál. Izr. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű, nőtlen. Elhunyt Szabadkán 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. január 16-án. Bejegyezve a m. 
kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2802. sz. alatt.   A   szabadkai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 2420/1915 sz. alatt.

Klimek Tamás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. szeptem-
ber 26-án (38 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Jakab, anyja Skrbin Dominika. 
R.   k. vallású, felesége Monati Mária. Elhunyt Szabadkán 1916. december 30-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1239/1917 sz. alatt.

Klinecz András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja András, anyja 
Kiss Mária. R.   k. vallású, földműves, temerini (Bács-Bodrog vm., ma: Szerbia) illetőségű. 
Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – tüdőgyulladás következtében – 1914. decem-
ber 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1414/1915 sz. alatt.

Klock György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja György, anyja 
Rudolf Teréz. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán 1918. február 20-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1556/1918 sz. alatt.

Klubicza Lajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. május 
18-án Zentán, apja Simon, anyja Apró Margit. R.   k. vallású, asztalos, felesége Völgyi Teréz 
(házasságkötés: Zenta, 1911). Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1917. március 28-án.   A   halálesetet nyilvántartásba 
vette a zentai JB Pk. 1215/1917 sz. ügyiratával.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2460/1917 sz. alatt.

Kocsis Elek népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. július 13-án (30 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Kovács B. Mária. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) 
mellett 1915. május 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2268/1917 sz. alatt.
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Kocsmár János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. február 
3-án (40 éves) Ludason, apja György, anyja Berta Erzsébet. R.   k. vallású, földműves, 
nős. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. 
augusztus 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2892. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 708/1918 sz. alatt.

Kohanecz József őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Antal, 
anyja Morik Viktória. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán 1918. április 24-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2611/1918 sz. alatt.

Koleszár István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja Mihály, 
anyja Nagy Julianna. Gkat. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. szeptember 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1252/1917 sz. alatt.

Kollár András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. október 26-
án (27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Pestalics Mária. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Mözel Rozál (házasságkötés: Szabadka, 1909). Elhunyt a 
cs. és kir. 8/4. sz. tábori kórházban – harctéren szerzett sebesülés következtében – 1915. 
január 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2334/1915 sz. alatt.

Kollár Elek gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 23 éves, apja Boldizsár, anyja Antó-
nia. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Šiljak–Rajac, 881. magaslatért 
(szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. november 27-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2336/1915 sz. alatt.

Kollár László népfelkelő a cs. és kir. 7. vártüzérezredben. Született 1897. július 8-án 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Teréz. R.   k. vallású, föld-
műves. Elesett a Borsidal (Tirol – olasz hadszíntér) körüli csatatéren 1917. október 
27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1492/1918 sz. alatt.

Kollár Miklós gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 éves (szül. 1881-ben), 
anyja Racsics Teréz. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. június 8-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 969/1918 sz. alatt.

Kollár Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, anyja Kollár 
Katalin. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán 1916. augusztus 30-án.   A   szabad-
kai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1385/1917 sz. alatt.
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Koller Jakab őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves, apja Jakab, anyja 
Marbach Krisztina. R.   k. vallású, béres. Elhunyt Szabadkán 1918. március 6-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1555/1918 sz. alatt.

Kolompár Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves, apja Dániel, 
anyja Rozál. R.   k. vallású, lókereskedő, bezdáni (Bács-Bodrog vm., ma: Bezdan, Szerbia) 
illetőségű, nős. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következ-
tében 1916. április 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyaköny-
vébe 2825. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 497/1917 és 
2449/1917 sz. alatt.

Kolonics Mihály honvéd, tisztiszolga a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1891. szeptember 3-án (23 éves) Bácsföldváron (Bács-Bodrog vm., ma. Bačko Gradište, 
Szerbia), apja Mihály, anyja Dósa Borbála. R.   k. vallású, kocsis, nőtlen. Elhunyt Szabad-
kán – tüdővész következtében – 1914. augusztus 19-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 327. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1344/1914 sz. alatt.

Komáromi Lajos népfelkelő a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 34 éves, apja Ödön, anyja 
Kóka Mária. Fodrász, nagyváradi (Bihar vm., ma: Oradea, Románia) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. március 
4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1490/1918 sz. alatt.

Komjáti Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. június 12-én 
(31 éves) Martonoson, apja Antal, anyja Telek Viktória. R.   k. vallású, földműves, felesége 
Csikós Lúcia (házasságkötés: Martonos, 1912). Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tífusz – következtében 1916. december 11-én. Bejegyezve a cs. és kir. 86. 
gyalogezred 284. sz. halotti anyakönyvébe 698. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1001/1918 sz. alatt.

Koncz Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. január 25-én 
(37 éves) Csantavéren (Bács-Bodrog vm., ma: Čantavir, Szerbia), apja István Pál, anyja 
Csikós Ágnes. R.   k. vallású, napszámos felesége Nagy Ágnes (házasságkötés: Magyar-
kanizsa, 1902). Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség 
–   tüdővész – következtében 1916. május 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anya könyvébe 2095/1916 sz. alatt.
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Konrád József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 30 éves, apja Jakab, anyja 
Jaeger Erzsébet. R.   k. vallású, napszámos, bácsordasi (Bács-Bodrog vm., ma: Karavukovo, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség 
– kiütéses tífusz – következtében 1915. március 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1934/1915 és 2220/1915 sz. alatt.

Koós Béla gyalogos a cs. és kir. 45. gyalogezredben. 45 éves. Földműves. Elhunyt Sza-
badkán 1916. december 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2036/1917 sz. alatt.

Kopilovics Benjamin népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
november 19-én (42 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Tamás, anyja Orcsics 
Anna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Károlyvárosban (Zágráb vm., ma: Karlovac, 
Horvátország) harctéren szerzett betegség – agyhártyagyulladás – következtében 1917. 
október 3-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2709. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 926/1918 sz. alatt.

Kopilovics Dániel népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. július 
20-án (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Temunovics Borbála. 
R.   k. vallású, üveges, felesége Vidákovics Petronella (házasságkötés: Szabadka, 1911). 
Elesett Pnikut (Galícia – orosz harctér, ma: Ukrajna) mellett 1915. június 5-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2269/1917 sz. alatt.

Kopilovics Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. szeptember 
14-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Ivkovics Ivandekics 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség követ-
keztében – 1915. november 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1254/1918 sz. alatt.

Kopunovics Alajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. március 
27-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Czopkó Margit. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt Grodekben (Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren szen-
vedett sebesülés következtében – 1914. szeptember 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1668/1918 sz. alatt.

Kopunovics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves (szül. 1887-ben), 
apja András, anyja Bacsics Mária. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
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a Pleszkowcze (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Pleszkivci, Ukrajna) melletti csatatéren 
1916. augusztus 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1696/1918 
sz. alatt.

Kopunovics Balázs honvéd, kürtös a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887. február 1-jén (27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lukács, anyja Suics 
Táncsics Viktória. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Delawa (Galícia – orosz hadszín-
tér, ma: Daljava, Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 25-e és 27-e között vívott 
harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 701. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2435/1915 sz. alatt.

Kopunovics Balázs József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898. február 3-án (19 éves) Szabadkán, apja Alajos, anyja Atyánszki Rozál. R.   k. vallású, 
asztalos. Elhunyt Szabadkán 1918. április 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 205/1919 sz. alatt.

Kopunovics Béla utász a cs. és kir. 4. utászzászlóaljban. 34 éves. R.   k. vallású, földműves, 
szabadkai illetőségű. Elhunyt Belgrádban (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) harctéren szer-
zett betegség – tüdővész – következtében 1916. január 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2044/1917 sz. alatt.

Kopunovics Bonaventúra gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1888. 
január 12-én (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márk, anyja Szabó Angéla. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Panosnál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott har-
cokban 1914. augusztus 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1100/1915 sz. alatt.

Kopunovics Jakab honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. novem-
ber 13-án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Kuluncsics 
Krisztina. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1918. július 4-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 202/1919 sz. alatt.

Kopunovics Márton népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja János, 
anyja Szárics Mária. R.   k. vallású, cseléd, szabadkai illetőségű. Elesett a Drohobicz (Ga-
lícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e 
és 21-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2442/1915 sz. alatt.



2 0 0

Kopunovics Márton Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja 
József, anyja Kuluncsics Mária. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
Radziowa–Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) mellett 1915. 
március 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 766/1917 sz. alatt.

Kopunovics Máté népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született. 1889. május 
2-án (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márton, anyja Tornai Katalin. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 
1915. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2265/1917 
sz. alatt.

Kopunovics Péter népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, anyja 
Kopunovics Dominika. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 
1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2441/1915 sz. alatt.

Korkes Gábor népfelkelő a cs. és kir. 50. gyalogezredben. 19 éves, apja Tamás. Gkel. 
vallású, napszámos, boldogasszonyfalvai (Bács-Bodrog vm., ma: Gospođinci, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 
1917. április 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1707/1918 
sz. alatt.

Korponai Illés tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. szeptember 
21-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ádám, anyja Jakovcsics Mária. 
R.   k. vallású, molnár. Elhunyt a Slavna (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. január 19-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 948/1918 sz. alatt.

Korsós Mihály katona a cs. és kir. távírózászlóaljban. Született 1883. szeptember 9-én 
(31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Geda Rozál. R.   k. vallású, 
felesége Bakos Julianna. Öngyilkosságot követett el Trebinjében (Hercegovina, ma: 
Bosznia-Hercegovina) 1915. február 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 831/1916 sz. alatt.

Koski Benő honvéd a m. kir. 28. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja József, anyja 
Joka. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1914. október 11-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 389/1916 sz. alatt.
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Kovács István tizedes a cs. és kir. 71. gyalogezredben. Született 1887. október 26-
án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Birkás Erzsébet. R.   k. 
vallású, kereskedő. Elesett a Sibali (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) melletti 
csatatéren 1917. augusztus 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2951/1918 sz. alatt.

Kovács János huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1884. június 21-
én (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Agócs Mária. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Laki Julianna (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elesett a 
Chivhanostie (?) melletti csatatéren 1917. július 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 898/1918 sz. alatt.

Kovács József gyalogos a cs.-kir. 28. Landwehr-gyalogezredben. 31 éves. R.   k. vallású, 
napszámos, Holosič községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 231/1916 sz. alatt.

Kovács Simon tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. június 12-én (33 
éves) Szabadka (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Roth Rozál. R.   k. vallású, napszá-
mos. Elesett Cholojow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vuzlove, Ukrajna) mellett 1915. 
augusztus 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 215/1918 sz. alatt.

Kovács Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves. R.   k. vallású, 
napszámos, csantavéri (Bács-Bodrog vm., ma: Čantavir, Szerbia) illetőségű. Elhunyt a 
szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség – hastífusz – következtében 
1915. február 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1931/1915 
sz. alatt.

Kovács Tamás Sándor huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 33 éves, apja Sándor, 
anyja Lukács Eszter. R.   k. vallású, kiskunfélegyházi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) ille-
tőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1915. január 28-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 905/1915 sz. alatt.

Kovács Birkás Antal honvéd, tisztiszolga a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1889. május 9-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Balogh 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Zvornikban (Bosznia, ma: Bosznia-Hercego-
vina) harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1914. november 17-én. Be-
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jegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 87. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1327/1918 sz. alatt.

Kovács Birkás Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. feb-
ruár 9-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Huszka Karolina. 
R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Th eresienstadtban (Csehország, ma: Terezín, Csehor-
szág) – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. február 20-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2333/1915 sz. alatt.

Kovács Birkás Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Antal, 
anyja Kudlik Berta. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1915. május 
8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2092/1918 sz. alatt.

Kovács Birkás Simon honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. 
október 22-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Halász 
Viktória. R.   k. vallású. Elhunyt Raniowicze (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ranevicsi, 
Ukrajna) mellett 1915. május 23-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1414. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1793/1916 sz. alatt.

Kovács Káka András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. no-
vember 14-én (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Varga Rozál. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szere-
dinci, Ukrajna) körüli csatatéren – Worobijówka visszafoglalása során – 1916. július 
1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 807/1918 sz. alatt.

Kovács Polyákovics Béla gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1892. 
május 15-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Illés, anyja Zélics Anna. 
R.   k. vallású, kovács. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela 
pri Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren 1915. október 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 801/1918 sz. alatt.

Kovács Sztrikó Lukács népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898. október 18-án (17 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Bálint, anyja Ko-
vács Sztrikó Viktória. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Cotumba (román hadszíntér, 
ma: Románia) körüli csatatéren 1916. december 4-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 1752. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 300/1918 sz. alatt.
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Kovács Sztrikó Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. 
április 15-én (19 éves) Szabadka (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Nyerges Franciska. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 547/1918 sz. alatt.

Kovacsev Jakab honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. március 
5-én (22 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Antal, anyja Vantuk Katalin. R.   k. 
vallású. Elesett a Vučjak-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 1914. szeptember 
16–17-én vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
553/1915 sz. alatt.

Kovacsev Miladin honvéd, tisztiszolga a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893. október 23-án (22 éves) Óbecsén (Bács-Bodrog vm., ma: Bečej, Szerbia), apja 
Mir ko, anyja Mikovics Julianna. Gkel. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1914-
ben. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban – betegség következtében – 1915. 
augusztus 21-én, eltemetve Óbecsén. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2805. sz. alatt. Bejegyezve az óbecsei gkel. plébánia halotti anyakönyvébe 
179/1915 sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 464/1916 sz. 
alatt.

Kovacsics Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. július 28-
án (21 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja István, anyja Mánics Cecília. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 940/1917 sz. alatt.

Kozarics Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 éves (szül. 1882-
ben), apja Pál, anyja Czrenkovics Katalin. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a 
121-es magaslaton (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszország) vívott 
harcokban 1915. augusztus 10-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1671. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1600/1917 sz. alatt.

Kozla József szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. február 
13-án (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Kozla Katalin. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Monte San Michele (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
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ma: Olaszország) magaslaton vívott harcokban 1916. március 15-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1163/1917 sz. alatt.

Kozma József gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 20 éves, apja Simon, anyja 
Liliom Viktória. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett Selo (Osztrák 
Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) mellett – a 3. isonzói 
csata során – 1915. október 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1693/1918 sz. alatt.

Kozma Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves. Ág. hitvallású evang. 
vallású, bankszolga, litéri (Veszprém vm.) illetőségű, nős. Elhunyt Szabadkán – tüdővész 
következtében – 1917. január 15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2857. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1371/1918 sz. alatt.

Kozma László gyalogos a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 24 éves, apja Sándor, anyja 
Harcsa Zsuzsanna. Ref. vallású, földműves, szabadszállási (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. október 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 68/1916 sz. alatt.

Kökény András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. november 
8-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Varga Teréz. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Kamjanka-Buzka, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. július 25-én.   A   szabadkai AH be-
jegyezte a halottak anyakönyvébe 216/1918 sz. alatt.

Könyvhegyi György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. április 
14-én (18 éves) Szabadkán, apja Antal, anyja Koncz Teréz. R.   k. vallású, cipész. Elesett 
a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 176/1918 sz. alatt.

Kőrösi József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. szeptember 
13-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Menyhért, anyja Bóka Mária. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 
– harctéren szerzett betegség következtében – 1917. augusztus 10-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1297/1918 sz. alatt.
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Körpel Vilmos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves (szül. 1890-ben), 
anyja Körpel Amália. Izr. vallású, üveges, szabadkai illetőségű. Elesett a Korszylow 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. október 
12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 533/1918 sz. alatt.

Kőszegi Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. október 2-án 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Pércsics Szabó Erzsébet. 
R.   k. vallású, szolga. Elesett Radziwilow (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. szep-
tember 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 562/1918 sz. alatt.

Kőszegi József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja István, anyja Katalin. 
R.   k. vallású, szolga, szabadkai illetőségű. Elesett a Mogila (Galícia – orosz hadszíntér) 
melletti csatatéren 1917. április 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1800/1918 sz. alatt.

Krämer Károly tizedes a cs. és kir. 11. hegyi tüzérezredben. 25 éves. Ág. hitvallású 
evang. vallású, cipész, Jakobyn községi (Bukovina) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tarta-
lékkórházban 1915. február 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2186/1915 sz. alatt.

Kremecskó Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja Máté, anyja 
Korponai Anna. R.   k. vallású, szolga, szabadkai illetőségű. Elesett a Sianki (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti csatatéren 1915. április 24-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2387/1915 sz. alatt.

Krisztity Dömötör huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 29 éves, apja Tivadar, 
anyja Tyeszarov Danica. Gkel. vallású, földműves, sajkásszentiváni (ma: Šajkaš, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1918. március 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 1339/1918 sz. alatt.

Krisztovácz Ferenc c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
január 28-án (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Báics Cecília. 
R.   k. vallású, csizmadia. Elesett Rumnónál (Galícia – orosz hadszíntér) 1914. szeptem-
ber 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1102/1915 sz. alatt.

Krisztovácz István Béla gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
november 7-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Báics Ce-
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cília. R.   k. vallású, kereskedő. Elesett a Grodek (Galícia – orosz harctér) melletti csa-
tatéren 1914. szeptember 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1107/1915 sz. alatt.

Krizsán József huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 45 éves, apja Mihály, anyja 
Berta Éva. R.   k. vallású, földműves, bácsgyulafalvai (Bács-Bodrog vm., ma: Telečka, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1918. január 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1132/1918 sz. alatt.

Krizsán Sándor Károly őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. decem-
ber 28-án (27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gábor, anyja Pleti Teréz. R.   k. 
vallású, kéményseprő. Elesett a Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1917. június 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1076/1918 sz. alatt.

Krizsánov Fábián népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. 
október 20-án (43 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Tumbász 
Teréz. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Laibachban (Krajna, ma: Ljubljana, Szlovénia) 
1917. szeptember 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 707/1918 
sz. alatt.

Krizsánovics Péter népfelkelő a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. Született 1873. 
június 24-én (42 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Petrics Márta. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. március 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 118/1917 sz. alatt.

Krizse József Balázs János dr. egyéves önkéntes, szakaszvezető, hadapródjelölt a cs. és 
kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. február 3-án (35 éves) Szabadkán (Szt. Teréz 
Plébánia), apja Gábor, anyja Viche Matild. R.   k. vallású, városi rendőrkapitány, felesége 
Kollár Ilona. Elhunyt Barany (orosz hadszíntér) mellett – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1917. július 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1798/1918 sz. alatt.

Krmpotics Gergely népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. 
március 11-én (39 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Soós Mar-
git. R.   k. vallású. Elhunyt Szabadkán 1918. február 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1806/1918 sz. alatt.
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Krmpotics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. augusztus 
13-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Bénics Franciska. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1315/1918 sz. alatt.

Krmpotics Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. január 
13-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Tumbász Mária. 
R.   k. vallású, földműves, felesége Bukvics Anna (házasságkötés: Szabadka, 1913). Elesett 
a Jasiowiecz (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. január 31-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1938/1915 sz. alatt.

Krmpotics Vince gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1891. október 
27-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Albert, anyja Pertics Rebeka. 
R.   k. vallású, napszámos, felesége Bosnyák Cecília. Elesett Vukoleviči (szerb hadszín-
tér, ma: Szerbia) mellett 1914. november 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 681/1918 sz. alatt.

Krnajszki Sebők népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves (szül. 1887-ben), 
apja Trifon, anyja Kocsis Janka. Gkel. vallású, munkás, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kamjanka-Buzka, Ukrajna) 
melletti csatatéren 1915. július 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1609/1918 sz. alatt.

Krnajszki Tamás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 34 éves (szül. 1880-
ban), apja Kozma, anyja Miatovics Marcella. Gkel. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 
1915. május 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1795/1916 
sz. alatt.

Krnajszki Teofi l Timon népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja 
Uros, anyja Péics Ilona. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1915. szeptember 
25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2087/1918 sz. alatt.

Krob József gyalogos a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 28 éves. R.   k. vallású, kocsis, Nelbuk 
községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. október 31-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1804/1916 sz. alatt.
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Kruskin Leopold őrvezető a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja Péter, 
anyja Ilona. R.   k. vallású, zágrábi (Zágráb vm., ma: Zagreb, Horvátország) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. december 
10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 270/1916 sz. alatt.

Kucsera József gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1889. március 16-án 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Balogh Rozál. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Panosnál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. augusztus 28-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1103/1915 sz. alatt.

Kucsera Rudolf őrvezető a cs. és kir. 11. gyalogezredben. 27 éves. R.   k. vallású, zenész, 
Tresovicz községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. október 2-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 453/1917 sz. alatt.

Kudlik Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. május 
30-án (35 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Nagy Mária. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Moszkvában (Oroszország) – orosz hadifogságban – 1916. 
május 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 712/1918 sz. alatt.

Kukojcza János őrmester a m. kir. 18. honvéd gyalogezredben. 44 éves. R.   k. vallású, 
díjnok. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. 
július 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2748/1918 sz. alatt.

Kuluncsics Antal népfelkelő a cs. és kir. 82. gyalogezredben. Született 1895. április 
30-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lukács, anyja Mátics Katalin. R.   k. 
vallású, cipész. Elhunyt Ostozecben (Oroszország) 1915. november 27-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1020/1917 sz. alatt.

Kuluncsics Ernő népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1877. ja-
nuár 12-én (37 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Zélics Teréz. R.   k. 
vallású, felesége Tumbász Antónia. Elesett Mišarnál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 1914. 
november 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 98/1915 sz. alatt.

Kuluncsics Illés tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. július 14-én 
(28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Czrnkovics Márta. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Uk-
rajna) 1914. szeptember 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2266/1917 sz. alatt.
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Kuluncsics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. március 
13-án (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Temunovics Julianna. 
R.   k. vallású, címfestő. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
körüli csatatéren 1915. február 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 764/1917 sz. alatt.

Kuluncsics Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. október 
11-én (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Miklós, anyja Gabrics Amália. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett Horodyszcze (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyel-
ország) mellett 1916. február 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
841/1918 sz. alatt.

Kuluncsics Márk népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves, apja János, anyja 
Pertics Veronika. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Jezierzanka 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, Ukrajna) melletti csatatéren 1917. április 
12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1738/1918 sz. alatt.

Kuluncsics Miklós gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. január 
12-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Antal, anyja Lulics Mária. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti 
csatatéren 1915. november 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
548/1918 sz. alatt.

Kuluncsics Miklós gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1887. szeptember 
5-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Marjanusics Rebeka. 
R.   k. vallású, földműves, felesége Báics Zorka (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elesett 
a Jagodnja hegyen (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. szeptember 
22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2337/1915 sz. alatt.

Kuluncsics Rókus honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves (szül. 1883-ban), 
apja Simon, anyja Vizin Mária. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a Drohobicz 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 
19-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1415. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1794/1916 sz. alatt.

Kuluncsics Sándor Ödön gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
március 18-án (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Srankó 
Mária. R.   k. vallású, kereskedő, felesége Ivkovics Ivandekics Ilona (házasságkötés: 
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Szabadka, 1910). Elhunyt a zagorki (Galícia – orosz hadszíntér) tartalékkórházban 
harctéren szerzett betegség – kolera – következtében 1914. október 26-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1089/1915 sz. alatt.

Kún István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. május 25-én (28 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Dékány Veronika. R.   k. vallású, 
kőműves. Elhunyt Zalosce Noweban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Zalizci, Ukrajna) 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. október 14-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 633/1918 sz. alatt.

Kunetz Endre t. hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja Ignác, anyja 
Krausz Emília. Izr. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű, felesége Verebély Irma. El-
hunyt Bjelinán (Bosznia, ma: Bosznia-Hercegovina) 1914. december 12-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 868/1917 sz. alatt.

Kuntner József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves, apja Mihály, any-
ja Kohl Teréz. R.   k. vallású, földműves, bácsordasi (Bács-Bodrog vm., ma: Karavukovo, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – vérhas – követ-
keztében 1916. augusztus 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1244/1917 sz. alatt.

Kurfisch Antal tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja József, anyja 
Hornyák Mariella. R.   k. vallású, kereskedő, szenttamási (Bács-Bodrog vm., ma: Srbobran, 
Szerbia) illetőségű, nős. Elhunyt Szabadkán – szívbaj következtében – 1916. november 
22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 403/1918 sz. alatt.

Kurucz Sándor népfelkelő a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. 49 éves, apja Dömötör, 
anyja Ispánovics Pelagia. R.   k. vallású, hivatalszolga, dárdai (Baranya vm., ma: Darda, 
Horvátország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – tüdővész következtében – 1917. decem-
ber 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1260/1918 sz. alatt.

Kusler József honvéd a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 23 éves, apja Ferenc, anyja 
Franciska. R.   k. vallású, napszámos, ivaneci illetőségű (Varasd vm., ma: Ivanec, Hor-
vátország). Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
december 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 273/1916 sz. alatt.

Kuzmánovics Péter gyalogos a cs. és kir. 4. BH-gyalogezredben. 27 éves. Gkel. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 
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1916. augusztus 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1491/1918 
sz. alatt.

Laczkó István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja János, anyja 
Zsomboki Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1915. június 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2289/1917 sz. alatt.

Lacsák György tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 48 éves, apja György, anyja 
Franka Karolina. Ág. hitvallású evang. vallású, szűcs, kölpényi (Bács-Bodrog vm., ma: 
Kupinovo, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – betegség következtében – 1917. 
január 22-én v. 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2063/1917 
sz. alatt.

Ladancsek János népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. szeptem-
ber 1-jén (21 éves) Ludason, apja Antal, anyja Szabó Katalin. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Neudorf (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren az 1915. május 16-a 
és 18-a között vívott harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1418. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2463/1915 sz. alatt.

Lagler János szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja Lukács, anyja 
Lénárd Mária. R.   k. vallású, géplakatos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Chyrowban 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Hiriv, Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés kö-
vetkeztében – 1915. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2233/1917 sz. alatt.

Lajkó György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. szeptember 16-án 
(26 éves) Magyarkanizsán, apja Sándor, anyja Gyuris Viktória. R.   k. vallású, kőműves. 
Elhunyt Szabadkán 1916. szeptember 13-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 285. 
sz. halotti anyakönyvébe (fol. 68.).   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
781/1918 sz. alatt.

Lajkó István népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. szeptember 
14-én (20 éves) Ludason, apja Péter, anyja Takács Etel. R.   k. vallású, napszámos. Elesett 
a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 
1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2469/1915 sz. alatt.
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Lakos János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves (szül. 1894-ben), apja 
András, anyja Szőnyi Mária. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Krupiec (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. szeptember 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 191/1918 sz. alatt.

Lakov Márk népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. január 19-én 
(26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Polyákovics Anna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Uk-
rajna) mellett 1915. május 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2259/1917 sz. alatt.

Lálics Benedek honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 34 éves. R.   k. vallású, 
napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Kolomeában (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Kolomija, Ukrajna) – szívbénulás következtében – 1916. május 14-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1877. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 262/1917 sz. alatt.

Lámpás György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 34 éves (szül. 1881-ben), 
apja József, anyja Martes Marcelina. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű, nős. Elhunyt 
Kolomeában (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kolomija, Ukrajna) – harctéren szen-
vedett sebesülés következtében – 1916. január 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 1868. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1668/1916 sz. alatt.

Landa József tizedes a cs.-kir. 7. Landwehr-gyalogezredben. 30 éves. R.   k. vallású, mun-
kás, Brsina községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1914. november 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 605/1916 sz. alatt.

Laskovics Mihály huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1892. szeptember 
6-án (25 éves) Martonoson, apja János, anyja Szebenyi Margit. R.   k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban – gennyes mellhártyagyulla-
dás következtében – 1917. július 17-én.   A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB 
Pk. 3111/1917 sz. ügyiratával.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1541/1918 sz. alatt.

László Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. május 
5-én (41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Mintál Rozál. R.   k. 
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vallású, földműves, nős. Elhunyt Meduna di Livenzában (Olaszország) – gyomorhurut 
következtében – 1917. december 5-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred ha-
lotti anyakönyvébe 2473. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2586/1918 sz. alatt.

Laták Dániel gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves (szül. 1886-ban), apja 
István, anyja Fehér Veronika. R.   k. vallású, földműves, adai illetőségű, nős. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. augusztus 30-án. Beje-
gyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 285. sz. halotti anyakönyvébe (64. fol.).   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 765/1918 sz. alatt.

Lavicska Ferenc gyalogos a cs.-kir. 6. Landwehr-gyalogezredben. 20 éves. R.   k. vallású, 
napszámos, Rybnicz községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 609/1916 sz. alatt.

Lázár Szabó Lajos tizedes m. kir. 31. honvéd gyalogezredben. 43 éves, apja László, 
anyja Bajor Julianna. Ref. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett Galíciában (orosz had-
színtér) 1914. október 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2403/1915 sz. alatt.

Lázics Ágoston József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. március 
17-én (31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Máté, anyja Brdár Márta. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Vidákovics Anna. Elesett a Bratkow (Galícia – orosz had-
színtér, ma: Bratków, Lengyelország) körüli csatatéren 1915. január 10-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 760/1917 sz. alatt.

Lázics Bódog Miklós gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. 
november 19-én (35 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Dávid, anyja Soksics 
Julianna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Buttla (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. február 23-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2223/1915 v. 2382/1915 sz. alatt.

Léder János népfelkelő a cs. és kir. 7. hegyi tüzérezredben. Született 1887. szeptember 
5-én (28 éves) Horgoson, apja Mihály, anyja Németh Johanna. R.   k. vallású, földműves, 
felesége Rózsa Teréz (házasságkötés: Szeged, 1910). Elhunyt Szabadkán 1916. augusztus 
1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1321/1917 sz. alatt.
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Leicht Márton huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 23 éves. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Szabadkán 1915. július 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2217/1916 sz. alatt.

Lelencz Benedek népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. február 
8-án (34 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Antal, anyja Tikviczki Eszter. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) körüli 
csatatéren 1915. november 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
145/1918 sz. alatt.

Lengyel Zsigmond népfelkelő a cs. és kir. 19. hegyi tüzérezredben. 22 éves, apja Ist-
ván, anyja Szárföldi Anna. R.   k. vallású. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
–   hashártyagyulladás – következtében 1917. június 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1103/1918 sz. alatt.

Létics István Boldizsár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. 
szeptember 6-án (22 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Gergely, anyja Orcsics 
Erzsébet. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Lengyelország) körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 758/1917 sz. alatt.

Létics János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves (szül. 1887-ben), apja 
Márton, anyja Szabó Regina. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szerzett betegség következtében – 1915. október 22-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1255/1918 sz. alatt.

Lévai Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. április 6-án (19 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Lajos, anyja Kovács Anna. R.   k. vallású, 
kereskedő. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) 
melletti csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1623/1918 sz. alatt.

Libovits József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja Balázs, anyja 
Kollár Mária. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Verbicz (Galícia 
– orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. július 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 449/1916 sz. alatt.
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Licht József dr. hadapród a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja Mór, anyja 
Róth Riza. Izr. vallású, ügyvéd, szabadkai illetőségű, felesége Flesch Olga. Elesett Milno 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. szeptember 25-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 991/1916 sz. alatt.

Lichtensteiger Lajos t. hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 30 éves (szül. 
1883-ban), apja Mihály, anyja Hoff mann Mária. R.   k. vallású, segédjegyző, kalocsai (Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű, felesége Wittermayer Szidónia Mária (házasságkötés: 
Szabadka, 1912). Elhunyt Szabadkán 1914. december 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1468/1916 sz. alatt.

Lierencz Mátyás c. szakaszvezető a cs. és kir. 31. gyalogezredben. 23 éves. Ág. hitval-
lású evang. vallású, földműves, keresztényszigeti (Szeben vm., ma: Cristian, Románia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
október 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 238/1916 sz. alatt.

Liliom János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja Péter, anyja 
Károly Julianna. R.   k. vallású, napszámos, csantavéri (Bács-Bodrog vm., ma: Čantavir, 
Szerbia) illetőségű. Elesett a Sianki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
melletti csatatéren 1915. április 6-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred ha-
lotti anyakönyvébe 735. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2227/1915 sz. alatt.

Lippaics János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. július 2-án 
(37 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Vojnics Hajdú Mária. 
R.   k. vallású, felesége Horváczki Mária. Elhunyt Mitrovicán (Szerém vm., ma: Sremska 
Mitrovica) 1915. december 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1673/1916 sz. alatt.

Lippaics Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. július 12-én (19 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Antal, anyja Bite Krisztina. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) mel-
letti csatatéren 1917. július 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1736/1918 sz. alatt.

Loncsár Emil gyalogos a cs. és kir. 16. gyalogezredben. 29 éves. R.   k. vallású. Elhunyt 
a szabadkai Mária Valéria Közkórházban harctéren szerzett betegség – hastífusz – kö-
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vetkeztében 1915. január 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2218/1915 sz. alatt.

Lorencz Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves, apja Antal, anyja 
Schwerer Teréz. R.   k. vallású, asztalos, hódsági (Bács-Bodrog vm., ma: Odžaci, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1917. szeptember 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 711/1918 sz. alatt.

Lovricsics Mihály népfelkelő a m. kir. 25. gyalogezredben. 36 éves, apja József, anyja 
Mária. R.   k. vallású, Krapinske Toplice-i (ma: Krapinske Toplice, Horvátország) ille-
tőségű. Elhunyt Szabadkán 1915. április 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 182/1916 sz. alatt.

Lőrinc Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. szeptember 
29-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Szkenderovics Cecília. 
R.   k. vallású, pincér. Elesett az Oblascze (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 
1915. február 3-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
801. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1943/1915 sz. alatt.

Lőrincz Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. október 
27-én (19 éves) Szabadkán, apja Imre, anyja Berényi Ágnes. R.   k. vallású, napszámos. 
Elesett Radautz (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Rădăuți, Románia) mellett 1917. 
november 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2439. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2591/1918 sz. alatt.

Lukács Ádám honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. december 
15-én (33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Fábián Erzsébet. 
R.   k. vallású. Elhunyt Zavlaka (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) mellett harctéren szerzett 
betegség – hastífusz – következtében 1914. december 1-jén. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 93. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 447/1917 és 2382/1917 sz. alatt.

Lukács Gábor népfelkelő a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja János, 
anyja Szabó Zsuzsanna. Ref. vallású, géplakatos. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1918. október 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 344/1919 sz. alatt.
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Lukács Jeremos tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. november 3-án 
(24 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja János, anyja Vojnics Tunics Márta. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1917. június 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1066/1918 sz. alatt.

Lukács Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. június 1-jén 
(18 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja János, anyja Vojnics Tunics Márta. 
R.   k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1916. július 15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2841. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1079/1917 sz. alatt.

Lukics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. december 
26-án (18 éves) Szabadkán, apja Boldizsár, anyja Takács Mária. R.   k. vallású, napszá-
mos. Elhunyt Galíciában (orosz hadszíntér) 1916. szeptember 9-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 303/1918 sz. alatt.

Machacsek József népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 45 éves. Földműves, 
Smrk községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – agyhártyagyulladás követ-
keztében – 1916. március 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1842/1918 sz. alatt.

Macskovics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. június 
7-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Máté, anyja Ivkovics Éva. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Kamjanka-Buzka, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. július 26-án.   A   szabadkai AH be-
jegyezte a halottak anyakönyvébe 218/1918 sz. alatt.

Macskovics György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
április 16-án (39 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Cvijánovics 
Krisztina. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Belgrádban (Szerbia) 1916. november 17-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2155/1917 sz. alatt.

Macskovics Jakab gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. augusztus 
30-án (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Sztipics Jozefa. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Bilinovics Mária (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elesett 
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a Baranie (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. szeptember 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 217/1918 sz. alatt.

Macskovics Jusztin népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves (szül. 
1872-ben), apja Gergely, anyja Vujkovits Julianna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai 
illetőségű. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) 
melletti csatatéren 1916. augusztus 18-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 1037. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1623/1917 sz. alatt.

Macskovics Tamás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
október 19-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Gyurákovics 
Katalin. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Jasiowiecz (Galícia – orosz hadszíntér) melletti 
csatatéren 1915. január 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1940/1915 sz. alatt.

Maglódszki András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja Mi-
hály, anyja Csányi Anna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1918. augusztus 
1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 203/1919 sz. alatt.

Magócsi Sándor őrvezető a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 27 éves, apja András, anyja 
Molnár Teréz. R.   k. vallású, kereskedő. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1915. június 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 2232/1917 sz. alatt.

Majländer Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves. Izr. vallású, 
gépész, szabadkai illetőségű. Elhunyt az eszéki (Verőce vm., ma: Osijek, Horvátország) 
cs. és kir. tartalékkórházban 1914. szeptember 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1058/1915 sz. alatt.

Majláth Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. június 25-én 
(23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Tóth H. Rozál. R.   k. 
vallású, napszámos, felesége Zakar Margit. Elhunyt Piotorkówban (orosz hadszíntér, 
ma: Piotrków Trybunalski, Lengyelország) harctéren szerzett betegség – tífusz – kö-
vetkeztében 1915. február 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
953/1917 sz. alatt.
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Major József népfelkelő a m. kir. 18. honvéd gyalogezredben. 40 éves. R.   k. vallású. 
Elhunyt Szabadkán 1914. december 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 358/1916 sz. alatt.

Majtán Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja Pál, anyja 
Zelenák Anna. Ág. hitvallású evang. vallású, borbély. Elhunyt Szabadkán 1918. május 
1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2612/1918 sz. alatt.

Malagurszki Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja Ernő, 
anyja Sztantics Krisztina. R.   k. vallású, szikvízgyáros, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Krupiec (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti csatatéren 1915. szeptember 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 528/1918 sz. alatt.

Malcsev Dömötör népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Todor, 
anyja Debelyácski Anna. Gkel. vallású, géplakatos. Elhunyt Szabadkán 1917. március 
17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 404/1918 sz. alatt.

Maletaski György gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 33 éves, apja Péter, anyja 
Sztanojev Katalin. Gkel. vallású, földműves, moholi (Bács-Bodrog vm., ma: Mol, Szer-
bia) illetőségű, felsége Petrovics Danica. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
–   tüdővész – következtében 1915. május 16-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 
283. halotti anyakönyvébe (142. fol. 486. sz.).   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 948/1917 sz. alatt.

Maletin Gábor huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 31 éves, apja István, anyja 
Bátics Milica. Gkel. vallású, földműves, turjai (Bács-Bodrog vm., ma: Turija, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1916. április 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1820/1917 sz. alatt.

Mamics Mujó vonatkatona a cs. és kir. 16. vonatosztálynál. 42 éves. Iszl. vallású, föld-
műves, boszniai illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1917. augusztus 1-jén.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2472/1917 sz. alatt.

Mamorovics Dániel honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. július 
5-én (33 éves) Ludason, apja Jenő, anyja Bestyánovics Teréz. R.   k. vallású, földműves, 
felesége Kubatovics Rozál. Elesett a Perina-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 
vívott ütközetben 1914. november 7-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
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halotti anyakönyvébe 227. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
544/1915 sz. alatt.

Mamuzsics Alajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. január 
23-án (37 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Mihály, anyja Vujkovits Lámics 
Mária. R.   k. vallású. Elhunyt Nebrasinában (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: Aurisina, Olaszország) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. 
április 28-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1892. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1223/1917 sz. alatt.

Mamuzsics Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. április 7-én 
(33 éves) Bajmokon, apja Ferenc, anyja Krekics Janka. R.   k. vallású, földműves. Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. 
június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 238/1918 sz. alatt.

Mamuzsics György honvéd, tisztiszolga a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1890. március 15-én (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Tamás, 
anyja Nimcsevics Jozefa. R.   k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett 1914. szeptember 
23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 543/1915 sz. alatt.

Mamuzsics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. szeptember 
7-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Mihály, anyja Vujkovics Lámics 
Mária. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Ozerjani, Ukrajna) körüli csatatéren 1917. május 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1063/1918 sz. alatt.

Mamuzsics János Pongrác t. hadnagy a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
május 12-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Benedek, anyja Achátz Mária. 
R.   k. vallású, diák. Elesett a Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vorobijivka, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 632/1918 sz. alatt.

Mamuzsics Lázár népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. áp-
rilis 14-én (37 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márk, anyja Pertics Katalin. 
R.   k. vallású. Elesett a Raniowicz (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. 
május 23-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1421. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1797/1916 sz. alatt.
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Mamuzsics Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. október 
26-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Gyurgyevics Klára. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. március 24-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gya-
logezred halotti anyakönyvébe 1157. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2413/1917 sz. alatt.

Mándics Lajos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. január 9-én 
(21 éves) Bajmokon, apja Mátyás, anyja Deák Margit. R.   k. vallású, szolga, szabadkai 
illetőségű. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, 
Szlovénia) körüli csatatéren 1915. október 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 795/1918 sz. alatt.

Maravek Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja Tamás, 
anyja Palenik Anna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1915. szeptember 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1024/1916 sz. alatt.

Märcz Ádám népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 18 éves, apja György, anyja 
Hauptmann Anna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – szívbénulás következ-
tében – 1915. szeptember 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2180/1917 és 1379/1918 sz. alatt.

Marczikics Márk tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. április 20-án 
(31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Tamás, anyja Ilovcsev Teréz. R.   k. vallású, 
molnár, felesége Harangi Zsuzsanna. Elesett az olasz hadszíntéren – a 11. isonzói csata 
során – 1917. augusztus 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
248/1919 sz. alatt.

Margetics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. március 
3-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Péics Gavrán Ágota. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Uk-
rajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. június 6-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1643/1918 sz. alatt.

Marinkovics Vitályos honvéd a m. kir. 28. honvéd gyalogezredben 21 éves, apja 
Szvetozár, anyja Amália. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szen-
vedett sebesülés következtében – 1914. december 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1016/1917 sz. alatt.
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Marjanusics Bódog honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. 
szeptember 9-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), anyja Marjanusics Katalin. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Perina-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 
vívott ütközetben 1914. november 7-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 252. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
545/1915 sz. alatt.

Marjanusics Dezső Péter tizedes, távírász a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1892. január 31-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Gilicze 
Anna. R.   k. vallású. Elesett a Neudorf (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 
1915. május 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1796/1916 
sz. alatt.

Marjanusics Simon népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1872. 
október 28-án (43 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Márk, anyja Kubicskovics 
Jozefa. R.   k. vallású, kőműves, nős. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tü-
dővész – következtében 1916. január 6-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 2815. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1466/1916 sz. alatt.

Márki Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. április 
10-én (27 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Ferenc, anyja Mikó Mária. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Ro-
mánia) körüli csatatéren 1916. november 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2079/1917 sz. alatt.

Markics Mihály honvéd a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja István, 
anyja Mária. R.   k. vallású, földműves, felesége Hasmincz Katalin. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. szeptember 29-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 775/1916 sz. alatt.

Markovics Márk gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. augusztus 
16-án (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Elek, anyja Beslagin Margit. R.   k. 
vallású, fodrász. Elhunyt a Novoradomszkban (orosz hadszíntér) felállított tartalékkór-
házban – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. december 28-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1123/1915 sz. alatt.
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Markucs Mihály honvéd/kürtös a m. kir. 28. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja 
István, anyja Rózsa. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1914. szeptember 29-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 390/1916 sz. alatt.

Markulin Máté honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 27 éves. R.   k. vallású, 
nőtlen, szabadkai illetőségű. Elhunyt Ürögön (Szerém vm., ma: Irig, Szerbia) harctéren 
szerzett betegség – hastífusz – következtében 1915. február 13-án. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 432. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 473/1917 sz. alatt.

Márkus Péter Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. június 29-
én (22 éves) Zentán, apja Péter, anyja Kecskeméti Viktória. R.   k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt a szabadkai kórházban – tífusz következtében – 1915. január 10-én, 
a földi maradványokat egy évvel később hazaszállították, és Zentán helyezték örök 
nyugalomra. Bejegyezve a zentai Szt. István Plébánia halotti anyakönyvébe 9/1916 sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1477/1915 sz. alatt.

Máros Vince népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, beosztva az 1. népfelkelő 
vasútbiztosító osztagba. Született 1873. március 22-én (42 éves) Ludason, apja Vince, 
anyja Cselédes Franciska. R.   k. vallású, földműves, felesége Varga Erzsébet. Elhunyt 
Kovala Radonja (orosz hadszíntér) mellett – harctéren szerzett betegség következtében   – 
1916. augusztus 30-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2050. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1124/1917 és 
1695/1917 sz. alatt.

Marosevics János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja Ferenc, 
anyja Zomborac Julianna. R.   k. vallású, harisnyakötő-segéd. Elhunyt Szabadkán 1916. 
szeptember 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1378/1917 sz. 
alatt.

Martinovics György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. április 
1-jén (31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Zvekanov Magdolna. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) 
melletti csatatéren 1915. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 598/1918 sz. alatt.
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Martinovics István népfelkelő. 40 éves. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elhunyt Brusban (Szerbia) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. 
március 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 450/1918 sz. alatt.

Martinovics Lajos őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves (szül. 1881-
ben), apja Mihály, anyja Teuszinger Klára. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. 
november 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 251. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1570/1915 sz. alatt.

Máté Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. január 25-én 
(19 éves) Ludason, apja István, anyja Mészáros Erzsébet. R.   k. vallású, szolga. Elesett 
a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, Ukrajna) melletti csatatéren 
1916. január 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
851. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2415/1917 sz. alatt.

Matics Bogdán népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Apja István, anyja Popo-
vics Mária. Gkel. vallású, cipész. Elhunyt Szabadkán 1915. december 27-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1149/1916 sz. alatt.

Mátics Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. június 30-
án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Nimcsevics Rebeka. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Galíciában (orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1915. július 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2263/1917 sz. alatt.

Mátics Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja József, anyja Zóbély 
Teréz. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Siucice (orosz hadszíntér, 
ma: Lengyelország) melletti csatatéren 1914. december 20-án.   A   szabadkai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 1117/1915 sz. alatt.

Mátics Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. április 
5-én (34 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja István, anyja Pletikoszics Mária. 
R.   k. vallású, gépkezelő. Elhunyt Zágrábban (Zágráb vm., ma: Zagreb, Horvátország) 
1917. december 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1174/1918 
sz. alatt.
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Mátics Miklós gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. november 
8-án (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Dévics Margit. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukraj-
na) melletti csatatéren 1916. szeptember 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 624/1918 sz. alatt.

Mátics Rókus gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. július 14-én 
(23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Delics Margit. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Bratkow (orosz hadszíntér, ma: Bratków, Lengyelország) melletti 
csatatéren 1914. december 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2338/1915 sz. alatt.

Mátics Szvetozár népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. július 
10-én (19 éves) Szabadkán, apja György, anyja Ráics Zsófi a. Gkel. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt Kolomea (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kolomija, Ukrajna) mellett 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. március 10-én. Bejegyezve a 
m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1873. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2057/1916 sz. alatt.

Matics Uros gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. április 7-én (27 
éves) Szabadkán, apja Ljubomir, anyja Ráics Zsuzsanna. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt 
a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
december 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1133/1915 sz. alatt.

Mátics Kuluncsics Pál c. őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves, apja Lukács, 
anyja Anitics Katalin. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett Rumnónál (Galícia 
– orosz hadszíntér) 1914. szeptember 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1091/1915 sz. alatt.

Matijasevics János huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 24 éves, apja Márton, 
anyja Luca. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – tüdőgyulladás következté-
ben – 1914. november 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
455/1917 sz. alatt.

Matisa József népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 20 éves. R.   k. vallású, keres-
kedő. Elhunyt Szabadkán 1918. március 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 417/1919 sz. alatt.
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Matkovics Benedek népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
március 20-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Károly, anyja Vukmirac 
Krisztina. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, 
ma: Ridkivci, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. január 12-én. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 891. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2401/1917 sz. alatt.

Matkovics Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. április 
1-jén (31 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Károly, anyja Vukman Anasz-
tázia. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Vorobijivka, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. június 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 853/1918 sz. alatt.

Matkovics József őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. március 
16-án (27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Jakab, anyja Tumbász Klára. R.   k. 
vallású, szolga, felesége Krmpotics Mária (házasságkötés: Szabadka, 1913). Elesett a 
Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) melletti csatatéren 
1916. augusztus 2-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
1331. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1232/1917 sz. alatt.

Matkovics Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. február 
20-án (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Gaál Ilona. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. szeptember 8-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1638/1918 sz. alatt.

Matkovics Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. augusztus 
29-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márton, anyja Liszán Anasztázia. 
R.   k. vallású, borbély. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – tífusz következtében – 
1914. november 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1143/1915 
sz. alatt.

Matkovics Mihály József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
szeptember 14-én (27 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Pál, anyja Vojnics 
Tunics Ágota. R.   k. vallású, városi rendőr, felesége Vujkovics Lámics Katalin. Elhunyt 
Rumnónál (Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett sebesülés következté-
ben – 1914. szeptember 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1127/1915 sz. alatt.
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Matkovics Pacsiracz Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1898. november 28-án (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja 
Pokornics Cecília. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz had-
színtér, ma: Korsiliv, Ukrajna) körüli csatatéren 1917. március 15-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 953/1918 sz. alatt.

Matlák Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 51. gyalogezredben. Született 1874. április 6-án 
(42 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Óvári Teréz. R.   k. vallású, 
pék. Elesett a Kortschewa (orosz hadszíntér) körüli csatában 1916. július 4-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1814/1917 sz. alatt.

Matzinger Jakab őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1869. július 27-
én (45 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), anyja Matzinger Ágota. R.   k. vallású, 
betűszedő/nyomdász. Elesett Mikłaszów (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. 
június 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2258/1917 sz. alatt.

Maurer András t. hadnagy a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. november 
17-én (21 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Antal, anyja Lidák Albina. R.   k. 
vallású, bankhivatalnok. Elesett a Presowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Priszivci, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. szeptember 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1688/1918 sz. alatt.

Mayer Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja Gergely, 
anyja Tumbász Mária. R.   k. vallású, pincér, szabadkai illetőségű. Elhunyt a szabadkai 
tartalékkórházban – tüdőgyulladás következtében – 1914. december 27-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2042/1915 sz. alatt.

Merkovics András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. augusz-
tus 24-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Merkovics Teréz. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Poljanice és Parlog (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 
között vívott ütközetben 1914. december 1-je és 5-e között.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1565/1915 sz. alatt.

Merkovics Gábor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
október 30-án (20 éves) Szabadkán, apja Antal, anyja Merkovics Teréz. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Tatarka Rebencsik (Bukovina – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 
1917. március 10-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
1480. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2462/1917 sz. alatt.
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Merkovics Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1894. december 
30-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Máté, anyja Merkovics Angéla. 
R.   k. vallású, papucskészítő. Elesett a Visintini (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: Olaszország) körüli csatatéren – idegen csapattest kötelékében – 1915. szeptember 
25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 831/1918 sz. alatt.

Merkovics Miklós katona a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja Bódog, anyja 
Kuktin Katalin. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki (Galícia 
– orosz harctér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 6-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 977/1917 sz. alatt.

Mészáros Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. június 8-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Jákics Brigitta. R.   k. vallá-
sú, vasúti munkás. Elhunyt harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. 
február 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2342/1915 sz. alatt.

Mészáros Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. június 
10-én (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Szekeres Veronika. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 
vívott harcokban 1914. november 21-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 250. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1552/1915 sz. alatt.

Mészáros Illés népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 44 éves, apja György, 
anyja Kazinczi Klára. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1918. január 11-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 191/1919 sz. alatt.

Mészáros István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. július 26-án 
(26 éves) Ludason, apja István, anyja Engi Erzsébet. R.   k. vallású, napszámos, felesége 
Varga Mária. Elhunyt Oderbergben (Szilézia, ma: Bohumín, Csehország) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1915. április 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 759/1917 sz. alatt.

Mészáros István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. novem-
ber 20-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Máté Klára. R.   k. 
vallású, asztalos, felesége Balogh Franciska. Elesett a Kulište (szerb hadszíntér, ma: 
Szerbia) körül vívott ütközetben 1914. szeptember 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 542/1915 sz. alatt.
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Mészáros István katona. Született 1882. augusztus 12-én (31 éves) Szabadkán (Szt. 
Teréz Plébánia), anyja Mészáros Viktória. R.   k. vallású, napszámos, felesége Beszédes 
Etelka. Elesett a szerb hadszíntéren 1914. szeptember 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1864/1917 sz. alatt.

Mészáros István tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. december 
18-án (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Mészáros Verona. R.   k. vallású, 
napszámos, felesége Tapiska Teréz (házasságkötés: Szabadka, 1915). Elhunyt Zarkovban 
(Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. 
augusztus 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1426/1918 sz. alatt.

Mészáros Mihály népfelkelő a cs. és kir. 3. tábori vadászzászlóaljban. 19 éves, apja 
András, anyja Erzsébet. Szabó, óteleki (Torontál vm., ma: Otelec, Románia) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán 1916. június 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1270/1917 sz. alatt.

Mezei Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves. R.   k. vallású, zenész. 
Elhunyt Szabadkán – szívgyengeség következtében – 1914. november 13-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 310/1915 sz. alatt.

Mezei Antal Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. ja-
nuár 16-án (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Balkó Mácsai 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1914. október 
13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1045/1915 sz. alatt.

Miatov György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. novem-
ber 18-án (36 éves) Szabadkán, apja Vazul, anyja Csampragov Mária. Gkel. vallású, nős. 
Elesett Nabresina (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Aurisina, Olaszország) 
mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. május 20-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1894. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1210/1917 sz. alatt.

Miatov György népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. április 22-
én (30 éves) Szabadkán, apja Mladen, anyja Márkovics Mária. Gkel. vallású, földműves. 
Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csata-
téren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2461/1915 sz. alatt.
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Miatovics Veljkó népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
szeptember 13-án (19 éves) Szabadkán, apja Bogdán, anyja Szuvajdzsics Szóka. Gkel. 
vallású. Elhunyt Czernowitz (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Csernyivci, Ukrajna) 
mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. január 18-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2176. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2059/1916 sz. alatt.

Mihajlovics Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. január 15-én 
(28 éves) Óbecsén, apja György, anyja Doroszlovacski Danica. Gkel. vallású, földműves, 
felesége Bugarszki Ilona. Elhunyt Szabadkán – infl uenza következtében – 1918. október 
19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1304/1919 sz. alatt.

Mikovics Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 27 éves, apja Jakab, anyja 
Sárcsevics Anna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű, felesége Vizi Krisztina. 
Elesett a Jagodnja (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csatatéren 1914. szeptember 
21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2339/1915 sz. alatt.

Milakovics Miklós népfelkelő a m. kir. 27. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Ádám. 
R.   k. vallású, földműves, felesége Herak Mária. Elhunyt Szabadkán 1914. november 25-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 430/1916 sz. alatt.

Milankovics András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. novem-
ber 16-án (28 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Czvijanov Mó-
nika. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Bilchben (Galícia – orosz hadszíntér) harctéren 
szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. december 16-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 567/1918 sz. alatt.

Milankovics Márton katona a cs. és kir. 1. vasúti ezredben. Született 1892. május 8-án 
(22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Bosnyák Cecília. R.   k. 
vallású. Vízbe fulladt Sandovicznál (orosz hadszíntér) 1915. január 30-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 830/1916 sz. alatt.

Milankovics Miklós népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
február 27-én (42 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Mátyás, anyja Petyerics 
Anna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. május 5-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2184/1917 sz. alatt.
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Milasin György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves (szül. 1892-ben). 
Gkel. vallású, szabósegéd, turjai (Bács-Bodrog vm., ma: Turija, Szerbia) illetőségű. El-
hunyt Szabadkán – hastífusz következtében – 1916. március 24-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 780/1918 sz. alatt.

Milentics Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 44 éves, apja János, anyja 
Mária. Földműves, felesége Bogoszel Mária. Elhunyt Szabadkán 1916. április 2-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1525/1918 sz. alatt.

Milityev Nesztor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 18 éves, apja Sebők, anyja 
Sztankov Ljubica. Gkel. vallású, ács, szabadkai illetőségű. Elhunyt Zalosce Noweban 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Zalizci, Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1915. november 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 593/1918 sz. alatt.

Milkovics Mihály árkász a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. Született 1889. október 
8-án (25 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Péter, anyja Merkovics Zselatov 
Krisztina. R.   k. vallású, fodrász, felesége Szárics Antónia. Elesett Skrbina (Osztrák 
Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Škrbina, Szlovénia) mellett 1915. augusztus 28-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2020/1916 sz. alatt.

Milosev Mladen gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898-ban (18 éves), 
apja Obrad, anyja Krisztina. Gkel. vallású, földműves, moholi illetőségű, nőtlen. Elhunyt 
a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban harctéren szerzett betegség – tüdővész – kö-
vetkeztében 1917. június 17-én. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 284. sz. halotti 
anyakönyvébe (171. fol. 681. sz.).   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
965/1918 sz. alatt.

Milosev Latovljev Vazul népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves (szül. 
1895-ben), apja Nenad, anyja Jevremovics Darinka. Gkel. vallású, földműves, szabadkai 
illetőségű. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) körüli 
csatatéren 1917. június 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1074/1918 sz. alatt.

Milunovics Gergely népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. au-
gusztus 4-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Balázs, anyja Katancsics 
Dominika. R.   k. vallású, napszámos, felesége Varga Márta. Elesett a Jabłonki (Galícia – 
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orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 963/1917 sz. alatt.

Milyacski Antal gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1890. május 2-án 
(24 éves) Bajmokon, apja Pál, anyja Orcsics Dominika. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 
Rumán (Szerém vm., ma: Szerbia) harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 
1915. március 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 159/1918 
sz. alatt.

Milyacski Kázmér népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
augusztus 4-én (35 éves) Bajmokon, apja József, anyja Tumbász Cecília. R.   k. vallású, 
földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Belgrádban (Szerbia) 1916. március 31-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2144/1917 sz. alatt.

Mintár András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. szeptem-
ber 30-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Kovács Anna. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, 
Ukrajna) melletti csatatéren az 1916. január 11-e és január 19-e között vívott harcokban. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 886. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2444/1917 sz. alatt.

Miron Mátyás népfelkelő a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. 47 éves, apja Miklós, anyja 
Lupp Mária. R.   k. vallású, földműves, felesége Bogdel Mária. Elhunyt Szabadkán 1916. 
április 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1270/1918 sz. alatt.

Mityók Gergely népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. március 
5-én (21 éves) Ludason, apja József, anyja Halász Teréz. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 239/1918 sz. alatt.

Mizsér Lukács gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. szeptember 
22-én (21 éves) Bajmokon, apja János, anyja Szolárkovics Anna. R.   k. vallású, földműves, 
szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 964/1917 sz. alatt.
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Mlinarik Antal huszár, tisztiszolga a cs. és kir. 8. huszárezredben. 24 éves, apja Antal, 
anyja Zvara Rozál. R.   k. vallású, bajsai (Bács-Bodrog vm., ma: Bajša, Szerbia) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán 1915. január 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 302/1916 sz. alatt.

Mlinkov Antal István honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1893. 
január 16-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Miklós, anyja Vidákovics 
Sztánics Dominika. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Stryj (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Sztrij, Ukrajna) mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. no-
vember 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2083/1917 sz. alatt.

Mojzes Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. május 10-én 
(32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Szikra Teréz. R.   k. vallású, 
szabó. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli 
csatatéren 1916. július 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
806/1918 sz. alatt.

Molnár Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. április 26-án 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Babics Etelka. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kamjanka-
Buzka, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. július 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 225/1918 sz. alatt.

Molnár Gergely őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. május 
21-én (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Kovács Viktória. R.   k. 
vallású, papucskészítő. Elhunyt a zágrábi (Zágráb vm., ma: Zagreb, Horvátország) cs. és 
kir. 23. sz. helyőrségi kórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
október 9-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 3005. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1057/1915 sz. alatt.

Molnár József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. április 
24-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Takács Julianna. 
R.   k. vallású. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) 
melletti csatatéren 1916. augusztus 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 1308. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1602/1917 sz. alatt.
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Molnár Tamás huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1882. december 
28-án (31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Jónás Rozál. R.   k. vallású, 
asztalos. Elesett a Kupinovo (szerb hadszíntér) melletti csatatéren 1914. szeptember 20-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 665/1915 sz. alatt.

Momcsilovics Emilián honvéd a m. kir. 26. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Ti-
vadar, anyja Zsófi a. Gkat. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1914. október 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 386/1916 sz. alatt.

Monyevics Bálint népfelkelő a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 20 éves, apja Péter, anyja 
Toma Flóra. Földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. március 14-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1518/1918 sz. alatt.

Moravcsik Benedek népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves (szül. 1884-
ben), apja József, anyja Rudics Julianna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csata-
téren 1915. szeptember 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
227/1918 sz. alatt.

Moravcsik Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 éves, apja György, 
anyja Irsai Cecília. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Bukovina 
(Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1915. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 189/1918 sz. alatt.

Moravcsik Károly népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1893. január 
5-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Szedlák Ilona. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Doberdó-fennsíkon (Osztrák Tengermellék – olasz had-
színtértér, ma: Olaszország) vívott harcokban – idegen csapattest kötelékében – 1915. 
július 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1298/1918 sz. alatt.

Moravecz Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 36 éves (szül. 1880-ban), 
apja Ádám, anyja Farkas Anna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű, felesége 
Babijanovics Franciska. Elesett a Mogila–Presowce (Galícia – orosz harctér, ma: Priszivci, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1917. március 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 728/1918 sz. alatt.
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Móricz Károly József őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 30 éves, apja Sándor, 
anyja Jeges Zsófi a. Ref. vallású, földműves, bácskossuthfalvai (Bács-Bodrog vm., ma: Stara 
Moravica, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1917. május 30-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2320/1917 sz. alatt.

Mozs Gyula honvéd a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja Sámuel, anyja 
Koncsos Zsuzsanna. Ref. vallású, szűcs. Elhunyt Szabadkán 1918. március 19-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2028/1918 sz. alatt.

Mudri János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Mihály, anyja 
Mária. Gkat. vallású, földműves, bácskeresztúri (Bács-Bodrog vm., ma: Ruski Krstur, Szer-
bia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. 
december 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2152/1917 sz. alatt.

Mukics Alajos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1878. július 15-
én (36 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja István, anyja Gabrics Anna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Baranie (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti 
csatatéren 1915. szeptember 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
531/1918 sz. alatt.

Mukics Bódog Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. július 
27-én (31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Antal, anyja Vujevics Antónia. 
R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Zarudzie (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyel-
ország) mellett – szívbénulás következtében – 1917. január 29-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 960/1918 sz. alatt.

Mukics Károly népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. július 31-én 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Szudárevics Katalin. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1914. december 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2305/1915 sz. alatt.

Mukics Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. október 23-
án (26 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Boldizsár, anyja Budánovics Márta. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Moravci (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csa-
tatéren 1914. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1558/1915 sz. alatt.
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Muscardin Máriusz népfelkelő a cs. és kir. 97. gyalogezredben. 20 éves, apja Máriusz, 
anyja Velchic Katalin. R.   k. vallású, földműves, cresi (Osztrák Tengermellék, ma: Horvát-
ország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1916. június 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1992/1916 sz. alatt.

Muszin Bódog népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. december 
17-én (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Hunkó Mária. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, Uk-
rajna) melletti csatatéren 1916. január 11-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 854. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2407/1917 sz. alatt.

Müller Dávid honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves, apja Keresztély, 
anyja Edel Magdolna. Ág. hitvallású evang. vallású, géplakatos, szeghegyi (ma: Lovćenac, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – hashártyagyulladás következtében – 1916. 
április 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2446/1917 sz. alatt.

Müller György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 éves, apja András, anyja 
Túri Janka. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. október 13-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1569/1918 sz. alatt.

Nacsa István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. december 
12-én (41 éves) Bácsföldváron (Bács-Bodrog vm., ma: Bačko Gradište, Szerbia), apja 
Pál, anyja Hortyi Klára. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. május 19-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1065/1917 sz. alatt.

Nadoba Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja Imre, anyja Halasi 
Mariska. R.   k. vallású, molnár, kishegyesi (Bács-Bodrog vm., ma: Mali Iđoš, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség követ-
keztében – 1915. január 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2312/1915 sz. alatt.

Nagy Béla népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja Ferenc, anyja 
Simonovics Mária. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán 1915. július 15-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 208/1919 sz. alatt.
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Nagy Béla tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves (szül. 1884-ben), apja Gáspár, 
anyja Pető Ágnes. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Seredynce 
(Galícia – orosz hadszíntértér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-
támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
240/1918 sz. alatt.

Nagy Ernő népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. december 17-én 
(20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Zsömbölyi Zsuzsanna. R.   k. 
vallású, juhász. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) 
körüli csatatéren 1917. március 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 941/1918 sz. alatt.

Nagy György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. október 2-án 
(26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Molnár Ilona. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. december 25-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 58. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1042/1915 sz. alatt.

Nagy György tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 50 éves, apja György, anyja 
Rácz Anna. R.   k. vallású, borbély. Elhunyt Szabadkán 1918. március 21-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1811/1918 sz. alatt.

Nagy István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves (szül. 1896-ban). 
R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz 
hadszíntér, ma: Ridkivci, Ukrajna) melletti csatatéren az 1916. január 11-e és 19-e kö-
zött vívott harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
887. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2428/1917 sz. alatt.

Nagy József népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 37 éves, apja Péter, anyja Farkas 
Baráti Mária. R.   k. vallású, kárpitos. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1916. március 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1213/1918 sz. alatt.

Nagy József népfelkelő a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. 41 éves, apja József, anyja 
Szabó Julianna. Ref. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – szívbaj következtében – 
1917. március 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2327/1917 
sz. alatt.
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Nagy Mihály gyalogos a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 22 éves, apja Mihály, anyja Ha-
jagos Lídia. R.   k. vallású, kecskeméti (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán 1914. november 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
67/1916 sz. alatt.

Nagy Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. szeptem-
ber 20-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Frigbart 
Borbála. R.   k. vallású, kocsis. Elhunyt Csernovitzben (Bukovina – orosz hadszíntér, 
ma: Csernyivici, Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. 
március 24-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2160. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2416/1917 sz. alatt.

Nagy Nándor t. hadnagy a cs. és kir. 79. gyalogezredben. Született 1883. április 29-én 
(30 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Pál, anyja Figura Borbála. R.   k. vallású, 
felesége Báics Hajnalka. Elesett Trojancinál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) – a Drina 
menti ütközetben – 1914. szeptember 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2017/1914 és 1137/1916 sz. alatt.

Nagy Sándor népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 29 éves. Földműves. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. február 
7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1410/1918 sz. alatt.

Nagy Vince huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1884. január 6-án 
Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Dobó Erzsébet. R.   k. vallású, felesége 
Kiss Etelka (házasságkötés: Szeged, 1913). Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
– tífusz – következtében 1914. október 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1273/1918 sz. alatt.

Nagyabonyi Frigyes törzsőrmester a cs. és kir. 8. huszárezredben. 41 éves, apja János, 
anyja Biliczki Mária. R.   k. vallású, vasutas, zentai illetőségű, elvált. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szerzett betegség következtében – 1917. február 12-én.   A   halálesetet nyil-
vántartásba vette a zentai JB Pk. 1026/1917 sz. ügyiratával.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1540/1918 sz. alatt.

Nagyhegyesi Fülöp Dániel gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1889. 
június 2-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Lapeta Mária. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Ruda (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csa-
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tatéren 1914. november 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2315/1915 sz. alatt.

Nagyhegyesi Kálmán népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 36 éves (szül. 1879-
ben), apja Bálint, anyja Pölhe Erzsébet. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) melletti csa-
tatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1684/1918 sz. alatt.

Narancsik Simon gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1890. október 
23-án (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Kollár Borbála. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Podmelecben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: 
Szlovénia) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. május 18-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1790/1918 sz. alatt.

Návai Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. március 3-án 
(26 éves) Ludason, apja Antal, anyja Sztipics Johanna. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
Rumno (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1914. szeptember 12-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1087/1915 sz. alatt.

Némedi Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1872. május 26-
án (44 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Habinyák Anna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukraj-
na) – harctéri kimerültség következtében – 1917. augusztus 29-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1306/1918 sz. alatt.

Nemes Sándor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja Dávid, any-
ja Fuchs Ilona. Izr. vallású, kárpitos, bácskossuthfalvai (Bács-Bodrog vm., ma: Stara 
Moravica, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – vérhas 
– következtében 1917. augusztus 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 925/1918 sz. alatt.

Németh Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 18 éves (szül. 1898-ban), 
apja András, anyja Németh Mária. R.   k. vallású, földműves, csantavéri (Bács-Bodrog 
vm., ma: Čantavir, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
– tüdővész – következtében 1917. július 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1283/1918 sz. alatt.
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Németh János Miklós népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
december 4-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Dániel, anyja Péter Anna. 
R.   k. vallású, kereskedő. Elhunyt Szabadkán 1918. március 17-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1808/1918 sz. alatt.

Németh Lajos tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. augusztus 20-án 
(24 éves) Zentán, apja József, anyja Kovács Teréz. R.   k. vallású, szabó, nőtlen. Elhunyt 
a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. 
február 7-én.   A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 1027/1917 sz. ügyira-
tával.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 971/1918 sz. alatt.

Németh Sándor népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. 17 éves, apja István, anyja 
Gyömrei Viktória. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1917. június 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1539/1918 sz. alatt.

Nesin Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves (szül. 1877-ben), 
apja Atanász, anyja Harics Mária. Gkel. vallású, földműves, felsőkaboli (Bács-Bodrog vm., 
ma: Kovilj, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – betegség következtében – 1917. 
október 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1171/1918 sz. alatt.

Neszter József gyalogos a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 23 éves, apja Ádám, anyja 
Amán Rozál. R.   k. vallású, földműves, dárdai (Baranya vm., ma: Darda, Horvátország) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – vérhas – következtében 
1914. december 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2181/1917 
sz. alatt.

Nikolics Lázár népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 éves (szül. 1890-ben), 
apja Lázár, anyja Benedinszka Anna. Gkel. vallású, földműves, martonosi (Bács-Bodrog 
vm., ma: Martonoš, Szerbia) illetőségű, nős. Elhunyt Szabadkán 1916. január 7-én. Beje-
gyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 285. sz. halotti anyakönyvébe (68. fol.).   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1231/1918 sz. alatt.

Nikolsburger Dezső népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves (szül. 1894-
ben), apja Jakab, anyja Zaller Janka. Izr. vallású, kereskedő, budapesti illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. június 9-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 761/1918 sz. alatt.
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Nimcsevics Béla népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. szeptember 
13-án (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lázár, anyja Sándorkity Teréz. 
R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, 
Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. július 5-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1615/1918 sz. alatt.

Nimcsevics Bódog honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja Antal, anyja 
Szárics Ágota. R.   k. vallású, szabó, szabadkai illetőségű. Elesett Suljin Hannál (Bosznia 
– szerb hadszíntér, ma: Bosznia-Hercegovina) 1914. szeptember 16-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 524/1915 sz. alatt.

Nimcsevics Jenő népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. május 3-án 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Lajos, anyja Percsics Julianna. R.   k. val-
lású, földműves. Elhunyt Brodyban (Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1915. szeptember 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 224/1918 sz. alatt.

Nimcsevics Miklós honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. novem-
ber 22-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Márió, anyja Temun Katalin. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Moravci (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csa-
tatéren 1914. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1562/1915 sz. alatt.

Nimcsevics Rókus gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves. R.   k. vallású, 
napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Wachlawow (orosz hadszíntér, ma: Lengyel-
ország) melletti csatatéren 1914. december 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1487/1915 sz. alatt.

Noll Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 39 éves, apja Miklós, anyja 
Kohlmann Anna. R.   k. vallású, szabó. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
–   tüdővész – következtében 1916. december 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 1383/1918 sz. alatt.

Noskovics György népfelkelő a cs. és kir. 50. gyalogezredben. 26 éves. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. 
július 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1530/1918 sz. alatt.
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Nöhl Manó tizedes a cs. és kir. 74. gyalogezredben. 25 éves, apja József, anyja Jozefa. 
R.   k. vallású, gyári munkás, Hohenlebe (ma: Vrchlabí, Csehország) kerületi illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. december 
2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1561/1917 sz. alatt.

Nyári Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. november 5-én 
(31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Szerencse Rozáli. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt a 2/4. számú mozgó tábori kórházban (orosz hadszíntér) betegség 
– tífusz – következtében 1915. február 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2343/1915 sz. alatt.

Nyers Bakó István őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja Miklós, 
anyja Csipak Anna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Monte San 
Michele (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszország) magaslaton vívott 
harcokban 1916. március 15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1136. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1164/1917 sz. alatt.

Odor István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. július 26-án 
(25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Keller Mária. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Grodek (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1914. szep-
tember 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1108/1915 sz. alatt.

Ognyanov Emil népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. novem-
ber 2-án (28 éves) Szabadkán, apja Szever, anyja Mucsalov Mária. Gkel. vallású, színész. 
Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) melletti 
csatatéren 1917. május 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2323/1917 sz. alatt.

Ognyanov Mladen gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. július 3-án 
(33 éves) Szabadkán, apja Lázár, anyja Lazarev Ilona. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt 
harctéren szerzett betegség – vérhas – következtében 1915. január 12-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1489/1915 sz. alatt.

Ognyanov Nenad népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. január 
1-jén (36 éves) Szabadkán, apja Simon, anyja Penics Anna. Gkel. vallású, napszámos. 
Elesett a Slavna (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1917. április 3-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1774/1918 sz. alatt.
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Oláh Lajos hadapród a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Ágoston. R.   k. 
vallású, könyvelő, szabadkai illetőségű. Elesett az olasz hadszíntéren az 1915. október 
18-a és 24-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 416/1917 sz. alatt.

Oláh Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. szeptem-
ber 25-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ignác, anyja Noll Rozál. R.   k. 
vallású. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1916. március 13-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1218/1917 sz. alatt.

Olasz Imre Lajos gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1892. augusztus 
24-én (21 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Imre, anyja Sipos Julianna. 
R.   k. vallású, vasúti munkás. Elesett a Ruda (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti 
csatatéren 1914. november 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2316/1915 sz. alatt.

Oldal Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. június 26-án (25 
éves) Ludason, apja János, anyja Vásárhelyi Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. január 2-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 888/1918 sz. alatt.

Orbán Károly huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 40 éves, apja Károly, anyja 
Juhász Borbála. R.   k. vallású, napszámos, felesége Kancsár Klára. Elhunyt Szabadkán 
harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. május 14-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1738/1917 sz. alatt.

Orcsics József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. március 
11-én (18 éves) Szabadkán, apja Antal, anyja Kopunovics Oliva. R.   k. vallású, földmű-
ves, nőtlen. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 
1917. március 8-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2872. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 386/1918 sz. alatt.

Orcsics József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. március 
4-én (20 éves) Szabadkán, apja Ferenc, anyja Pertics Anasztázia. R.   k. vallású, napszá-
mos. Elhunyt Szabadkán 1918. július 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 198/1919 sz. alatt.
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Orcsics Kálmán népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves (szül. 1887-ben), 
apja Lukács, anyja Dukitcs Viktória. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csa-
tatéren 1915. szeptember 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
223/1918 sz. alatt.

Oroszi Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 48 éves, apja István, 
anyja Peces Katalin. R.   k. vallású, községi rendőr, ósóvéi (Bács-Bodrog vm., ma: Ravno 
Selo, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1916. december 2-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1692/1917 sz. alatt.

Orsai Miklós népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves. R.   k. vallású, asztalos, 
rákosszentmihályi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., ma: Budapest, XVI. kerület) illetőségű. 
Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség következtében – 
1914. december 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2311/1915 
sz. alatt.

Országh Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. április 28-án 
(34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Polyákovics Ágnes. R.   k. 
vallású, kőműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukraj-
na) körüli csatatéren 1916. szeptember 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 855/1918 sz. alatt.

Orth Kálmán népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Gyula, anyja 
Kohlléb Sarolta. Ref. vallású, kereskedő, torzsai (Bács-Bodrog vm., ma: Savino Selo, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – tüdővész következtében – 1915. augusztus 21-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 463/1916 és 506/1916 sz. alatt.

Oswald Károly gyalogos a cs.-kir. 7. Landwehr-gyalogezredben. 32 éves. R.   k. vallású, 
Klosan községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1914. október 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 617/1916 sz. alatt.

Osztoics Teodor vonatkatona a cs. és kir. 16. vonatosztályban. 41 éves. Gkel. vallá-
sú, földműves, Podjec községi (Tuzla, Bosznia, ma: Bosznia-Hercegovina) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán 1918. június 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 37/1919 sz. alatt.
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Osztrinkó János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. március 
21-én (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Imre, anyja Czelva Erzsébet. R.   k. 
vallású, felesége Jurics Mária (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elesett a Drohobicz (Ga-
lícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 20-án. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1430. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1798/1916 sz. alatt.

Osztrogonácz János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. 
február 7-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia, 201/1887), apja Márk, anyja 
Osztrogonácz Anna. R.   k. vallású, földműves. Elesett Tatarka Rebencsik (orosz hadszín-
tér) mellett 1916. szeptember 23-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1220. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2051/1917 sz. alatt.

Osztrogonácz József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
február 18-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Takács 
Katalin. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Pogorely (orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) 
mellett 1915. szeptember 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1469/1916 sz. alatt.

Osztrogonácz József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
szeptember 5-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lukács, anyja Csóvics 
Krisztina. R.   k. vallású, földműves. Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Uk-
rajna) mellett 1915. június 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2256/1917 sz. alatt.

Osztrogonácz József őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. ja-
nuár 7-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márk, anyja Bacslia Anna. R.   k. 
vallású, szabósegéd. Elesett Burla (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Románia) mellett 
1917. október 30-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2430. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1565/1918 sz. alatt.

Osztrogonácz Márk népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves (szül. 1882-
ben), apja János, anyja Takács Rozál. R.   k. vallású, kocsis, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 242/1918 sz. alatt.
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Osztrogonácz Péter Fábián gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1890. 
június 14-én (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Miklós, anyja Sztantics Mag-
dolna. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren 1915. október 14-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 956/1918 sz. alatt.

Óvári György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. április 
13-án (41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Fejes Teréz. R.   k. 
vallású, napszámos, nős. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség tüdővész 
következtében 1916. január 19-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2816. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1467/1916 és 1665/1916 sz. alatt.

Ördögh Mátyás honvéd a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja Alajos, 
anyja Ande Anna. R.   k. vallású, jászárokszállási ( Jász-Nagykun-Szolnok vm.) illetőségű. 
Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében   – 
1914. október 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 612/1915 
sz. alatt.

Ősz Szabó Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Ferenc, anyja 
Barsi Veronika. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Horodyszcze 
(Galícia orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1916. április 6-án.   A   szabadkai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 991/1918 sz. alatt.

Palinka István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. május 19-én (22 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Szabó Veronika. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) 
melletti csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1621/1918 sz. alatt.

Palinkó Lajos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. augusztus 
23-án (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Szabó Erzsébet. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1917. június 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1064/1918 sz. alatt.
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Palinkó Lukács gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. szeptember 
10-én (27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Szabó Erzsébet. R.   k. 
vallású. Elhunyt Rumnónál (Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett sebe-
sülés következtében – 1914. szeptember 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1126/1915 sz. alatt.

Pálinkó Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. szeptember 
25-én (33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Szabó Erzsébet. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1915. január 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1132/1915 sz. alatt.

Páll Lajos honvéd a m. kir. 22. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja Károly, anyja Péter 
Anna. R.   k. vallású, asztalos. Elhunyt Szabadkán 1916. október 20-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 282/1918 sz. alatt.

Palotás Illés honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. július 5-én (37 
éves) Magyarkanizsán (Bács-Bodrog vm., ma: Kanjiža, Szerbia), apja Pál, anyja Koncz 
Anna. R.   k. vallású, napszámos, felesége Molnár Teréz (házasságkötés: Magyarkanizsa, 
1901). Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1916. július 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1162/1917 és 1240/1917 sz. alatt.

Páncsics Boldizsár népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1894. január 
4-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Tamás, anyja Polyarics Katalin. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Veldesben (Krajna, ma: Bled, Szlovénia) – vérmér-
gezés következtében – 1915. december 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 542/1918 sz. alatt.

Páncsics Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1893. november 
4-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Bódog, anyja Kuluncsics Anasz-
tázia. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Ruda (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti 
csatatéren 1914. november 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2317/1915 sz. alatt.

Páncsics István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. december 
21-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Páncsics Viktória. R.   k. vallású, 
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címfestő. Elhunyt Olmützben (Morvaország, ma: Olomouc, Csehország) harctéren 
szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. március 15-én.   A   szabadkai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 767/1917 sz. alatt.

Pánics Dömötör népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Nenád, 
anyja Bugarszki Krisztina. Gkel. vallású, földműves, bácstóvárosi (Bács-Bodrog vm., ma: 
Tovariševo, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – tüdővész következtében – 1917. 
február 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 406/1918 sz. alatt.

Pantje Tivadar gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 34 éves. Gkel. vallású, hosszúli-
geti (Bihar vm., ma: Gruilung, Románia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. szeptem-
ber 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 185/1915 sz. alatt.

Papp János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. május 4-én (35 
éves) Ludason, apja Mihály, anyja Kápiszta Veronika. R.   k. vallású, napszámos. Elesett 
a Krupiec (orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1915. szeptember 6-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 192/1918 sz. alatt.

Papp János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. május 9-én (28 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Berényi Mária. R.   k. vallású, 
földműves, felesége Kakas Julianna. Elesett a Worobijówka (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Vorobijivka, Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 
5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 255/1918 sz. alatt.

Papp László vadász, tisztiszolga a cs. és kir. 23. tábori vadászzászlóaljban. 26 éves. Gkat. 
vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai kórházban – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. november 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 451/1915 sz. alatt.

Parilah Szaniszló gyalogos a cs. és kir. 45. gyalogezredben. 23 év. R.   k. vallású, föld-
műves, Lubatovka községi (Galícia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1916. augusztus 
19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 477/1917 sz. alatt.

Parti József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. február 4-én 
(36 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Dobránovics Veronika. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Zágrábban (Zágráb vm., ma: Zagreb, Horvátország) 1916. 
január 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2190/1917 sz. alatt.
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Patarcsics József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. május 
13-án (40 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Alajos, anyja Pletikoszics Margit. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Malin (Oroszország) mellett 1916. május 29-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1075/1917 sz. alatt.

Patarcsics Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. szeptem-
ber 28-án (19 éves) Szabadkán, apja József, anyja Margetics Katalin. R.   k. vallású, nap-
számos. Elesett a Nesztorowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Neszterivci, Ukrajna) 
melletti csatatéren 1916. július 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1694/1918 sz. alatt.

Patyarek József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja János, anyja 
Paszterkó Rozál. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Kolomea (Ga-
lícia – orosz hadszíntér, ma: Kolomija, Ukrajna) mellett 1916. február 4-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2352. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1672/1916 sz. alatt.

Pavkovics Fábián népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Antal, 
anyja Gezsics Mária. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a Drohobicz (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 19-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1802/1916 sz. alatt.

Pavlics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Marian, 
anyja Pokornics Rozál. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett Drohobicz 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 
18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 451/1916 sz. alatt.

Pavlics Jakab gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves (szül. 1893-ban), apja 
Marian, anyja Pokornics Rozál. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Krupiec (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. szeptember 6-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 551/1918 sz. alatt.

Pavlics János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja Mihály, 
anyja Vukovics Mária. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Markova 
(Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. július 19-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1674/1916 sz. alatt.
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Pavlik József gyalogos a cs.-kir. 28. Landwehr-gyalogezredben. 26 éves. R.   k. vallású, 
szabó, Dol Posig községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 230/1916 sz. alatt.

Pavlovics Radoszláv gyalogos a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 35 éves, apja Uros, anyja 
Szokolovics Julianna. Gkel. vallású, földműves, nagybudméri (Baranya vm.) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán 1916. november 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 756/1918 sz. alatt.

Pavlukov Marián népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. május 
23-án (21 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Márk, anyja Lucsics Rebeka. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Dorogostoj (orosz hadszíntér) melletti csatatéren az 1915. 
szeptember 2-a és 6-a között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 454/1916 sz. alatt.

Pavovski Vencel népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 19 éves. R.   k. vallású, mun-
kás, Komarow községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1916. december 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1396/1918 sz. alatt.

Péics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 45 éves, apja György, anyja 
Tikviczki Magdolna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szerzett betegség következtében – 1916. november 23-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 257/1918 sz. alatt.

Péics Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. április 17-én 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Jakab, anyja Mánics Anna. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Presovecz (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1916. szep-
tember 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 147/1918 sz. alatt.

Péics Gavrán Albert népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. 
április 9-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Antunovics 
Ágota. R.   k. vallású, cipész. Elhunyt Kimpulungban (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: 
Câmpulung Moldovenesc, Románia) 1917. december 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1571/1918 sz. alatt.
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Péics Tukulyácz István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 45 éves, apja 
József, anyja Vukovics Katalin. R.   k. vallású, szabó, szabadkai illetőségű. Elhunyt Sza-
badkán 1916. november 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
384/1918 sz. alatt.

Pekár István őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves (szül. 1887-ben), apja Jó-
zsef, anyja Vaski Teréz. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Presowcze 
(Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1916. augusztus 28-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1594/1918 sz. alatt.

Pencz István őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja István, anyja 
Kury Katalin. R.   k. vallású, földműves, újpalánkai (Bács-Bodrog vm., ma: Palanka, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – gyomorhurut következ-
tében – 1914. december 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1043/1915 sz. alatt.

Percsics Benedek huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1879. február 
13-án (36 éves) Szabadkán (sándori r. k. plébánia), anyja Percsics Anna. R.   k. vallá-
sú, napszámos. Elesett a Sapanow (orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1916. június 
7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1057/1917 sz. alatt.

Pertics István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. augusztus 21-én 
(26 éves) Bajmokon, apja Jakab, anyja Návai Anasztázia, felesége Francziskovics Rozál. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Slavna (Galícia – orosz harctér) melletti csatatéren 
1917. április 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1771/1918 
sz. alatt.

Pertics István népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 21 éves (szül. 1893-ban), apja 
Márk, anyja Malagurszki Teréz. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) körüli 
csatatéren 1915. október 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
957/1918 sz. alatt.

Pertics József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. március 22-én 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Albert, anyja Matkovics Anna. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt a zágrábi (Zágráb vm., ma: Zagreb, Horvátország) tartalék-
kórházban – harctéren szerzett betegség következtében – 1914. december 29-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1092/1915 sz. alatt.
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Pertics Kálmán népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1894. október 
21-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Fábián, anyja Vidákovics Johanna. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: 
Sela pri Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren – a 3. isonzói csata során – 1915. október 
22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 839/1918 sz. alatt.

Pertics Kálmán népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. április 
28-án (20 éves) Szabadkán (sándori r. k. plébánia), apja István, anyja Basics Palkovics 
Katalin. R.   k. vallású, asztalossegéd. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, 
ma: Cârlibaba, Románia) melletti csatatéren 1916. július 18-án. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1086. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1233/1917 sz. alatt.

Pertics Lázár népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves. R.   k. vallású, föld-
műves, szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyel-
ország) körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 765/1917 sz. alatt.

Pertics Márk népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves (szül. 1886-ban), 
apja Bódog, anyja Létics Katalin. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. 
május 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 458. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 502/1916 és 1470/1916 
sz. alatt.

Pertics Miklós gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1888. november 
27-én (25 éves) Bajmokon, apja Antal, anyja Pertics Julianna. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Jagodnja (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csatatéren 1914. szeptember 
22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2320/1915 sz. alatt.

Pertics Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. május 8-án 
(31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Francziskovics Erzsébet. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – tüdőgyulladás követ-
keztében – 1915. február 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2314/1915 sz. alatt.
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Pertics Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Alajos, anyja 
Gabrics Mária. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1915. február 26-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1138/1916 sz. alatt.

Pethő Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. május 29-én 
(19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Mihály Teréz. R.   k. vallású, 
szabó. Elesett a Nesztorowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Neszterivci, Ukrajna) mel-
letti csatatéren 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1695/1918 sz. alatt.

Petrán Mihály népfelkelő a m. kir. 32. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja Tivadar, 
felesége Vajda Mária. Gkat. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1914. október 
8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1475/1916 sz. alatt.

Petrekanics Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. április 20-án 
(21 éves) Bajmokon, apja Mátyás, anyja Csóvics Erzsébet. R.   k. vallású, földműves, szabad-
kai illetőségű. Elesett Jabłonkinál (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 1915. 
március 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2318/1915 sz. alatt.

Petrekovics József népfelkelő a cs. és kir. 44. gyalogezredben. Született 1871. au-
gusztus 18-án (45 éves) Somogyszentmiklóson (Somogy vm.), apja József, anyja Szabó 
Katalin. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. június 27-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 909/1918 sz. alatt.

Petrics Miksa honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja István, anyja 
Jovancsics Dafi na. Gkel. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt a szabadkai 
tartalékkórházban 1915. április 13-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 2386/1915 sz. alatt.

Petrics Miksa népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. május 
17-én Martonoson (Bács-Bodrog vm., ma: Martonoš, Szerbia), apja Pavle, anyja Uvelics 
Milica. Gkel. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. április 6-án. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2795. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2222/1915 sz. alatt.
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Petrik Illés népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. július 19-én (28 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Kovács Margit. R.   k. vallású, 
napszámos. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. 
december 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1776/1918 sz. alatt.

Petrik István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. augusztus 16-án 
(22 éves) Ludason, apja Károly, anyja Melyes Viktória. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 
Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) – harctéren szenvedett se-
besülés következtében – 1914. december 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1317/1918 sz. alatt.

Petrik János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. május 
14-én (38 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Ferenc, anyja Egrényi Julianna. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Suttában (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: Sveto, Szlovénia) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. május 
12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1024/1917 sz. alatt.

Petrik József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves (szül. 1896-ban), 
apja Jakab, anyja Walder Mária. R.   k. vallású, munkás, szabadkai illetőségű, nőtlen. 
Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. már-
cius 12-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2828. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2054/1916 sz. alatt.

Petrik Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. október 18-án 
(28 éves) Ludason, apja Pál, anyja Balázs Mária. R.   k. vallású, földműves, felesége Nagy 
Emerencia (házasságkötés: Horgos, 1910). Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszín-
tér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2254/1917 sz. alatt.

Petróczki Imre népfelkelő a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 47 éves, apja Imre, anyja 
Csorba Katalin. R.   k. vallású, földműves, foktői (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) illetősé-
gű. Elhunyt Szabadkán 1916. november 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1044/1918 sz. alatt.

Petrzselka József gyalogos a cs.-kir. 7. Landwehr-gyalogezredben. 26 éves. R.   k. vallású, 
cipész, ? községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1914. október 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 618/1916 sz. alatt.
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Petz György népfelkelő a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. 35 éves. R.   k. vallású, 
kőműves, szabadkai illetőségű. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1915. 
július 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/1918 sz. alatt.

Petyerics Miklós Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
november 11-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Bódog, anyja Vujkovics 
Lámics Konsztanca. R.   k. vallású, földműves. Elesett Rogowicznál (orosz hadszíntér) 
1914. december 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1115/1915 
sz. alatt.

Pietsch Vencel gyalogos a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 28 éves. R.   k. vallású, kőműves, 
Görsdorf községi (Csehország, ma: Loučná, Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. augusztus 30-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 255/1917 sz. alatt.

Pilis Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Simon, anyja Kata-
lin. Izr. vallású, fűrészgyári művezető, csúrogi (Bács-Bodrog vm., ma: Čurug, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1915. január 24-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1410/1915 sz. alatt.

Pimiszker Albert honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. szeptem-
ber 4-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Szpisics Teréz. R.   k. 
vallású, lakatos. Elhunyt Czernowitzben (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Csernyivici, 
Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. május 24-én. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2170. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1077/1917 sz. alatt.

Pimiszker József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1866. március 
4-én (50 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Szaulics Krisztina. 
R.   k. vallású, kereskedő. Elhunyt Lubikowban (orosz hadszíntér, ma: Lubików, Len-
gyelország) – tífusz következtében – 1917. február 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 954/1918 sz. alatt.

Pimiszker Kálmán gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. Született 1891. október 
4-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Engi Rozál. R.   k. val-
lású, földműves. Elhunyt 1915. december 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2033/1917 sz. alatt.
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Pintér János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. október 8-án (32 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Tamás, anyja Verbanov Cecília. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. 
január 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1222/1918 sz. alatt.

Pintér Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves (szül. 1886-ban), apja 
Mihály, anyja Nepcsik Anna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. január 25-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1279/1918 sz. alatt.

Pintér Péter népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 34 éves. R.   k. vallású, 
csantavéri illetőségű. Elesett a Mišarnál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 
1914. november 9-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
746. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 99/1915 sz. alatt.

Piontek József huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1881. március 
19-én (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Putykov Franciska. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1914. december 27-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1284/1915 sz. alatt.

Pipicz István gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1895. november 2-án 
(21 éves) Ludason, apja József, anyja Szántai Etel. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 
Laibachban (Krajna, ma: Ljubljana, Szlovénia) harctéren szerzett betegség – tífusz – 
következtében 1916. január 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1421/1918 sz. alatt.

Piskov Lipót őrmester a cs. és kir. 74. gyalogezredben. 36 éves, apja János, anyja Francis-
ka. R.   k. vallású, Liberec községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1560/1917 sz. alatt.

Piukovics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves. R.   k. vallású, 
szabadkai illetőségű. Elhunyt Nebrasina (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: Aurisina, Olaszország) mellett 1916. február 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1579/1917 sz. alatt.
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Piukovics Tamás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. szeptember 
4-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lukács, anyja Tumbász Katalin. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett Baranie (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) mellett 
1915. szeptember 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1608/1918 
sz. alatt.

Pivarcsek István népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. augusz-
tus 19-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Görög Teréz. 
R.   k. vallású, munkás. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, 
Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 16-a és 18-a között vívott harcokban. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 710. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2453/1915 sz. alatt.

Pivarcsek Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. július 22-
én (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Görög Teréz. R.   k. 
vallású, gyári munkás. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1916. július 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 828/1918 sz. alatt.

Plancsik István szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves (szül. 1887-ben), 
apja Máté, anyja Horacsek Anna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1314/1918 sz. alatt.

Plantics István szakaszvezető a cs. és kir. 16. gyalogezredben. 27 éves, apja István, anyja 
Krszletovics Borbála. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai katonai kórházban 
harctéren szerzett betegség – hastífusz – következtében 1915. február 9-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2219/1915 sz. alatt.

Pokol Aurél hadapród a cs. és kir. 31. gyalogezredben. 23 éves. Gkat. vallású. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1915. április 23-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 675/1916 sz. alatt.

Pokora Balázs őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. február 
3-án (26 éves) Bajmokon, apja Gergely, anyja Godárev Krisztina. R.   k. vallású. Elesett 
Fundul Moldavi (Bukovina – orosz hadszíntér) mellett 1916. július 8-án. Bejegyezve 
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a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1061. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1224/1917 sz. alatt.

Pokornics Balázs népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. január 
24-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Rozsumberszki 
Rozál. R.   k. vallású, szőlőmunkás. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 
4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 244/1918 sz. alatt.

Pokornics Lukács gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. október 
18-án (25 éves) Bajmokon, apja Gáspár, anyja Anicsics Katalin. R.   k. vallású, földmű-
ves. Elhunyt Bécsben (ma: Ausztria) 1915. június 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2252/1917 sz. alatt.

Polacsek Károly gyalogos a cs.-kir. 8. Landwehr-gyalogezredben. 23 éves. R.   k. vallású, 
napszámos, Krytin községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1915. április 
7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 429/1916 sz. alatt.

Polder József népfelkelő a cs. és kir. 31. gyalogezredben. 21 éves. Szabó. Elhunyt 
Szabadkán 1916. április 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1014/1917 sz. alatt.

Polling János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja Péter, anyja 
Demeter Teréz. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a szerb hadszín-
téren 1914. december 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1941/1915 sz. alatt.

Polyacsik Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja András, anyja 
Pasztrik Anna. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves, rimakokovai (Gömör-Kishont 
vm., ma: Kokava nad Rimavicou, Szlovákia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – tüdő-
gyulladás következtében – 1918. április 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2027/1918 sz. alatt.

Polyák János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja Szaniszló, anyja 
Juhász Apollónia. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett Cisna Maj-
dan–Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) mellett 1915. március 
13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 961/1917 sz. alatt.
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Polyákovics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. szeptem-
ber 10-én (20 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Antal, anyja Krasnyánszki 
Anna. R.   k. vallású, cserépkályha-készítő, felesége Budincsevics Krisztina. Elesett Jabłonki 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) mellett 1915. március 2-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 962/1917 sz. alatt.

Polyákovics Antal szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. 
január 16-án (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Lovrecz 
Franciska. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott 
harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2449/1915 sz. alatt.

Polyákovics Béla őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. január 1-jén 
(31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Vujkovics Antónia. R.   k. val-
lású, napszámos. Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. 
június 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2251/1917 sz. alatt.

Polyákovics Bódog népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1885. január 
6-án (30 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), anyja Polyákovics Teréz. R.   k. vallású, 
zenész. Elesett a San Martino (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: San Martino 
del Carso, Olaszország) melletti csatatéren – idegen csapattest kötelékében – 1916. 
április 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1597/1918 sz. alatt.

Polyákovics Imre János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. 
február 12-én (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márk, anyja Tumbász 
Krisztina. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Dorogostaj (orosz hadszíntér) melletti 
csatatéren az 1915. szeptember 2-a és 6-a között vívott harcokban.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 453/1916 sz. alatt.

Polyákovics János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves (szül. 1897-
ben), apja Károly, anyja Jusztitanics Veronika. R.   k. vallású, asztalos, bajsai (Bács-Bod-
rog vm., ma: Bajša, Szerbia) illetőségű, nőtlen. Elhunyt Szabadkán 1916. február 4-én 
harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2820. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1662/1916 sz. alatt.
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Polyákovics Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. június 
28-án (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Rókus, anyja Frerencsevics Ce-
cília. R.   k. vallású, kereskedő. Elesett a Nestorowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Neszterivci, Ukrajna) melletti csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1657/1918 sz. alatt.

Polyákovics Kovacsev Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja 
József, anyja Vujkovics Antónia. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett 
Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. június 5-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2255/1917 sz. alatt.

Pópics Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. október 19-én 
(32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Pópics Mária. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csata-
téren 1915. szeptember 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
222/1918 sz. alatt.

Porubcsics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves (szül. 1896-ban), 
apja Ignác, anyja Bacsics Viktória. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
Slobodka (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1916. március 7-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 563/1918 sz. alatt.

Potsch Győző Antal tüzér a cs. és kir. 5. tábori tarackosezredben. 23 éves, apja Antal, 
anyja Zmespor Flóra. R.   k. vallású, szolga, Bodenstadt községi (Morvaország, ma: Potštát, 
Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – merevgörcs következtében – 1916. január 
16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1976/1916 sz. alatt.

Pozsár Péter szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. január 
31-én (43 éves) Péterrévén (Bács-Bodrog vm., ma: Bačko Petrovo Selo, Szerbia), apja 
András, anyja Gödöllői Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – tü-
dővész következtében – 1916. augusztus 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1251/1917 sz. alatt.

Pölhe István népfelkelő a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1878. augusztus 
8-án (35 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Szebenyi Viktória. 
R.   k. vallású, szabadkai lakos. Elesett Szávakölpénynél (Szerém vm., ma: Kupinovo, 
Szerbia) 1914. szeptember 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2040/1914 sz. alatt.
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Pravalek György tizedes a m. kir. 27. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja Iván, anyja 
Katalin. R.   k. vallású, kéményseprő. Elhunyt Szabadkán 1914. december 14-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1889/1917 sz. alatt.

Priscsics Mihály gyalogos a cs. és kir. 48. gyalogezredben. 22 éves, apja Gyula. R.   k. vallá-
sú, kereskedő. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
december 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 468/1916 sz. alatt.

Prock Ferenc vadász a cs. és kir. 21. tábori vadászzászlóaljban. 24 éves. R.   k. vallású, 
földműves, Oberhollabrunn községi (Alsó-Ausztria, ma: Hollabrunn, Ausztria) illető-
ségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1914. december 1-jén.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2251/1915 sz. alatt.

Pucsek Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. május 18-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Dániel, anyja Gruncsics Anna. R.   k. 
vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) mel-
letti csatatéren 1915. május 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1438. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1799/1916 sz. alatt.

Pusin Simon honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. február 3-án 
(28 éves) Szabadkán (szabadkai gkel. plébánia), apja György, anyja Rakics Dorottya. 
Gkel. vallású, mészáros. Elhunyt a loznicai (Szerbia) tartalékkórházban – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. november 25-én. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 425. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1935/1915 sz. alatt.

Rácz Simon András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. novem-
ber 29-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Juhász Anna. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a Slavna (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. január 19-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 949/1918 sz. alatt.

Radák István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. november 
22-én (36 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Béla, anyja Vasúth Teréz. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, Uk-
rajna) melletti csatatéren 1916. március 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2403/1917 sz. alatt.
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Radivojevics Rádó népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 41 éves. Gkel. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán 1918. február 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 416/1919 sz. alatt.

Radonics Iván őrvezető a cs. és kir. 13. vonatosztálynál. 26 éves. R.   k. vallású, napszá-
mos. Elhunyt Szabadkán – mellhártyagyulladás következtében – 1916. július 7-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1273/1916 sz. alatt.

Radutaiu Mózes népfelkelő a m. kir. 23. honvéd gyalogezredben. 38 éves. Gkel. val-
lású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. június 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2142/1917 sz. alatt.

Rajcsics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. május 
18-án (23 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Lázár, anyja Pertics Márta. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Crni Vrh magaslaton (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 1914. 
szeptember 8-a és 10-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1060/1915 sz. alatt.

Rajcsics Balázs gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. február 2-án 
(23 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Péter, anyja Hadnagy Krisztina. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 
1915. augusztus 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 891/1918 
sz. alatt.

Rakics Miklós gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1888. május 8-án 
(25 éves) Szabadkán (sándori gkel. plébánia), apja Sebők, anyja Alka. Gkel. vallású, 
földműves. Elesett a Višegradnál (szerb hadszíntér, ma: Bosznia-Hercegovina) vívott 
harcokban 1914. augusztus 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1110/1915 sz. alatt.

Rapcsók János népfelkelő a cs. és kir. 83. gyalogezredben. 33 éves, apja János, anyja 
Krausz Anna. Ág. hitvallású evang. vallású, pincér. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1916. július 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 30/1918 sz. alatt.

Rapics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. július 19-én (19 
éves) Szabadkán, apja Marián, anyja Csincsák Mária. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) melletti csatatéren – a 
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Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 691/1918 sz. alatt.

Rapics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. április 
8-án (18 éves) Szabadkán, apja János, anyja Vujkovics Lámics Antónia. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, Ukrajna) 
melletti csatatéren 1916. március 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2412/1917 sz. alatt.

Rauski György tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja Iván, anyja Grcsics 
Ilona. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1914. szeptember 16-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 246/1918 sz. alatt.

Regényi Gábor István Ferenc dr. t. hadnagy a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Szü-
letett 1879. augusztus 17-én (34 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Lajos, 
anyja Lichtnekert Gizella. R.   k. vallású, főispáni titkár, nőtlen. Elesett Szávakölpénynél 
(Szerém vm., ma: Kupinovo, Szerbia) 1914. szeptember 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 223/1917 sz. alatt.

Reissensohn János Márton népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1894. 
január 27-én (20 éves) Szabadkán (sándori r. k. plébánia), apja György, anyja Schnei-
der Teréz, felesége Blum Marianna. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Selo (Osztrák 
Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren – a 
3. isonzói csata során – 1915. október 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 838/1918 sz. alatt.

Rekeczki János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. április 30-án 
(24 éves) Magyarkanizsán, apja Szilveszter, anyja Gazdag Rozál. R.   k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 1917. május 3-án.   A   halálesetet 
nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 1636/1917 sz. ügyiratával.   A   szabadkai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 2188/1917 sz. alatt.

Rekeczki Simon népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. július 26-án 
Magyarkanizsán, apja János, anyja Szabó Teréz. R.   k. vallású, kereskedő, nőtlen. Elhunyt 
Szabadkán – tüdővész következtében – 1917. március 22-én. Bejegyezve a cs. és kir. 86. 
gyalogezred 284. sz. halotti anyakönyvébe 694 sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 979/1918 sz. alatt.
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Rencsár Illés honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. május 27-én 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Berényi Viktória. R.   k. 
vallású, felesége Matalovics Julianna. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott 
harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2468/1915 sz. alatt.

Restyik Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. február 
11-én (37 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia, 226/1879), apja Balázs, anyja Horváth 
Ágota. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Stojanov (orosz hadszíntér) körüli csatatéren 
1917. március 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2463/1917 
sz. alatt.

Risányi István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. december 
7-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Szabó Erzsébet. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1917. június 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1079/1918 sz. alatt.

Román János népfelkelő. 20 éves, apja János, anyja Nemes Ilona. Gkat. vallású, föld-
műves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1918. 
január 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1705/1918 sz. alatt.

Romek Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. szeptember 
21-én (34 éves), Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Bojánovics Mária. 
R.   k. vallású. Elhunyt Zavlakában (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) harctéren szerzett be-
tegség – hastífusz – következtében 1914. december 2-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 94. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 446/1917 sz. alatt.

Romek Vince népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. október 
28-án (19 éves) Szabadkán, apja Mihály, anyja Bojanovics Mária. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) melletti csata-
téren 1916. július 15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
1084. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1235/1917 sz. alatt.

Romics Béla szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. július 4-én 
(26 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja János, anyja Kovácsev Mária. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Puzics Matild (házasságkötés: Szabadka, 1911). Elesett a 
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Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. 
június 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 653/1918 sz. alatt.

Romics Márk népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1893. június 1-jén 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gábor, anyja Kuntics Ágota. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, 
Szlovénia) melletti csatatéren – a 4. isonzói csata során – 1915. november 29-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1616/1918 sz. alatt.

Romoda Gergely huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 17 éves, apja György, anyja 
Pelle Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1915. december 5-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1068/1916 sz. alatt.

Ropán János népfelkelő a m. kir. 32. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja Tivadar, anyja 
Pászka Mária. Gkat. vallású, földműves, felsőszőcsi (Szolnok-Doboka vm., ma: Suciu de 
Sus, Románia) illetőségű, felesége Buró Mária. Elhunyt Szabadkán 1915. február 28-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 852/1916 sz. alatt.

Rostás Gergely népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves (szül. 1895-ben). 
R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű, nőtlen. Elhunyt Marburgban (Stájer-
ország, ma: Maribor, Szlovénia) – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. 
június 30-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2394. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1693/1917 sz. alatt.

Rothbart Ábrahám szakaszvezető a m. kir. 22. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja 
József, anyja Hanna. Izr. vallású, kereskedő. Elhunyt Szabadkán – merevgörcs követ-
keztében – 1916. június 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1243/1917 sz. alatt.

Rózsa Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. március 18-
án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Kalmár Rozál. R.   k. 
vallású, üveges. Elesett a Wachlawow (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti 
csatatéren 1914. december 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1488/1915 sz. alatt.

Rózsa Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. február 
12-én (42 éves) Csantavéren, apja Gergely, anyja Fábrik Rozál. R.   k. vallású, napszámos, 
zentagunarasi (ma: Novo Orahovo, Szerbia) illetőségű, felesége Gere Erzsébet (házasság-
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kötés: Zenta, 1897). Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész   – követ-
keztében 1916. július 8-án.   A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 26/1917 
sz. ügyiratával. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2839. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1160/1917 sz. alatt.

Rozsnyik Imre népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja Imre, anyja Te-
leki Erzsébet. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett Krukienice (Galícia 
– orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 21-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2248/1917 sz. alatt.

Rozsumberszki János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. 
december 13-án (18 éves) Szabadkán, apja Miklós, anyja Budincsevics Mária. R.   k. 
vallású, cseléd. Elesett a Burla (Bukovina – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1917. 
október 24-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2429. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1574/1918 sz. alatt.

Rövid Vince népfelkelő a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1883. április 
4-én (31 éves) Zentán, apja András, anyja Szirovica Mária. R.   k. vallású, kerékgyártó. 
Elhunyt Szabadkán – tüdőgyulladás következtében – 1914. október 29-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2038/1914 sz. alatt.

Rudics Gábor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja Antal, anyja 
Kopunovics Julianna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Mitrovicán 
(Szerém vm., ma: Sremska Mitrovica, Szerbia) – harctéren szenvedett sebesülés követ-
keztében – 1914. október 29-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2063. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1117/1917 sz. alatt.

Rudics György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves, apja István, anyja 
Róka Erzsébet. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Nestorovcze 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Neszterivci, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. május 
20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 629/1918 sz. alatt.

Rudics István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. december 19-
én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Tamás, anyja Pavlics Mária. R.   k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Siucice (orosz harctér, ma: Lengyelország) melletti 
csatatéren 1914. december 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1121/1915 sz. alatt.
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Rudics Lukács c. őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. október 15-én 
(27 éves) Zentán, apja János, anyja Csépe Julianna. R.   k. vallású, földműves, nőtlen. El-
hunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. 
február 27-én. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 283. sz. halotti anyakönyvébe (50. 
fol. 149. sz.).   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2310/1915 sz. alatt.

Rudics Lukács Lázár népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. decem-
ber 4-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Mamuzsics Erzsébet. 
R.   k. vallású, szabó. Elesett Nestorowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Neszterivci, 
Ukrajna) mellett 1916. augusztus 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 876/1918 sz. alatt.

Rudics Simon huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1882. október 1-jén 
(33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Vukovics Anna. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Wygoda (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1916. június 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 525/1917 sz. alatt.

Rudics Vránics Gergely népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1896. március 9-én (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gábor, anyja Tumbász 
Koleta. R.   k. vallású. Elhunyt Czernowitz (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Csernyivci, 
Ukrajna) mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. március 10-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2060/1916 sz. alatt.

Rudics Vránics Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
március 29-én (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Rudics Vránics Viktó-
ria. R.   k. vallású, földműves, felesége Schild Jusztina (házasságkötés: Szabadka, 1910). 
Elhunyt Baligrodban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Baligród, Lengyelország) – harc-
téren szerzett betegség következtében – 1915. május 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2245/1917 sz. alatt.

Rudinszki Vince honvéd a m. kir. 7. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja István, anyja 
Balázsevics Mária. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett Sanownál (Galícia – orosz 
hadszíntér) 1914. szeptember 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
201/1915 sz. alatt.

Rukavina Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1877. október 
1-jén (38 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Vujevics Lúcia. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 
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– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. június 13-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1644/1918 sz. alatt.

Ruszki Péter István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. no-
vem ber 30-án (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Ruszki Sarolta. R.   k. 
vallású, géplakatos. Elhunyt Orlón (Sáros vm., ma: Orlov, Szlovákia) 1914. december 
13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 548/1915 sz. alatt.

Ruszki Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja Lázár, anyja 
Ognyanov Paula. R.   k. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű. Elhunyt Lokovecben 
(Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) 1917. október 9-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 196/1919 sz. alatt.

Ruszmir Vitályos népfelkelő a m. kir. 7. gyalogezredben. 36 éves. Gkat. vallású, földmű-
ves, delibláti (Temes vm., ma: Deliblato, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1915. 
május 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 541/1916 sz. alatt.

Saár Sándor népfelkelő a cs. és kir. 39. gyalogezredben. 31 éves, apja Mór, anyja Zelnika 
Janka. Izr. vallású, üzemvezető. Elhunyt Szabadkán 1916. november 15-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 704/1918 sz. alatt.

Sábics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. február 3-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Ernő, anyja Báics Krisztina. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, 
Ukrajna) mellett 1915. június 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2244/1917 sz. alatt.

Sáfrán András népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1892. november 
30-án (23 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Károly, anyja Mészáros Rozál. 
R.   k. vallású. Elesett Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, 
Szlovénia) mellett – a 3. isonzói csata során – 1915. október 25-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1690/1918 sz. alatt.

Sajtos István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. április 27-
én (35 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Szabó Julianna. R.   k. 
vallású, felesége Miklenovics Irén. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. május 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. 
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honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1447. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1801/1916 sz. alatt.

Samarics István népfelkelő a m. kir. 28. honvéd gyalogezredben. 41 éves. Gkel. vallású, 
földműves, Kozarac községi (Bosznia, ma: Bosznia-Hercegovina) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán 1914. november 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
516/1916 sz. alatt.

Sambolok József népfelkelő a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Ivan, 
anyja Carovski Anka. R.   k. vallású, földműves, zágrábi (Zágráb vm., ma: Zagreb, Horvát-
ország) illetőségű, felesége Dorolics Katalin. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1914. október 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 274/1916 sz. alatt.

Samu Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja Mihály, anyja Ballai 
Anna. R.   k. vallású, földműves, temerini (Bács-Bodrog vm., ma: Temerin, Szerbia) il-
letőségű, felesége Véghi Mária. Elhunyt Szabadkán 1914. november 3-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1846/1918 sz. alatt.

Sandro Lázár gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 26 éves, apja Péter, anyja Gicz 
Virág. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tü-
dővész – következtében 1916. március 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1489/1918 sz. alatt.

Santzen Frigyes honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja Henrik, anyja 
Schiff er Katalin. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves, szeghegyi (Bács-Bodrog vm., 
ma: Lovćenac, Szerbia) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1914. decem-
ber 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1413/1915 sz. alatt.

Sárcsevics Bódog népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja István, anyja 
Soksevics Klára. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett Krukienice (Galí-
cia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 19-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2243/1917 sz. alatt.

Sárcsevics Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1896. december 
5-én (20 éves) Szabadkán, apja Jakab, anyja Gyurászevics Veronika. R.   k. vallású, föld-
műves. Elhunyt Podmelecben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) 
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– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. május 20-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1793/1918 sz. alatt.

Sárcsevics János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. június 25-
én Szabadkán (18 éves), apja János, anyja Bénes Mária. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
a Kurowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kurivci, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. 
június 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 565/1918 sz. alatt.

Sárcsevics Jeremiás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja Tamás, anyja 
Sztanovics Marianna. R.   k. vallású, kocsis, szabadkai illetőségű. Elhunyt Zlocsow (Ga-
lícia – orosz hadszíntér ma: Zolicsiv, Ukrajna) mellett – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1917. április 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1799/1918 sz. alatt.

Sárcsevics József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. március 
17-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Tumbász Cecília. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Uk-
rajna) körüli csatatéren 1915. szeptember 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 221/1918 sz. alatt.

Sárcsevics Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. 
február 13-án (22 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja József, anyja Matkovics 
Marcella. R.   k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Rozvadowban (Galícia – orosz 
hadszíntér, ma: Rozvadov, Csehország) 1915. november 27-én harctéren szerzett be-
tegség – hastífusz – következtében. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 3110. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1143/1916 sz. alatt.

Sárcsevics Mihály gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 25 éves, apja Márk, anyja 
Matkovics Anna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Košutnja Stopa 
(szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csatatéren 1914. szeptember 15-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2321/1915 sz. alatt.

Sárcsevics Miklós honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. április 
25-én (27 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Bódog, anyja Sztipics Mária. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Crni Vrh magaslaton (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 



2 7 1

1914. szeptember 8-a és 10-e között vívott harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 814. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1059/1915 sz. alatt.

Sárcsevics Tamás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja Ta-
más, anyja Istvánovics Mária. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán 1917. január 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2080/1917 sz. alatt.

Sartyánszki Nándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. 
szeptember 9-én (20 éves) Zentán, apja Ferenc, anyja Orovecz Rozál. R.   k. vallású, 
géplakatossegéd, nőtlen. Hadba vonult 1916-ban. Elhunyt a szabadkai tartalékkórház-
ban – harctéren szerzett betegség következtében – 1917. január 21-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 972/1918 sz. alatt.

Sasi Imre c. szakaszvezető a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 38 éves, földműves, apja Pál, 
anyja Kiss Erzsébet. Ág. hitvallású evang. vallású, felesége Papp Eszter. Elhunyt Szabadkán 
harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1914. szeptember 18-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2216/1916 sz. alatt.

Schablacher Ferenc gyalogos, tisztiszolga. 24 éves. R.   k. vallású. Vízbe fulladt Palicson 
(Bács-Bodrog vm., ma: Palić, Szerbia) 1914. augusztus 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1329/1914 sz. alatt.

Schafhauser Vencel népfelkelő a cs. és kir. 92. gyalogezredben. 41 éves. Gyári munkás, 
Settenz községi (ma: Teplice része, Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1916. 
február 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2134/1916 sz. alatt.

Schamal Rudolf gyalogos a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 21 éves. R.   k. vallású, mészá-
ros, Schedwitz községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szen-
vedett sebesülés következtében – 1914. szeptember 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2099/1916 sz. alatt.

Schamudovits János népfelkelő a cs. és kir. 32. gyalogezredben. 17 éves, apja János, 
anyja Hofász Anna. R.   k. vallású, gyári munkás. Elhunyt Szabadkán 1916. augusztus 
5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 80/1919 sz. alatt.
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Schaufler Aladár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja Hugó, anyja 
Skiva Mária. R.   k. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 945/1917 sz. alatt.

Schelcz Antal gyalogos a cs. és kir. 72. gyalogezredben. 29 éves. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1914. decem-
ber 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2242/1916 sz. alatt.

Schleicher Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. november 
11-én (34 éves) Szenttamáson (Bács-Bodrog vm., ma: Srbobran, Szerbia), apja Alajos, 
anyja Schmidtmeister Margit. R.   k. vallású, késgyártó, magyarkanizsai illetőségű, felesége 
Juhász Ilona (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1906). Elhunyt a szabadkai tartalékkór-
házban – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. május 11-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1214/1918 sz. alatt.

Schlungszki Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja Antal, 
anyja Luig Anna. R.   k. vallású, kötélverő, dunabökényi (Bács-Bodrog vm., ma: Mla-
denovo, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – vesegyulladás következtében – 1917. 
február 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 405/1918 sz. alatt.

Schmidt Fülöp népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja Fülöp, anyja 
Wolf Margit. Ág. hitvallású evang. vallású, kőműves, bulkeszi (Bács-Bodrog vm., ma: 
Maglić, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – hashártyagyulladás következtében   – 
1917. március 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2469/1917 
sz. alatt.

Schneider Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 43 éves, apja Frigyes, 
anyja Wolf Mária. Ref. vallású, földműves, óverbászi (Bács-Bodrog vm., ma: Vrbas – 
Verbász, Szerbia) illetőségű, nős. Elhunyt Szabadkán – szívbaj következtében – 1916. 
március 12-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2829. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2053/1916 sz. alatt.

Schoblocher Sándor őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. július 
12-én (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Bédics Teréz. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Uk-
rajna) melletti csatatéren 1916. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1606/1918 sz. alatt.
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Schubert Arnold gyalogos a cs. és kir. 92. gyalogezredben. 29 éves. R.   k. vallású, bá-
nyász, Niederkalersdorf községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. no-
vem ber 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1571/1917 sz. alatt.

Schump József népfelkelő a m. kir. 1. népfelkelő gyalogezredben. 36 éves, apja György. 
R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű, felesége Kolbár Anna. Elhunyt Szabadkán 
harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1914. november 7-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1771/1915 sz. alatt.

Schwartz Ignác őrvezető a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 32 éves, apja Sámuel, anyja 
Kaufmann Hanni. Izr. vallású, kereskedő, felesége Braun Róza. Elhunyt Szabadkán 1917. 
január 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1963/1918 sz. alatt.

Sebők Béla gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. április 17-én (23 
éves) Ludason, apja Mátyás, anyja Gedovics Katalin. R.   k. vallású, napszámos. Elesett 
Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kamjanka-Buzka, Ukrajna) mel-
lett 1915. július 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 605/1918 
sz. alatt.

Sebők Dezső Márton János honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
május 15-én (31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Sárcsevics 
Rozál. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott har-
cokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1453. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2440/1915 sz. alatt.

Sebők István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. december 5-én 
(22 éves) Ludason, apja Pál, anyja Varga Apollónia. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a 
Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 
25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 959/1917 sz. alatt.

Sebők János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. december 23-án (30 
éves) Ludason, apja János, anyja Vörös Rozál. R.   k. vallású, földműves, felesége Szekeres 
Etelka (házasságkötés: Horgos, 1909). Elhunyt Briegben (Németország) – harctéren 
szerzett betegség következtében – 1915. január 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1479/1915 sz. alatt.
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Sefcsik István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja Fábián, anyja 
Csóvics Klára. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 1-jén.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 983/1917 sz. alatt.

Senkovics József népfelkelő a cs. és kir. 70. gyalogezredben. 22 éves. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. május 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1191/1918 sz. alatt.

Sevaracz István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 46 éves, apja István, 
anyja Unyi Borbála. R.   k. vallású, cipész, kúlai (Bács-Bodrog vm., ma: Kula, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 
1917. június 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2169/1917 
sz. alatt.

Sevics Péter Mátyás tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. szeptem-
ber 1-jén (39 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Antal, anyja Kovacsev Mária. 
R.   k. vallású. Elhunyt Nabresinában (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: 
Aurisina, Olaszország) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. május 
13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1212/1917 sz. alatt.

Sibalics Lázár népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 45 éves (szül. 1870-ben), apja 
József, anyja Koszity Ilona. Gkel. vallású, kocsis, szabadkai illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szerzett betegség következtében – 1916. október 21-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 892/1918 sz. alatt.

Siflis Gyula szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. április 
4-én (36 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Hornyák Marcella. 
R.   k. vallású, mészáros. Elhunyt Szabadkán 1918. január 25-én.   A   szabadkai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 1167/1918 sz. alatt.

Sigmund Gyula Miklós t. hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
június 26-án (20 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Gyula, anyja Matejk 
Mária. R.   k. vallású. Elesett Drohobicznál (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, 
Ukrajna) az 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 670. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1473/1916 sz. alatt.
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Sigmund Ödön János százados a cs. és kir. repülőosztagban. Született 1891. október 
23-án (27 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Gyula, anyja Matejk Mária. R.   k. 
vallású. Elhunyt Szabadkán – infl uenza következtében – 1918. november 10-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2548/1918 sz. alatt.

Simics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 éves, apja János, anyja Izsevics 
Mária. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz 
hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) melletti csatatéren 1917. július 2-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1735/1918 sz. alatt.

Simics Béla népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. február 25-én (20 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Albert, anyja Sztantics Jozefa. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli 
csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
980/1917 sz. alatt.

Simics Boldizsár népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. január 1-jén 
(32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Taskovics Teréz. R.   k. vallá-
sú, földműves. Elesett a Baranie (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli 
csatatéren 1915. szeptember 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
170/1918 sz. alatt.

Simokovics Gyula Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja 
Máté János, anyja Kollár Teréz. R.   k. vallású, vaskereskedő segéd, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. 
február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 981/1917 sz. alatt.

Simokovics Lázár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. április 8-án 
(26 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Ágoston, anyja Báics Rozál. R.   k. vallású, 
vasúti munkás. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következ-
tében 1916. szeptember 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
977/1918 sz. alatt.

Simon István katona a cs. és kir. 1. vasúti ezredben. 33 éves. R.   k. vallású. Elhunyt 
Szabadkán harctéren szerzett betegség – mocsárláz – következtében 1916. október 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1974/1917 sz. alatt.
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Sinkovacz Ferenc gyalogos a cs.-kir. 27. Landwehr-gyalogezredben. 31 éves. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következté-
ben – 1915. szeptember 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
674/1916 sz. alatt.

Sipos György vadász a cs. és kir. 23. tábori vadászzászlóaljban. 29 éves. Gkat. vallású, 
földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. november 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 457/1915 sz. alatt.

Sipos István honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja Imre, anyja Mol-
nár Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség 
következtében – következtében 1916. április 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1022/1917 és 1497/1917 sz. alatt.

Sipos Pál szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. január 16-
án (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márton, anyja Gubelinyi Erzsébet. 
R.   k. vallású, kőműves. Elesett a Perina-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott 
ütközetben 1914. november 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
550/1915 sz. alatt.

Skudar Jakab népfelkelő a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja György, 
felesége Lisicza Ilona. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenve-
dett sebesülés következtében – 1914. november 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 442/1916 sz. alatt.

Skultéti Zoltán Gyula Géza tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1889. december 12-én (25 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Géza, anyja 
Keresztúri Rozál. R.   k. vallású, birtokos. Elesett Cuculowce (Galícia – orosz hadszín-
tér, ma: Viljhivci, Ukrajna) mellett 1915. január 21-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 411. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 796/1916 sz. alatt.

Soksics Gergely népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. március 11-
én (20 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Antal, anyja Kopunovics Bilandzsin 
Mária. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Koszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Korsiliv, Ukrajna)) melletti csatatéren 1916. november 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1683/1918 sz. alatt.



2 7 7

Soksics István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. augusztus 
1-jén (21 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Jeremiás, anyja Vukovics Katalin. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt a zvorniki (Bosznia, ma: Zvornik, Bosznia-Herce-
govina) tartalékkórházban harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1914. 
szeptember 29-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
103. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1054/1915 sz. alatt.

Soksics János József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. február 
7-én (32 éves) Ludason, apja Bódog, anyja Anisics Ágnes. R.   k. vallású, borbély. Elesett 
a Moravci (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csatatéren 1914. november 28-án. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 281. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1561/1915 sz. alatt.

Soksics Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. február 12-én 
(26 éves) Ludason, apja Antal, anyja Kopunovics Matea. R.   k. vallású, felesége Szivics 
Mária. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) mel-
letti csatatéren 1915. május 19-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1454. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1800/1916 sz. alatt.

Soksics Salamon tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. január 3-án 
(30 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Antal, anyja Kopunovics Katalin. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Chyrowban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Hiriv, Ukrajna) 
harctéren szerzett betegség – kolera – következtében 1914. október 26-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1128/1915 sz. alatt.

Solymos Gábor huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 23 éves, apja Gábor, anyja 
Kun Eszter. Ref. vallású, mezőtúri (Pest vm.) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalék-
kórházban harctéren szerzett betegség – hastífusz – következtében 1915. február 12-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 912/1915 sz. alatt.

Somogyi Géza népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. október 
25-én (18 éves) Ludason, apja József, anyja Szarapka Etelka. R.   k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt Szabadkán – tüdőgyulladás következtében – 1916. január 31-én. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2818. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1664/1916 sz. alatt.
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Somogyi István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. március 21-
én (18 éves) Ludason, apja Mihály, anyja Ürmös Rozál. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
a Mogila (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1917. május 1-jén.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1086/1918 sz. alatt.

Somoskövi István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves (szül. 1884-ben), 
apja József, anyja Lajdi Mária. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, Ukrajna) mellett – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. július 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 851/1918 sz. alatt.

Sorcsa Gáspár népfelkelő m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Ferenc, 
anyja Borbála. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1914. október 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 385/1916 sz. alatt.

Sors András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. szeptember 
24-én (18 éves) Ludason, apja Ferenc, anyja Temesvári Mária. R.   k. vallású, napszámos. 
Elesett Burla (Bukovina – orosz hadszíntér) mellett 1917. augusztus 18-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1825. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1812/1918 sz. alatt.

Sors Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. május 14-én 
(26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Sebők Rozál. R.   k. vallású, 
bácsszőlősi (Csongrád vm., ma: Bački Vinogradi, Szerbia) illetőségű. Elesett Drohobicz 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) mellett 1915. május 20-án. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 685. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 460/1916 sz. alatt.

Sovrek Miklós népfelkelő a cs. és kir. 31. gyalogezredben. 36 éves. Gkel. vallású, föld-
műves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1918. 
április 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 275/1919 sz. alatt.

Sőregi András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. október 17-én 
(28 éves) Ludason, apja Mihály, anyja Takács Brigitta. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 
St. Danielben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Štanjel, Szlovénia) 1915. 
szeptember 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2199/1917 
sz. alatt.
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Sörös Imre népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves (szül. 1895-ben), apja 
Imre, anyja Rambola Anna. R.   k. vallású, tompai (Bács-Bodrog vm.) illetőségű, felesége 
Julianna. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) 
melletti csatatéren 1916. augusztus 28-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 1040. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1592/1917 sz. alatt.

Sörös István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. április 5-én 
(18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Korhecz Éva. R.   k. vallású, 
nőtlen. Elhunyt Krakkóban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. szeptember 1-jén. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 3053. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1221/1917 sz. alatt.

Srom János népfelkelő cs. és kir. 91. gyalogezredben. 44 éves. R.   k. vallású, pék, Wall 
Birken községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1918. január 25-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2029/1918 sz. alatt.

Stangl Vencel gyalogos a cs. és kir. 11. gyalogezredben. 30 éves. R.   k. vallású, napszámos, 
Eisenstein községi (Csehország, ma: Železná Ruda, Csehország) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán 1914. október 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
446/1917 sz. alatt.

Stastny József népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 29 éves. Bábkészítő, Kover 
községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tü-
dővész – következtében 1917. február 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1411/1918 sz. alatt.

Stefkó József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1878. február 24-én 
(36 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Károly, anyja Bok Mária. R.   k. vallású, 
napszámos, felesége Katalin. Elesett a Radzwilov (orosz hadszíntér) melletti csatatéren 
1915. augusztus 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 530/1918 
sz. alatt.

Steininger László c. tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves, apja József. 
R.   k. vallású, géplakatos, bácskossuthfalvai (Bács-Bodrog vm., ma: Stara Moravica, Szer-
bia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. október 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 387/1916 sz. alatt.
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Stengel Mihály gyalogos a cs.-kir. 7. Landwehr-gyalogezredben. 42 éves. R.   k. vallású, 
gyári munkás, Althülten községi (Csehország) illetőségű, apja József, anyja Katalin. 
Elhunyt Szabadkán 1916. január 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 992/1916 sz. alatt.

Stepanek Béla gyalogos a cs. és kir. 11. gyalogezredben. 26 éves. R.   k. vallású, kőműves, 
Zablati községi (Csehország, ma: Záblatí, Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
1914. szeptember 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 452/1917 
szám alatt.

Stimer János népfelkelő a m. kir. 31. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja Mihály, 
anyja Baralovics Julianna. R.   k. vallású, napszámos, felesége Horváth Jolán. Elhunyt 
Szabadkán 1917. október 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1399/1918 sz. alatt.

Strahonja István őrvezető m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja György, 
anyja Róza. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. október 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 383/1916 sz. alatt.

Striczki István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja István, 
anyja Malina Anna. R.   k. vallású, szíjgyártó segéd. Elhunyt Szabadkán 1916. augusztus 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1389/1917 sz. alatt.

Strobl József népfelkelő a cs. és kir. 91. gyalogezredben. 24 éves, apja József, anyja 
Novak Katalin. R.   k. vallású, kőműves, Gr. Zdekan községi (Csehország) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán 1916. szeptember 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1554/1918 sz. alatt.

Ströber Vencel gyalogos a cs.-kir. 6. Landwehr-gyalogezredben. 26 éves. R.   k. vallású, 
mezőgazdász, Milles községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 608/1916 sz. alatt.

Subiksz Antal népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves. R.   k. vallású, szabó, 
szabadkai illetőségű. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, 
Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2470/1915 sz. alatt.
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Sudló Alajos gyalogos a cs.-kir. 28. Landwehr-gyalogezredben. 31 éves. R.   k. vallású, 
kőműves, Zaltsah községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – agyhártya-
gyulladás következtében – 1915. február 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 621/1916 sz. alatt.

Szabó Béla népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. április 2-án 
Zentán (41 éves), apja István, anyja Schwartz Teréz. R.   k. vallású, szabó, felesége Földi 
Mária (házasságkötés: Zenta, 1901). Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren 
szerzett betegség következtében – 1916. január 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1251/1918 sz. alatt.

Szabó István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. november 
10-én (43 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Kratochvil Anna. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1918. február 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1564/1918 sz. alatt.

Szabó János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. február 3-án (31 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Engelik Teréz. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Liskóban (Galícia – orosz hadszíntér) – kolera következtében – 1914. 
október 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1114/1915 sz. alatt.

Szabó János népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1881. április 30-án 
(34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Boldizsár, anyja Horváth Mária. R.   k. 
vallású, napszámos, felesége Baricz Borbála (házasságkötés: Budapest, 1913). Elesett a 
Monte San Gabrielén (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntértér, ma: Olaszország) 
vívott harcokban – a 6. isonzói csata során – 1916. augusztus 12-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1679/1918 sz. alatt.

Szabó János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. június 4-én 
(18 éves) Szabadkán, apja Miklós, anyja Donoszolovics Ottília. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Doberdó-fennsíkon (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszország) 
az 1916. május 15-e és május 31-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1068/1917 sz. alatt.

Szabó János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. december 
14-én (42 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Lukács Rozál. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Burla (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Románia) körüli 
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csatatéren 1917. november 1-jén. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2441. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1572/1918 sz. alatt.

Szabó József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. január 7-én (22 
éves) Magyarkanizsán, apja Balázs, anyja Berecz Piroska. R.   k. vallású, nőtlen. Elhunyt a 
szabadkai kórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. november 
6-án, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok Plébánia 
halotti anyakönyvébe 354/1915 sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1257/1918 sz. alatt.

Szabó József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. február 26-án 
(20 éves) Ludason, apja Márk, anyja Berkes Anna. R.   k. vallású, napszámos. Elesett 
Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. június 
9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2242/1917 sz. alatt.

Szabó Mihály hadapród a cs. és kir. 50. gyalogezredben. 19 éves, apja József. Ref. vallású, 
szabadkai illetőségű. Elesett a Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. január 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2152/1916 sz. alatt.

Szabó Miklós népfelkelő a m. kir. 12. honvéd gyalogezredben. 35 éves, apja György, anyja 
Márk Piroska. R.   k. vallású, földműves, felesége Belba Mária. Elhunyt Szabadkán 1918. 
február 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 414/1919 sz. alatt.

Szabó Péter népfelkelő m. kir. 4. népfelkelő gyalogezredben. 35 éves, apja Gábor, anyja 
Györgyi Katalin. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves, orosházi (Békés vm.) illetőségű. 
Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1914. október 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2393/1915 sz. alatt.

Szabó Balogh István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
augusztus 12-én (41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Gömöri 
Viktória. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: 
Cârlibaba, Románia) melletti csatatéren 1916. augusztus 14-én. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1036. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1619/1917 sz. alatt.
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Szabó Batancs György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
március 26-án (25 éves) Ludason, apja István, anyja Vukman Simokov Erzsébet. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Jaworov (orosz hadszíntér, ma: Javorov, Ukrajna) melletti 
csatatéren 1914. november 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1111/1915 sz. alatt.

Szabó Batancs István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
május 24-én (32 éves) Ludason, apja Gergely, anyja Farkas Anna. R.   k. vallású, cseléd. 
Elhunyt Zvornikban (szerb hadszíntér, ma: Bosznia-Hercegovina) harctéren szerzett 
betegség – vérhas – következtében 1914. november 16-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 85. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2385/1917 sz. alatt.

Szabó Batancs József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. április 
22-én (26 éves) Ludason, apja Mihály, anyja Bartha Etel. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
a Baranie (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti csatatéren 1915. szeptember 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 532/1918 sz. alatt.

Szabó Czibolya János népfelkelő a cs. és kir. 82. gyalogezredben. Született 1895. jú-
nius 14-én (19 éves) Ludason, apja Antal, anyja Újvári Verona. R.   k. vallású, napszámos. 
Elesett a Pelza (orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. szeptember 4-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1021/1917 sz. alatt.

Szabó Hangya Illés őrmester a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1889. 
június 7-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Berényi Etelka. 
R.   k. vallású, kocsigyártó. Elesett a Sapanow (orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1916. 
június 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1058/1917 sz. alatt.

Szakács Mózes népfelkelő a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 18 éves, apja Péter, anyja 
Nyakita Karolina. Földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. február 7-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1197/1918 sz. alatt.

Szalai Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. május 30-án 
(20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Szabó Rozál. R.   k. vallású, 
napszámos, felesége Mészáros Teréz. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz harctér, ma: 
Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 960/1917 sz. alatt.
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Szalai Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. január 
21-én (19 éves) Ludason, apja Mihály, anyja Lőrincz Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt az orosz hadszíntéren 1916. július 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2153/1917 sz. alatt.

Szalma Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves (szül. 1885-ben), apja 
Mátyás, anyja Koncz Veronika. R.   k. vallású, földműves, kishegyesi (Bács-Bodrog vm., 
ma: Mali Iđoš, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1916. október 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1215/1918 sz. alatt.

Szalma János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. június 22-én (23 
éves) Ludason, anyja Szalma Rozál. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. 
június 27-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 811/1918 sz. alatt.

Szalma Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. június 
18-án (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Szalma Éva. R.   k. vallású, napszá-
mos. Elesett a Tatarka Rebencsik (Bukovina – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1916. 
szeptember 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
1245. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2143/1917 sz. alatt.

Szántai Mátyás tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. január 
8-án (34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Imre, anyja Csajkás Julianna. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Pozsegán (Pozsega vm., ma: Požega, Horvátország) 1916. 
január 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 204/1919 sz. alatt.

Szárics Béla tüzér a m. kir. 20. honvéd tábori tarackosezredben. Született 1898. már-
cius 24-én (18 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Miklós, anyja Milánkovics 
Antónia. R.   k. vallású, kőműves. Elesett a Monte San Gabrielén (Osztrák Tengermellék 
– olasz hadszíntér, ma: Olaszország) vívott harcokban 1917. október 27-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1452/1918 sz. alatt.

Szárics Bódog népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. november 25-
én (34 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Antal, anyja Milkovics Katalin. R.   k. 
vallású, napszámos, felesége Gabrics Erzsébet. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz had-
színtér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. 
június 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 809/1918 sz. alatt.
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Szárics Dániel népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. február 
21-én (36 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Bódog, anyja Trojákovics Ka-
talin. R.   k. vallású, városi rendőr. Elhunyt Podgorina (orosz hadszíntér) mellett 1916. 
június 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1165/1917 sz. alatt.

Szarvas Menyhért népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1870. január 
3-án (46 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Tóth Julianna. R.   k. 
vallású, vasúti hivatalnok. Elhunyt Meljinében (Dalmácia, ma: Horvátország) – harctéren 
szerzett betegség következtében – 1917. augusztus 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1294/1918 sz. alatt.

Szatmári János őrvezető a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Antal, 
anyja Pintér Mária. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Eloliban 
(Olaszország) – olasz hadifogságban – 1918. július 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2342/1918 sz. alatt.

Szatmári Vince népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. február 6-án 
(20 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Molnár Verona. R.   k. 
vallású, szabó. Elhunyt Biola Kostanka (Galícia – orosz hadszíntér) mellett – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1915. július 3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 701/1918 sz. alatt.

Szauer Ferenc népfelkelő a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja József, 
anyja Mong Erzsébet. R.   k. vallású, szolga. Elhunyt Szabadkán 1914. november 11-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1819/1915 sz. alatt.

Szaulics Balázs gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. február 2-án 
(23 éves) Bajmokon, apja Marián, anyja Ábrahám Mária. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. október 
29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1284/1918 sz. alatt.

Szaulics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 40 éves (szül. 1873-ban), 
apja Antal, anyja Poloczkai Anna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Nestorowce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Neszterivci, Ukrajna) melletti csatatéren 
1916. június 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1658/1918 
sz. alatt.
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Szaulics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 47 éves, apja Szilveszter, 
anyja Lokotics Teréz. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1918. június 19-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 206/1919 sz. alatt.

Szaulics János szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. június 
7-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Kiss Kovács Teréz. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, 
Ukrajna) körüli csatatéren – rohamcsapat tagjaként – 1917. január 18-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 947/1918 sz. alatt.

Szaulics Mihály tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves (szül. 1891-ben), apja 
Antal, anyja Potocskár Anna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, Ukrajna) mellett – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. május 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 549/1918 sz. alatt.

Szebenyi Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. június 7-én 
(32 éves) Szabadkán (sándori r. k. plébánia), apja Márton, anyja Kongó Cs. Katalin. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 1914. december 
10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 549/1915 sz. alatt.

Szebenyi József népfelkelő m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. március 
17-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Csajkás Roza. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett Drohobicznál (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, 
Ukrajna) az 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 2471/1915 sz. alatt.

Szedlák Gábor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. október 
10-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Vlaovics Katalin. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett Polonice (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. 
június 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2241/1917 sz. alatt.

Szegedincsev Tivadar népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1869. szeptember 26-án (48 éves) Szabadkán (szabadkai gkel. plébánia), apja Emil, 
anyja Matics Szófi a. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1917. április 9-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2875. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2471/1917 sz. alatt.
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Szekeres Gergely gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. március 
5-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Szaulics Mária. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 803/1918 sz. alatt.

Szekulics Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. július 18-
án (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Margetin Rozál. R.   k. 
vallású, napszámos, felesége Kiss Mária. Elesett a Bukowina (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 696/1918 sz. alatt.

Szekulics Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. július 
16-án (27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Pető Margit. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Uk-
rajna) melletti csatatéren 1915. május 18-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 655. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
452/1916 sz. alatt.

Szekulics Szaniszló Miklós őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
november 12-én (26 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja István, anyja Visnyik 
Teréz. R.   k. vallású, földműves. Elesett Tarnów (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1916. 
március 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 237/1918 sz. alatt.

Szél Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. június 11-én (20 
éves) Ludason, apja Ferenc, anyja Oldal Ilona. R.   k. vallású, napszámos. Elesett Pnikut 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 1915. június 5-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2240/1917 sz. alatt.

Szél Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. július 24-én (22 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Szalai Veronika. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukraj-
na) mellett 1915. június 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2222/1917 sz. alatt.

Szendi János szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. április 
29-én (23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Bódog, anyja Takács Rozál. R.   k. 
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vallású, lakatos. Elhunyt 1915. április 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 808/1916 sz. alatt.

Szendi József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. február 
26-án (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Pollák Etelka. R.   k. 
vallású, munkás, felesége Tóth Erzsébet (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elhunyt 
Nizniow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Nizsniv, Ukrajna) mellett – harctéren szen-
vedett sebesülés következtében – 1916. június 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 250/1917, 1078/1917 és 1121/1917 sz. alatt.

Szente János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Antal, anyja 
Berbatovics Katalin. R.   k. vallású, napszámos, tavankúti (Bács-Bodrog vm., ma: Donji 
Tavankut, Szerbia) illetőségű. Elesett a Jasiowiec (Galícia – orosz hadszíntér) melletti 
csatatéren 1915. január 31-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anya-
könyvébe 788. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1942/1915 
sz. alatt.

Szerencse Dániel tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. július 11-
én (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Kovács Julianna. R.   k. 
vallású, napszámos, felesége Harkai Erzsébet (házasságkötés: Szabadka, 1911). Elesett 
a Sarnow (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1915. szeptember 3-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 837/1918 sz. alatt.

Szerencse János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. június 
19-én (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Nyári Rozál. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1916. június 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 802/1918 sz. alatt.

Szerencse János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja János, anyja 
Nagyhegyesi Rozál. R.   k. vallású, kőműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Belgrádban 
(Szerbia) – szerb hadifogságban – 1915. március 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2587/1918 sz. alatt.

Szetákovics József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja Mihály, 
anyja Kollár Erzsébet. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Buttlában 
(Galícia – orosz hadszíntér) 1915. február 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1945/1915 sz. alatt.
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Szetfanov Ernő népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves, apja Milos, anyja 
Karanov Mileva. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett be-
tegség következtében – 1915. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1258/1918 sz. alatt.

Szigeti Ferenc őrvezető a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja József, anyja 
Mony Erzsébet. R.   k. vallású, lovasberényi (Fejér vm.) illetőségű, felesége Szőke Julian-
na. Elhunyt Szabadkán 1914. november 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1201/1917 sz. alatt.

Szilágyi György utász a cs. és kir. 4. utászzászlóaljban. Született 1888. április 2-án (26 
éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), anyja Szilágyi Rozál. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Zsupanjában (Szerém vm., ma: Županja, Horvátország) 1915. január 26-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2256/1915 sz. alatt.

Szilágyi Prokop népfelkelő a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 44 éves, apja Péter, anyja 
Csortyin Anna. Napszámos, felesége Peres Mária. Elhunyt Szabadkán 1916. május 
3-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1526/1918 sz. alatt.

Szilágyi Sándor népfelkelő a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 21 éves, apja Sándor, anyja 
Molnár Julianna. Földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. február 1-jén.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1195/1918 sz. alatt.

Szilvási József tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. január 16-
án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Lengyel Erzsébet. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Burla (Bukovina – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1917. 
október 18-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2427. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1573/1918 sz. alatt.

Színes Balázs huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1889. február 2-án (25 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Kristóf, anyja Vojnics Tunics Magdolna. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett Zawonicnál (orosz hadszíntér) 1915. augusztus 14-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1545/1916 sz. alatt.

Színes Jenő népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. szeptember 27-én 
(32 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Miklós, anyja Martinkovics Magdolna. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Bécsben, a IX. kerületi hadikórházban – harctéren 
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szenvedett sebesülés következtében – 1916. április 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1295/1918 sz. alatt.

Színes Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. október 
2-án (31 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Gergely, anyja Létics Ágota. 
R.   k. vallású, borbély. Elesett a Moravci (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csa-
tatéren 1914. november 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1560/1915 sz. alatt.

Sziráki Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. január 14-én (28 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Mihály, anyja Majsztorovics Rozál. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Uk-
rajna) melletti csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 663/1918 sz. alatt.

Szirbu Szilárd honvéd a m. kir. 7. honvéd gyalogezredben. 28 éves, apja János, anyja 
Tira. Gkel. vallású. Elhunyt 1914. szeptember 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2037/1914 sz. alatt.

Szitarics Bódog hajtótüzér a cs. és kir. 4. tábori tarackosezredben. 25 éves, apja Ma-
rian, anyja Tokodi Katalin. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt a 
novoradomszki (orosz hadszíntér) tartalékkórházban 1915. január 17-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 276/1916 sz. alatt.

Szivacski Tivadar népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves. R.   k. vallású, 
földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Pogoreli (orosz hadszíntér) melletti csatatéren 
1915. szeptember 15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
999. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1147/1916 sz. alatt.

Szivics Alajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. október 29-én 
(33 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Gergely, anyja Neorcsics Anasztázia. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. június 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 665/1918 sz. alatt.

Szivics István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja Máté, anyja 
Vukovics Anna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Lembergben 
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(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés követ-
keztében – 1916. június 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1645/1918 sz. alatt.

Szivics Tamás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. április 9-én 
(28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lukács, anyja Polyákovics Cecília. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Irsai Teréz (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elesett a Slavna 
(Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1916. szeptember 2-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 858/1918 sz. alatt.

Szkenderovics Alajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
december 16-án (42 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Máté, anyja Vukovics 
Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Kolenec (Osztrák Tengermellék – olasz 
hadszíntér) mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. szeptem-
ber 22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2392. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1177/1918 sz. alatt.

Szkenderovics Antal c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
április 12-én (30 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja János, anyja Ivics Eszter. 
R.   k. vallású, földműves, felesége Jokovics Klára (házasságkötés: Szabadka, 1914). El-
esett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. 
február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 955/1917 sz. alatt.

Szkenderovics Antal c. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
szeptember 16-án (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia) Plébánia, apja Márk, anyja 
Hadnagy Mária. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Siucice (orosz hadszíntér, ma: Len-
gyelország) melletti csatatéren 1914. december 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1120/1915 sz. alatt.

Szkenderovics Antal tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves (szül. 1887-
ben), apja Ferenc, anyja Pertics Rozál. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elhunyt Brody (Galícia – orosz hadszíntér) mellett – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1915. október 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 680/1918 sz. alatt.

Szkenderovics János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. novem-
ber 16-án (26 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lázár, anyja Jakocsevics Katalin. 
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R.   k. vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, 
Ukrajna) melletti csatatéren 1916. szeptember 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 652/1918 sz. alatt.

Szkenderovics Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. 
szeptember 17-én (18 éves) Szabadkán, apja Jeremiás, anyja Csernyákovics Rozál. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) körüli 
csatatéren 1915. szeptember 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
812/1918 sz. alatt.

Szkenderovics Mihály őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. 
május 2-án (37 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Márk, anyja Piukovics Má-
ria. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Albániában 1916. július 3-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1627/1917 sz. alatt.

Szkenderovics Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves (szül. 1895-
ben), apja Márk, anyja Hadnagy Mária. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) melletti csata-
téren 1916. szeptember 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
623/1918 sz. alatt.

Szkenderovics Vince gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 25 éves, apja Antal, 
anyja Miljanszki Mária. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Jagodnja 
(szerb hadszíntér, ma: Szerbia) melletti csatatéren 1914. szeptember 21-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2322/1915 sz. alatt.

Szlezák István huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1893. december 12-én 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Miklós, anyja Iverek Mária. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Wygora (orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. szeptember 
9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1407/1917 sz. alatt.

Szlezák József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. március 
30-án (31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Dávid, anyja Pokrics Amália. 
R.   k. vallású, napszámos. Elesett Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, 
Románia) mellett 1916. október 31-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred ha-
lotti anyakönyvébe 1218. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2145/1917 sz. alatt.
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Szloboda József gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1895. február 
25-év (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Bódi Rozál. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt Belováron (Belovár-Kőrös vm., ma: Bjelovar, Horvátország) 
–   harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. október 14-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1634/1918 sz. alatt.

Szloboda Simon gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. október 25-
én (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Takács Margit. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 
harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. július 9-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2215/1917 sz. alatt.

Szomora Mihály huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 20 éves, apja Pál, anyja Valisch 
Anna. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1914. október 
8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 438/1916 sz. alatt.

Szorádi Kálmán József tüzér a m. kir. 16. honvéd tábori tüzérezredben. 24 éves, apja 
János, anyja Horváth Mária. R.   k. vallású, vonatfűtő, felesége Gyenes Margit. Elhunyt 
Szabadkán – agyhártyagyulladás következtében – 1918. január 2-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1711/1918 sz. alatt.

Szöllősy Gergely tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja József, anyja 
Anna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. május 10-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 709/1918 sz. alatt.

Sztanik Dániel tizedes a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1891. szeptember 20-
án (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Zsigmond Anna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt Podbrdo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: 
Szlovénia) mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – az 1916. október 
28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1427/1918 sz. alatt.

Sztanik Miklós honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. november 
18-án (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Simon, anyja Kiss Erzsébet. R.   k. 
vallású, felesége Torma Marcella. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 19-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 459. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 501/1916 sz. alatt.



2 9 4

Sztankovics Béla honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja Gergely, 
anyja Bagó Veronika. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett Rarancze 
(Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, Ukrajna) mellett az 1916. január 11-e és 
19-e között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2430/1917 sz. alatt.

Sztanóczki István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves (szül. 1887-ben), 
apja Mihály, anyja Mihály Etelka. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Laibachban (Krajna, ma: Ljubljana, Szlovénia) harctéren szerzett betegség – tífusz – 
következtében 1916. szeptember 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1047/1918 sz. alatt.

Sztantics Ádám gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. március 
10-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Kálmán, anyja Sztantics Paulina. 
R.   k. vallású, szabó. Elhunyt Gurkfeldben (Krajna, ma: Krško, Szlovénia) – vérmérgezés 
következtében – 1915. október 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1008/1917 sz. alatt.

Sztantics Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. április 28-án 
(33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Miklós, anyja Ifk ovics Julianna. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Uk-
rajna) melletti csatatéren 1916. október 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 648/1918 sz. alatt.

Sztantics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. június 10-
én (29 éves) Bajmokon, apja Fábián, anyja Sztipics Viktória. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csata-
téren 1916. szeptember 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
195/1918 sz. alatt.

Sztantics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves, apja János. 
R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Pogorely (orosz hadszíntér, ma: 
Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1139/1916 sz. alatt.

Sztantics Jakab András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. július 
14-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Vojnics Zelics Teréz. 
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R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – 
következtében 1917. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
968/1918 sz. alatt.

Sztantics Márk népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves (szül. 1889-ben), 
apja Lukács, anyja Péics Tukulyacz Anna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Cholojów (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vuzlove, Ukrajna) melletti csatatéren 
1915. augusztus 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 702/1918 
sz. alatt.

Sztantics Miklós népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. november 
16-án (24 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Pál, anyja Gayer Matild. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Rajtarovice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) mellett 
1915. május 20-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2221/1917 
sz. alatt.

Sztárcsevics Márk huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 27 éves, apja Szilveszter, anyja 
Sztipics Mária. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Laski–Murovane 
(Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1914. október 12-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 437/1916 sz. alatt.

Sztarek Antal Simon gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. októ-
ber 27-én (22 éves) Ludason, apja János, anyja Csákány Julianna. R.   k. vallású, borbély. 
Elhunyt Caslauban (Csehország, ma: Čáslav, Csehország) – harctéren szenvedett se-
besülés következtében – 1914. december 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1112/1915 sz. alatt.

Sztipics Albert népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. október 24-
én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Máté, anyja Bulyovcsics Ilona. R.   k. 
vallású, mészáros. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz harctér, ma: Szeredinci, Ukrajna) 
melletti csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 4-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 662/1918 sz. alatt.

Sztipics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves (szül. 1897-ben), 
apja Péter, anyja Csákány Julianna. R.   k. vallású, kárpitos, szabadkai illetőségű. Elesett 
Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, Ukrajna) melletti csatatéren 1917. 
február 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 992/1918 sz. alatt.
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Sztipics Kálmán népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. február 
19-én (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Mándics Antónia. 
R.   k. vallású, kereskedősegéd. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2219/1917 sz. alatt.

Sztipics Pál őrvezető a cs. és kir. ? árkászzászlóaljban. Született 1896. szeptember 24-
én (20 éves) Szabadkán, apja Károly, anyja Macskovics Teréz. R.   k. vallású, kőműves. 
Elhunyt Reichenbergben (Csehország, ma: Liberec, Csehország) – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1917. augusztus 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 189/1919 sz. alatt.

Sztrahinity Novák népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 49 éves, apja Mik-
lós, anyja Tyeszarov Zorka. Gkel. vallású, földműves, kátyi (Bács-Bodrog vm., ma: Kać, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – mellhártyagyulladás következtében – 1917. 
november 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1557/1918 sz. 
alatt.

Szubakov Vitályos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 40 éves, anyja Popov 
Krisztina. Gkel. vallású, földműves, szenttamási (Bács-Bodrog vm., ma: Srbobran, 
Szerbia) illetőségű, felesége Vuics Katica. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1916. január 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1221/1918 sz. alatt.

Szudarevics Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. június 
1-jén (29 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja István, anyja Petyarics Ilona. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) körüli 
csatatéren 1915. november 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
146/1918 sz. alatt.

Szudarevics Benedek dr. t. hadnagy a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 34 éves, apja 
Bódog, anyja Sztantics Julianna. R.   k. vallású, ügyvéd, szabadkai illetőségű, felesége Vincze 
Erzsébet. Elesett Szávakölpénynél (Szerém vm., ma: Kupinovo, Szerbia) 1914. szeptember 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2039/1914 sz. alatt.

Szudarevics Simon gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves. R.   k. vallású, 
pincér, szabadkai illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szerzett 
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betegség következtében – 1915. március 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2306/1915 sz. alatt.

Szudarevics Szilveszter honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
augusztus 16-án (32 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Balázs, anyja Tumbász 
Antónia. R.   k. vallású, földműves. Elesett a Sianki–Drohobicz (Galícia – orosz hadszín-
tér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 6-a és 14-e között vívott 
harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2021. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2390/1915 sz. alatt.

Szuknovics János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja Ger-
gely, anyja Jakocsevics Mária. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Doberdó-fennsíkon (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszország) vívott 
harcokban 1916. március 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1120/1917 sz. alatt.

Szurodi András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 46 éves, apja György, 
anyja Marcsák Mária. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves, kiszácsi (Bács-Bodrog 
vm., ma: Kisač, Szerbia) illetőségű, felesége Mihály Mara. Elhunyt Szabadkán – hashár-
tyagyulladás következtében – 1916. április 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2450/1917 sz. alatt.

Szuszics Károly népfelkelő a cs. és kir. 23. gyalogezredben. 41 éves, apja Mihály, anyja 
Horváth Julianna. R.   k. vallású, borbély, bajai (Bács-Bodrog vm.) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán 1916. május 19-én v. 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 534/1917 sz. alatt.

Szutorovics Antal c. őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. június 
3-án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lázár, anyja Tumbász Klára. R.   k. 
vallású, földműves, felesége Mikovics Krisztina. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz harctér, 
ma: Jablonka, Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 27-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 982/1917 sz. alatt.

Szuturovics Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
május 6-án (31 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Máté, anyja Brcsics Kosztics 
Mónika. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Zviceiovicze (Galícia – orosz hadszíntér) 
mellett 1916. június 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1225/1917 sz. alatt.
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Szuvajdzsics Domokos gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezredben. 22 éves, apja Emil, 
anyja Szevkics Krisztina. Gkel. vallású, napszámos, ósziváci (Bács-Bodrog vm., ma: 
Sivac, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – 
következtében 1917. július 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1192/1918 sz. alatt.

Szuvajdzsics Tivadar népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. január 
12-én (27 éves) Szabadkán (szabadkai gkel. plébánia), apja Omer, anyja Kosics Emília. 
Gkel. vallású, bérkocsis. Elhunyt Stryjben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Sztrij, Uk-
rajna) – harctéren szerzett betegség következtében – 1916. május 12-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 564/1918 sz. alatt.

Szűcs János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, anyja Szűcs Rozál. R.   k. 
vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett Krukienice (Galícia – orosz hadszín-
tér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. június 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2217/1917 sz. alatt.

Szűcs József őrvezető a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1886. április 3-án 
(27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Fődi Anna. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett Santa Lucia (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Most na 
Soči, Szlovénia) mellett 1915. augusztus 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1289/1918 sz. alatt.

Szvircsev Bogdán népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. szeptember 
19-én (20 éves) Szabadkán, apja Gergely, anyja Nesics Luca. Gkel. vallású, napszámos. 
Elhunyt a prágai (ma: Prága, Csehország) tartalékkórházban harctéren szerzet betegség 
– hastífusz – következtében 1915. február 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2345/1915 sz. alatt.

Takács Ádám népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja Péter, anyja 
Dóczi Rozál. R.   k. vallású, horgosi (Csongrád vm., ma: Horgoš, Szerbia) illetőségű. 
Elesett Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) mellett 1915. 
május 18-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 671. sz. 
alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 450/1916 sz. alatt.

Takács Antal tizedes a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1890. május 23-án (25 
éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Béla, anyja Takács Erzsébet. R.   k. vallású, 
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földműves. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) 
melletti csatatéren 1916. szeptember 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2045/1917 sz. alatt.

Takács Gábor népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 31 éves (szül. 1884-ben), 
apja Jakab, anyja Evetovics Mária. R.   k. vallású, kőműves, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Kostanjevica (Krajna, ma: Miren-Kostanjevica, Szlovénia) melletti csatatéren – idegen 
csapattest kötelékében – 1916. november 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1635/1918 sz. alatt.

Takács István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. augusztus 
7-én (25 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Illés, anyja Sárcsevics Dominika. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – 
következtében 1917. október 26-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2893. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1807/1918 sz. alatt.

Takács Mátyás őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. február 
20-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Pintér Katalin. R.   k. 
vallású, gyári munkás. Elesett a Doberdó-fennsíkon (Osztrák Tengermellék – olasz 
hadszíntér, ma: Olaszország) vívott harcokban 1916. február 22-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1629/1917 sz. alatt.

Takács Menyhért gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. január 3-án 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Kollár Mária. R.   k. vallású, 
napszámos. Elhunyt Laibachban (Krajna, ma: Ljubljana, Szlovénia) harctéren szerzett 
betegség – tífusz – következtében 1915. július 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 2212/1917 sz. alatt.

Takács Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. május 16-án 
(30 éves) Ludason, apja József, anyja Nyers Bakó Veronika. R.   k. vallású, napszámos. 
Elhunyt Wola Cholojowkában (Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett se-
besülés következtében – 1915. szeptember 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1642/1918 sz. alatt.

Takács Vince gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. április 5-én (28 
éves) Ludason, apja Mihály, anyja Bagi Anna. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt a rózsa-
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hegyi (Liptó vm., ma: Ružomberok, Szlovákia) tartalékkórházban – harctéren szerzett 
betegség következtében – 1915. január 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1482/1915 sz. alatt.

Takács Sánta Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
február 16-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Simon, anyja Dorozsmai 
Rozál. R.   k. vallású, asztalos. Elesett a Selz (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) 
melletti csatatéren 1916. március 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1691/1917 sz. alatt.

Takács Sánta Simon népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves (szül. 1890-
ben), apja Simon, anyja Dorozsmai Rozál. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) melletti csata-
téren 1916. szeptember 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
650/1918 sz. alatt.

Tancsik József népfelkelő honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja Pál, 
anyja Gálik Rozál. R.   k. vallású, napszámos, szenttamási (ma: Srbobran, Szerbia) ille-
tőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – tüdőgyulladás következtében – 1915. 
február 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1416/1915 sz. alatt.

Tancsik Márk népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. április 
20-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mihály, anyja Szabó Teréz. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Magura hegynél, Kirlibabától északra (Bukovina – orosz 
harctér, ma: Cârlibaba, Románia) vívott harcokban 1916. augusztus 18-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1352. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1390/1917 sz. alatt. 

Tapác Ernő szakaszvezető a cs. és kir. 38. gyalogezredben. 24 éves, apja Ferenc, anyja 
Hegedűs Erzsébet. R.   k. vallású, földműves, jászszentlászlói (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1914. szeptember 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 70/1916 sz. alatt.

Tapiska István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Gergely, anyja 
Garai Julianna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Perina-magaslatért 
(szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. november 7-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1062/1915 sz. alatt.
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Taskovics András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. november 
29-én (24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Szabó Teréz. R.   k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Szabadkán 1916. május 28-án. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2837. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2094/1916 sz. alatt.

Tatár Kiss Sándor népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 45 éves, apja Mihály, 
anyja Rácz Zsuzsanna. Ref. vallású, földműves, felesége Kiss Eszter. Elhunyt Szabadkán 
harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1918. április 6-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2686/1918 sz. alatt.

Telek István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. augusztus 15-én 
(20 éves) Ludason, apja Lajos, anyja Jenei Erzsébet. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. július 5-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1098/1918 sz. alatt.

Teleki János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. december 18-án 
(29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Rókus, anyja Nagygáspár Etelka. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Bratkow (orosz hadszíntér, ma: Bratków, Lengyelország) 
melletti csatatéren 1914. december 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1486/1915 sz. alatt.

Temesvári Lajos őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Lajos, anyja 
Lakatos Brigitta. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Putar Burza 
(román hadszíntér) körüli csatatéren 1917. augusztus 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1176/1918 sz. alatt.

Temnyák Károly népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. december 
16-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Jakab, anyja Gieszinger Erzsébet. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Kovelben (orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) 1917. március 
17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2465/1917 sz. alatt.

Temunovics Alajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. augusz-
tus 21-én (29 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Lukács, anyja Bulyovcsics 
Katalin. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1917. október 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1418/1918 sz. alatt.
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Temunovics Károly Vince népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895. október 17-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Albert, anyja 
Macskovics Etelka. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Stojanovban (Galícia – orosz had-
színtér) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. június 19-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2238. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1025/1917 sz. alatt.

Tepes Albert népfelkelő a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Mihály, anyja 
Katalin. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. november 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 444/1916 sz. alatt.

Tesics Zenób/Radován népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
december 8-án (42 éves) Szabadkán, apja Miklós, anyja Araczki Éva. Gkel. vallású, bor-
bély. Elhunyt Szabadkán 1918. március 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1970/1918 sz. alatt.

Thaler Péter II. osztályú számvevő altiszt a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 28 éves, apja 
Ferenc, anyja Dvoracsek Anna. R.   k. vallású, tanító, bácsszentiváni (Bács-Bodrog vm., 
ma: Prigrevica, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – vérmérgezés következtében – 
1916. augusztus 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1390/1918 
sz. alatt.

Tikviczki Alajos József szakaszvezető a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1890. 
február 16-án (24 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Imre, anyja Vidákovics 
Krisztina. R.   k. vallású, kereskedő. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszín-
tér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren – a 4. isonzói csata során – 1915. 
november 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 158/1918 sz. 
alatt.

Tikviczki Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. augusztus 
6-án (23 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), anyja Tikviczki Konstancia. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett Burla (Bukovina – orosz hadszíntér) mellett 1917. november 11-én. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2443. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1804/1918 sz. alatt.

Tikviczki Bódog Gergely őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. 
szeptember 18-án (21 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja János, anyja Vojnics 
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Hajdú Erzsébet. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Dorogostaj (orosz hadszíntér) melletti 
csatatéren az 1915. szeptember 2-a és 6-a között vívott harcokban. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 979. és 1003. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 458/1916 sz. alatt.

Tikviczki Kálmán tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. október 
26-án (19 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Imre, anyja Vidákovics Krisztina. 
R.   k. vallású, ács. Elesett a Pruth folyó (orosz hadszíntér) mentén vívott harcokban 1916. 
június 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1563/1918 sz. alatt.

Tikviczki Márk gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. szeptember 
25-én (32 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Boldizsár, anyja Báics Mária. 
R.   k. vallású, földműves, felesége Czurin Katalin. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz 
hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 25-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 755/1917 sz. alatt.

Timár Ferenc honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. október 7-én 
(32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Virág Erzsébet. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Neudorf (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren az 
1915. május 16-a és 18-a között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2456/1915 sz. alatt.

Tinkovics Tamás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. október 
27-én (18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Skribina Anna. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Zalosce Noweban (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Zalizci, 
Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. november 15-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 594/1918 sz. alatt.

Tirzin Ágoston őrmester a cs. és kir. 63. gyalogezredben. 30 éves, apja János, anyja 
Mária. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. október 31-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 266/1918 sz. alatt.

Todácska János népfelkelő a m. kir. 32. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Cifor, 
anyja Piszteleszku Janka. Gkel. vallású, földműves, felesége Mitrofácz Anasztázia. Elhunyt 
Szabadkán 1916. október 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1513/1917 sz. alatt.
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Toma Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves, apja Ferenc, anyja 
Julianna. Ref. vallású, földműves, pirosi (Bács-Bodrog vm., ma: Rumenka, Szerbia) illető-
ségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1917. 
március 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2470/1917 sz. alatt.

Tomics Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja Milovan, anyja 
Kutazov Rozina. Gkel. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett Kolomea (Galícia 
– orosz hadszíntér, ma: Kolomija, Ukrajna) mellett 1915. március 25-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 946/1917 sz. alatt.

Tonkovics János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. decem-
ber 3-án (35 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Bertalan, anyja Péics Gav rán 
Cecília. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt San Danieleben (Osztrák Tengermellék – olasz 
hadszíntér, ma: Štanjel, Szlovénia) 1915. augusztus 1-jén harctéren szerzett betegség –   ko-
lera – következtében. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2278. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1144/1916 sz. alatt.

Tonkovics Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves (szül. 1885-ben), 
apja Antal, anyja Rudinszki Rozál. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Bukowina (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szep-
tember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 697/1918 sz. alatt.

Tonkovics Miklós népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. január 
24-én (18 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Sándor, anyja Szlabopatich 
Ágota. R.   k. vallású, pék. Elhunyt Slawnában (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szlavna, 
Ukrajna) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. április 6-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1288/1918 sz. alatt.

Torma György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1875. április 5-én 
(41 éves) Ludason, apja Simon, anyja Szalma Borbála. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 1917. május 2-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 730/1918 sz. alatt.

Torma Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. január 15-én 
(39 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Fejes Erzsébet. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Üszkübben (Szerbia, ma: Szkopje, Macedónia) 1916. augusztus 27-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1209/1917 sz. alatt.
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Torma Simon népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. november 29-én 
(19 éves) Szabadkán, apja Simon, anyja Cseszkó Margit. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. 
június 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 684/1918 sz. alatt.

Tóth András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. október 27-én 
(25 éves) Ludason, apja János, anyja Berényi Etel. R.   k. vallású. Elesett a Drohobicz (Ga-
lícia – orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 30-án. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 472. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 500/1916 sz. alatt.

Tóth András népfelkelő a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1880. november 
30-án (35 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Kalmár Julianna. 
R.   k. vallású, szabó. Elhunyt Pakrácban (Pozsega vm., ma: Pakrac, Horvátország) 1916. 
február 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1060/1916 sz. alatt.

Tóth Antal őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja András, anyja Kőszegi 
Katalin. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett Rajtarovicze (Galícia – 
orosz hadszíntér) mellett 1915. május 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2206/1917 sz. alatt.

Tóth Elek gyalogos a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 30 éves, apja Imre, anyja Varga 
Teréz. R.   k. vallású, földműves, tésenyi (Baranya vm.) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
–   tüdőgyulladás következtében – 1916. január 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1378/1918 sz. alatt.

Tóth Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 37 éves. R.   k. vallású, gyári mun-
kás. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1915. 
október 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1389/1918 sz. alatt.

Tóth István gyalogos a cs. és kir. 5. gyalogezredben. 23 éves. Gkat. vallású, nyírbaktai 
(Szabolcs vm.) illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – vérhas – 
következtében 1915. január 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
517/1916 sz. alatt.

Tóth János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. november 23-án 
(23 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Faragó Klára. R.   k. vallású, 
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felesége Kopunovics Mária (házasságkötés: Szabadka, 1913). Elesett Hankavágásánál 
(Sáros vm. – orosz hadszíntér, ma: Hankovce, Szlovákia) 1915. január 18-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 445. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 486/1916 sz. alatt.

Tóth Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja Márk, anyja Orcsics 
Anna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Kurowce (Galícia – orosz 
hadszíntér) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 9-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 798/1918 sz. alatt.

Tóth Márton gyalogos/kürtös a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves (szül. 1885-ben), 
apja Márton, anyja Tóbiás Veronika. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. 
Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) – harctéren szen-
vedett sebesülés következtében – 1915. szeptember 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 700/1918 sz. alatt.

Tóth Mihály huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 32 éves. R.   k. vallású, nap-
számos. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1915. április 2-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2041/1915 sz. alatt.

Tóth Mihály népfelkelő a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 36 éves, apja András, anyja 
Hevér Julianna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt a szabadkai tar-
talékkórházban 1915. április 2-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1330/1915 sz. alatt.

Tóth Pál szakaszvezető a cs. és kir. 34. gyalogezredben. Született 1892. január 24-én 
(23 éves) Ludason, apja Ferenc, anyja Ivánkovics Luca. R.   k. vallású, földműves. Elesett a 
Dolje (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) melletti csatatéren 1916. 
június 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1397/1917 sz. alatt.

Tóth Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 17 éves (szül. 1899-ben), 
apja Bálint, anyja Csík Mária. Ág. hitvallású evang. vallású, borbély, bácskossuthfalvai 
(Bács-Bodrog vm., ma: Stara Moravica, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1917. 
május 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 966/1918 sz. alatt.

Tóth Horgosi Menyhért népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja 
István, anyja Veronika. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt 1918. május 2-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2610/1918 sz. alatt.
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Török Pál népfelkelő a cs. és kir. 68. gyalogezredben. 31 éves, anyja Török Borbála. 
R.   k. vallású, szolga. Elhunyt Szabadkán 1917. április 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 240/1919 sz. alatt.

Trenka János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves, apja József, any-
ja Bartus Katalin. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Strettiben 
(Asinara-sziget, Olaszország) – olasz hadifogságban – 1917. február 18-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2473/1917 sz. alatt.

Trieszler Péter őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja Jakab, anyja 
Scholzer Margit. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves, ókéri (Bács Bodrog vm., ma: 
Zmajevo, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – tüdőgyulladás következtében – 1916. 
október 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1594/1917 sz. alatt.

Trutner György népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 17 éves, apja Antal, 
anyja Deszkál Margit. R.   k. vallású, kereskedősegéd. Elhunyt Szabadkán 1917. április 
5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 754/1918 sz. alatt.

Tsutka János gyalogos a cs.-kir. 7. Landwehr-gyalogezredben. 31 éves. R.   k. vallású, 
kőműves, ? községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett 
sebesülés következtében – 1915. január 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 619/1916 sz. alatt.

Tuczics Balázs gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. május 17-én 
(28 éves) Bajmokon, apja Benedek, anyja Mészáros Krisztina. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Lembergben (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) harctéren szerzett 
betegség – vérhas – következtében 1914. december 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2205/1917 sz. alatt.

Tuczics Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 18 éves (szül. 1897-ben), apja 
György, anyja Pletkovics Katalin. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Podmelecben (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. február 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 544/1918 sz. alatt.

Tukwicz Ilko népfelkelő a cs. és kir. 45. gyalogezredben. 20 éves. Lobozew községi 
(Galícia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1915. június 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2131/1916 sz. alatt.
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Tumbász Ádám gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves (szül. 1891-ben), apja 
Benedek, anyja Horváth A. Éva. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Presowce (Galícia – orosz harctér, ma: Zboriv, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. szeptem-
ber 1-jén.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 952/1918 sz. alatt.

Tumbász Albert István gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1891. január 
29-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Jeremiás, anyja Vidákovics Katalin. 
R.   k. vallású, szabó. Elesett a Drina mentén (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. 
október 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2323/1915 sz. alatt.

Tumbász Balázs gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. január 26-
án (19 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja István, anyja Budincsevics Ágnes. 
R.   k. vallású, asztalos. Elesett a Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Kamjanka-Buzka, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. augusztus 13-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 824/1918 sz. alatt.

Tumbász János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves (szül. 1884-ben), apja 
István, anyja Kuczkalod Katalin. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. 
szeptember 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 836/1918 sz. 
alatt.

Tumbász János tizedes a cs. és kir. 13. vonatosztálynál. 27 éves. R.   k. vallású, napszá-
mos. Elhunyt Szabadkán 1917. szeptember 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1275/1918 sz. alatt.

Tumbász Márk népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves (szül. 1876-
ban), apja József, anyja Kopunovics Anna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) mellett 1916. 
augusztus 24-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1343. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1211/1917 sz. alatt.

Tumbász Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. július 
23-án (37 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Dániel, anyja Rudics Ilona. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Calakulban (román hadszíntér) 1917. augusztus 8-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1175/1918 sz. alatt.
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Tumbász Szaniszló gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. február 
21-én (32 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja József, anyja Vukov Katalin. 
R.   k. vallású, mészáros. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – 
következtében 1917. május 31-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
967/1918 sz. alatt.

Tumbász Loketics János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. no-
vember 9-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Szkenderovics 
Katalin. R.   k. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 
–   harctéren szerzett betegség következtében – 1914. szeptember 5-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1141/1915 sz. alatt.

Tumbász Loketics Márk népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
április 25-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Simon, anyja Jaramazovics 
Teréz. R.   k. vallású, kertész. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyel-
ország) körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 979/1917 sz. alatt.

Turcsány József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. március 9-én 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Szarvas Veronika. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) 
körüli csatatéren 1915. március 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 957/1917 sz. alatt.

Túri Elek honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja János, anyja Tóth Sági 
Julianna. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1918. május 13-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2585/1918 sz. alatt.

Túri György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. április 15-
én (30 éves) Ludason, apja István, anyja Engi Rozál. R.   k. vallású, földműves. Elesett 
Visintininél (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszország) 1915. október 
30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1619/1918 sz. alatt.

Turk Ferenc népfelkelő a m. kir. 26. honvéd gyalogezredben. 47 éves, apja István, anyja 
Luca. R.   k. vallású. Elhunyt Szabadkán 1917. január 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2326/1917 sz. alatt.



3 1 0

Tutyi Szabó Pál őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. június 
8-án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál anyja Nagy Kanász Katalin. R.   k. 
vallású, gyári munkás. Elesett a Medelovalosnál (orosz hadszíntér) 1915. június 14-e 
és 16-a között vívott harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
513/1916 sz. alatt.

Tyákity István népfelkelő a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. Született 1895. júli-
us 15-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja Kopunovics 
Magdolna. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
–   tüdővész – következtében 1916. február 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2353/1917 sz. alatt.

Tyirity Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves, apja István, anyja 
Katalin. Gkel. vallású, fodrász. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdő-
vész – következtében 1917. december 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1415/1918 sz. alatt.

Tyurcsin Nesztor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja Nova, 
anyja Sztána. Gkel. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1916. június 8-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1387/1917 sz. alatt.

Ugri György tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1869. február 7-én 
(48 éves) Martonoson (Bács-Bodrog vm., ma: Martonoš, Szerbia), apja Ferenc, anyja 
Nadoba Rozál. R.   k. vallású, munkás. Elhunyt Szabadkán 1917. március 14-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2186/1917 sz. alatt.

Uhlmann István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. május 
24-én (21 éves) Ludason, anyja Uhlmann Mária. R.   k. vallású, földműves. Elesett a 
Milno (Galícia – orosz harctér, ma: Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptember 26-
án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 599/1918 sz. alatt.

Újhelyi János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. május 
4-én (41 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Huber Márta. R.   k. 
vallású, kőműves. Elesett a Kirlibaba (Bukovina, orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Ro-
mánia) melletti csatatéren 1916. november 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2048/1917 sz. alatt.
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Újlaki Miklós Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. június 
3-án (21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Bódog, anyja Matkovics Rozál. 
R.   k. vallású, nyomdai betűszedő. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Lengyelország) körüli csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 956/1917 sz. alatt.

Ulbricht József Konrád tizedes a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 33 éves. R.   k. vallású, 
gyári munkás, Dörfel községi (Csehország, ma: Víska, Csehország) illetőségű. Elhunyt 
Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. január 19-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2097/1916 sz. alatt.

Urbán Henrik őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889-ben (24 
éves) Újverbászon (Bács-Bodrog vm., ma: Vrbas, Szerbia), apja István, anyja Jaramazovics 
Eszter. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Neudorf (Galícia – orosz 
hadszíntér) körüli csatatéren az 1915. május 16-a és 18-a között vívott harcokban. Beje-
gyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1465. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2452/1915 sz. alatt.

Urbán István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. július 23-
án (25 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Orbán, anyja Dózsa Mária. R.   k. 
vallású, gyári munkás, felesége Mészáros Teréz (házasságkötés: Szabadka, 1913). Elesett 
a Delawa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Daljava, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. 
május 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 459/1916 sz. alatt.

Ursh Gábor gyalogos a cs. és kir. 63. gyalogezredben. 26 éves. Gkat. vallású, földmű-
ves. Elhunyt Szabadkán 1914. december 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2792/1918 sz. alatt.

Usumovics József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. február 
19-én (32 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Máté, anyja Rudinszki Mária. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1916. augusztus 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 881/1918 sz. alatt.

Ürge János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. november 27-
én (26 éves) Szabadka (Szt. Teréz Plébánia), apja Pál, anyja Jakics Ágnes. R.   k. vallású, 
napszámos, felesége Brajkó Julianna. Elhunyt Suljin Hannál (szerb hadszíntér, ma: Bosz-
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nia-Hercegovina) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 21-én. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 97. sz. alatt.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1061/1915 sz. alatt.

Vágó István huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 20 éves, apja István, anyja Dencs 
Paula. R.   k. vallású, cipész. Elhunyt Szabadkán 1914. október 26-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 439/1916 sz. alatt.

Vaigler József vonatkatona a cs. és kir. 13. vonatosztályban. Született 1883. február 28-
án (32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Tóth Ágota. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Brsadinban (Szerém vm., ma: Bršadin, Horvátország) 1916. szep-
tember 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2123/1917 sz. alatt.

Vaizer Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. november 
11-én (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Gregus Teréz. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett a Görz (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) körüli 
csatatéren – a 6. isonzói csata során – 1916. augusztus 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1676/1918 sz. alatt.

Vancsura Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. november 
11-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja Kökény Ilona. R.   k. 
vallású, napszámos. Elhunyt a caslaui (Csehország, ma: Čáslav, Csehország) tartalékkór-
házban – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. december 24-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1093/1915 sz. alatt.

Vancsura Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Mátyás, anyja 
Kökény Ilona. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Jabłonki (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli csatatéren 1915. március 31-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 984/1917 sz. alatt.

Váradi Bertalan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja Antal, anyja 
Vajda Rózsa. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt a szabadkai cs. és 
kir. tartalékkórházban 1914. november 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 551/1915 sz. alatt.

Váradi László Orbán népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves. R.   k. 
vallású, földműves, csépai ( Jász-Nagykun-Szolnok vm.) illetőségű. Elhunyt Szabadkán 
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harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. május 20-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1064/1917 sz. alatt.

Varga Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. november 
18-án (31 éves) Ludason, apja Gergely, anyja Engi Anna. R.   k. vallású, földműves. El-
esett a Bačinovac-magaslatért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. 
november 21-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 267. 
sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1553/1915 sz. alatt.

Varga György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 32 éves, apja György, anyja Kán-
tor Ágnes. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Kamionka Strumilowa 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Kamjanka-Buzka, Ukrajna) melletti csatatéren 1915. 
július 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 604/1918 sz. alatt.

Varga János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja József, anyja Horti 
Julianna. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett Krukienice (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 23-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2204/1917 sz. alatt.

Varga Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. január 13-án 
(20 éves) Ludason, apja János, anyja Kovács Rozál. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a 
Burla (Bukovina – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1917. október 3-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2423. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1582/1918 sz. alatt. 

Varga Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, anyja Varga Julianna. 
Ref. vallású, papucskészítő, szabadkai illetőségű. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – 
olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah) körüli csatatéren – a 11. isonzói csata során – 1917. 
augusztus 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 249/1919 sz. alatt.

Varga Szilveszter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja István, 
anyja Szuromi Katalin. R.   k. vallású, kocsis. Elhunyt Szabadkán 1918. július 24-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 199/1919 sz. alatt.

Varga Csizmár Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves (szül. 1892-
ben), apja Dömötör, anyja Varga Lídia. R.   k. vallású, földműves, pacséri (Bács-Bodrog 
vm., ma: Pačir, Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán betegség – vakbélgyulladás – kö-
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vetkeztében 1917. március 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
993/1918 sz. alatt.

Varga L. István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja György, anyja 
Anna. R.   k. vallású. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség következtében – 
1914. december 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 224/1916 
sz. alatt.

Vastag János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja István, anyja 
Kiscsepregi Borbála. R.   k. vallású, földműves, csantavéri (Bács-Bodrog vm., ma: Čantavir, 
Szerbia) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében 
– 1917. október 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1721/1918 
sz. alatt.

Vedelik Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves (szül. 1884-ben), 
apja Keresztély, anyja Palásti Teréz. R.   k. vallású, kereskedő, szabadkai illetőségű. Elesett 
a Bukowina (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) melletti csatatéren 1915. szeptem-
ber 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 596/1918 sz. alatt.

Veiger István gyalogos a cs. és kir. 44. gyalogezredben. Született 1890. június 23-án 
(24 éves) Magyarkeszin (Tolna vm.), apja Mihály, anyja Kovács Paulina. R.   k. vallású, 
földműves. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. 
október 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 241/1915 sz. alatt.

Vek János népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 30 éves. R.   k. vallású, földműves, 
Pisek községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán betegség – kötőszövet-
gyulladás következtében – 1916. február 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1395/1918 sz. alatt.

Vékony István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. július 28-
án (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Báics Mária. R.   k. vallású, 
lakatos. Elesett Rudka (orosz hadszíntér) mellett 1915. szeptember 24-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 804/1916 szám alatt.

Velics Antal tizedes a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 30 éves. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt Szabadkán 1917. július 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 1709/1918 sz. alatt.
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Venczler József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja Alajos, anyja 
Klein Apollónia. R.   k. vallású, napszámos, paripási (Bács-Bodrog vm., ma: Ratkovo, 
Szerbia) lakos. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – tüdőgyulladás következtében 
– 1915. január 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1049/1915 
és 1411/1915 sz. alatt.

Verbida József honvéd a cs. kir. 8. Landwehr-gyalogezredben. 30 éves. Bolti szolga, 
Žižkov községi (Csehország, ma: Prága része, Csehország) illetőségű. Elhunyt Sza-
badkán 1914. november 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
427/1916 sz. alatt.

Vidákovics Benedek népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves (szül. 
1876-ban), apja Benedek. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a miniljói 
erdőnél (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. szeptember 15-én. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 964. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 807/1916 sz. alatt.

Vidákovics Bódog gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1884. november 
20-án (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Péter, anyja Bénis Veronika. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri 
Volčah, Szlovénia) körüli csatatéren 1915. szeptember 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 778/1918 sz. alatt.

Vidákovics Ferenc honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. 18 éves. R.   k. vallású, 
szabadkai illetőségű. Elhunyt Kostanjevicában (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: Miren-Kostanjevica, Szlovénia) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 
1917. május 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1619/1919 
sz. alatt.

Vidákovics Dokman Bódog népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1886. november 8-án (28 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Gergely, anyja 
Gabrics Krisztina. R.   k. vallású. Elesett Chyrow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Hiriv, 
Ukrajna) mellett 1915. január 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 487/1916 sz. alatt.

Vidákovics Hadnagy Jakab gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 26 éves (szül. 
1888-ban), apja Lukács, anyja Palkovics Veronika. R.   k. vallású, földműves, szabadkai 
illetőségű. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, 
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Szlovénia) körüli csatatéren 1915. szeptember 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 777/1918 sz. alatt.

Vígh András gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1892. október 23-án 
(21 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja András, anyja Lőrincz Rozál. R.   k. val-
lású, fodrász. Elesett Košutnja Stopa hegycsúcsért (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott 
harcokban 1914. szeptember 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2324/1915 sz. alatt.

Vígh György őrvezető m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja József, anyja Elek 
Rozál. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren az 1915. május 19-e és 21-e között vívott 
harcokban.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2430/1915 sz. alatt.

Vígh Vilmos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. július 19-én 
(27 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Vígh Anna. R.   k. vallású, pincér. El-
esett Markotin (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) mellett – idegen csapattest 
kötelékében – 1915. július 24-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
698/1918 sz. alatt.

Villov Lázár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. szeptember 2-án 
(22 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Balázs, anyja Szuturovics Ágnes. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Kamionka Strumilowa (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Kamjanka-Buzka, Ukrajna) mellett 1915. július 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 600/1918 sz. alatt.

Vincze Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. március 30-
án (20 éves) Ludason, apja János, anyja Némedi Ágnes. R.   k. vallású, kocsis. Elesett a 
Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. 
október 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 654/1918 sz. alatt.

Vincze Lázár népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. október 9-én 
(18 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Ferenc, anyja Matkovics Magolna. R.   k. 
vallású, földműves. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Uk-
rajna) melletti csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 661/1918 sz. alatt.
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Vizecz Ferenc népfelkelő a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 33 éves, apja Ferenc, anyja 
Jaga. R.   k. vallású, felesége Borbála. Elhunyt Szabadkán 1914. november 4-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1213/1917 sz. alatt.

Vizi Ferenc vonatkatona. 46 éves. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elhunyt Heide-
schaft  ban (Osztrák Tengermellék, ma: Ajdovščina, Szlovénia) harctéren szerzett betegség 
– hastífusz – következtében 1917. március 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1830/1917 sz. alatt.

Vizin Gergely népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 35 éves. Szabadkai 
illetőségű. Elesett Šabacnál (Szerbia) 1914. november 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 95/1915 sz. alatt.

Vizin István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. augusztus 29-én 
(19 éve) Szabadkán, apja János, anyja Kollár Johanna. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a 
Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. 
október 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1665/1918 sz. alatt.

Vizin János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves (szül. 1892-ben), anyja 
Moravcsics Teréz. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Rumán (Szerém 
vm., ma: Ruma, Szerbia) harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. 
március 8-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 679/1918 sz. alatt.

Vizin Lajos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. június 17-én (26 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja János, anyja Nimcsevics Julianna. R.   k. 
vallású, napszámos. Elesett Radzwilov (orosz hadszíntér) mellett 1915. szeptember 
6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 529/1918 sz. alatt.

Vlaovics István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. decem-
ber 10-én (34 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Márk, anyja Vojnics Kortmis 
Antónia. R.   k. vallású, borbély. Elesett a Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Drohobics, Ukrajna) körüli csatatéren 1915. május 20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 463. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 489/1916 sz. alatt.

Vojnics Hajdú Pál Lajos tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. június 
16-án (31 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Lázár, anyja Dulics Teréz. R.   k. 
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vallású, földműves. Elhunyt Piotrkowban (Galícia – orosz hadszíntér) harctéren szerzett 
betegség – tífusz – következtében 1915. február 21-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 978/1917 sz. alatt.

Vojnics Jadrics Márk gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. szep-
tem ber 29-én (22 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Miklós, anyja Gorcsik Teréz. 
R.   k. vallású, cipész. Elhunyt Gajorowkában (Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. augusztus 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 878/1918 sz. alatt.

Vojnics Purcsár Antal népfelkelő a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja 
József. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Sebenicóban (Dalmácia, 
ma: Šibenik, Horvátország) 1916. április 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1670/1917 sz. alatt.

Vojnics Purcsár István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1867. február 21-én (49 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márton, anyja 
Kovacsics Veronika. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1917. július 25-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2888. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2164/1917 sz. alatt.

Vojnics Purcsár József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
március 3-án (24 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Jakab, anyja Szudarevics 
Klára. R.   k. vallású, földműves, felesége Vujkovics Lámics Alojzia. Elhunyt Novy Slawban 
(Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. 
július 29-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 683/1918 sz. alatt.

Vojnics Purcsár Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. 
szeptember 21-én (36 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Simon, anyja 
Kopunovics Anna. R.   k. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett 
betegség következtében – 1916. június 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1248/1918 sz. alatt.

Vojnics Tunics Rókus gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. au-
gusztus 12-én (26 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Bódog, anyja Rudinszki 
Teréz. R.   k. vallású, napszámos. Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
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Korsiliv, Ukrajna) melletti csatatéren 1916. október 15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 622/1918 sz. alatt.

Vojnovics Sebő népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. december 
30-án (18 éves) Bácsföldváron (ma: Bačko Gradište, Szerbia), apja Illés, anyja Zsivkovics 
Justina. Gkel. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1916-ban. Elhunyt a szabadkai 
tartalékkórházban 1916. október 4-én, Bácsföldváron helyezték örök nyugalomra. Holttá 
nyilvánítva az óbecsei JB R. 1348/1952 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 
1916. október 4-e. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2847. 
sz. alatt.   A   bácsföldvári AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 19/1953 sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1388/1917 sz. alatt.
 
Vörös András huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1872. november 21-én 
(43 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Szabó Marcella. R.   k. vallású, 
földműves. Elesett a Berechigorne (Galícia – orosz hadszíntér) körüli csatatéren 1916. 
június 7-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1991/1916 sz. alatt.

Vörös András István szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
november 6-án (29 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Brajkó 
Mária. R.   k. vallású, napszámos. Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Uk-
rajna) mellett 1915. június 5-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2201/1917 sz. alatt.

Vörös Ferenc huszár a m. kir. 4. huszárezredben. Született 1891. november 6-án (23 
éves) Ludason, apja András, anyja Baló Teréz. R.   k. vallású, munkás. Elhunyt Kraszno-
jarszkban (Oroszország) – orosz hadifogságban – 1915. április 22-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2136/1916 sz. alatt.

Vörös Ferenc Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
szeptember 29-én (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), anyja Vörös Ágota. R.   k. 
vallású, lakatos. Elesett a Jabłonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli 
csatatéren 1915. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
954/1917 sz. alatt.

Vörös István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. május 11-én (26 
éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja János, anyja Tikviczki Margit. R.   k. vallású, 
napszámos. Elesett Rumno (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1914. szeptember 14-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1088/1915 sz. alatt.
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Vörös István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. július 24-én 
(33 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Szabó Erzsébet. R.   k. val-
lású, földműves, felesége Pimiszker Mária (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. 
április 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 157/1918 sz. alatt.

Vörös János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. november 19-én 
(32 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja József, anyja Garai Mária. R.   k. vallású, 
földműves, felesége Rácz Mária (házasságkötés: Szabadka, 1910). Elesett a Seredynce 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) melletti csatatéren – a Bruszilov-
támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
606/1918 sz. alatt.

Vörös János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja József, anyja Nagy 
Viktória. R.   k. vallású, könyvkötő. Elhunyt Szabadkán – harctéren szerzett betegség kö-
vetkeztében – 1915. június 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2296/1917 sz. alatt.

Vörös János szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja Imre, anyja 
Juhász Regina. R.   k. vallású, munkás. Elhunyt Szabadkán – vakbélgyulladás követ-
keztében – 1917. október 4-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1417/1918 sz. alatt.

Vujevics Albert népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves (szül. 1878-ban), 
apja Lázár, anyja Bosnyák Eszter. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű, felesége 
Brcsics Kosztics Rozál. Elhunyt Szabadkán – betegség következtében – 1917. december 
10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1168/1918 sz. alatt.

Vujevics Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. május 
29-én (34 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja György, anyja Bencsik Anasztázia. 
R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Rarancze (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Ridkivci, 
Ukrajna) mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. február 1-jén. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 830. sz. alatt.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2055/1916 sz. alatt.

Vujevics István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja Kázmér, anyja 
Bosnyákovics Eszter. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Chyrow 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Hiriv, Ukrajna) melletti harctéren 1914. október 14-
én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1104/1915 sz. alatt.
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Vujics Izidor tüzér a m. kir. 1. honvéd tábori ágyúsezredben. 39 éves. Gkel. vallású, 
borbély. Elhunyt Szabadkán – gyomorrák következtében – 1917. május 22-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 703/1918 sz. alatt.

Vujkov Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja Mihály, 
anyja Krisztina. Gkel. vallású, földműves, csúrogi (Bács-Bodrog vm., ma: Čurug, Szerbia) 
illetőségű. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 
1917. április 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2322/1917 
sz. alatt.

Vujkovics Bukvin Márton népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1895. április 8-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Mihály, anyja 
Csupics Rozál. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Brzezany (Galícia – orosz hadszíntér) 
mellett 1916. szeptember 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
302/1918 sz. alatt.

Vujkovics Lámics István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. 
december 7-én (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Ruski V. 
Veronika. R.   k. vallású. Elesett a Jezierzanka (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Ozerjani, 
Ukrajna) körüli csatatéren 1917. június 26-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1065/1918 sz. alatt.

Vujkovics Lámics József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. 
március 7-én (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja János, anyja Mándics Rozál. 
R.   k. vallású, kőműves. Elesett Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, 
Románia) mellett 1916. szeptember 18-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 1235. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 2156/1917 sz. alatt.

Vujkovics Lámics Rókus honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. 
augusztus 15-én (28 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Alajos, anyja Bacslin 
Ágnes. R.   k. vallású, földműves. Elhunyt Tatarka Rebencsik (orosz hadszíntér) mellett 
1916. november 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2078/1917 
sz. alatt.

Vukman Simokov József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
március 6-án (30 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja István, anyja Evetovics Anna. 
R.   k. vallású, kőműves segéd. Elesett Rogozna–Krukienice (Galícia, orosz hadszíntér, 
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ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 2202/1917 sz. alatt.

Vukmanov Simokov Miklós népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1896. 
július 30-án (19 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Bosnyák Mária. 
R.   k. vallású, földműves. Elesett a St. Peter (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: 
Šempeter, Szlovénia) melletti 171-es magaslaton – a 6. isonzói csata során – 1916. au-
gusztus 16-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1677/1918 sz. alatt.

Vukmanov Simokov Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves (szül. 
1881-ben). R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Skrbinában (Osztrák 
Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Škrbina, Szlovénia) – harctéren szenvedett sebe-
sülés következtében – 1915. november 25-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1302/1917 sz. alatt.

Vukov János gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. 22 éves, apja Márk, anyja Soksics 
Julianna. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Laibachban (Krajna, 
ma: Ljubljana, Szlovénia) harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 1915. 
február 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2341/1915 sz. alatt.

Vukov Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves (szül. 1884-ben), apja 
János, anyja Sztantics Cecília. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren – a 
Bruszilov-támadás során – 1916. június 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 792/1918 sz. alatt.

Vukov Tamás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves (szül. 1888-ban), 
apja János, anyja Pusics Rozál. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett 
Krukienice (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. június 
15-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 535/1918 sz. alatt.

Vukovics Antal népfelkelő a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1885. március 
27-én (31 éves) Bajmokon, apja Márk, anyja Gyelmis Eszter. R.   k. vallású, földműves. 
Elhunyt St. Veitben (Karintia, ma: Sankt Veit an der Glan, Ausztria) – harctéren szerzett 
betegség következtében – 1917. november 10-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 1794/1918 sz. alatt.
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Vukovics Balázs honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves (szül. 1894-ben), 
apja Jeremiás, anyja Csemkasics Anna. R.   k. vallású, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Neudorf (Galícia – orosz hadszíntér) melletti csatatéren 1915. május 20-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1473. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1803/1916 sz. alatt.

Vukovics János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1871. február 5-én 
(45 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Alajos, anyja Kuluncsics Dominika. R.   k. 
vallású, földműves. Elhunyt Szabadkán 1917. június 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1778/1918 sz. alatt.

Vukovics József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves (szül. 1888-ban), apja 
Alajos, anyja Szuknovics Katalin. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a 
Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) körüli csatatéren 1916. 
június 11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 814/1918 sz. alatt.

Vukovics Máté népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. február 
14-én (19 éves) Szabadkán, apja Kálmán, anyja Báics Anna. R.   k. vallású, földműves. 
Elesett Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) mellett 1916. 
szeptember 13-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
1239. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2162/1917 sz. alatt.

Vukovics Miklós népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves (szül. 1894-ben), 
apja Ferenc, anyja Osztrogonácz Paulina. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. 
Elesett a Korszylow (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) körüli csatatéren 
1917. február 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 944/1918 
sz. alatt.

Vukovics Sebestyén gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja József, anyja 
Markovics Jozefa. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elesett a Siucice (orosz 
hadszíntér, ma: Lengyelország) melletti csatatéren 1914. december 20-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1119/1915 sz. alatt.

Waloivicz Szaniszló gyalogos. 19 éves. Gkat. vallású, földműves, Szaski (Galícia) 
közégi illetőségű. Elhunyt Szabadkán 1917. február 12-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1319/1917 sz. alatt.
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Warth József népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 47 éves. R.   k. vallású, földműves, 
báni (Baranya vm.) illetőségű, nős. Elhunyt Szabadkán 1917. szeptember 12-én.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1708/1918 sz. alatt.

Wassermann Márk polgári kocsis. 51 éves, apja Jakab, anyja Rebeka. Izr. vallású, cipész, 
Latschcko községi (Galícia) illetőségű, Elhunyt 1917. július 12-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1893/1917 sz. alatt.

Wébel Dezső János hadapród a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. április 
6-án (19 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Béla, anyja Kugler Paulina. R.   k. 
vallású, tanuló. Elesett a Kirlibaba (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Romá-
nia) körüli csatatéren 1916. szeptember 22-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2466/1917 sz. alatt.

Weber Emil gyalogos a cs. és kir. 94. gyalogezredben. 29 éves. R.   k. vallású, Harrdorf 
községi (Csehország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. november 17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 2096/1916 sz. alatt.

Weinber Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. december 
14-én (34 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Mátyás, anyja Matasin Anna. 
R.   k. vallású, kőműves. Elhunyt Villachban (Karintia, ma: Ausztria) – betegség követ-
keztében – 1915. február 24-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2378. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1936/1915 sz. alatt.

Weincz Rezső főhadnagy a cs. és kir. 33. gyalogezredben. 27 éves. R.   k. vallású, sza-
badkai illetőségű. Elesett Puslomyly (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. május 
11-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 426/1916 sz. alatt.

Weiner Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 50 éves, anyja Weiner 
Éva. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elhunyt Galíciában (orosz hadszíntér) 
1917. február 13-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2182/1917 
sz. alatt.

Werth Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. május 21-én 
(24 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Antal, anyja Kovacsevics Teréz. R.   k. 
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vallású, vasúti munkás. Elhunyt Zahorcében (Galícia – orosz hadszíntér) – harctéren 
szerzett betegség következtében – 1915. december 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 256/1918 sz. alatt.

Winkle Gyula Lajos c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
március 30-án (25 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja József, anyja Szabó Vik-
tória. R.   k. vallású, kéményseprő. Elesett Mišarnál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) 1914. 
augusztus 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1129/1915 sz. 
alatt.

Zaplalics József népfelkelő a m. kir. 25. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja Ferdi-
nánd. R.   k. vallású, ivankói (Varasd vm., ma: Ivanko, Horvátország). Elhunyt Szabadkán 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1914. október 7-én.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 269/1916 sz. alatt.

Záray Ditrich Zoltán Károly Benedek t. zászlós a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1895. január 1-jén (19 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Ödön Jenő, 
anyja Ludassy Mária Lujza. R.   k. vallású. Elesett a Sianki (Galícia – orosz hadszíntértér, 
ma: Sianki, Lengyelország – Ukrajna) melletti csatatéren 1915. április 6-án. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 732. sz. alatt.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1471/1916 sz. alatt.

Zelazni József népfelkelő a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. Született 1895. január 
30-án (20 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Teofi l, anyja Hellenberger Mária. 
R.   k. vallású, kovács. Elesett az Oslavia (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: 
Oslavia, Olaszország) melletti csatatéren 1916. január 14-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2351/1917 sz. alatt.

Ziegenheim János gyalogos a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 21 éves, apja János, anyja 
Eirich Erzsébet. Ág. hitvallású evang. vallású, földműves, bikali (Baranya vm.) illetőségű. 
Elhunyt Szabadkán – merevgörcs következtében – 1914. október 24-én.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 411/1918 sz. alatt.

gyurgyókai Zilahi Jenő dr. ezredorvos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja 
Simon, anyja Schlesinger Janka. R.   k. vallású, orvos, felesége Krása Janka. Elhunyt 1917. 
január 23-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 883/1917 sz. alatt.



3 2 6

Zitnig Henrik népfelkelő a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 27 éves, apja József, anyja 
Heller Anna. Földműves, Podlesi községi (Csehország, ma: Podlesí na Litavkou, Cseh-
ország) illetőségű. Elhunyt Szabadkán – vesegyulladás következtében – 1915. november 
17-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 412/1918 sz. alatt.

Zitomjerec József gyalogos a cs. és kir. 16. gyalogezredben. 31 éves, apja Mihály, 
anyja Janka. R.   k. vallású, földműves, garešnicai (Belovár-Kőrös vm., ma: Garešnica, 
Horvátország) illetőségű. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – bélhurut következ-
tében – 1914. december 20-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
854/1915 sz. alatt.

Zóni Ferenc huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 25 éves, apja Ádám, anyja Refl i 
Anna. R.   k. vallású, szolga. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – 
következtében 1916. február 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1069/1916 sz. alatt.

Ződi János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1871. november 
9-én (45 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja Pál, anyja Dusnoki Teréz. R.   k. 
vallású, mészáros. Elhunyt Raškában (Szerbia) 1917. február 26-án.   A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2467/1917 és 897/1918 sz. alatt.

Zuber János c. szakaszvezető a cs. és kir. 73. gyalogezredben. 30 éves, apja János. R.   k. 
vallású, házmester, Obersantau községi (Csehország) illetőségű, felesége Prestauf Jozefa. 
Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1914. október 19-én.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 2086/1915 sz. alatt.

Zvekán Dömötör népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. de-
cember 19-én (39 éves) Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja István, anyja Mikovics 
Katalin. R.   k. vallású, kereskedő, nőtlen. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség 
– tüdővész – következtében 1916. július 9-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 2840. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 1161/1917 és 1238/1917 sz. alatt.

Zvekán Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. szeptember 
7-én (35 éves) Szabadkán (Szt. György Plébánia), apja János, anyja Jurics Mária. R.   k. 
vallású, fodrász. Elhunyt Szabadkán harctéren szerzett betegség – tüdővész – követ-
keztében 1917. április 30-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1096/1918 sz. alatt.
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Zvekánov István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1875. december 
3-án (40 éves) Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Márk, anyja Nimcsevics Matild. 
R.   k. vallású, szabó. Elesett a Seredynce (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, 
Ukrajna) körüli csatatéren – a Bruszilov-támadás során – 1916. június 6-án.   A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1299/1918 sz. alatt.

Zvekanov József népfelkelő a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. 41 éves, apja 
Vince, anyja Kovács Ágnes. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt 
Czernovitzben (Bukovina – orosz hadszíntér, ma: Csernyivici, Ukrajna) – harctéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1916. január 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1256/1916 sz. alatt.

Zvekanovics György huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 25 éves, apja Simon, anyja 
Jaramazovics Ilona. R.   k. vallású, napszámos, szabadkai illetőségű. Elesett a Kirlibaba (Bu-
kovina – orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) melletti csatatéren 1916. szeptem-
ber 18-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1408/1917 sz. alatt.

Zvekanovics Márk népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
április 24-én (18 éves) Szabadkán, apja Ferenc, anyja Arancsics Anna. R.   k. vallású. 
Elesett a Monte San Michele (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Olaszor-
szág) magaslaton vívott harcokban 1916. március 4-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 1131. sz. alatt.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 2324/1917 sz. alatt.

Zvozdiák Alajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja Alajos, 
anyja Volina Mária. R.   k. vallású, földműves, szabadkai illetőségű. Elhunyt Staviszce 
(orosz hadszíntér) mellett – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1916. 
május 28-án.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1076/1917 sz. alatt.

Zsivanov Budisa népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Márk, 
anyja Szlavna. Gkel. vallású, napszámos. Elhunyt Szabadkán 1918. július 6-án.   A   sza-
badkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 193/1919 sz. alatt.

Zsorzs Tivadar vadász a cs. és kir. 23. tábori vadászzászlóaljban. 25 éves. Gkat. vallású, 
földműves. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. november 9-én.   A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 450/1915 sz. alatt.
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SZÁMADÁS: MAGYARÁZAT SZABADKA HŐSI 
HALOTTAINAK STATISZTIKÁJÁHOZ

A levéltári kutatások első körét azok a hősi halott katonák képezték, akiknek adatait 
a szabadkai anyakönyvi hivatal a Magyar Királyi Belügyminisztériumtól kapott jelen-
tések alapján 1914–1920 között – a háború kirobbanásától a trianoni békeszerződés 
aláírásáig – bejegyezte a halotti anyakönyvekbe: 1460 férfi  adatai kerültek a kötet 
névjegyzékébe, adattárába. 

Háborúban, hazájuk szolgálatában vesztették életüket, ezért hősi halottnak tekint-
jük őket, függetlenül attól, hogy a csatatéren estek el, vagy sebesülés, esetleg a hadjárat 
során szerzett különféle betegségek következtében hunytak el – leggyakoribb fertőző 
betegségek a tífusz és a kolera voltak, míg a krónikus betegségek közül a tüdővész 
tarolt, 1918-ban pedig a spanyolnátha ütötte fel fejét.

A betűrendes névjegyzékben felsorolt hősi halott katonák közül illetőség szerint 
1006-an szabadkaiak, illetve a környező településekről (Bajmok, Ludas, Csantavér) 
származók voltak; 454-en pedig az Osztrák–Magyar Monarchia különböző szeg-
leteiből származtak. Az „idegenek” közé számoltuk mindazokat, akikről – noha 
vezetéknevük kifejezetten „szabadkaias” – nem lehetett egyértelműen megállapítani, 
hogy Szabadkán születtek, vagy ott éltek. 

A Szabadkán bejegyzett hősi halottak több mint 80%-a – 1221 fő – felekezetileg 
a római katolikus valláshoz tartozott: ez nem meglepő, hiszen az 1910-es népszám-
lálás szerint a Monarchia lakosságának több mint 76%-át római katolikus vallásúak 
képezték. Ez volt a fő oka annak, hogy a szabadkai I. világháborús temetőparcellát 
a Zentai úti katolikus temetőben alakították ki. Az elhunytak közül 100-an görög-
keleti/ortodox vallásúak, ágostai hitvallású evangélikusok 24-en, izraeliták, illetve 
görögkatolikusok 30-30-an, reformátusok 29-en, valamint két Boszniából származó 
iszlám vallású katonát is eltemettek Szabadkán. 24 katona esetében a hatóságok nem 
közölték, hogy melyik felekezethez tartoztak.

 Felekezet Fő
 római katolikus 1221
 görögkeleti 100
 ágostai hitvallású evangélikus 24
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 izraelita 30
 görögkatolikus 30
 református 29
 iszlám 2
 ismeretlen 24
 Összesen 1460

A katonai alakulatok közül legtöbb hősi halott a cs. és kir. 86. gyalogezredhez 
tartozott (606 fő, az összes hősi halott katona 41,5%-a), valamint a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredhez (472 fő, az összes hősi halott katona 32,32%-a). Békeidőben mindkét 
gyalogezred zászlóaljai Szabadkán is állomásoztak, legénységük pedig Bács-Bodrog 
vármegyéből nyert kiegészítést: főleg ők a szabadkaiak, illetve bácskaiak.

A Monarchia hadkiegészítése területi elv szerint működött, ami azt jelenti, hogy 
egy-egy területről (sorozójárásából) a hadkötelesek meghatározott alakulatokhoz 
kerülhettek. Az a tény, hogy a Szabadkán nyilvántartásba vett hősi halottak sok kü-
lönféle alakulat soraiból kerültek ki – zömmel a gyalogságból, hiszen a többi hadviselő 
félhez hasonlóan a Monarchia haderejében is ez a fegyvernem volt a legtömegesebb   –, 
alátámasztja az állítást, miszerint a birodalom minden szegletéből hunytak itt el ka-
tonák, akik közül sokan bácskai földben alusszák örök álmukat.

Képviselve voltak a többi fegyvernemhez – lovasság, tüzérség, műszaki csapatok   – 
tartozó katonák is, illetve nemzetiségileg is vegyes képet mutatnak a Szabadkán 
anyakönyvezett hősi halottak, noha erre egyértelmű adat nem létezik, csak a veze-
téknevekből lehet következtetni: magyarok mellett bunyevácok, horvátok, csehek, 
szerbek, osztrákok, bosnyákok is előfordulnak. 

Foglalkozás szerint a hősi halott katonák zöme – 918 személy, az összes hősi halott 
több mint 62%-a – polgári életében mezőgazdaságból élt: legtöbben földműves 
napszámosok, cselédek, béresek, esetleg néhány holdas kisgazdák voltak. 

Iparosok, kereskedők, gyári munkások vagy alkalmazottak 353-an voltak (24%): 
jellemző, hogy a birodalom osztrák részéről származó katonák „javították” az átlagot, 
mert a szabadkaiak közül kevesen tartoztak ebbe a kategóriába.

Az értelmiségnek tekinthető kategóriába – amelybe ügyvédek, hivatalnokok, 
diákok tartoztak – 36 személy sorolható: ők megközelítőleg az összes hősi halott 
2,5%-át alkották.

153 katona – több mint 10% – esetében a civil foglalkozás nem volt megállapítható.
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 Foglalkozás Fő
 Mezőgazdasággal foglalkozó (napszámos, földműves) 918
 Iparos, kereskedő, munkás, alkalmazott 353
 Értelmiségi (ügyvéd, hivatalnok, tanító, egyetemista) 36
 Ismeretlen foglalkozású 153
 Összesen 1460

Életkor szerint az 1460 nyilvántartásba vett hősi halott zöme a „legjobb” férfi kor-
ban vesztette életét: a 21–30 évesek aránya meghaladja a 47%-ot (692 fő), a 31–40 
éveseké a 24%-ot (363 fő). A 20 évnél fi atalabbak 275-en voltak (megközelítőleg 19%), 
míg a 40 évesnél idősebbek a hősi halottak hozzávetőlegesen 9%-át alkották (128 fő).

 Életkor Fő
 20 éves korig 275
 21–30 éves korig 692
 31–40 éves korig 363
 40 éves kor felett 128
 Ismeretlen életkorú 2
 Összesen 1460

A halálesetek idejét/évét tanulmányozva megállapítható, hogy a háború 52 hó-
napja során legtöbben 1915-ben vesztették életüket: ebben az évben 482-en (33%) 
haltak meg. 1916-ban 415-en (28,42%), 1914-ben – amikor a háború „csak” 5 hónapja 
dúlt – 273-an (18,69%), 1917-ben pedig 232-en (15,89%) hunytak el. A bejegyzések 
szerint a háború utolsó évében, 1918-ban „csupán” 58-an haltak meg.

 Haláleset ideje/éve Fő
 1914 273
 1915 482
 1916 415
 1917 232
 1918 58
 Összesen 1460

A számsorokat áttekintve tudatában kell lennünk annak, hogy azok tragikus egyéni 
emberi sorsokat rejtenek: az elesett/elhunyt katonáét, valamint a hozzátartozókét is. 
Mindezt fi gyelembe véve érezhetjük át, hogy a nagy háború milyen súlyos vérveszte-
séget okozott Magyarországnak, ezen belül pedig Szabadkának. 
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A közölt adatok a valós áldozatoknak csak egy részét – becslésünk szerint csupán 
50–60%-át – fedik. Ezért mindenképpen szükség van a kutatások folytatására, hogy 
2018-ra, a nagy háború befejezésének 100. évfordulójára elkészüljön Szabadka I. 
világháborús hősi halottainak teljes adattára. Mert a háborút véglegesen csak akkor zár-
hatjuk le, ha valamennyi elesett/elhunyt katonát – legalább virtuálisan – eltemetjük!

Memento mori! Emlékezz a holtakra!

Tóth Árpád:
KATONASÍR
(A kárpáti harcok idejéből)

Magányos sír a keskeny, elhagyott
Völgyben, keresztje ferde már, veszendő,
De gyapjas hó a vállát – enyhe kendő – 
Szelíden védi, s rojtul ráfagyott

Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog:
Míg lent néma bíborban derengő
Mélységben zárt szemekkel és merengő
Arccal nyujtózik egy ifj ú halott.

Ha véres szemmel s arany nap-sisakban
A hajnal újra a hegyekre csattan,
Pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod,

Sírod felett még bús moraj lebeg,
De te feledd az ágyút már, – te álmodd:
Hazaértél, s ugat vén, hű ebed…
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СУБОТИЦА У ВЕЛИКОМ РАТУ 
(1914–1918), I. ТОМ 

(Резиме)

Нагодба из 1867. године омогућила је стварање дуалистичке Аустроугарске 
монархије. При томе су реформисане и њене оружане снаге, које су чиниле 
главну кохезиону силу државе. У периоду од 1868. до 1912. донет је низ закона 
који су регулисали област одбране. Војна служба је била обавезна за све грађане 
и обављала се служењем војног рока у стајаћем, односно у резервном саставу. 

Попуна војних јединица људством заснивала се на територијалној основи: 
обвезници са одређеног подручја служили су у истој јединици. Ово је било 
практично, јер се радило о мултинационалној држави. Командни језик војске је 
био немачки, одн. мађарски и хрватски. Родови војске су били пешадија, коњица 
и артиљерија.

Уочи Првог светског рата војне снаге Аустроуграске су чиниле:

 –  „Царска и краљевска (заједничка) Војска и Ратна морнарица“ (ц. и кр.),
 –  „Мађарско краљевско Домобранство“ (м. кр.), односно „Царско-

краљевски Ландвер“ (аустријско Домобранство),
 –  „Мађарски краљевски Народни устанак“, односно „Царско-краљевски 

Ландштурм“ (аустријски Народни устанак).

Војни обвезници из Суботице – која је према попису становништва из 1910. 
године имала 94 хиљада становника, и тиме после Будимпеште и Сегедина 
била на трећем месту у тадашњој држави – били су већином распоређени у две 
пешадијске јединице: у ц. и кр. 86. (суботички) пешадијски пук, односно у м. 
кр. 6. (суботички) домобрански пешадијски пук.

Ратне операције аустроугарске војске почеле су нападом на Србију 12. авгу-
ста 1914. године. На руском ратишту у Галицији, сукоби су почели 18. августа 
1914. године. Уласком Италије у рат, маја 1915. године отворена је нова фронта 
у дужини од 600 километара. 

Борбе су вођене све до новембра 1918. године, када је Велики рат окончан 
потписивањем примирја међу зараћеним странама.

Борбе на свим ратиштима су за последице имале огромне људске губитке: 
према званичним подацима живот је током рата изгубило 10 милиона војника. 
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Аустроугарска је имала 1,5 милиона погинулих, од тога Угарска 661 хиљада. 
Закључно са 1920. годином у суботичке матичне књиге убележено је 1460 

погинулих аустроугарских војника: 1006 суботичана и 454 из других крајева 
царевине.    

Највише их је погинуло током 1915. и 1916. године, када су вођене најжешће 
битке. Узрок смрти је најчешће био рањавање ватреним оружјем, односно услед 
артиљеријске ватре. Харале су и разне болести: највише тифус и колера, али 
многи су преминули и од туберкулозе, која је наступила услед лоших услова на 
фронту.

Већина погинулих мушкараца из Суботице су били у „најбољем“ животном 
добу: од 21. до 40. године живота. 

Велика већина њих у цивилству је живела од пољопривреде: углавном су то 
били надничари, или власници ситних пољопривредних газдинстава. Међу поги-
нулима је било и занатлијa, трговацa и намештеника/радника. Удео интелигенције 
је био сасвим мали: радило се углавном о неколико учитеља и адвоката, односно 
ђака и студената.

Пошто је у овом региону живело највише људи римокатоличке вероисповести, 
и међу погинулима је било највише припадника ове религије.

Већина војника из Суботице који су погинули у борбама за време Првог свет-
ског рата, почива на далеким гробљима. А рањени или болесни војници из разних 
крајева Аустроугарске који су преминули у суботичкој болници, сахрањени су на 
парцелама овдашњих гробља, која данас више не постоје. Ова књига је покушај 
да се поводом 100. годишњице завршетак Првог светског рата, успомена на све 
њих сачува од заборава.
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SUBOTICA U VELIKOM RATU 
(1914–1918) I. TOM 

(Rezime)

Nagodba iz 1867. godine omogućila je stvaranje dualističke Austrougarske monarhije. 
Pri tome su reformirane i njene oružane snage, koje su činile glavnu kohezivnu silu 
države. U periodu od 1868. do 1912. donijet je niz zakona, koji su regulirali oblast 
obrane. Vojna obveza je bila obavezna za sve građane i obavljala se služenjem vojnog 
roka u stajaćem, odnosno u rezervnom sastavu. 

Popuna vojnih jedinica ljudstvom zasnivala se na teritorijalnoj osnovi: obveznici 
s određenog područja služili su u istoj jedinici. Ovo je bilo praktično, jer se radilo 
multinacionalnoj državi. Komandni jezik vojske je bio njemački, odn. mađarski i 
hrvatski. Rodovi vojske su bili pješadija, konjica i topništvo.

Uoči Prvog svjetskog rata vojne snage Austrougarske su činile:

 –  „Carska i kraljevska (zajednička) Vojska i Ratna mornarica“ (c. i kr.),
 –  „Mađarsko kraljevsko Domobranstvo“ (m. kr.), odnosno „Carsko-kraljevski 

Landver“ (austrijsko Domobranstvo),
 –  „Mađarski kraljevski Narodni ustanak“, odnosno „Carsko-kraljevski 

Landšturm“ (austrijski Narodni ustanak).

Vojni obveznici iz Subotice – koja je prema popisu stanovništva iz 1910. godine 
imala 94 000 stanovnika, i time nakon Budimpešte i Segedina bila na trećem mjestu 
u tadašnjoj državi – bili su većinom raspoređeni u dvije pješadijske jedinice: u c. 
i kr. 86. (subotički) pješadijski puk, odnosno u m. kr. 6. (subotički) domobranski 
pješadijski puk.

Ratne operacije austrougarske vojske počele su napadom na Srbiju 12.08.1914. 
godine. Na ruskom ratištu, u Galiciji sukobi su počeli 18.08.1914. godine. Ulaskom 
Italije u rat, svibnja 1915. godine otvorena je nova fronta u dužini od 600 kilometara. 

Borbe su vođene sve do studenog 1918. godine, kada je Veliki rat okončan potpi-
sivanjem primirja među zaraćenim stranama.

Borbe na svim ratištima su za posljedice imale ogromne ljudske gubitke: prema 
zvaničnim podacima život je tijekom rata izgubilo 10 milijuna vojnika. 

Austrougarska je imala 1,5 milijuna poginulih, od toga Ugarska 661 tisuća. 
Zaključno s 1920. godinom u subotičke matične knjige ubilježeno je 1460 po-

ginulih austrougarskih vojnika: 1006 Subotičana i 454 iz drugih krajeva carevine.    
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Najviše ih je poginulo tijekom 1915. i 1916. godine, kada su vođene najžešće bitke. 
Uzrok smrti je najčešće bio ranjavanje vatrenim oružjem, odnosno uslijed topničke 
vatre. Harale su i razne bolesti: najviše tifus i kolera, ali mnogi su preminuli i od 
tuberkuloze, koja je nastupila uslijed loših uvjeta na bojišnicama.

Većina poginulih muškaraca iz Subotice su bili u „najboljem“ životnom dobu: od 
21. do 40. godine života. 

Velika većina njih u civilstvu je živjela od poljoprivrede: uglavnom su to bili 
nadničari, ili vlasnici sitnih poljoprivrednih gazdinstava. Među poginulima je bilo 
i obrtnika, trgovaca i namještenika/radnika. Udio inteligencije je bio sasvim mali: 
radilo se uglavnom o nekoliko učitelja i odvjetnika, odnosno đaka i studenata.

Pošto je u ovom regionu živjelo najviše ljudi rimokatoličke vjeroispovijesti, i među 
poginulima je bilo najviše pripadnika ove religije.

Većina vojnika iz Subotice koji su poginuli u borbama za vrijeme Prvog svjetskog 
rata, počiva na dalekim grobljima. A ranjeni/bolesni vojnici iz raznih krajeva Au-
strougarske koji su preminuli u subotičkoj bolnici sahranjeni su na parcelama ovdaš-
njih grobalja, koja danas više ne postoje. Ova knjiga je pokušaj da se povodom 100. 
godišnjice završetak Prvog svjetskog rata uspomena na sve njih sačuva od zaborava.
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SUBOTICA IN THE GREAT WAR 
(1914–1918) VOLUME I

(Summary)

Th e 1867 Compromise made the creation of the dual Austro-Hungarian monarchy 
possible. It included reforming its military force which was the main cohesive bond 
of the state. In the period between 1868 and 1912, a number of laws were passed to 
regulate the fi eld of defence. Military service was compulsory for all citizens and they 
served either as enlisted soldiers or reserves. 

Recruitment for the military was completed on regional basis: the conscripts 
from one region served in the same unit. Th at was practical, given that the state was 
multinational. Th e offi  cial language in the military was German, i.e. Hungarian and 
Croatian. Th e branches were divided to infantry, cavalry and artillery. 

Before the World War I, the military forces of the Austro-Hungarian Empire 
consisted of: 

 –  Imperial and Royal (common) Army and Navy,
 –  Th e Hungarian Royal Army, i.e. Imperial-Royal (k.k) Landwehr (Austrian 

Royal Army),
 –  Th e Hungarian Royal Uprising, i.e. Imperial-Royal (k.k) Landsturm(Austrian 

Royal Uprising).

Conscripts from Subotica –which had 94 thousand inhabitants according to the 
1910 Census,which made it the third biggest city aft er Budapest and Szeged – mostly 
served in two infantry units: in the 86thk.u.k. Infantry Regiment (from Subotica), 
and the 6th Hungarian Royal Regiment (from Subotica). 

War operations of the Austro-Hungarian Army began with invasion of Serbia on 
August 12, 1914. Th e confl icts in the Russian battlefi eld in Galicia began on August 
18, 1914. A new front was formed in May 1915 when Italy entered the war.

Battles raged until November 1918 when the Great War was over with the signing 
of the Armistice. 

Th e war claimed unprecedented human losses: according to offi  cial data, 10 mil-
lion soldiers lost their lives. 

Th e Austro-Hungarian Monarchy had 1.5 million dead, out of which 661 thousand 
were from Hungary. 

Th e registers in Subotica recorded 1460 dead Austro-Hungarian soldiers by the 
end of 1920: 1006 of them from Subotica and  454 from other parts of the Empire.
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Most of them lost their lives during 1915 and 1916 when the fi ercest battles took 
place. Th e most common causes of death were due to gunshot wounds from artillery 
fi re. Various illnesses were also present, mostly typhoid fever and cholera, but many 
had died from tuberculosis which appeared because of the bad conditions on the front.  

Most of the men from Subotica were killed in their prime, between 21 and 40 
years of age.  

Most of them made their living from agriculture, and they were mainly wage la-
bourers or owned small pieces of land. But there were also craft smen, merchants and 
clerks/workers. Th ere were very few intellectuals among them, just a few teachers and 
attorneys, pupils and students. 

Since a largest proportion of people living here at the time were Roman Catholics, 
there are most of them who had fallen compared to other religions. 

Most of the soldiers who lost their lives during World War I rest in cemeteries far 
away. Th e wounded or ill soldiers from various parts of Austro-Hungarian Monarchy 
who died in the hospital in Subotica were buried in the cemeteryplots here. However, 
those cemeteries do not exist any longer.  Th is book aims to serve the memory of them 
all during the centennial celebration of Armistice. 
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MOLNÁR TIBOR

SZABADKA 
A NAGY HÁBORÚBAN

A XX. század elejére Szabadka lett – Budapest és Szeged után – a Magyar Királyság 
harmadik legnépesebb városa, amelynek lélekszáma 1914-re elérte a 100   ezer főt, 
ennek 60%-át alkotta a magyarság. Dél-Magyarország legjelentősebb politikai, 
gazdasági és kulturális központjának számított. Fekvésénél fogva már békeidőben 
is jelentős katonai erő állomásozott a városban. Az I. világháború kirobbanásával 
fontossága – különösen a szerb hadszíntér közelsége, valamint az itt keresztül-
futó és egymást keresztező vasútvonalak miatt – még jobban felértékelődött, s 
hamarosan tartalékkórház és járványkórház kezdett itt működni. A   szabadkai 
katonák a háború kezdetétől a legvéresebb küzdelmekben vettek részt, aminek 
következtében nagyok voltak a veszteségeik, de a városban kialakított katonai 
kórházakban ápolt sebesültek és betegek közül is sokan elhunytak, akiket a 
szabadkai temetőkben helyeztek örök nyugalomra. A kötet a szabadkai és a 
Szabadkán elhunyt – a polgári halotti anyakönyvekbe 1914 és 1920 között 
bejegyzett – 1460 katonának állít emléket.

■

I. kötet
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