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ELŐSZÓ 

1999. április elején -Jugoszlávia NATO-bombázásának idején - a Zentai önkormány-
zat felkérte intézményünket, hogy az anyakönyvi hivatal anyakönyveinek másolatait 
vegye át meg ő rzésre, és helyezze biztonságba. Ez meg is történt, és a dokumentumo-
kat - jobb megoldás híján - „biztonságos" helyre menekítettük, amely légvonalban 
mindössze 150 m-re volt városunk egyik lehetséges stratégiai célpontjától. 

Munkatársaimmal a bombázás alatt ebben a raktárépületben tevékenykedtünk, pon-
tosabbanpróbáltuk tenni a dolgunkat. Feladatom volt az átvett anyakönyvek rendsze-
rezése, összeírása. Ezt a munkát végezve figyeltem fel, hogy milyen érdekes bejegyzé-
sek találhatók némely elhunyt neve és adatai mellett. „A hazáért h ő si halált halt katona 
halálesete bejegyeztetik..." - olvastam az 1915-ös halotti anyakönyv egyik megjegyzé-
sét, majd a következő t és a következ ő t... Elképedtem, milyen sok Zentai vesztette 
életét az I. világháborúban, és ezekr ő l a hősökről szinte alig tudunk valamit! 

Elhatároztam, hogy összegyűjtöm a zentai származású vagy illet ő ségű , illetve a Zentán 
elhunyt I. világháborús h ősi halottak névsorát. Módszeresen áttanulmányoztam az anya-
könyvi hivatal anyakönyveinek másolatait. A kutatást kiterjesztettem a Zentai Történelmi 
Levéltárban ő rzött levéltári anyagra és a Városi Múzeum könyvtári anyagára. Betekint-
hettem az egyházaknál ő rzött halotti anyakönyvekbe is, amiért külön köszönettel tarto- 
zom főtisztelendő  SZELES OszKÁR, BANкó NÁNDOR, NAGY JOZSEF, GYETVAI IMRE, VARGA JÓZSEF plébános 
uraknak és ĐIRDE ĐURDEV atyának. Bejártam a fels őhegyi és a Zentai temetőket. Rövid 
budapesti tartózkodásom alkalmával adataimat a Hadtörténelmi Levéltárban is b ővíthet-
tem. Így 2000 őszére elkészült a névsor, amely két fő  részb ő l áll: 

az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének h ősi halottjai (1017 személy), 
Zentán elhunyt hadifoglyok (63 személy). 

Az adattár nem a teljesség igényével készült, és nem tekinthet ő  véglegesnek, mi
vel még számos elfelejtett h ős neve rejtőzhet különféle levéltári forrásokban, ám ezek 
számunkra pillanatnyilag elérhetetlenek. De talán majd egyszer véglegesíteni lehet a 
veszteséglistát! 

Ha e tanulmány lapozgatása közben a tisztelt Olvasó rálel egy rég elfeledett déd-
vagy ükapára, aki valamely távoli csatatéren esett el, akinek emlékére halottak napján 
meggyújt egy szál gyertyát, már nem volt hiábavaló az elvégzett munka. 

Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik segítettek és támogattak e tanul-
mány elkészítésében, különösen kiemelném FODoR IsтvÁN levéltár-igazgatót, OI.Á н  IsтvÁN 
adatközlőt, PEJIN ATTILA mUZeológUSt,GERHARD RUDOLFOT, DR. FENYVESI ATTILÁt, NAGY GÁBORt és 

SZLOBODA JÁNOSt. A fotókat GERGELY Ј6ZsЕF  is  TAR( LÁSZLÓ készítették. Az összefoglalót szerbre és 

oroszra Draginja RAмADANSKI, olaszra pedigMoRvnI György fordította. 

Zenta , 2001 . január 	 Aszerz ő  



BEVEZETŐ  
Az immár mögöttünk álló XX. századot joggal nevezhetjük a háborúk évszázadának. 
Az 1904-1905-ösnrosz-japán, az 1912-es olasz-török, valamint az 1912-es I. és az 1913-

as II. Balkán-háború mintegy bevezet ő i voltak a „Nagy Háborúnak", amely addig nem 
tapasztalt emberi és anyagi veszteségeket okozott a világnak. Az óriási katonatömegek 
mozgósítása, az új hadviselési formák alkalmazása és a haditechnika rohamos fejl ődése 
az addigihoz viszonyítva gyökeresen megváltoztatta a háború jellegét. 

Az I. világháborúban részvev ő  országok mindegyikének megvoltak a céljai és érde-
kei, melyekért hadba szállt: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint nemzetileg, nyelvi-
leg, vallásilag, gazdaságilag és politikailag heterogén állam sajátos helyzetben volt. 
Geostratégiai helyzete meghatározó volt Közép-Kelet Európában, politikailag és kato-
nailag szorosan kötődött Németországhoz, gazdaságilag és kereskedelmileg pedig szom-
szédaihoz. A Monarchiát körülvev ő  országoknak -els ősorban Olaszországnak és Ro-
mániának - területi igényei is voltak szomszédjukkal szemben. 

A háborút -akárcsak Európa-szerte - a Monarchia polgárai is kitör ő  lelkesedéssel 
fogadták. A hadkötelesek tekintet nélkül nemzeti, vallási és társadalmi hovatartozá 
sukra szinte egy emberként tettek eleget a behívóparancsnak, és a korabeli megfogal-
mazás szerint „dalolva vonultak" a harctérre. 

Tették ezt annak ellenére, hogy sejthették: a háború csak nélkülözést, szenvedést 
és halált hozhat, valamint hogy a nemzetiségiek esetleg nemzettársaikkal találják majd 
magukat szemben. Ám az uralkodó iránti h ű ség, az állam iránti lojalitás és a megala-
pozatlan ígéretek - ,,... mire a falevelek lehullanak, de legkés őbb karácsonyra..." -
elvakították őket. 

Ez a hozzáállás - a háború elhúzódásával - hamarosan megváltozott, és a nemzeti 
feleszmélés, melynek a wilsoni tizennégy pont adott keretet, lett végül is 1918-ban a 
Monarchia egyik sírásója. 

Az I. világháborút lezáró békeszerz ődések végigkísértették a XX. századot egész 
sor tragikus eseményt el ő idézve, melyek a II. világháborúban csúcsosodtak ki, de 
közvetlen környezetünkben még az elmúlt évtizedben is okoztak véres konfliktuso-
kat. 

1. „ кKI " K. U. K. HADTÖRTÉNELEM (1867-1918) 

1.1. AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADEREJE 

Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés új viszonyokat teremtett a Monarchiában, 
amelyek hatással voltak a hader őre is. Az uralkodó - I. FERENC JózsЕF - 1868 decemberében 
szentesítette a véder ő rő l (1868/40. tc.), a honvédségr ő l (1868/41. tc.) és a népfelke-
lésrő l (1868/42. tc.) szóló törvénycikkeket. Ezek hatálybalépése eredményezte a Mo-
narchia „haderő reformját", melynek alapját az állampolgárok katonai szolgálati kötele-
zettsége képezte.' 

' Az 1868/XL. Törvénycikk svéder őrő l 1. § 



Ahaderő  tagozódása a következőképpen alakult:z 

- Cs. és Kir. Közös Hadsereg és Haditengerészet (k. u. k. leer, Kriegs-Marine) -  
mint  első  vonalat alkotó hader ő , 
- M. Kir. Honvédség, valamint az osztrák Landwehr (k.k., cs.k.) - mint második 
vonalat alkotó hader ő , és a 
- M. Kir. Népfelkelés, valamint az osztrák Landsturm (k.k., cs.k.) - mint harmadik 
vonalat alkotó hader ő . 

A Cs. és  Kit.  Közös Hadsereg (KI) ,,...Ő  felsége összes birodalma mindkét állama 
területének külellenség elleni megvédése és a belrend és biztonság fenntartására is 
van hivatva. " 3  Hadilétszámát 800 000 főben állapították meg, ebb ől Magyarország 329 
632 fő t 4  biztosított. 

AKI fegyvernemei: 

- gyalogság mint fő  fegyvernem, 
- lovasság és 
- tüzérség. 

A KI tagozódása: 

- hadsereg, 
- hadtest, 
- hadosztály, 
- dandár - két ugyanazon fegyvernemhez tartozó ezredb ő l állt, 
- ezred: 

-gyalogos, 
- lovassági (huszár, dragonyos, ulánus), 
- tüzér (tábori, ill. vártüzérség). 

A gyalogságnál az ezredek 4 zászlóaljból álltak, a zászlóaljak alegységei a századok 
voltak. A szolgálati id ő  3 év tényleges és 7 év tartalékos szolgálatból állt. 5  

Az 1912. évi Véderő rő l szóló XXX. törvénycikk már sejtette a háborús készül ődést, 
A hadilétszámot 1,5 millió főben állapították meg, amit évi 159 500 újonc' behívása 
tett lehetővé. A szolgálati id ő  2 évre csökkent a tényleges, és 10 évre módosult a 
tartalékos szolgálatban. 8  

AKI irányítását a Közös Hadügyminisztérium, a katonai vezetést a Vezérkar látta el. 
Az egyes fegyvernemek irányítására ún. f ő instruktorokat neveztek ki. 

A hadkiegészítési és -pótlási rendszerben a területi elvet alkalmazták. A Monarchia 
területét 103 hadkiegészítési körzetre osztották, ebb ő l 47 esett Magyarország terüle-
tére. 

2  u.o. 2. § 
3 u.o.7. § 
4  u.o.13. § 
5  u.o. 4. § 
Dr GondaAndrás (szeré): Hadtörténelem. AMI Tanintézeti F őnökség kiadványa. ?, 1994 

'Az 1912/XXX.Törvénycikkavéder őrő l 13. § 
"u.o., mint', 8. § 
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A KI-ban működött az ún, egyéves önkéntesi rendszer, amely azt a kedvezményt 
nyújtotta a középiskolát végzett hadköteleseknek, hogy csak egy évet szolgáljanak. Ez 
a rendszer képezte a tartalékostiszt-képzés alapját. 

Mivel az új elő írások értelmében a KI -ben  4 zászlóalj alkotott egy ezredet, a felsza-
baduló zászlóaljakból új ezredek alakultak. 

Közvetlenül az I. világháború kitörése el ő tt a KI békebeli hadereje a következ ő  
volt:9  

- gyalogság: 102 gyalogezred (1-102.), 
- lovasság: 421ovassági ezred (1-16. huszár, 1-15. dragonyos, 1-8. és 11-13. ulánus), 
- tüzérség: 14 hdt. tü. ezred (1-14.), 42 ho. tü. ezred (1-42), 8. lov. tü. osztály (1-2., 
4-7. és 10-11.), 6 hgy. tü. ezred (3.,8-9. és 12-14.), 6 vártű . ezred (1-6.), 3 önálló 
vártű . zászlóalj (1 -3.), 
- 15 utászzászlóalj (1-15.) és 
- 1 vonat- és távíróezred (1.). 

A korszerűsítés keretében gépkocsi- és léghajós osztályok felállítására került sor. 
1914. július 25-én a részleges mozgósításkor megalakult a Cs. és Kir. Hadsereg-

főparancsnoság (k, u. k. Armeeoberkommando, AOK) mint a hadszervezet és a 
hadrakelt sereg legmagasabb katonai vezet ő  szerve. 10  

A M. Kir. Honvédség,,... háború idején a hadsereg támogatására és a belvédelemre, 
béke idején pedig kivételesen a belrend és biztonság fenntartására is van hivatva." 11  A 
jogszabályok értelmében megszervezték a M. Kir. Honvédelmi Minisztériumot (HM), 
ám hatásköre meglehet ősen korlátozott volt. A fontos kérdésekben -akárcsak a KI 
esetében is - az uralkodó döntött. 

A honvédség keretében 3 állománycsoport létezett: 12  

- tényleges állomány- 2 évi szolgálat, 
- tartalék - 10 évi szolgálat, 
-póttartalék - 12 évi szolgálati kötelezettséggel, ebbe a csoportba kerültek mind-
azok, akik bármilyen okból rövidített kiképzést kaptak, vagy az újonclétszámon 
felül estek. 

Kezdetben az ország területét hét, majd közvetlenül az I. világháború el ő tt hat 
honvédkerületre osztották, melyek területe egybeesett a Magyarországon felállított 
KI-beli hadosztályok kiegészítési területével: 

I. Budapest 
	

IV. Pozsony 
II, szeged 
	

V. Kolozsvár 
III. Kassa 
	

VI. Zágráb. 

9  Szijj Jolán (főszerk.): Magyarország az els ő  világháborúban. Lexikon A-Zs. Bp., 2000 
10 

 
ui., mint 9  

"Az  1868/XL. tc. 8. §, az 1868/XLI. tc .  1.  § , valamint az 1912/ХХХ . tc. 4. § és az 1912/XXXI. tc .  1.  § 
12  Az 1912/XXXI. tc . 3. § 
13  u.o., mint 9  
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Közvetlenül az I. világháború kitörése el ő tt a M. Kir. Honvédség keretében a követ-
kező  fegyvernemek léteztek: 13  

- gyalogság - 32 honvéd gyalogezred (1-32.), 
- lovasság - 10 honvéd huszárezred (1-10.), 
- tüzérség - 8 honvéd tüzérezred és l lovas tüzérosztály. 

A honvédség szolgálati és vezényleti nyelve a magyar volt, kivételt képeztek a 
Zágrábi Honvédkerület területér ől kiegészített csapatok, melyeknél a horvát volt a 
szolgálati nyelv. Az egyévi önkéntes rendszert a honvédségnél 1882-t ő l vezették be. 

A M. Kit. Népfelkelés a törvény szerint a fegyveres er ő  kiegészítő  részét képezte, 
feladata a KI és a honvédség támogatásából állt. 14  A népfelkeléshez tartoztak azok a 
hadkötelesek, akik sem a KI, sem a honvédség kötelékébe nem tartoztak. A szolgálati 
idő  a 19. életévt ő l a 42. életév betöltéséig tartott. 15  Két kategória létezett: az els ő  19 
korosztály az emberállomány háborús veszteségeinek pótlására szolgált, a maradék 5 
korosztályból pedig munkásosztagokat alakítottak. Fegyvernemei a gyalogság és a lo-
vasság, vezényleti nyelve a magyar volt. 16  

1.2. AZ OSZTRÁK-MAGYARHADERŐ  FEGYVERZETE (I.), RUHÁZATA (II.) ÉS 
FELSZERELÉSE (III.)1914-1918 

Az I. világháború kezdetén: 

A Cs. és Kir. KI és a M. Kir. Honvédség gyalogságának zöme 8 mm-es 1890 M. és 
1895 M. típusú ismétlőpuskával és tő rszuronnyal volt felszerelve, kisebb része 
pedig régebbi típusú puskákkal, amelyek között még megtalálható volt a hosszú 
szuronnyal ellátott egylövetű , Werndl-rendszer ű  fegyver is. 
Ismétl őpuskánként 140 db töltény (ovális fej ű , acélköpenyes) volt rendszeresítve, 
az egylövetű  puskához a népfelkel ők 100 db ólomtöltényt kaptak. 
Zászlóaljanként - kivéve a menet-, népfelkel ő- és hadtápzászlóaljakat - 1 géppuskás 
osztagvolt rendszeresítve 2 Schwarzlose-típusú géppuskával, géppuskánként 10000 
tölténnyel. A kezel őszemélyzet ismétl őpisztollyal volt ellátva. 

A csapatoknál rendszeresített alsóruházat, lábbeli megfelelt a követelmények-
nek. A tisztek messzir ő l feltűnő , sárga lábszárvéd ő t viseltek. A zubbony, nadrág, 
köpeny és sapka színe ún. „csukaszürke" volt - ez kés őbb „táboriszürkére" módo-
sult -, a gombozat fényes, a zsinórozás fekete-sárga, ill. palaszürke volt. A népfelke-
16ksötétkék színű  egyenruhát viseltek. A hadtápalakulatok polgári ruhát hordtak, 
csak katonasapkát és nemzeti szín ű  karszalagot kaptak. 

Személyenként a következ ő  felszerelés járt: 
Egészségügyi felszerelés : 1 db sebkötöző  csomag. 
Élelmezési felszerelés: egy szabványos kenyér- és dohányadag, 2 tartalék élelem-
adag, 1 csajka evőeszközökkel, 1 vízhatlan kenyérzsák. 	 . 

14  Аг  1886јХк . tc.1. § 
IS  ui., mint 7 , 6. § 
16 U.o., mint 9  
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Műszaki felszerelés: 1 rövid nyel ű  gyalogsági ásó szíjazattal. 
Egyéb felszerelés: borjúb ő r hátizsák, tisztasági eszközök, egy 1/2 literes tábori ku-
lacs, vízhatlan sátorlap. 

Századonként: 
Műszaki felszerelés: 2 l őszervivő  málhás állat, egy századl őszerkocsi, 32 db rövid 
nyelű  csákánybalta, 10 db kis drótvágó olló, 4 embernél föld- és ácsszerszám. 
Egészségügyi személyzet: 1 egészségügyi altiszt, 4 sebesültviv ő  2 hordággyal és 5 
kötszertáskával. 
Élelmezési felszerelés: 1 mozgókonyha egy szabványos adaggal (kenyér és dohány 
nélkül), 1 eleségkocsi egy tartalék élelemadaggal, 1 málhakocsi. 

Zászlóaljanként: 
Műszaki csapat: egy utászosztag - 1 tiszt, 2 altiszt, 16 csapatutász és 1 robbanószer-
vivő  málhás állat. 1 távbeszél őjárőr (2-5 km vezetékkel). 
Egészségügyi személyzet: 1-2 orvos, 2 kötszerviv ő  és 1 málhás állat. 

A hegyi csapatoknál kétszer annyi volt a sebesültviv ő  járő r, mint más alakulatoknál. 
Mozgókonyhák helyett főzőládák voltak rendszeresítve, és eleségszállító málhás 
állatokat használtak. 

Az I. világháború végén: 

I. Az egész haderő t 1895 M. típusú ismétl őpuskával szerelték fel. 
Századonként kézigéppuskás szakaszok, gyalogos zászlóaljanként 8 géppuskával 
rendelkez ő  géppuskás század alakult. 
Gyalogezredenként egy-egy, 2 gyalogsági ágyúval rendelkez ő  tüzérszakasz; az. ez- 
red műszaki századánál 6 db 9 cm-es aknavet ő  és 6 db gránátvető  volt rendszeresít- 
ve. 

Az egész haderő  korszerű , egyszínű  egyenruhát, a harcoló csapatok acélsisakot 
kaptak. 

A haderő t gázálarccal szerelték fel, a legénység könny ű  hátizsákot kapott. 
Élelmezési felszerelés: a hegyekben harcoló egységek részére kétfogatú, taligasze 
rű  mozgókonyhákat rendszeresítettek. 
Ezredenként m űszaki századot állítottak és szereltek fel építéshez vagy rombolás- 
hoz. Alkalmazást nyertek a fényszórók. A távbeszél őfelszerelés megsokszorozódott. 

1.3. RENDFOKOZATOKAZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIASZARAZFÖLDI 
HADEREJÉBEN" (CSAK A MAGYAR MEGFELELŐK): 

- tábornagy 
- vezérezredes (1915. jún. 23-tól) 
- gyalogsági tábornok, lovassági tábornok, táborszernagy (tüzér, m űszaki) 
- altábornagy 

"u.o., minty 
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- vezérő rnagy 
- ezredes 
- alezredes 
- ő rnagy 
- százados 
-főhadnagy 
- hadnagy 
- zászlós 
-hadapród 
- tiszthelyettes (1915. jún. 23-tól) 
- törzső rmester (1914-t ő l) 
- ő rmester 
-szakaszvezető  
- tizedes 
- ő rvezető  
-honvéd, népfelkel ő , közlegény (gyalogos, huszár, tüzér, utász). 

1.4.AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELENTŐSEBB HADMŰVELETEI, MELYEKBEN RÉSZT 
VETTAZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADEREJE 1914-1918 KÖZÖTT 

1914 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 25-én hirdette ki a részleges mozgósítást 
B-háború'" esetére. A mozgósítás els ő  napja jú1.28-a volt, ami egybeesett a Szerbiának 
küldött hadüzenet napjával. 

Oroszország jú1.30-án általános mozgósítást hirdetett, ezért jú1.31-én a Monarchia 
is megtette ugyanezt. Ennek els ő  napja augusztus 4-re esett. 

Az osztrák-magyar hader ő  augusztus 12-én lendült támadásba Szerbia ellen. Az 5. 
és 6. hadsereg Boszniából támadott, a 2. pedig a Száván keresztül Šabac irányában. A 
támadást Potiorek táborszernagy irányította. 

Az orosz felvonulás a Monarchia keleti határainál gyorsabb ütemben zajlott, mint az 
várható volt, és az ellenséges csapatok már aug. 15-én megjelentek Kelet-Galíciában. 
Az osztrák-magyar hadvezetés ezért a 2. hadsereget sürg ősen átirányította az orosz 
harctérre. A meggyengült támadást a szerbek sikeresen elhárították, és aug. 16. és 24. 
között súlyos csapásokat mértek a támadókra. 

1914. szeptember 6-án a szerb csapatok átkeltek a Száván, és betörtek a Szerémségbe, 
ahonnan csak szept. 14-ig sikerült kiszorítani őket. 

Szeptember 7-én újabb osztrák-magyar támadás indult a Drina alsó szakasza és a 
Száva között. Az 5. hadsereg sikereket ért el a Mácsvában, de támadása hamarosan 
megrekedt. 

Októberben a szerb és a montenegrói csapatok betörtek Bosznia-Hercegovinába, 
és csak a hónap végére sikerült kiszorítani őket. 

November 6. és 9. között az el ő renyomuló osztrák-magyar csapatok elfoglalták 
Valjevót, elérték a Kolubara és a Ljig folyó vonalát, december 2-án pedig bevették 
Belgrádot. A december 3 ai szerb ellentámadás azonban visszavonulásra kényszerítette 
a Szerbiában harcoló osztrák-magyar er őket. 

18  Az osztrák-magyar hadvezetés haditervei: B-háború =háború Szerbia és Montenegró ellen, Orosz-
ország, ill. Olaszország beavatkozása nélkül; R-háború = háború Oroszország ellen; I-háború = háború 
Olaszország ellen. R- ill. l-háború esetén számoltak Szerbia és Montenegró beavatkozására. 
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Az osztrák-magyar hader ő  1914. aug. 18-án indította meg hadjáratát a keleti harcté-
ren. Az első  összecsapásokban az 1. és a 4, hadsereg vett részt, melyekhez hamarosan 
csatlakozott a 3. és a balkáni hadszíntérr ő l átvezényelt 2. hadsereg is. Az orosz er ők 
sikeresen visszaverték ezt az offenzívát, ellentámadásba mentek át, és elfoglalták 
Lemberget, Przemysl er ődjét pedig körülzárták. 

A keleti hadszíntér ÉNYi részén 1914. aug. 17-én az oroszok benyomultak Kelet-
Poroszországba. A németeknek azonban az aug. 23. és 31. között vívott tannenbergi 
csatában sikerült ezeket az er őket megsemmisíteni. Hasonlóan járt a másik el ő renyo-
muló orosz hadsereg is a szept. 7. és 13. között vívott mazuri csatában. 

1914. szeptember 25-én az uzsoki hágón át az oroszok Magyarország területére 
léptek, és okt. 4-én elfoglalták Máramarosszigetet, ahonnan csak október végére sike-
rült őket kiszorítani. 

A dec. 5. és 17. közötti limanovai csatában az osztrák-magyar er ők a német csapatok 
hathatós támogatásával visszavonulásra kényszerítették a Galíciában harcoló orosz had-
erő t. 

1915 

Az osztrák-magyar és német csapatok 1915. január 23-án a kedvez ő tlen időjárási 
viszonyok ellenére (-20 °C, nagy hó) támadást indítottak a kárpáti arcvonalon, mely-
nek célja az orosz vonalak áttörése és a przemysli er ődrendszer felmentése volt. A 
támadás elakadt, az ellentámadásban az orosz hader ő  jan. 27-én ismét behatolt Magya-
rországra. A katasztrófát a Bukovinából el ő retörő  osztrák-magyar csapatok akadályoz-
ták meg Csernovic, Kolomea és Stanislau elfoglalásával. 

1915. március 22-én elesett Przemysl, 120 000 kiéhezeti véd ő  esett hadifogságba. 
Az 1915. április 2-a és 13-a között vívott ún. „húsvéti csatában" az osztrák-magyar 

haderő  kiszorította az oroszokat Magyarország területér ő l. 
Az osztrák-magyar 4. és a német 11. hadsereg 1915. május 2-án a keleti harctéren jól 

előkészített és megszervezett offenzívát indított, és máj. 5-én Gorlicénél áttörte az 
orosz védelmet. Június elejére visszafoglalták Przemyslt, a hónap végére pedig 
Lemberget is. Augusztus végére Galícia ismét osztrák-magyar ellen ő rzés alatt állt. 

1915. május 24-én Olaszország hadat üzent a Monarchiának, és ezzel új hadszintéi 
nyílt meg az Adriai-tenger, az Isonzó folyó völgye, a Doberdói-fennsík, Dél-Tirol és 
Svájc által behatárolt területen. 1915. május végét ő l ezen a harctéren az olaszok tizen-
egy nagy támadást indítottak (isonzói csaták) azzal acéllal, hogy áttörjék az osztrák-
magyar védelmet. 

1915. október 2-án az osztrák-magyar hader ő  német támogatással felújította táma-
dását Szerbia ellen, melyhez hamarosan Bulgária is csatlakozott, miután okt. 14-én 
hadat üzent Szerbiának. A három oldalról (a Száva vonaláról, Boszniából és Bulgáriá-
ból) nagy túlerővel indított támadásnak a szerb hadsereg nem tudott ellenállni. Okt. 
9-én elesett Belgrád. A szerbek dél felé vonultak vissza - magukkal hurcolva hadifog-
lyaikat is -, és Albánián átverg ődve 150 000 szerb katona érte el a tengerpartot (ezt 
„halálmenet" néven jegyezte fel a történelem). Az antant hajói Korfu szigetére evaku-
álták a visszavonulókat. 

Szerbia elfoglalása után az osztrák-magyar hader ő  Montenegró ellen fordult, és 
1916. január 13-án elfoglalta Cetinjét, az ország f ővárosát. 
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1916 

Az osztrák-magyar csapatok 1916. május 15-én Dél-Tirolban kezdeményeztek táma-
dást a Roveretto és a Brenta völgy közötti térségben. Május 28-án elesett Asiago város, 
és aHétközség-fennsík is a támadók ellen ő rzése alá került. 

Az orosz haderő  1916. június 4-én Bruszilov tábornok vezetésével jól el őkészített, 
nagyszabású offenzívát indított az osztrák-magyar védelem ellen a Styr folyó alsó szaka-
sza és Csernovic közötti 400 km-es frontszakaszon (Bruszilov-támadás). A támadás 
első  jelentős eredménye Luckvárosának elfoglalásavolt.Június 16-án az oroszok átkel-
tek a Prut folyón. A Szeret folyó mentén el ő retörve jún. 18 4n birtokukba vették 
Csernovicet, júl. 1-jén Kolomeát, júl. 8-án pedig Delatynt. Az oroszok másik támadó 
éke elérte aSztochod folyó vonalát. Július 26-án az orosz csapatok felújították a tárna-` 
dást, és aug. 11-én elesett Stanislau. Az el ő renyomulást csak Zalosce város mellett 
sikerült megállítani. 

1916. augusztus 27-én Románia is hadba lépett az antant oldalán, hadserege átlépte 
Erdély határát. Augusztus végére aromán csapatok birtokba vették a Háromszéki-, a 
Csíki- és a Gyergyói-medencét, behatoltak a Brassói- és a Nagyszebeni-medencébe. 

1916. szeptemberében a német hadvezetés sikeres hadm űveletet kezdett Dobru-
dzsában, Erdélyben pedig az osztrák-magyar 1. és a német 9. hadsereg katonái harcol-
tak eredményesen. Az okt. 7-e és 9-e közötti csatában visszafoglalták Brassót, súlyos 
vereséget mértek az Erdélybe betört román csapatokra. A német és osztrák-magyar 
erők folytatták a menekül ő  románok üldözését. December 6-án elfoglalták Bukarestet, 
1917. január 20-ig pedig befejezték Havasalföld megszállását. 

1917 

1917. június 29-én az orosz hader ő  támadást indított Galíciában (Kerenszkij-offenzí-
va), és júl. 2-án elfoglalta Zborowot, júl. 11-én pedig Kaluszt. 

Az osztrák-magyar csapatok német segítséggel július 19-én Zborowtól É-ra kezdtek 
ellentámadást (Dnyeszter menti offenzíva), amely augusztus elejére Galícia és Buko-
vina csaknem egész területének visszafoglalását eredményezte. 

A bolsevik forradalom után megalakult új szovjet-orosz kormány 1917. december 5-
én Breszt-Litovszkban fegyverszüneti megállapodást írt alá a központi hatalmakkal, s 
ez a keleti hadszíntéren a harcok beszüntetését eredményezte. 

1917. október 24-én az osztrák-magyar és német csapatok támadást indítottak az 
olasz harctéren Flitsch és Tolmein közötti frontszakaszon, Caporettónál áttörték az 
olasz védelmet. Elesett Cividale, majd okt. 28-án Görz városa is. A támadó csapatok 
elfoglalták a doberdói fennsík nagy részét. Október 31-re elérték a Tagliamento folyót, 
amelyen nov. 2-án át is keltek, és folytatták a menekül ő  olasz csapatok üldözését. 
November 9-én az el ő renyomuló osztrák-magyar csapatok elétrék a Piavét. A támadás 
itt elakadt, a front megszilárdult. 

1918 

1918. június 15-én az osztrák-magyar egységek átkeltek a Piavén, de mindössze 4-5 
km-t tudtak el ő rehaladni. Június 20-án megkezd ődött a visszavonulás a folyó bal part-
jára. Ezután már az osztrák-magyar hader ő  nem kezdeményezett támadó hadm űvele-
teket az olasz hadszíntéren. 
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Az antant csapatok okt. 27-én átkeltek a•Piavén, és áttörték az osztrák-magyar vé-
delmet. Ez a támadás vezetett az olasz hadszíntéren harcoló osztrák-magyar hader ő  
összeomlásához. A harcok beszüntetését a nov. 3 •án Padovában aláírt fegyverszüneti 
egyezmény eredményezte. 

1918. szeptember 15-én a macedón fronton kibontakozó antant támadás áttörte a 
központi hatalmak - fő leg bolgár csapatok által tartott -védelmi vonalát. Ennek kö-
vetkeztébenBulgária szept. 29-én kilépett a háborúból. A központi hatalmak csapatai 
visszavonulásra kényszerültek, november elejére kivonultak a megszállt balkáni terü-
letekrő l. 

Az antant és Magyarország képvisel ő i 1918. november 13-án írták alá Belgrádban a 
fegyverszüneti egyezményt (belgrádi konvenció). 

1.5. A HADRA KELT SEREGNÉL ELŐFORDULÓ LEGGYAKORIBB HALÁLOKOK 

A halálokok négy csoportba oszthatók: 

Hadi sérülések 

Az esetek nagy részében a l ő fegyverek által el ő idézett sebesülések széles skálája 
dominál (lő tt sebek), de el őfordulnak a közelharcra jellemz ő , hidegfegyverekkel elő-
idézett, szúrt sebesülések is. 

A mély sebekbe a talajból tetanuszbaktériumok kerülhetnek, melyek toxinjaikkal 
merevgörcsöt (tetanuszt) idéznek el ő . A betegség el ő idézőjét már 1885-ben megis-
merték, de a hatásos gyógyszert -ellenmérget - csak az I. világháború után, 1923-ban 
fedezték fel. 

Fertőző, ragályos betegségek 

A túlzsúfoltság, rossz köztisztasági viszonyok között, valamint a katonák leromlott 
általános állapota, alultápláltsága és az utóbbi miatt jelentkez ő  csökkent 
ellenállóképessége következtében főként hadifogolytáborokban, de a fronton is tö-
megesen jelentkeztek a különféle fert őző  betegségek (güm őkór, kiütéses tífusz, spa-
nyolnátha). 

Háborús tuberkulózis (güm őkór). - A szervezetben rejt ő ző  gümős folyamatok 
fellobbanása vagy súlyosbodása a háborús ártalmak következtében. A kor jellemz ő  
betegsége, rendkívül sokféle megjelenési formája volt ismert - leggyakoribb a 
tüdővész vagy tüdőgümőkór. 
A tüdővész szövődményeként súlyosabb formák is jelentkezhettek: güm őkóros 
agyhártyalob és agykéreglob (-gyulladás), gége-, has- és bélgüm őkór. 
A betegség el ő idézője ismert volt, de hatásos gyógyszerrel nem rendelkeztek elle-
ne. 

Kiütéses tífusz (Typhus exanthematicus). - A Rickettsia prowazeki által terjesz-
tett, súlyos, akut fert ő ző  betegség. A kórokozókat a tetvek viszik át a betegb ő l az 
egészséges szervezetbe. A háborúkat kísér ő  betegség, a nagy járványokat megem-
lítik a hadtörténészek is, pl. az I. világháború során a szerbiai hadszíntéren és a 
hadifogolytáborokban jelentkez ő t. Megjelenése kapcsolatba hozható a hadifogoly-
táborokban és a fronton harcoló csapatoknál el ő forduló tetvességgel. 
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A betegség el ő idézőjét már 1910-től ismerték, de a terápiás lehetőségeket nem. 
Mint hatásos megel őző  intézkedés szóba jöhetett a tábori g őzmosodák és fürd ők 
alkalmazása, melyekkel sajnos a harcoló hadseregek csak csekély számban rendel-
keztek. 
A betegség leküzdésében az 1941-ben felfedezett DDT mint tetvetlenítésre alkal-
mas vegyi anyag hozott átüt ő  sikert. 

Spanyolnátha. - Vírusok (myxovirusok) által okozott betegség. Az 1918-ban és 
1920-ban tomboló járványban 500 millió ember betegedett és 20 millió halt meg 
(influenza, náthaláz). 

Malária vagy mocsárláz. -Parazitás betegség, melyet a szúnyogok terjesztenek. 
Endémiás betegség, megjelenése területhez köt ődik. Már Hippokratész is megem-
líti. A kinin gyógyító hatása 1820-tól ismert. 

Hastífusz. -El ő idézője a Salmonella typhi. Ivóvízzel vagy táplálékkal terjed ő , 
heveny, ragályos betegség. A „piszkos kezek" betegsége, ott jelentkezik, ahol meg-
oldatlan az ivóvízellátás vagy a szennyvíz elvezetése, illetve rosszak a higiéniás 
körülmények. 
A betegség kórokozója már 1880-ban ismert volt, de a betegség gyógyításában csak 
az 1948-ban felfedezett gyógyszer hozott áttörést. 

Kolera. - AVibrio choleraeáltal okozott, hasmenéssel, hányással, kiszáradással 
járó, súlyos fertő ző  betegség. Ivóvízzel vagy táplálékkal terjed, a „piszkos kezek" 
betegsége, rossz higiéniás körülmények segítik el ő  megjelenését. A betegség kór-
okozóját 1883-ban fedezték fel. 

Alultápláltság, kimeriiltségkövetkeztébenjelentkez ő  betegségek 

A halál fő  okaiként jelentkezhetnek a hadifáradalmak, az általános kimerültség, a 
megfagyás, a megh ű lés, a vízkór, aszívbillenty ű-elégtelenség mint a háborús helyzet-
ben fellép ő  stresszhelyzet, szorongás, fizikai és pszichikai leépülés következményei. 
Ugyanakkor a már felsorolt betegségcsoportoknál ugyanezek a tényez ők is jelen van-
nak mint másodlagos kórokok. 

Olyan betegségek, melyek megjelenése nem hozható kapcsolatba a háborús 
helyzettel. 

2. ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 

Több ezerre tehető  azoknak a zentaiaknak a száma, akik különböz ő  katonai egysé-
gekkel megjárták az I. világháború csatatereit. Kiemelhetünk azonban két ezredet, 
amelyekben a zentaiak legnagyobb számban küzdöttek: a cs. és kir. 86. és a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezredet. 
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2.1. A CS. ÉS KIR. 86. (SZABADKAI) GYALOGEZRED (1883) 
1914-1918 19  

A es. és kir. 86. gyalogezred hivatalosan 1883. január 1-jén alakult meg. Kiegészítési 
kerülete, melynek központja Szabadka volt, magában foglalta a következ ő  városokat és 
nagyközségeket: 

Szabadka várost, 
Magyarkanizsa várost, 
Zenta várost, 
a Zentai járást Ada, Martinos és Mohol nagyközségekkel, 
az óbecsei járást Bácsföldvár, Óbecse, Péterréve, Szenttamás, 
Turja nagyközségekkel, 
a topolyai járást Bácsfeketehegy, Bajsa, Csantavér, Kishegyes, 
Bácskossuthfalva, Pacsér, Szeghegy, Topolya nagyközségekkel. 

Az ezred (I., II. és IV. zászlóalj) hadrendileg a cs. és kir. IV. hadtest 32. gyaloghad 
osztályának 64. gyalogdandárjába, míg a kikülönített III, zászlóalj a cs. és kir. XV. had-
test 1. hegyi hadosztályának 7. hegyi dandárjába volt besorolva. 

A mozgósítási parancs kihirdetésekor, 1914. július 26-án az ezred zászlóaljai a követ-
kező  helységekben állomásoztak: 

- ezredtörzs, I. és IV. zászlóalj: Szabadka, 
zászlóalj: Budapest, 
zászlóalj:Višegrad (Bosznia). 

Az ezred I., II. és IV. zászlóalját július 31-én szállították vasúton a szerb har ć térre, s 
Ott  az osztrák-magyar 2. hadsereg részeként harcoltak. Ezen egységeket szeptember 
4-én vezényelték át az orosz hadszíntérre. 

Az egységek szeptember 8-án érkeztek meg az orosz hadszíntérre, és szept. 9-én 
már harcba is bonyolódtak. Ezután egészen 1917. március 17-ig - amikor az ezredet 
átvezényelték az olasz hadszíntérre - az orosz fronton küzdöttek. Az ezred I., II. és IV. 
zászlóalja számára az olasz hadszíntéren fejez ődött be az I. világháború, onnan 1918. 
június 17-én vonták ki őket. 

A es.  és kir. 86. gyalogezred  I.,!!. és IV. zászlóaljának jelentősebb bevetései: 20  

1914-ben: Jelenča (aug. 19.), Vučevica (aug. 20.), Rumno (szept. 9-11.), Chyrow, 
Szumina (okt. 12-13.), Bo гumilów, Rogowiec (dec. 4.), Bratków (dec. 26-31.). 
1915-ben: Bratków (jan.  1. -febr.  10.),  Berdo, Jablonki (febr. 28.), Krukienice (тај . 
19. -jún. 4.), Pnikut (jún. 5.), Buchowice (jún. 6-16.), Miklaszów (jún. 23-26.), 
Pumice  (jún. 27.-jú1. 3.), Kamionka-Strumilowa ( ји 1.  19. -aug.  15.),  Cholojow (aug. 
29-30.), Baranie, Krupiec (szept. 3-6.), Worobijowka, Seredynce (szept. 13-17.), 
Mi1no, Aleksiniec (szept. 25-28.), Mi1no (okt. 21. -nov. 28.). 	' 
1916-ban: Slobodka (jan. 29. -арг. 10 .), Worobijowka (арг . 12. -jún. 3.), Bruszilov- 
támadás (jún. 4-9.), Worobijowka (jún.  10. -aug.  10.),  Nestorowce, Pleszkowce (aug. 

19  De sgardelli Cesar (főszerk .): A Délvidék hadtörténete. Bp.,1941 
20 Gaksch József - Dimics Szilárd: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története  1882-1918.?,  

1940 
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11.), Mogila (aug. 13-30.), Zborow (aug. 31.- szept. 1.), Mogila (szept. 2.-dec. 31.). 
1917-ben: Mogila (jan. 1.-jún. 28.), Zborow (jún. 29.-júl. 2.). 
1918-ban: Monte Asalone (ápr.-jún. 16.). 

A III. zászlóalj az osztrák-magyar 6. hadsereg keretében a Boszniából Szerbia ellen 
indított támadásban vett részt, itt harcolt egészen Olaszország hadbalépéséig, amikor 
is átirányították az olasz hadszíntérre. Akárcsak az ezred többi része, ez a zászlóalj is az 
olasz hadszíntéren fejezte be az I. világháborút 1918. július 17-én, ekkor kivonták a 
további harcokból. 

A es. és kit. 86. gyalogezred III. zászlóaljának jelent ősebb bevetései: 

1914-ben: Panos (aug. 20-21.), Jagodnja (szept. 19-22.), drinai csata (nov. 6-10.), 
Ruda (nov. 21-22.), Rajac - 881. magaslat (nov. 24-29.). 
1915-ben: I. és II, isonzói csata (jún. 23.-aug. 18.), Selo (szept. 13-30.), III. isonzói 
csata (okt. 16.-nov. 7.), IV. isonzói csata (nov. 8.-dec. 4.). 
1916-ban: V. isonzói csata (márc.  11. 19.),  VI. isonzói csata (aug. 4-17.). 
1917-ben: X. isonzói csata (máj. 12.-jún. 5.), XI, isonzói csata (aug. 17.-szept. 12.), 
XII. isonzói csata (szept. 13.-okt. 31.). 
1918-ban: Co!  Caprile (jan.-márc.), Monte Asalone (máj.-jún. 16.). 

2.2. A M. KIR. 6. (SZABADKAI) HONVÉD GYALOGEZRED (1886) 
1914.19182' 

Az ezredet 1886-ban állították fel. 
A m. kir. 6. honvéd gyalogezred alegységei a mozgósításkor a következ ő  helységek 

ben állomásoztak: 

- ezredtörzs és I. zászlóalj: Szabadka, 
- II. zászlóalj: Zombor, 
-III. zászlóalj: Ujvidék. 

A m.  kit.  6. (szabadkai) honvéd gyalogezred hadrendileg a 80. (pécsi) honvéd 
gyalogdandár keretében, a 40. (budapesti) honvéd hadosztályhoz volt beosztva. Moz-
gósításkor alakult meg a m. kir. 6. népfelkel б  gyalogezred. 

Az ezred a mozgósításkor a balkáni hadszíntérre került, a 6. osztrák- magyar hadse-
reg XV, hadtestének kötelékébe. 

1915 januárjában vezényelték át a keleti (orosz) hadszíntérre. 1918. március 22-én 
innen kivonták, és július végéig Horvátországban látott el karhatalmi feladatokat. 

Az ezred újabb harci bevetésére 1918 augusztusától került sor az olasz hadszínté-
ren, az egység számára itt is fejez ődött be az  I.  világháború. 

2 1  UA.  mint 19  

22 1L I.vh gyűjtemény 3024. d. 
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A m. kir . 6. honvéd gyalogezred jelent ősebb bevetései: Z2  

1914 -ben: Višegrad (aug. 20 .), Drina menti ütközet (szept . 8-10.), Kulište (szept. 
13.), Loznica (szept . 16-17.), gučevói magaslat (szept . 23.-nov. 6.), Perina -magaslat 
(nov. 7.), Ba č inovac (nov. 21 .), Moravci (nov. 28 .), Poljanice , Parlog (dec. 1 - 5.), vissza-
vonulás a Száváig (dec. 6-18.). 

1915-ben: Jasiowice (jan. 31 .), Siánki körüli harcok (febr . 1.-ápr. 6.), Halics, Sianki 
(ápr. 8 -22.), Drohobic , Delawa (máj. 19-30.). 

1916-ban: Rarancze (jan. 11.-jún . 30.), Kirlibaba mellett (júl. 5-20 .), Kirlibabától 
északra (júl. 22.-dec. 31.). 

1917-ben: Kirlibabától északra (jan. 1.-aug . 10.), Wollowetztő l keletre ( aug. 13.-
dec. 9.). 

1918 -ban: Monte Asalone (aug.). 

2.3. A MONARCHIA KATONAI EGYSÉGEI , MELYEKBEN AZENTAI HŐSI 
HALOTTAKSZOLGÁLTAK 

A) CS. ÉS KIR. KÖZÖS HADSEREG ÉS HADITENGERÉSZET 

Gyalogság: 

- cs. és kir . 5. gyalogezred: 
- cs. és kir. 10. gyalogezred: 
- cs. és kir . 12. gyalogezred: 
- cs. és kir. 23. gyalogezred: 
- cs. és kir . 26. gyalogezred: 
- cs. és kir . 29. gyalogezred: 
- cs. és kir . 32. gyalogezred: 
- cs. és kir . 37. gyalogezred: 
- cs. és kir . 41. gyalogezred: 
- cs. és kir. 46. gyalogezred: 
- cs. és `kir. 50 . gyalogezred: 
- cs. és kir . 52. gyalogezred: 
- cs. és kir . 64. gyalogezred: 
- cs. és kir . 68. gyalogezred: 
- cs. és kir . 71, gyalogezred: 
- cs. és kir. 76. gyalogezred: 
- cs. és kir . 82, gyalogezred: 
- cs. és kir . 86. gyalogezred: 
- cs. és kir . 4, tábori vadászzászlóalj: 

Cs. és kir . gyalogság összesen: 

Lovasság: 

- cs. és kir . 8. huszárezred: 
- cs. és ki г . 13. huszárezred: 

Cs. és kir . lovasság összesen: 

1 fő  
1 fő  
1 fő  
1 fő  
1 fő  
1 fő  
1 fő  
2 fő  
1 fő  
1 fő  
2 fő  
1 fő  
2 fő  
1 fő  
1 fő  
1 fő  
4 fő  

383f6  
1 fő  

407f6  

23f6  
1 fő  

24f6  
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Tüzérség: 

- cs. és kir. 11. tüzérezred: 
- cs. és kir. 14. tüzérezred: 
- cs. és kir." 17. tábori ágyúsezred: 
- cs. és kit. 31, tüzérezred: 
- cs. és kir. 39. tüzérezred: 

Cs. és kir. tüzérség összesen: 

Műszaki csapatok: 

- cs. és kir. 4. utászzászlóalj: 
- cs. és kit. 32. utászzászlóalj: 

Cs. és kir. műszaki csapatok összesen: 

Egyéb csapatok: 

- cs. és kir. 4, vonategység: 
- cs. és kit. 13. vonatosztály: 
- cs. és kit. 14. vonategység: 
- cs. és kir. repül őosztály: 

2 fő  
1 fő  
1 fő  
1 fő  
1 fő  

6 fő  

8 fő  
1 fő  

9 fő  

1 fő  
2 fő  
1 fő  
1 fő  

Egyéb cs. és kir. csapatok összesen: 	 5 fő  

Hadimunkások és trénkocsisok: 

- hadimunkások: 	 8 fő  
- trénkocsisok: 	 3 fő  

Hadimunkások és trénkocsisok összesen: 	 11 fő  

Haditengerészet 

-haditengerészet: 	 ' 	 1 fő  

Haditengerészet összesen: 	 1 fő  

Osztrák-Magyar Közös Hadsereg és Haditengerészet összesen: 	463 fő  

B) M. KIR. HONVÉDSÉG ÉS M. KIR. CSENDŐRSÉG 

Gyalogság: 

- m. kir. 1. honvéd gyalogezred: 
- m. kit. 3. honvéd gyalogezred: 
- m. kir. 4. honvéd gyalogezred: 
- m. kit. 5. honvéd gyalogezred: 

9 fő  
2 fő  
3 fő  
4 fő  
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- m. kir. 6. honvéd és népfelkel ő  gyalogezred: 
- m. kir. 7. honvéd gyalogezred: 
- m. kir. 8. honvéd gyalogezred: 
- m. kir. 17. honvéd gyalogezred: 
- m. kir. 19, honvéd és népfelkel ő  gyalogezred: 
- m. kir. 29. honvéd gyalogezred: 
- m. kir. 30. honvéd gyalogezred: 
- m. kir. 32. honvéd gyalogezred: 
- m. kir. 30. népfelkel ő  gyalogzászlóalj: 
- m. kir. 315. honvéd gyalogezred: 

M. kir. honvédgyalogság összesen: 

Lovasság: 

- m. kir. 4. honvéd huszárezred: 
- m, kir. 6. honvéd huszárezred: 
- m. kir. 1. népfelkelő  huszárezred: 

M. kir. honvédlovasság összesen: 

Tűzérség: 

- m. kir. 2. honvéd tábori tüzérezred: 
- m. kir. 2. honvéd lovas tüzérosztály: 
- m. kir. 7. honvéd tüzérezred: 
- m, kir. 131. tábori tüzérezred: 
- m. kir. 74/2. honvéd nehéztarack üteg: 

M. kir. honvédtüzérség összesen: 	 8 fő  

Csendő rség: 

- csendő rség: 	 3 fő  

M. kir. csendőrség összesen: 	 3 fő  

M.  kir. honvédség és M. kir. csend ő rség összesen: 	 294 fő  

C) KATONAI EGYSÉGE, BEOSZTÁSA ISMERETLEN 

Katona: 	 260 fő  

Katona összesen: 	 260 fő  

Katonai egysége, beosztása ismeretlen összesen: 	 260 fő  

HŐSI HALOTTAK ÖSSZESEN (A + B + C): 	 1017 fő  

231f6  
1 fő  
2 fő  
5 fő  
3 fő  
2 fő  
3 fő  
1 fő  
1 fő  
1 fő  

268f6  

12 fő  
2 fő  
1 fő  

15 fő  

3 fő  
1 fő  
2 fő  
1 fő  
1 fő  
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2.4. HÁB ORÚS ÁLDOZATOK A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

FELEKEZETI HOVATARTOZÁS 

Az 1910-es demográfiai adatok 23  szerint Zenta rendezett tanácsú városnak 29 666 
lakosa volt, ezek felekezeti hovatartozása a következ őképpen alakult: 

- r. k. vallású 	26 023 fő , 
- g. kat. vallású 	28 fő , 
- ref. vallású 	 135 fő , 
- ágostai hitv. ev. 	62 fő , 
- g. kel. vallású 	2076  fő , 
- unitárius 	 3 fő , 
- izr. vallású 	 1328 fő , 
- egyéb 	 11 fő . 

A fellelt hősi halottak felekezeti hovatartozását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Hősi halottak felekezeti hovatartozásuk szerint 

r.k. 	g. kat. g.kel. 	g.kel. 
(román) 

ref. izr. nazarénus felekezete 
megállapítatlan 

839f6 	1 fő  58f6 	3 fő  3f6 26f6  3 fő  84f6  
Összesen:1017 fő  

82,50% 	0,10% 5,70% 	0,30% 0,30% 2,55%  0,30% 8,25% 
Összesen:100,00% 

KOROSZTÁLY SZERINT 

Az 1910-es demográfiai adatok szerint 24  Zenta rendezett tanácsú város lakosságának 
nemek közötti aránya 50 %: 50 %, míg a 20-39 éves korú lakosság száma 8011 f ő . Ha 
szem elő tt tartjuk az említett arányt, akkor megállapítható, hogy a leginkább hadra 
fogható férfilakosság száma 4000 fő  körül mozgott. Természetesen a háború során 
behívtak 20 évnél fiatalabb és 39 évnél id ősebb hadköteleseket is. A h ősi halottak 
korosztály szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Hősi halottak korosztályuk szerint 

20 évig 	21-30 évig 	31-40 évig 	41 év felett 	életkor 
megállapítatlan 

95f6 	441f6 269f6 77f6 135f6  
Összesen: 1017 fő  

9,35% 	43,35% 26,45% 7,55% 13,30% 
Összesen: 100,00% 
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3. HALÁLOZÁS IDEJE 

Az I. vh során a legnagyobb veszteségeket emberéletben a harcoló felek 1915-ben 
és 1916-ban szenvedték a nyugati, ill ,  a keleti fronton, ahol a Monarchia haderejének 
zöme küzdött. 

Az elhalálozások id őbeli megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Ahalálozások időbeli megoszlása 

1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 
vagy később 

meghatáro- 
zatlan 

113fő  279f6 224f6 139f6 127f6 51f6  84f6  
11,10% 27,45% 22,00% 1 3,65% 12,50% 5,00% 8,30% 

3. ZENTA I. VILÁGHÁBORÚS ÁLDOZATAI 

3.1. MAGYARÁZATOK AZ ADATTÁRHOZ, FORRÁSOK, RÖVIDÍTÉSEK 

MAGYARAZATOK,FORRASOK 

Az Adattáron belül a fejezetek sorrendje a kutatás folyamatának sórrendjét tükrözi. 
Egy-egy személy csak egy fejezetben van feltüntetve. Ha ugyanazon személyre 

vonatkozó adatok több forrásban is el ő fordulnak, úgy valamennyi adatot az els ődleges 
evidentálás helyén tüntettem fel. Adőlt betűvel szedett szöveg a szerző  megállapítása, 
következtetése. 

Az Adattár alapvet ően két fő  részre tagolódik: 

A. Az Osztrák-Magyar haderő  hősi halottjai:  Al.  - A.13., amely összesen 1015 hősi 
halott nevét tartalmazza, 

A.1. fejezet: A Zentai AH által anyakönyvezett h ősi halottak: 1. - 608. sz.-ig, összesen 
608 név. 

Az adatok fő  forrásai: 

TLZ F. 121 - Zenta község 1945-1972, AH anyakönyveinek letétbe helyezett 
másolatai 1895-1991, 

TLZ F. 005 - Zentai r. k. plébánia, Zenta 1795-1895 (1949), 
TLZ F.  007-  Srpska pravoslavna paroliija, Senta 1825-1937, 
TLZ F. 042 - Felsőhegyi r. k. plébánia, Zenta-Fels őhegy 1892-1895, 
Gaksch-Dimics: A volt szabadkai es. és kir. 86. gyalogezred története 1882-1918. 

1940 

Az I. vh idején érvényes jogszabályok értelmében az AH csak azokat az elhunyt 
katonai személyeket anyakönyvezte, akiknek haláláról a BM értesítést küldött. 
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Az AH halotti anyakönyveiben általában csak az elhunyt életkorát tüntették fel, így 
a pontos születési (esetleg házassági) dátumot, a szül ők, ill. házastárs nevét az egyházi 
anyakönyvek igénybevételével pontosítottam, ahol az lehetséges volt. 

Ebbe a fejezetbe kerültek a háború után holttá nyilvánított, elt űnt katonák is, aki-
ket az AH bírósági végzés alapján anyakönyvezett. A holttá nyilvánításokra az 1919-t ő l 
1970-ig terjed ő  időszakban került sor. Az adatok kiegészítéséhez a bírósági iratokat is 
használtam (lásd 14-19. források). 

A.2. fejezet: A Zentai AH által 1941-ben összeállított lista az anyakönyvezetlen h ő si 
halottakról, illetve az AH irataiban fellelt h ősi halottak: 609. - 732. sz: ig, összesen 124 
név. 

Az adatok fő  forrása: 

6. TLZ F. 056 -Állami Anyakönyvi Hivatal, Zenta 1895-1944, AH vegyes iratai 1915-
1920,1941-1944. 

A BM 1941-ben elrendelte a délvidéki községi elöljáróságoknak, hogy terjesszék fel 
az anyakönyvezetlen h ősi halottak névsorát utólagos anyakönyvezés jóváhagyása vé-
gett. A zentai AH részér ő l a felterjesztés meg is történt, de érdemleges minisztériumi 
döntés ez ügyben 1944 októberéig nem született. 

A zentai AH vegyes irataiban (1915-1920) sikerült fellelni még néhány h ősi halottat, 
akiket nem anyakönyveztek, valószín ű leg azért, mert nem zentai születés űek voltak. 
Mivel azonban illet őségi helyük Zenta volt, ezért ők is bekerultek az Adattárba. 

A.3. fejezet: A Zentai Szt. István r. k. plébánia halotti anyakönyvébe bejegyzett h ő si 
halottak: 733.-754. sz.-ig, összesen 22 név. 

Az adatok fő  forrása: 

7. A Zentai Szt. István r. k. plébánia XIV. számú (1911-1926) halotti anyakönyve. 

A.4. fejezet: A zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyveibe bejegyzett 
hősi halottak: 755. - 773. sz.-ig, összesen 19 név 

Az adatok fő  forrásai: 

A zentai Jézus Szt. Szive r, К . plébánia II. és III. számú halotti anyakönyve. 

A.S. fejezet: A zentai Szt. Teréz r, k. plébánia halotti anyakönyvébe bejegyzett, 
illetve irataiban fellelt h ő si halottak: 774.-776. sz: ig, összesen 3 név. 

Az adatok forrásai: 

A zentai Szt. Teréz r. К . plébánia I. számú (1913-1922) halotti anyakönyve, 
A plébánia iktatott iratai 1912-1929. 

A.6. fejezet: A fels őhegyi Szt, József r, k. plébánia halotti anyakönyvébe bejegyzett 
hősi halottak: 777.-779. sz.-ig, összesen 3 név. 
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Az adatok forrása: 

A felsőhegyi Szt. József r. k. plébánia II, számú (1901-1943) halotti anyakönyve. 

A.7. fejezet: A tornyosi Magyarok Nagyasszonya r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
bejegyzett h ősi halottak: 780.-795. sz.-ig, összesen 16 név. 

Az adatok forrása: 

A tornyosi Magyarok Nagyasszonya r, k. plébánia І . számú (1908-1928) halotti 
anyakönyve. 

Az egyházi halotti anyakönyvekbe bejegyzett h ősi halottak zöme idehaza hunyt el 
harctéren szerzett sebesülés vagy betegség, esetleg öngyilkosság vagy baleset kö-
vetkeztében. Ők nem mind zentaiak voltak, hiszen városunkban az I. vh alatt a városi 
kórház mellett a Vöröskereszt hadikórháza (a gimnázium épületében) is m űködött, 
amelyben számos sebesült vagy beteg katonát ápoltak. 

Tehetősebb családok elesett szeretteik holttestét exhumáltatták más temet őkbő l, 
és Zentán helyezték örök nyugalomra. 

A háború után néhány elt űnt katonát egyházi módon, magasabb egyházi fórumok 
(kalocsai ÉF, szabadkai AASZ) döntése alapján nyilvánítottak holttá. 

A.B. fejezet: A budapesti Hadtörténelmi Levéltár irataiban fellelt h ősi halottak: 796.-
798. sz.-ig, összesen 3 név. 

Az adatok forrása: 

HL I.VH gyűjtemény 3023.d. 

A HL-ben a m, kir. 6. honvéd gyalogezred I. vh-s történetét kutatva akadtam rá 3 
hősi halott nevére. Sajnos az id ő  rövidsége miatt az ezredre vonatkozó levéltári anya-
got - amely valószín ű leg még sok értékes adatot tartalmaz - nem sikerült teljes egé-
szében átnézni. 

A.9. fejezet: Egyéb forrásokban - közjegyz ő i, bírósági iratokban, újságokban - fel-
lelt hősi halottak: 799.-870. sz.-ig, összesen 72 név. 

Az adatok forrásai: 

TLZ F. 343 - dr. Milivoje Lolin királyi közjegyz ő , Zenta 1921-1944, 
TLZ F. 020 - Királyi Járásbíróság, Zenta 1851-1918, 
TLZ F. 078 -Járásbíróság, Zenta 1919-1941, 
TLZ F.504 -Királyi Járásbíróság, Zenta 1941-1944, 
TLZ F. 127 -Járásbíróság, Zenta 1945-1962, 
TLZ F. 737 -Községi Bíróság, Zenta 1962-1989, 
TLZ F. 385 - Zentai napi- és hetilapok gy űjteménye, Zenta 1875-1953. 

A zentai Történelmi Levéltár számos fondjában fellelhet ők a témára vonatkozó ada-
tok. 
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A.10. fejezet: A zentai szerb pravoszláv egyházközség halotti anyakönyvébe bejegy-
zetthősi halottak: 871.-875. sz.-ig, összesen 5 név. 

Az adatok forrásai: 

21. A zentai szerb pravoszláv egyházközség VIII. és IX. számú halotti anyakönyvei. 

Magyarázat: lásd egyházi anyakönyvek. 

A.11. fejezet: H ősi halott zsidók: 876.-889. sz.-ig, összesen 14 név 

Az adatok forrása: 

22. VMZ A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Szerk. Heged űs M., Bp. 1942 

Pejin Attila muzeológus barátom hívta fel figyelmem a megnevezett kiadvány léte-
zésére. 

A.12. fejezet: A hadirokkantak „családi" dossziéiban fellelt h ősi halottak: 890.-912. 
sz.-ig, összesen 23 név. 

Az adatok forrása: 

23. TLZ F.121 - Zenta község 1945-1972, Hadirokkantak családi dossziéi. 

Az I. vh után az elesettek hozzátartozói állami segélyre jogosultak. A „családi" se 
gélyt élvez ők dokumentációját a zentai Történelmi Levéltár ő rzi. 

A. 13. fejezet: Zenta rendezett tanácsú város haláleset-felvev ő  és-leltározó közegé-
nek irataiban fellelt h ő si halottak: 913.- 1017. sz.-ig, összesen 105 név. 

Az adatok forrása: 

24. TLZ F.003 - Zenta rendezett tanácsú város 1850-1918, Haláleset-felvev ő  és -
leltározó közeg 

25. TLZ F.071 - Zenta község 1919-1941, Haláleset-felvev ő  és-leltározó közeg 

B. Elhunyt hadifoglyok: B.1.-B.2., amely összesen 63 Zentán elhunyt hadifogoly 
nevét tartalmazza. Az adatok forrása: lásd 1. 

Az elhunyt hadifoglyokat nemzetiségük szerint csoportosítottam. 

fejezet: Elhunyt orosz hadifoglyok: 1.-51. sz.-ig, összesen 51 név. 
fejezet: Elhunyt olasz hadifoglyok: 52.-60. sz.-ig, összesen 9 név 
fejezet: Elhunyt szerb hadifoglyok: 61.-63. sz.-ig, összesen 3 név. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

AASZ Apostoli Adminisztratura Szentszéke, Szabadka 
AH Anyakönyvi Hivatal 
akv., akvi. anyakönyv(i) 
BM Belügyminisztérium 
cím. címzetes 
cs. és kit, császári és királyi (k. u. k.) 
ÉF Érseki Főszentszék, Kalocsa 
g. kat. görög katolikus 
g. kel. görögkeleti 
házasságköt.házasságkötés 
hdt. hadtest 
hgy. hegyi 
HL Hadtörténelmi Levéltár, Budapest 
ho. hadosztály 
izr. izraelita 

járás 
JB Járásbíróság 

k. (ném.) kaise г liche-königliche (cs. k.) 
KM Külügyminisztérium 
k. u. k. (ném.) kaiserliche und königliche (cs. és kit.) 
KÖ г .B Körzeti Bíróság 
KÖZ.B Községi Bíróság 
lov, lovas, lovasság(i) 
m. kir. magyar királyi 
ném. német 
r. k. római katolikus 
ref. református 
sz. szám, számú 
SZPE Szerb Pravoszláv Egyház 
TLZ Történelmi Levéltár, Zenta 
tü. tüzér, tüzétség(i) 
vh világháború 
vm. vármegye 
VMZ Városi Múzeum, Zenta 
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3.2. ADATTÁR 

A. AZ OSZTRÁK-MAGYARHADERŐ  ZENTAI, ILL. ZENTAN ELHUNYT HŐSI 
HALOTTAI 

A. 1. A ZENTAI ANYAKÖNYVI HIVATAL ÁLTAL ANYAKÖNYVEZETT HÖSI HALOTTAK 

1. ADAMEK István népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, r. k. vallá 
sú, munkás. Elesett a Monfalcone (osztrák tengermellék) melletti csatatéren 
1915. október 22-én (BM sz. 52048/1918). A Zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 596/1918 sz. alatt 1918. szeptember 21-én. 

2 ,  AN гтus Antal népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja István, 
anyja Döme Rozália.  R.  k. vallású, földm űves, n ő tlen. Elesett a Rarancze (Buko-
vina) melletti csatatéren 1916. március 5-én (BM sz. 189105/1916). A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 2577/1918 sz. ügyiratával. A Zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 368/1917 sz. alatt 1917. július 14-én. 

ÁRPÁ51 Márton ő rvezető  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. novem-
ber 8-án Zentán, apja Péter, anyja Prepok Viktória. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Szekeres Anna. Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. 
június 6-án (BM sz. 111858/1917), a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 2297/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe  241/1918  sz. alatt 1918. április 13-án. 

BABIG, Velimir népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. szep-
tember 3-án Zentán, apja Nenad, anyja Bogdana Ivanovi ć . G. kel, vallású, szol-
ga, nő tlen. Elesett Cholojów (Galícia) mellett 1915. augusztus 30-án (BM sz. 
115836/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3209/1918 sz. ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 493/1918 sz. alatt 1918. augusz-
tus 12-én. 

BAЈТАІ  Illés népfelkel ő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja István, 
anyja Huszák Franciska. R. k, vallású, MÁV kocsifelvigyázó. Elesett a Kirlibaba 
(Bukovina) melletti csatatéren 1916. augusztus 21-én (BM sz. 175361/1916). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 690/1917 sz. alatt 1917. decem-
ber 20-án. 

BA і. і  István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Sándor, 
anyja Bata Viktória. R. k. vallású. Elhunyt Zentán 1916. január 28-án (BM sz. 
40898/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 434/1916 sz. alatt 
1916. augusztus 28-án. 

BA(.l Lukács katona. Született 1883. szeptember 18-án Ókanizsán, apja Sándor, 
anyja Bata Viktória. R. k. vallású, földm űves, felesége Pócs Mária (házasságk ő t. 
1911. okt. 25. Zenta). Elesett a harctéren. Holttá nyilvánítva a Zentai JB Gn. 
8595/2/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. 
Bejegyezve a zentai Szt. István r. k, plébánia halotti anyakönyvébe 35/b/ 1917 sz. 
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alatt. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 572/1926 sz. alatt 1926. 
október 27-én. 

BÁLINT Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja István, 
anyja Lövet' Viktória. R. k. vallású, földm űves. Elesett a Moravci (Szerbia) mel-
letti csatatéren 1914, november 28-án (BM sz. 41164/1915). A Zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 550/1915 sz. alatt 1915. augusztus 28-án. 

Bлn~ János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. október 
18-án Zentán, apja Mátyás, anyja Nagymélykúti Rozália.  R.  k. vallású, cipész. 
Elesett 1914, december 29-én Lokietka - Bratków (Oroszország) mellett (BM 
sz. 75052/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 769/1915 sz. 
alatt 1915. december 14-én. 

BлLoc н  Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Született 
1887. július 11-én Zentán, apja György, anyja Oláh Terézia. R. k. vallású, földm ű -
ves, felesége Kadván Klára (házasságköt. 1911. nov. 21. Zenta). Holttá nyilvánít-
va a zentaiJB Pk. 5204/2/ 1921 sz. végzésével - a halál megállapított ideje 1915. 
augusztus 20-a, - valamint a kalocsai ÉF 963/törv. sz . ítéletével. Bejegyezve a 
гentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 187/1915 sz. alatt. A 
Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 6/1922 sz. alatt 1922. január 3-
án. 

BALOGH Ferenc honvéd, egészségügyi katona a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1887. március 25-én Zentán, apja Ferenc, anyja Fehér Veronika. R. k. 
vallású, tanító, felesége Tóth Szuszogó Etelka (házasságköt. 1910. febr. 5. Zenta). 
Elhunyt az orenburgi (Oroszország) kórházban kiütéses tífusz következtében 
1920. április 2-án. Holttá nyilvánítva a zentaiJB Pk. 5193/2/1921 sz. végzésével, 

Ítčt•{ ~~r.'i ~ ú. 	, 	.. ар  

RPACUG•í; '. 
RpEl1Ны1S !;;C91í';t::., 

~✓ =д.l~L~ ~ S~4 

ГcF.: O ~ e 

~ 	 -... 

УД 0 ~ Т  U НГ r F Н  УК .  

; е.нс  сме  or 	 всегнсгс  гсс  

питвл,н  Ргабсче -Кхестнхнско ,3 Hrгcи cii А ~ гаии  

B  т 0м , 'fтс  синитдЕ  сиГС  ГССПхт влн 	м (s1{1 ј  

Б  A Ј : .  OK гигвствигигг , нс  yuuF Cr b сг : Сзкм  

*~нсгс  тх :I,,ч  2 НнваЕи  ib'3г  года .. 

4гписнах  C 1t 	сИ 1 	•аати  рдсстспир , ит ,сн  

Jelentés Balogh Ferenc (10.) haláláról (TLZ F. 078.70) 
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valamint a kalocsai ÉF 1206/tör". sz. ítéletével 1921. december 1-jén. Bejegyez-
ve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 162/1920 sz. alatt. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  715/1921  sz. alatt 1921. decem-
ber 7-én. 

BnLoGn Imre népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. novem-
ber 4-én Zentán, apja Péter, anyja Gombos Terézia. R. k. vallású, földm űves, 
nő tlen. Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 6-án (BM 
sz. 75259/1917), a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai 
JB Pk. 1333/1918 sz. ügyiratával, A zentai AHbejegyezte a halottak anyakönyvé 
be 175/1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 

Bn[.0GH Menyhért közlegény a cs, és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1893. december 14-én Zentán, apja Menyhért, anyja Döme Viktória. R. k. vallá-
sú, földműves. Elesett a Siljak-Rajac, 881. magaslat (Szerbia) melletti csataté-
ren 1914. november 27-én (BM sz. 75052/1915), A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 775/1915 sz. alatt 1915. december 14-én. 

BARANY István közlegény a es. és kir 86. gyalogezredben. Született 1883. augusz-
tus 13-án Zentán, apja Mihály, anyja Döme Veronika. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Bajzák Zsófia (házasságk ő t. 1907. jún. 26. Magyarkanizsa). Hadba vo-
nult 1914-ben, eltűnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
10750/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 31-e. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 575/1924 sz. alatt 1924. novem-
ber 13-án. 

BnRATi Imre szakaszvezető  a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1889. november 15-én Zentán, apja István, anyja Csorba Anna. R. k. vallású, 
földműves, n ő tlen. Elesett a Selo (Krajna) melletti csatatéren 1915. november 
30-án (BM sz. 68363/ 1917), a IV. isonzói csata során. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk.  900/1918  sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 53/1918 sz. alatt 1918. január 27-én. 

BARÁTI Ferenc katona. Született 1885. december 3-án Zentán, apja István, anyja 
Csízik Veronika. R. k. vallású, felesége Kocsis Szürke Julianna (házasságk ő t. 
1912. jan. 12. a zentai Jézus Szt. Szíve r. К . plébánián). Holttá nyilvánítva a zentai 
JB R. 145/1940 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. szeptember 1-je. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 373/1941 sz. alatt 1941. október 
11-én. 

BлRлт i Vince katona. Született 1892. január 18-án Zentán, apja Péter, anyja Pánczél 
Erzsébet. R. k, vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1749/1924 sz. végzésé-
vel, ahalál megállapított ideje 1917. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 574/1924 sz. alatt 1924. november 13-án. 

BnRsI Imre közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. november 
1-jén Zentán, apja István, anyja Burány Rozália. R. k. vallású, földm űves, felesé 
ge Csipak Mária (házasságkő t. 1914. máj. 22. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébá-
nián). Hadba vonult 1914-ben, 1915. szeptember 9-én megsebesült és elt űnt. 
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Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 242/1937 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1917. szeptember 9-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
382/1937 sz. alatt 1937. október 12-én. 

BАRs І  János tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. december B-
án Zentán, apja István, anyja Burány Rozália. R. k. vallású, földm űves, n ő tlen. 
Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 
115836/1917),  a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 3470/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
489/1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

BARs ►  Mihály népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. szeptem-
ber 17-én Zentán, apja István, anyja Kecskeméti Rozália. R. k. vallású, földm ű -
ves, nő tlen. Elesett a Pieszkowce (Galícia) melletti csatatéren 1916. augusztus 
10-én (BM sz. sz. 115836/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3192/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 491/1918 
sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

Bnтn Miklós hadapród a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja János, 
anyja 011ai Szabina. R. k. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csataté-
ren 1915. május 27-én (BM sz. 26254/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 385/1916 sz. alatt 1916. augusztus 4-én. 

BELECZ Ferenc közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezred 4, századában. Született 
1883. március 23-án Zentán, apja Ferenc, anyja Repeczki Rozália. R. k. vallású, 
felesége Gulyás Verona (házasságk ő t. 1908. okt. 6. Zenta). Hadba vonult 1914-
ben, eltűnt a fronton. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk.  4910/3/1921  sz. végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1916. október 5-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 7/1922 sz, alatt 1922. január 3-án. 

BEI.Ecz Imre népfelkel ő  acs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. november 
6-án Zentán, apja József, anyja Jankovics Erzsébet. R. k. vallású, szabó, n ő tle ►i. 
Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 6-án (BM sz. 
115836/1917), a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 3210/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
487/1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

B ENEDEK Tamás póttartalékos a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. július 
26-án Zentán, apja Tamás, anyja Fábrik Erzsébet. R. k. vallású, napszám ő s. El-
esett a Wor őbijowka (Galícia) melletti csatatéren 1916. július 1-jén ( BM sz. 
111858/1917).  A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 244/1918 sz. alatt 
1918. április 13-án. 

BERÉNYI Imre népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Antal, 
anyja Siiveges Anna. R. k. vallású, napszámos. Elesett 1914, november 12-én 
Mitrovica mellett (BM sz. 13561/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 272/1916 sz. alatt 1916. június 5-én. 
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A zentai  AH halotti anyakönyvének  masolata 1917-1918,  XX. könyv  
(TLZ F. 121,  AH letétbe helyezett anyakönyveinek másolatai  1895-1991) 



B ERNYIк  János Antal közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
december 20-án Zentán, apja András, anyja Nagy Julianna. R. k. vallású, csizma-
dia. Bevonult 1913. október 6-án. Az orosz harctérr ő l jelentkezett utoljára, azu-
tán eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2577/1927 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1915. március 30-a. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 296/1927 sz. alatt 1927. június 10-én. 

BERTA Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. szeptem-
ber 15-én Zentán, apja András, anyja Tóth Agota.  R.  k, vallású, földműves, fele-
sége Nagy Mélykúti Ilona (házasságk őt. 1906. jan. 3. Zenta). Elhunyt harctéri 
sebesülés következtében a keleti (orosz) fronton 1914, novemberében. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R.428/1957 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1914. november 30-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 127/1958 
sz. alatt 1958. június 28-án. 

Biiusz István tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. október 6-án 
Zentán, apja Antal, anyja Makra Rozália. R. k. vallású, napszámos. Elesett a Slanria 
(Galícia) melletti csatatéren 1917. március 28-án (BM sz. 125559/1917). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 300/1918 sz. alatt 1918. május 8-án. 

B гcsкE г  Antal őrvezető  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. június 
12-én Zentán, apja Antal, anyja Bodó Júlia. R. k. vallású, földm űves. Elesett Stryj 
(Galícia) mellett 1915. június 15-én (BM sz. 169988/1916). A zentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 585/1916 sz. alatt 1916. november 22-én. 

B гΡ csкЕ ►  Balázs póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. febru-
ár 3-án Zentán, apja János, anyja Tóth Viktória. R. k. vallású, napszámos, felesé-
ge Döme Viktória (házasságkő t. 1910. jún. 14. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. 
plébánián). Elhunyt az oderbergi (Szilézia) katonai kórházban 1915. február 26-
án (BM sz. 75052/1915) tífusz következtében. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 771/1915 sz. alatt 1915. december 14-én. 

B IСSKEI Flórián népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja János, 
anyja Bu гány Terézia. R. k, vallású, földm űves. Elesett a Scholz (osztrák tenger-
mellék) melletti csatatéren 1916. május 2-án (BM sz. 9274/1917). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 467/1917 sz. alatt 1917. szeptember 5-én. 

B гΡ гΡ. гΡ cz кг Ρ István póttartalékos a cs. és kir. 86, gyalogezred 3. zászlóaljában. 31 éves, 
apja Antal, anyja Pektó Julianna. R. k. vallású, napszámos. Elesett Siljak-Rajac, 
881. magaslat (Szerbia) mellett 1914. november 27-én (BM sz. 75052/1915). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 773/1915 sz. alatt 1915. decem-
ber 14-én. 

BIRCLIN, Aleksandar honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves, apja 
Djordje, anyja Katarina Vuji ć . G. kel. vallású, keresked ő . Elesett a Delawa (Galí-
cia) melletti csatatéren 1915. május 24-én (BM sz. 135706/1915). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 123/1916 sz. alatt 1916. február 28-án. 
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B[RCLIN, Ozren népfelkelő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. március 
13-án Zentán, apja Djordje, anyja Katarina Vuji č . G. kel, vallású, keresked ő . 
Elesett a Milnó (Galícia) melletti csatatéren 1915. november 29-én (BM sz. 
75259/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1396/1918 sz. ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 162/1918 sz. alatt 1918. március 
25-én. 

B іaклs Mátyás póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. feb-
ruár 19-én Zentán, apja János, anyja Farkas Julianna. R. k. vallású, fels őhegyi 
lakos, földműves, felesége Sző lősi Teréz. Elesett a Seredynce (Galícia) melletti 
csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 111858/1917), a Bruszilov-offenzíva során. 
A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2067/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 242/1918 sz. alatt 1918. április 13-án. 

B І R6 János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja János, anyja 
Tóth Magdolna.  R.  k. vallású, földműves, felesége Letenai Eszter. Elesett Szumina 
(Galícia) mellett 1914, október 16-án (BM sz. 30106/1915). A zentai AH bejegyez -
tea  halottak anyakönyvébe 371/1915 sz. alatt 1915. június 13-án. 

B І Ró Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. február 
19-én Zentán, apja István, anyja Kántor Etelka. R. k, vallású, földm űves, felesé-
ge Dukai Zsuzsanna. Elesett a Gu čevacnál (Szerbia) vívott csatában 1914. októ-
ber 28-án (BM sz. 17350/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
193/1915 sz. alatt 1915. március 24-én. 

BLАН6 Vince honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. január 
19-én Zentán, apja István, anyja Pócs Erzsébet. R. k. vallású, földm űves, felesé-
ge Csern ők Viktória (házasságköt. 1908, okt. 20. a zentai Szt. István r. k. plébá 
nián). Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19. és 21. 
között (BM sz. 96785/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
814/1915 sz. alatt 1915. december 26-án. 

BtвАи Ρ János közlegény a es. és kir. 86, gyalogezredben. Született 1877. január 17-
én Zentán, apja János, anyja Kovács Julianna. R. k. vallású, földm űves, felesége 
Gere Etelka (házasságköt. 1903. febr. 4. Zenta). Elesett az olasz harctéren 1916. 
január 16-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 846/1942 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. január 16-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 41/1942 sz. alatt 1942, január 25-én. 

BбВАN Jenő  póttartalékos a es. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1884. november 6-án Zentán, apja János, anyja Tassi Mária. R. k. vallású, aszta-
los. Elesett Siljak-Rajac, 881. magaslat (Szerbia) mellett 1914. november 28-án 
(BM sz. 75052/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 774/1915 
sz. alatt 1915. december 14-én. 

41 ,  Bó ВАи Ρv Antal katona. Született 1889, április 27-én Zentán, apja Márton, anyja 
Györe Mária. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5293/1924 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 31-e. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 30/1925 sz. alatt 1925. január 17-én. 
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BoDА János ő rvezet ő  a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. 35 éves, r. k. vallású. 
Elhunyt Zentán 1915-ben (BM sz. 51723/1915). A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 650/1915 sz. alatt 1915. október 1-jén. 

BOGNÁR Urbánkatona. Született 1887. május 14-én Zentán, apjaJános, anyja Kadvány 
Terézia. R. k. vallású, felesége Molnár Teréz (házasságköt. 1911. febr. 13. Zenta). 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R.45/1937 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1915. május 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 167/ 
1938 sz. alatt 1938. május 10-én. 

Boгmјošк i, Lazar közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. március 
20-án Zentán, apja Vladimir, anyja Julijana Stri čev. G. kel. vallású, földm űves. 
Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. március 5-én (BM sz. 139310/ 
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 197/1917 sz. alatt 1917. 
április 10-én. 

BоRлЈoš кг , Vazul póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves, g. kel. 
vallású, földműves. Elesett 1915. március 2-án Jablonki (Galícia) mellett (BM sz. 
75052/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 772/1915 sz. alatt 
1915. december 14-én. 

BoRos Antal közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. február 5-
én Zentán, apja István, anyja K ő rösi Viktória. R. k. vallású, szabó. Elesett a 
Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 6-án (BM sz. 115836/1917), 
a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3176/1918 
sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 490/1918 sz. 
alatt 1918. augusztus 12-én. 

Boyos Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Születet 1896. május 
11-én Zentán, apja Ferenc, anyja Barsi Rozália. R. k. vallású, földm űves, felesé-
ge Biliczki Erzsébet (házasságköt. 1914. jún. 16. Zenta). A Pruth folyó (Oroszor-
szág) mellett vívott harcokban elt űnt 1916. május 12-én. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Pk. 6303/2/1921 sz. végzésével. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 193/1922 sz. alatt 1922, március 21-én. 

Bogos Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. október 
1-jén Zentán, apja Mátyás, anyja Kaszás Margit. R. k. vallású. Elesett az orosz 
harctéren 1914-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 11102/1926 sz. végzésé 
vel, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 161/1927 sz. alatt 1927. március 15-én. 

Bosos Jakab közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. július 24-
én Zentán, apja György, anyja Szeles Veronika.  R.  k, vallású, napszámos, felesé 
ge Baráthi Anna (házasságköt. 1909. nov. 24. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k, plébá 
nián). Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 6-án (BM 
sz. 75259/1917), a Bruszilov-offenzíva során. Bejegyezve a zentai Szt. István r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 206/1917 sz. alatt - kihantolva a seredyncei te-
metőbő l és eltemetve a zentai fels ővárosi temetőben. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 174/1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 
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BоRos József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 18 éves, apja János, anyja 
Csiszák Katalin. R. k. vallású, földm űves. Elesett Krukienicze (Galícia) mellett 
1915. május 24-én (BM sz. 55387/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 642/1917 sz. alatt 1917. november 30-án. 

Boros József katona. Született 1896. augusztus 22-én Zentán, apja Mátyás, anyja 
Kaszás Margit. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 11101/1926 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 160/1927 sz. alatt 1927. március 14-én. 

Bogos G YEV[ Gergely honvéd a m. kir. 17. honvédgyalogezredben. 32 éves, ref. 
vallású. Elhunyt tüdővész következtében Ripoveka Marisovszka községben 
(Tagairoski körzet, Oroszország) 1917-ben -értesítés külföldi halotti levéllel, 
melyet a belgrádi KM továbbított Ov. 40664/1931 sz. alatt. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 272/1932 sz. alatt 1927. június 22-én. 

Boros Jakab (49.) síremléke a zentai fels ővárosi temetőben 
(Fotó: Tari László) 
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Bogos GYEVI István póttartalékos m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja 
Demeter. R. k, vallású, földm űves. Elesett a Chyrow (Galícia) melletti csataté-
ren 1915. június 2-án (BM sz. 96785/1915). A Zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 807/1915 sz. alatt 1915. december 26-án. 

Boкos GYEVI Lajos közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1884. augusz-
tus 9 -én Zentán , apja Márton , anyja Baráti Rozália. R. k. vallású , földműves. 
Elhunyt Krukienicze (Galícia) mellett 1915. június 7-én kolerában (BM sz. 
136207/1915). A zentaiAH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 115/1916 sz. alatt 
1916. február 25-én. 

Boyos GYEVI Vince közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. 
január 9-én Zentán, apja Lukács, anyja Kovács Némedi Viktória. R. k. vallású, 
földm űves. Elesett Mogilánál (Oroszország). Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 
5194/2/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. április 19-e. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 751/1921 sz. alatt 1921, december 31-
én. 

Bogos KAPCA István katona. Született 1872. július 3-án Zentán, apja István, anyja 
Harcsa Ilona.  R.  k, vallású, napszámos, felesége Farkas Julianna (házasságköt. 
1895. dec. 9. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, elt űnt az orosz harctéren, 
Wolhiniában 1916. június 18-án. Holttá nyilvánítva a bácskai AASZ 46/törv. sz . 
ítéletével 1925. január 19-én, valamint a zentai JB R.385/1960 sz, végzésével - a 
halál megállapított ideje 1919. november 12-e. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 233/1961 sz. alatt 1961. szeptember 26-án. 

Bózsб  Antal népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben, 42 éves, apja Albert, anyja 
Fajka Luca. R. k. vallású, földm űves. Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csa-
tatéren 1916. június 6-án (BM sz. 75259/1917), a Bruszilov-offenzíva során. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 182/1918 sz. alatt 1918. március 
25-én. 

Bбzsó Imre katona. Született 1879. november 4-én Zentán, apja Ferenc, anyja 
Bende Ágnes. R. k. vallású, felesége Kopasz Mária. Hadba vonult 1914-ben, 
eltűnt a szerb fronton. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6254/2/1928 sz. vég-
zésével, a halál megállapított ideje 1915. március 1-je. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 554/1928 sz. alatt 1928. szeptember 24-én. 

BÖNDE József honvéd a m. kir. 2. honvéd tábori tüzérezredben. 23 éves, apja 
József, anyja Sz őke Regina. Tiszaszentmiklósi születés ű , r. k. vallású, földmű -
ves. Elhunyt a zentai Vöröskeresztes kórházban 1917. január 30-án (BM sz. 
131584/1917) tüd ővész következtében. Bejegyezve a zentai Szt. István r. k. plé 
bánia halotti anyakönyvébe  16/ 19 17  sz. alatt. A halálesetet regisztrálta a zentai 
JB Pk.  3170/1917  sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 226/1918 sz. alatt 1918. április 9-én. 

BRANovnčкІ , Djordje katona. Született 1886. március 12-én Zentán, apja Grujo, 
anyja Julijana Vujač i ć . G. kel. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3559/ 
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1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. október 10-e. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 349/1932 sz. alatt 1932. augusztus 23-án. 

BRANOVA('KI,  Milan  katona. Született 1876. december 2-án Zentán, apja Grujo, anyja 
Danica Vuji č in. G. kel. vallású. Holttá nyilvánítva a Zentai JB sz. R.314/1938 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. június 15-e. A гentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 458/1938 sz. alatt 1938. december 13-án. 

Bкnиovnčкi, Timotej népfelkel ő  a m.kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
január 22-én Zentán, apja Petar, anyja Sofija Vrgov. G. kel. vallású, földm űves, 
felesége Marica Jablanov (házasságk ő t. 1897. szept. 12. Zenta). Elesett Worh 
Feistricz (Krajna) mellett 1917. május 13-án (BM sz. 611236/1918). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 510/1918 sz. alatt 1918. augusztus 13-án. 

BuxАNY Ferenc népfelkel ő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. 
május 16-án Zentán, apja János, anyja Csabai Viktória. R. k. vallású, földm űves. 
Elesett Siánki (Galícia) mellett, az orosz harctéren 1915. június 5-én (BM sz. 
151879/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 197/1916 sz. alatt 
1916. április 16-án. 

BURÁNY Lajos népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja Antal, 
anyja Lakatos Veronika. R. k. vallású, napszámos. Elhunyt Laibachban 1916. már-
cius 27-én (BM sz. 189105/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 687/1917 sz. alatt 1917. december 20-án. 

BURANY Mihály közlegény a es. és kit. 86. gyalogezredben. Született 1890. szep-
tember 13-án Zentán. R. k. vallású, földm űves, fels őhegyi lakos, felesége Mol 
nár Csikós Mária (házasságkő t. 1913. jan. 21.). Gránát tépte szét az orosz harcté-
ren 1917. július 2-án. Holttá nyilvánítva a zentaiJB Pk. 5265/1920 sz. végzésével 
- a halál megállapított ideje 1917. október 31-e, - valamint a kalocsai ÉF 227/törv. 
sz . ítéletével 1921, február 10-én. Bejegyezve a fels őhegyi Szt. József r. k. plébá 
nia halotti anyakönyvébe 36/1917 sz. alatt. A гentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 160/1921 sz. alatt 1921. március 14-én. 

B uRÁNY Péter népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. április 18-
án Zentán, apja Illés, anyja Barsi Viktória. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. 
Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 75259/ 
1917), a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a Zentai JB Pk. 2186/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 181/1918 
sz. alatt 1918. március 25-én. 

Bus Mihály népfelkelő  a m, kir. 30. népfelkel ő  gyalogzászlóalj 3. századában. 
Született 1883. szeptember 11-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Muhi Juli-
anna. R. k. vallású, felesége Bu гány Teréz (házasságkő t. 1906. nov. 25. Zenta). 
1916 májusában indult az olasz harctérre, és ott Gorizia (Isztria) környékén 
eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentaiJB Pk. 319/2/ 1922 sz. végzésével, a halál meg 
állapított ideje 1917. február 4-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 668/1922 sz. alatt 1922. december 31-én. 
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Buтoaл  János katona. Született 1873. január 10-én Zentán, apja Illés, anyja Majoros 
Rozália. R. k. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 4254/1942 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1920. december 31-e. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 512/1942 sz. alatt 1942. november 27-én. 

B űN Péter katona. Született 1892. október 7-én Zentán, apja Antal, anyja Miskei 
Erzsébet. R. k, vallású. Hadba vonult 1914-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 5900/2/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. január 1-je. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 447/1926 sz. alatt 1926. augusz-
tus 20-án. 

Csлвл i József póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1887. március 2-án Zentán, apja József, anyja Nádudvari Viktória. R. k. vallású, 
földműves, felesége Kovács Káli Erzsébet (házasságköt. 1914. június 10. Ada). 
Elesett a Selo (osztrák tengermellék) melletti csatatéren 1915. november 28-án 
(BM sz. 111858/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 4096/1917 sz. 
ügyiratával. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 238/1918 sz. alatt 
1918. április 13-án. 

Csлвл i Károly katona. Született 1889. október 25-én Zentán, apja Gábor, anyja 
Tóth Etel.  R.  k. vallású. Hadba vonult 1914-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 10721/21926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. 
A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 48/1927 sz. alatt 1927. február 
1-jén. 

Csлвлі  Tamás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, r. k. vallású, 
földműves, felesége Homolya Viktória. Elesett Crni Panj (szerb harctér) mel-
lett 1914. november 4-én (BM sz. 197444/1914). A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 57/1915 sz. alatt 1915. január 21-én. 

Csлвл i Vince közlegény a es, és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. decem-
ber 28-án Zentán, apja Gábor, anyja Tóth Horgosi Etelka. R. k. vallású, földm ű -
ves, felesége Boros Mária. Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. 
február 28-án (BM sz. 139310/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 198/1917 sz. alatt 1917. április 10-én. 

Csлві  Pál népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. január 16-án 
Zentán, apja Imre, anyja Tuza Veronika. R. k, vallású, napszámos, felesége Bá 
lint Mária. Elesett Nestorovice-Worobijówka (Galícia) melletti csatatéren 1916. 
június I1-én (BM sz. 68363/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1299/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 59/1918 
sz. alatt 1918. január 27-én. 

CSAPIк  Ferenc népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja István, 
anyja Ötvös Ágnes. R. k, vallású, szolga. Elesett a Kamionka-Strumilówa (Galí-
cia) melletti csatatéren 1915. július 28-án (BM sz. 115836/1917). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 497/1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 
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CSEH Orbán póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. 
május 22-én Zentán, apja József, anyja Takács Agota. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Ádám Teréz (házasságköt. 1910. okt. 19. Zenta). Elhunyt 1914, novem-
ber 12-én Tuzlán (Bosznia) (BM sz. 11853/1915 ill. 17350/1915 ). A zentai AH . 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 189/1915 sz. alatt 1915. március 19-én. 

CSERNÁK Sándor közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. február 
26-án Zentán, apja Pál, anyja Bálint Rozália. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Muzsika Ilona (házasságköt. 1913. ápr. 5. a Zentai Jézus Szt. Szíve r, k, plébáni-
án). Harctéri sebesülés következtében elhunyt Novytka (Galícia) környékén 
1915. július 7-én (BM sz. 115836/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
3211/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 492/ 
1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

CSERVEN Mátyás népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. 
február 15-én Zentán, apja Pál, anyja Nagy Ágnes. R. k. vallású, felesége Kovács 
Erzsébet (házasságköt. 1909. febr. 15. Topolya). Elesett a Drohobicz (Galícia) 
melletti csatatéren 1915. május 20-án (BM sz. 40898/1916). A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 436/1916 sz. alatt 1916. augusztus 30-án. 

CsETLE Géza hadapród a m, kir. 4. honvéd gyalogezredben. Született 1896. február 
15-én Zentán, apja László, anyja Csabai Viktória. R. k. vallású, tanuló. Elesett San 
Martini (osztrák tengermellék) mellett 1916, január 9-én (BM sz. 165225/1916). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 375/1917 sz. alatt 1917. július 
16-án. 

CSETLE Kálmán közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 26 éves, r. k. 
vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 4905/2/1921 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1921, július 8-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 753/1921 sz. alatt 1921. december 31-én. 

CsETLE Sándor ki tona. Született 1882. május 30-án Zentán, apja Ferenc, anyja 
Kalmár Rozália. R. k. vallású. Hadba vonult 1914. augusztus 1-jén. Holttá nyilvá 
nítva a zentai JB Gn. 10798/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. 
december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 200/1930 sz. 
alatt 1930. május 12-én. 

CSI.LAG János népfelkel ő  a cs. és kir. 86, gyalogezredben. 22 éves, csókai születé-
sű , anyja Csillag Julianna. R. k. vallású, zentai lakos, földm űves, nő tlen. Elesett 
Polonicze (Galícia) mellett 1915. június 29-én (BM sz. 55387/1917). A halálese-
tetregisztrálta a zentai JB Pk.  1300/1918  sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 643/1917 sz. alatt 1917. november 30-án. 

Cs іиΡnк  István katona. 40 éves, apja István, anyja Burány Mária. R. k. vallású. Elt űnt 
Sztrusilovnál (?) -holttá nyilvánítva Zenta város szenátusának 598/1923 sz. vég-
zése alapján, a halál megállapított ideje 1915. július 28-a. A Zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 30/1923 sz. alatt 1923. január 18-án. 
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Jelentés Csipak Lajos (84.) haláláról (TLZ F. 078.70) 



СSI лк  Lajos közlegény a es. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 1891. 
augusztus 16-án Zentán, apja Mihály, anyja Molnár Gábor Agota. R. k. vallású, 
földműves, felesége Kalmár Franciska (házasságk ő t. 1913. október 20. Zenta). 
Elhunyt a jegerndorfi (Dél-Tirol) kórházban gerinclövés következtében. Holt-
tá nyilvánítva a zentai JB Pk. 5195/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1918. szeptember 28-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 679/ 
1921 sz. alatt 1922. november 23-án. 

DEлк  Bertalan ő rvezető  a m. kir. 6. honvéd gyalogezred' ~ er.. 28 éves, apja Sándor, 
anyja Kanicz Fanni. ‚Zr. vallású, gazdász. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti 
csatatéren 1915. május 19. és 21. között (BM sz. 96785/1915). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 812/1915 sz. alatt 1915. december 26-án. 

DEAK Mihály közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. szeptem-
ber 15-én Zentán, apja Pál, anyja Molnár Mária.  R.  k, vallású, földműves, felesé-
ge Tóth Julianna. Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1915. szep-
tember 13-án (BM sz. 75259/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
2068/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 184/ 
1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 

DEáк  Péter népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. január 26-
án Zentán, apja Pál, anyja Simonyi Etel. R. k. vallású, szolga, felesége Kadvány 
Mária (házasságk ő t. 1911. nov. 28. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánián). 
Elhunyt Zentán, gerincvel ő-gyulladás következtében 1916. február 18-án (BM 
sz. 36123/1918). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 388/1918 sz. 
alatt 1918. június 17-én. 

D ЕR Dezső  katona. Született 1892. február 10-én Csantavéren, apja János, anyja 
Sinkovics Katalin. R. k. vallású, földm űves, felesége Keceli Mészáros Anna 
(házasságkő t. 1913. aug. 13. Tornyos). Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3361/ 
1923 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. augusztus 3-a. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 507/1926 sz. alatt 1926. szeptember 20-án. 

DÉR Ferenc népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja János, anyja 
Sinkovics Karolina. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. A Milnó (Galícia) melletti 
csatatéren szerzett sebesülés következtében elhunyt 1915. szeptember 26-án 
(BM sz. 75259/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1336/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 173/1918 sz. alatt 
1918. március 25-én. 

D ЕR Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. augusztus 
2-án Zentán, apja Pál, anyja Kovács Rozália. R. k. vallású, k őműves, felesége 
Dinka Veronika (házasságkő t. 1915. jan. 12. Zenta). Eltűnt 1916. szeptemberé 
ben az orosz harctéren, a kirlibabai ütközetben. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
R.422/1949 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919, december 31-e. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 27/1951 sz. alatt 1951. január 22-
én. 
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DtVITY István póttartalékos a es. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja József, 
anyja Ternovácz Klára.  R.  k. vallású, napszámos, felesége Hulala Ilona. Elhunyt 
tüdővészben Zentán 1917. május 11-én (BM sz. 125559/1917) - pontosan: 1916. 
A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2188/1918 sz. ügyiratával. Bejegyezve a 
zentai Szt. Teréz r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 32/1916 sz. alatt. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 298/1918 sz. alatt 1918. május 8-án. 

DIMOVICS Kálmán ő rvezető  a es. és kir. 8. huszárezredben. 31 éves, anyja Dimovics 
Terézia. R. k. vallású, lókeresked ő . Elesett a Vinjaticz (Oroszország) melletti 
csatatéren 1915. szeptember 1-jén (BM sz. 189622/1916). A zentai AH bejegyez -
tea  halottak anyakönyvébe 426/1917 sz. alatt 1917. augusztus 18-án. 

DIMOVICs Lukács Antal népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1873. 
október 16-án Zentán, apja János, anyja Katalin. R. k. vallású, földm űves. Elesett 
Lemberg (Galícia) mellett 1916. augusztus 9-én (BM sz. 68363/1917). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 50/1918 sz. alatt 1918. január 27-én. 

DtNкn Gergely népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. február 
26-án Zentán, apja József, anyja Nagy Mélykúti Mária. R. k. vallású, földm űves, 
nő tlen. Elesett a Nestorowce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 5-én 
(BM sz. 115836/1917), a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 3212/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 502/1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

Értesítés Dér Lajos (90.) elt űnéséről (TLZ F. 121., Hadirokkantak 
családi dossziéi) 
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Dшкn János honvéd a rn. kir. 6 ,  honvéd gyalogezredben. Született 1889. novem-
ber 27-én Zentán, apja János, anyja Homolya Mária. R. k. vallású, napszámos. 
Elesett a szerb harctéren 1914, december 6, és 10. között (BM sz. 41164/1915). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 549/1915 sz. alatt 1915. augusz-
tus 28-án. 

D І NкА  Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. szeptem-
ber 7-én Zentán, apja István, anyja Nagypál Julianna. R. k. vallású, városi rend-
ő r, felesége Katona Margit (házasságköt. 1911. febr. 8. Tornyos). Hadba vonult 
1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
4055/1923 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919, február 4-e. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 578/1924 sz. alatt 1924, november 13-
án. 

D гΡiмa Illés póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. január 31-
én Zentán, apja János, anyja Kecskés Mária.  R.  k, vallású, vasúti munkás, felesé-
ge Turányi Franciska (házasságköt. 1914. febr. 4.). Elesett Javaroczó (Galícia) 
mellett 1914. december 10-én (BM sz. 55387/1917). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 625/1917 sz.. alatt 1917. november 29-én. 

Döмe István népfelkel ő  a cs. és kir. 4. utászzászlóaljban. 38 éves, apja Orbán, 
anyja Mária.  R.  k. vallású, földműves, felesége Györe Mária. Elhunyt az inns-
brucki (Tirol) katonai kórházban 1917. június 7-én (BM sz. 155763/1917) tüd ő  
vész következtében. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2273/1917 sz. ügyira-
tával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 325/1918 sz. alatt 1918. 
május 21-én. 

Döмe János népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. augusztus 
30-án Zentán, apja Illés, anyja Pánczél Rozália. R. k. vallású, fels őhegyi lakos, 
földm űves, felesége Mikus Mária. Elesett a Milnó (Galícia) melletti csatatéren 
1915. szeptember 26-án (BM sz. 75259/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai 
JB Pk. 4277/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 168/1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 

DUDAS Ádám katona. Született 1889. november 18-án Zentán, apja Menyhért, anyja 
Hirkec Amália. R. k. vallású. Hadba vonult 1914-ben, elesett ismeretlen helyen. 
Holttá nyilvánítva a zentai Köz.B 8.191/1965 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1919. november 18-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
392/1965 sz. alatt 1965. december 27-én. 

Duкn гΡ József katona. Született 1887. december 29-én Zentán, anyja Dukai Verona, 
felesége Hunyadi Klára. R. k. vallású, Holttá nyilvánítva a zentai JB R.85/1933 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. július 1-je. A zentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 386/1933 sz. alatt 1933. szeptember 23-án. 

E кe András közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja Gergely, 
anyja Vámos Anna.  R.  k, vallású, földműves, felesége Sándor Viktória. Harcté-
ren szerzett betegség következtében elhunyt Zentán 1915. március 17-én (BM 
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sz. 139310/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 199/1917 sz. 
alatt 1917. április 10-én. 

EKE Ferenc katona. Született 1883. október 9-én Zentán, apja Gergely, anyja 
Vámos Anna. R. k. vallású, felesége Bodó Terézia. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
R.204/1936 sz, végzésével, a halál megállapított ideje 1916. július 1-je. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1938 sz, alatt 1938. február 18-án. 

EKE Imre közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891, február 25-én 
Zentán, apja Lajos, anyja Tóth Mária.  R.  k. vallású, földm űves. Elesett a Jablonki 
(Galícia) melletti csatatéren 1915. február 28-án (BM sz.  139310/1917).  A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 212/1917 sz. alatt 1917. április 10-én. 

ENGEL Gyula egyéves önkéntes tizedes a cs. és kir. 76. gyalogezred 3. századában. 
Született 1893• szeptember 13-án Zentán, apja Zsigmond, anyja Kassovitz Rozá-
lia. Izr. vallású. Elesett a háborúban ismeretlen helyen. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 6278/3/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915.július 
2-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 254/1925 sz. alatt 1925. 
május 30-án. 

ERDéLYt Árpád Lajos hadnagy a es. és kir. 64. gyalogezredben. Született 1895. 
január 28-án Zentán, apja Lukács, anyja Burány Verona. R. k. vallású, kereske-
dő , nő tlen. Elesett a Skala (Oroszország) melletti csatatéren 1918. július 31-én 
(BM sz. 22000/1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 381/1918 sz. ügy-
iratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 605/1918 sz. alatt 1918. 
szeptember 25-én. 

ERntLиг  Ferenc népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. március 
27-én Zentán, apja Mátyás, anyja Döme Klára. R. k, vallású, szabó, n ő tlen, El-
esett a Korczilov-Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1917. január 18 4n (BM sz. 
142133/1917) rohamosztag tagjaként. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
2060/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 294/ 
1918 sz. alatt 1918. május 6-án. 

E RDÉLY[ József népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. 
augusztus 24-én Zentán, apja Mátyás, anyja Döme Klára. R. k. vallású, szobafes-
tő . Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19. és 21, között 
(BM sz. 96785/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 808/1915 
sz. alatt 1915. december 26-án. 

E SZES Albert katona. Született 1895. március 25-én Fels őhegyen, apja Ferenc, 
anyja Zovits Ilona. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 337/1936 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. december 31-e. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 124/1938 sz. alatt 1938. április 1-jén. 

EszEs Vince népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 1878. 
szeptember 3-án Zentán, apja János, anyja Bicskei Ágota. R. k. vallású, földm ű-
ves, felesége Franciska. Elesett St. Peter (osztrák tengermellék) melletti csata 
téren 1916. augusztus 6-án (BM sz. 115836/1917), a VI. isonzói csata során. A 
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halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3607/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 485/1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

FAJKA Antal közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 1893. 
december 31-én Zentán, apja András, anyja  Nagy  Abonyi Viktória. R. k, vallású, 
gyári munkás. Elesett a Ruda (Szerbia) melletti csatatéren 1914. november 27-
én (BM sz. 75052/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 776/ 
1915 sz. alatt 1915. december 14-én. 

FARnc6 Szilveszter közlegény a cs. és kir. 41. gyalogezredben. Született 1880. 
december 27-én Zentán, apja Imre, anyja Vass Ilona.  R.  k. vallású, napszámos, 
felesége Kovács Rozália (házasságk ő t. 1909. jún. 3. Zenta). Elesett ismeretlen 
helyen. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 238/1955 sz. végzésével, a halál megál-
lapított ideje 1919. november 12-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 160/1956 sz. alatt 1956. április 27-én. 

FARKAS Ferenc tizedes a es. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja Gergely, 
anyja Gere Terézia. R. k. vallású, földm űves, n ő tlen. Elhunyt hastífusz követ-
keztében Lembergben (Galícia) 1915. augusztus 10-én (BM sz. 75259/1917). A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1337/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 180/1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 

FARKAS Ferenc népfelkelő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. szep-
tember 30-án Zentán, apja János, anyja Boros Veronika. R. k. vallású, szobafes-
tő , nő tlen. Elesett a Milnó (Galícia) melletti csatatéren 1915. október 24-én (BM 
sz. 75259/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1338/1918 sz. ügyiratá 
val. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 186/1918 sz. alatt 1918. 
március 25-én. 

FARKAS György póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
január 13-án Zentán, apja János, anyja Boros Veronika. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Bálind Teréz (házasságk ő t. 1904. aug. 15. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. 
plébánián). Elesett . Agasu (Románia) mellett 1916. december 4-én (BM sz. 51735/ 
1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 92/1918 sz. alatt 1918. 
február 15-én. 

Fnккns István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. augusz-
tus 1-jén Zentán, apja Ferenc, anyja Halász Agnes. R. k. vallású, szabó, n ő tlen. 
Elesett 1915 márciusában a szerb harctéren, Ruma közelében. Holttá nyilvánít-
va a zentai JB R.145/1948 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. márci-
us 30-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 249/1948 sz. alatt 
1948. június 18-án. 

FARKAS Mihály közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 27 éves, apja Gás-
pár, anyja Kockás Veronika.  R.  k, vallású, földműves. Elesett az Assiágó (Olasz-
ország) melletti csatatéren 1918. augusztus 27-én (BM sz. 145125/1918). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 67/1919 sz. alatt 1919, február 12-én. 
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FARKAs V[soNTAI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századának 3. szaka-
szában. Született 1896. június 22-én Zentán, apja Imre, anyja Németh H. Má г ia. 
R. k. vallású, napszámos. Elhunyt a háborúban szerzett betegség - tüd ővész 
következtében. Holttá nyilvánítva Zenta város polgármesterének 1/mat. 1925 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. április 11-e. Bejegyezve a zentai 
Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 47/1917 sz. alatt A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 167/1925 sz. alatt 1925. április 10-én. 

FгІЕR András katona. Született 1888. november 21-én Csantavéren, apja András, 
anyja Újházi Borbála. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt ismeretlen helyen. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 9183/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1918. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 65/1929 
sz. alatt 1929. február 2-án. 

F~НER György katona. Született 1884. április 13-án Bajsán, apja Mihály, anyja Laluja 
Anna. R. k, vallású. Hadba vonult 1914-ben, elt űnt ugyanaz év októberében. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6782/2/1925 sz. végzésével, a halál megállapí-
tott ideje 1914. november 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
362/1926 sz. alatt 1926. június 11-én. 

F EHÉR István ő rvezető  a m. kir. 6, honvéd gyalogezredben. Született 1881. február 
6-án Zentán, apja István, anyja Povázai Katalin. R. k. vallású, asztalos. Elesett a 
Bač inovci (szerb harctér) melletti csatatéren 1914. december - helyesen: no-
vember, a szerz ő  megjegyzése - 21-én (BM sz. 41164/1915). A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 544/1915 sz. alatt 1915. augusztus 28-án. 

F EHÉR János szakaszvezet ő  a es. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1887. július 29-én Zentán, anyja Fehér Julianna. R. k. vallású, földm űves, felesé-
ge Farkas Júlia (házasságköt. 1916. aug. 1. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébáni-
án). Elesett a Fajti (olaszharctér) körüli csatatéren 1917. augusztus 27-én (BM 
sz. 36123/1918), idegen csapattest kötelékében. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 381/1918 sz. alatt 1918. június 17-én. 

F EHÉR Miklós honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. február 
27-én Zentán, apja Márton, anyja Biliczki Julianna. R. k. vallású, k őműves, nő t-
len. Elesett Dorogoskoj (Galícia) mellett 1915. szeptember 8-án (BM sz. 29712/ 
1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 82/1918 sz. ügyiratával. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 610/1917 sz. alatt 1917. november 23-án. 

FEKETE Imre népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. no-
vember 15-én Zentán, apja Antal, anyja Lengyel Ilona. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Boros Gyevi Franciska (házasságköt. 1908. aug. 26. a zentai Jézus Szt. 
Szíve r. k. plébánián). Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt 
Zentán 1917. június 21-én (BM sz. 92650/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai 
JB Pk. 2200/1917 sz. ügyiratával. Bejegyezve a zentai Szt. István r. k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 105/1917 sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 652/1917 sz. alatt 1917. december 3-án. 
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F EKETE Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. április 
24-én Zentán, apja István, anyja Sinka Rozália. R. k. vallású. Hadba vonult 1915-
ben, orosz fogságba esett és elt űnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R.310 /1954 sz. 
végzésével , a halál megállapított ideje 1919. november 12-e. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 28/1955 sz. alatt 1955. január 25-én. 

FENDRIK Pál közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben . Született 1885 . január 13-án 
Zentán , apja Mihály, anyja Kecskés Rozália . R. k. vallású , földműves , felesége 
Barna Erzsébet (házasságköt . 1908 . nov. 11 . a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébá-
nián). Elesett Milnó-Aleksiniec (Galícia) mellett 1915. szeptember 26-án (BM 
sz. 68363/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2484/1918 sz. ügyiratá-
val. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 58/1918 sz. alatt 1918. 
január 27-én. 

FéиΡYszАRus І  Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 3. századában. Született 
1884. szeptember 26-án Zentán, apja György, anyja Raffai Piroska. R. k. vallású, 
földműves, felesége Fényszárusi Viktória (házasságköt. 1906. jan. 29. Zenta). 
1915 tavaszán az orosz frontra vitték, onnan utoljára ugyanazon év május 20-án 
jelentkezett, majd elt űnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3924/1926 sz. vég-
zésével, a halál megállapított ideje 1915. szeptember 20-a. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 443/1926 sz. alatt 1926. augusztus 17-én. 

F ISCHER Jenő  népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja Miksa, 
anyja Wolf Mária. Izr, vallású, keresked ő , felesége Bellák Szeréna. Elesett Tatarka 
Rebencsik (Oroszország) mellett 1916. december 11-én (BM sz. 36507/1917). A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3926/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 574/1917 sz. alatt 1917. október 31-én. 

FIsCHER Zsigmond katona. 31 éves, apja József, anyja Krónstein Lenke. Izr. vallású, 
kereskedősegéd, felesége Salzmon Jolán. Holttá nyilvánítva a battonyai JB 5460/ 
1942 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 31-e. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 414/1942 sz. alatt 1942. október 5-én. 

FLEIsZ András népfelkel ő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
november 20-án Zentán, apja Mátyás, anyja Nagy Mélykúti Anna.  R.  k. vallású, 
kőműves, felesége Kő rösi Franciska (házasságköt. 1916. okt. 18. a zentai Jézus 
Szt. Szíve r. k. plébánián). Elesett Santánál (tengermellék) 1917. május 20-án 
(BM sz. 134684/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1998/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 218/1918 sz. alatt 
1918. április 6-án. 

Fi.Eisz József népfelkel ő  a m. kir. 6. népfelkel ő  gyalogezredben. Született 1878. 
március 15-én Zentán, apja Péter, anyja Tatár Erzsébet. R. k. vallású, felesége 
B űn Marcella. Elhunyt szerb fogságban, a piroti (Szerbia) hadifogolytáborban 
1915. február 14-én (AH akv, iratok 137/1917 sz.). Holttá nyilvánítva a szabadkai 
KÖ r.B 1818/13/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. február 15-e. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 447/1924 sz. alatt 1924. szep-
tember 1-jén. 
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FLШsz Mátyás népfelkelő  a cs. és kir. 8. huszárezredben. 19 éves, apja István, 
anyja Horváth Rozália. R. k. vallású, földm űves. Elesett Lancut (Galícia) mellett 
1915. november 16-án (BM sz. 70543/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 635/1916 sz. alatt 1916. december 27-én. 

F LEIsZ Péter népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. július 17-
én Zentán, apja Péter, anyja Bene Mária.  R.  k. vallású, földműves. Elesett a 
Kamionka-Strumilowa (Galícia) melletti csatatéren 1915. július 28-án (BM sz. 
115836/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 496/1918 sz. alatt 
1918. augusztus l2-én. 

134, F ODOR Antal népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. május 
11-én Zentán, apja Antal, anyja Galsa Luca.  R.  k. vallású, molnár, felesége Kin-
cses Mária (házasságköt. 1909. júl. 17. a zentai Szt. István r. k. plébánián). El-
esett Przemyslnél (Galícia) 1914. október 25-én (BM sz. 189105/1916). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 685/1917 sz. alatt 1917. december 20-
án. 

FoDoa István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1872. augusz-
tus 18-án Zentán, apja Ádám, anyja Szikora Rozália. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Sándor Mária (házasságköt. 1899. febr. 7. Zenta). Hadba vonult 1915. 
november 3-án, elhunyt román fogságban (Berlak tábor, Románia) 1917. no-
vember 15-én. Holttá nyilvánítva a bácskai AASZ 481/törv. sz . ítéletével 1924. 
május 22-én, valamint a zentai JB Gn. 4276/1924 sz. végzésével - a halál megál-
lapított ideje 1918. február 29-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 271/1925 sz. alatt 1925. június 8-án. 

FooоRJózsef népfelkelő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. március 
1-jén Zentán, apja Antal, anyja Galsa Luca. R. k. vallású, földm űves. Elesett a 
Jezierzanka-Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1917. április 10-én (BM sz. 84099/ 
1918). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 527/1918 sz. alatt 1918. 
augusztus 24-én. 

FODOR Vince póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. április 
17-én Zentán, apja Antal, anyja Újvári Mária. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. 
Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 6-án (BM sz. 68363/ 
1917), a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 901/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 55/1918 
sz. alatt 1918. január 27-én. 

FREITER Miklós népfelkelő  a cs. és kir. 86, gyalogezredben. 26 éves, apja Pál, anyja 
Hatala Mária. R. k. vallású, földm űves. Elesett Pnikut (Galícia) mellett 1915. 
június 26-án (BM sz. 55387/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 644/1917 sz. alatt 1917. november 30-án. 

FÜGED[ János katona. Született 1890.július 21-én Zentán, apja Sándor, anyja K őrösi 
Viktória. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentaiJB Gn. 5084/1923 sz, végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1914. december 21-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 571/1924 sz. alatt 1924. november 13-án. 
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GAвoк  János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. május 6-
án Zentán, apja Sándor, anyja Montányi Borbála. R. k, vallású, felesége Szebenyi 
Júlia (házasságköt. 1907. jún. 27. Magyarkanizsa). Hadba vonult 191.4-ben, el-
hunyt szerb hadifogságban, Nišben tífusz következtében 1915 februárjában. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 198/1960 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1919. november 12-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
311/1960 sz. alatt 1960. november 17-én. 

GAL VARGA Vince szakaszvezet ő  a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1884. 
március 29-én Zentán, apja János, anyja Kocsis Rozália. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Aulik Rozália (házasságköt. 1910. jún. 29. a zentai Jézus Szt. Szíve r, k. 
plébánián). Elesett a Mte. Solpalul (Románia) melletti csatatéren 1917. augusz-
tus 8-án (BM sz. 63766/1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 771/1918 
sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 472/1918 sz. 
alatt 1918. augusztus 9-én. 

GEBE Ferenc népfelkel ő  a cs, és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. október 
4-én Zentán, apja Flórián, anyja Gordán Brigitta.  R.  k. vallású, földm űves, nő t-
len. Elesett a Szlobodka (Galícia) melletti csatatéren 1916. március 8-án (BM sz. 
75259/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1341/1918 sz. ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1918 sz. alatt 1918. március 
25-én. 

GERE István katona. Született 1889. december 3-án Zentán, apja Károly, anyja 
Biliczki Mária. R. k. vallású. Eltűnt az olasz fronton 1918. október 8-án. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 9223/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1918. október 8-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 677/1926 sz. 
alatt 1926. december 23-án. 

G ERE József népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. május 
10-én Zentán, apja Mátyás, anyja Kovács Veronika. R. k. vallású, napszámos. 
Elesett Jamina (osztrák tengermellék) mellett 1915. október 22-én (BM sz. 
175361/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 369/1917 sz. alatt 
1917. július 14-én. 

GEкE Móric katona. Született 1876. augusztus 31-én Csantavéren, apja Mihály, 
anyja Molnár Terézia. R. k. vallású. Hadba vonult 1914-ben, 1915-ben orosz fog-
ságba esett, majd elt űnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2916/1924 sz. végzé-
sével, a halál megállapított ideje 1916. január 1-je. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 611/1924 sz. alatt 1924. november 27-én. 

GERE Péter árkász a es. és kir. 4, árkászzászlóaljban. Született 1893. június 16-án 
Zentán, apja Orbán, anyja Pekla Ilona. R. k. vallású, földm űves. Elesett a 
Dobrosirov (Galícia) melletti csatatéren 1915. július 24-én (BM sz. 25192/1916). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 386/1916 sz. alatt 1916. augusz-
tus 4-én. 

G ERG,EI.Y János szakaszvezet ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja Antal, 
anyja Fábrik Mária. R. k, vallású, napszámos. Elesett Vu čevicánál (szerb harc- 
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tér) 1914. augusztus 20-án (BM sz. 30106/1915). A Zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 361/1915 sz, alatt 1915. június 13-án. 

GERGELY János honvéd a m. kir. 6. honvéd huszárezredben. Született 1889. augusz-
tus 2-án Zentán, apja Illés, anyja Eszes Erzsébet. R. k. vallású, földm űves, fele-
sége Rácz Szabó Viktória. Hadba vonult 1914-ben, elhunyt román fogságban, 
Besszarábiában. Holttá nyilvánítva a zentai JB R.70/1962 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1917. március 13-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 237/1962 sz. alatt 1962. szeptember 29-én. 

GERGELY Pál népfelkel ő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves (született 
1897-ben), apja Mátyás, anyja Fazekas Katalin. R. k, vallású, földm űves, felsőhe-
gyi lakos, nő tlen. Elesett Kapuinál, Kirlibabától északnyugatra (orosz hadszín-
tér) 1916. szeptember 13-án (BM sz. 29712/1917). A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 152/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 611/1917 sz, alatt 1917. november 23-án. 

GERHAT Ferenc népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
november 21-én Zentán, apja József, anyja Döme Mária.  R.  k. vallású, kádár. 
Elesett a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916. szeptember 23-án (BM 
sz. 9274/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 466/1917 sz. 
alatt 1917. szeptember 5-én. 

Goмвos András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. szep-
tember 12-én Csantavéren, apja Lukács, anyja Fleisz Borbála. R. k, vallású. 
Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 5878/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. június 21-e. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 617/1924 sz. alatt 1924. novem-
ber 27-én. 

Goмвos Imre közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja János, anyja 
Keczeli Mária. R. k. vallású, földműves. Elesett Sinczicze (Oroszország) mellett 
1914, december 20-án (BM sz. 30106/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 366/1915 sz. alatt 1915. június 13-án. 

Goмуos János ő rvezet ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja Balázs, 
anyja Rövid Rozália. R. k. vallású, szappanf őző . Elesett a Delawa (Galícia) mellet-
ti csatatéren 1915. május 23. és 25. között (BM sz. 96785/1915). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 810/1915 sz. alatt 1915. december 26-án. 

GoмнosJános népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja János, 
anyja Keczeli Mária. R. k, vallású, földm űves, felesége Rékli Borbála. Elhunyt 
Brünnben (Csehország) a cs. és kir. tartalékkórházban 1917. június 23-án (BM 
sz. 118316/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2477/1917 sz. ügyiratá-
val. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 681/1917 sz. alatt 1917. 
december 18-án. 

Goмвos József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, 22 éves, apja András, 
anyja Tóth Klára. R. k. vallású, földm űves. Elesett a déli (szerb) harctéren 
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Poljanice és Parlag között 1914. december 1, és 5. között (BM sz. 41164/1915). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 543/1915 sz. alatt 1915. augusz-
tus 28-án. 

Goмвos Péter népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. Született 
1880. február 3-án Zentán, apja Imre, anyja Boros Mária.  R.  k, vallású, földmű -
ves, felesége Horti Apollónia (házasságkő t. 1903. ápr. 17. Zenta). Hadba vonult 
1914-ben, elesett a Komorno (Oroszország) falunál vívott ütközetben. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Pk.  5710/1921  sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1914, december 10-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 20/1922 
sz. alatt 1922. január 11-én. 

GORDAN Ádám szakaszvezet ő  a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1889. április 
27-én Zentán, apja Mihály, anyja Pusztai Rozália. R. k. vallású, keresked ő . El-
esett a Ruda (Oroszország) melletti csatatéren 1915. június 12-én (BM sz. 54441/ 
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 345/1916 sz. alatt 1916. 
július 10-én. 

GORDAN Istvánkatona. Született 1887. december 15-én Zentán, apja Mihály, anyja 
Győ ri Klára. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn,  710/1924  sz. végzé-
sével, a halál megállapított ideje 1916. január 31-e. A Zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 572/1924 sz. alatt 1924. november 13-án. 

Gкnczn József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892, április 8-
án Zentán, apja Illés, anyja Burány Mária. R. k. vallású, k őműves. Elesett a Milnó 
(Galícia) melletti csatatéren 1915. november 25-én (BM sz. 75259/1917). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 

GREGUs Antal közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 19 éves, apja Meny-
hért, anyja Surányi Apollónia.  R.  k. vallású, földműves. Elesett az olasz fronton. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 5783/1944 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1918. augusztus 10-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
323/1944 sz. alatt 1944, augusztus 25-én. 

Guвік  Antal tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 éves. R. k. vallású, 
tornyosi lakos, földműves, felesége Matuska Rozália. Elesett ismeretlen helyen 
(BM sz. 134869/1918) 1915. május 8-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
1715/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 72/ 
1919 sz. alatt 1919. február 12-én. 

Guнгк  Bálint népfelkel ő  a m. kir. 6. honvédgyalogezredben. Született 1889. feb- 
ruár 4-én "Zentán, apja Antal, anyja Halász Ilona. R. k. vallású, földm űves, felesé-
geJuhász Etel (házasságk ő t. 1912. máj. 27. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébáni-
án). Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19, és 21. 
között (BM sz. 96785/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
809/1915  sz. alatt 1915. december 26-án. 

Guнік  Péter népfelkel ő  a cs. és kir. 86, gyalogezredben. Született 1893. január 30-
án Zentán, apja Pál, anyja Tóth Bojnik Erzsébet. R. k. vallású, földm űves. A 
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harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt Churatowban (Galícia) 
1917. július 30-án (BM sz. 36123/1918). A Zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 379/1918 sz. alatt 1918. június 17-én. 

GULYAs Gábor katona. Született 1896. március 21-én Zentán, apja Ferenc, anyja 
Kosik Anna. R. k. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a Zentai JB Pk. 333/1942 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. december 31-e. A Zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 69/1942 sz. alatt 1942. február 7-én. 

GULYAs István népfelkel ő  a es ,  és kir. 86, gyalogezredben. Született 1895. decem-
ber 19-én Zentán, apja Mátyás, anyja Papp Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, 
nő tlen. Elesett a Korczilov (Galícia) melletti csatatéren 1916. november 28-án 
(BM sz. 115836/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3215/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 481/1918 sz. alatt 
1918. augusztus 12-én. 

Gu г vАs János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves, r. k. vallású, 
napszámos, felesége Gere Kovács Franciska. Szerb fogságba esett, elhunyt Szar-
dínia szigetén 1916. január 8-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4079/1923 sz. 
végzésével - a halál megállapított ideje 1916. január 15-e, - valamint a kalocsai 
ÉF 649/törv. sz . ítéletével 1922. június 27-én. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. 
Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 156/1916 sz. alatt. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 252/1925 sz. alatt 1925. május 30-án. 

Gu ► .Yлs József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Születetett 1884. márci-
us 16-án Zentán, apja János, anyja Renkó Mária. R. k. vallású, földm űves, felesé-
ge Urbán Viktória (házasságköt. 1910. máj. 16. a zentai Jézus Szt. Szíve r. К . 
plébánián). Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. február 28-án 
(BM sz. 139310/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 213/1917 
sz. alatt 1917. április 10-én. 

GULYAs Mátyás népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja Mátyás, 
anyja Halász Erzsébet. R. k. vallású, cipész, n ő tlen. Elesett a Seredynce (Galí-
cia) melletti csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 68363/1917), a Bruszilov-
offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.  2191/1918  sz. ügyiratá 
val. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 56/1918 sz. alatt 1918. 
január 27-én. 

GU г.YAs Péter katona. Született 1886. június 16-án Zentán, apja Mátyás, anyja Bódo-
gi Verona. R. k. vallású, felesége Gulyás Viktória (házasságköt. 1906. ápr. 30. 
Zenta). Elesett Loznicánál (Szerbia) 1914. szeptember közepén. Holttá nyilvá-
nítva a zentai JB Gn. 208/1933 sz. végzésével - a halál megállapított ideje 1914. 
október 11-e, - valamint a szabadkai AASZ 528/törv, sz. ítéletével 1924. június 
23-án. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
168/1914 sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 111/1933 sz. 
alatt 1933. március 22-én. 
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GULYA Vince századtrombitás a es. és kir. 8. huszárezredben. Született 1888. 
július 12-én Zentán, apja Mihály, anyja Fodor Veronika. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Fényszárusi Erzsébet (házasságköt. 1912. nov. 12. Tornyos). Elesett 
Bielsk (Oroszország) mellett 1915. szeptember 25-én (BM sz. 189062/1916). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 427/1917 sz. alatt 1917. augusztus 
18-án. 

Grsтvnі  Antal népfelkel ő  a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. 34 éves, anyja Gyetvai 
Borbála. Ref. vallású, cseléd, felesége Mályvai Irma. Elesett a Šabac (Szerbia) 
melletti ütközetben 1914. november 3-án (BM sz. 82221/1915). A Zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 732/1915 sz. alatt 1915. november 19-én. 

GYETVA[ István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12, századában. Született 
1887. augusztus 9-én Zentán, apja Ferenc, anyja Kocsis Ilona. R. k. vallású, 
földműves, felesége Kovács Dobák Franciska (házasságköt. 1914. máj. 3. Zenta). 
Eltűnt 1914. októberében Valjevo (Szerbia) közelében. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Pk. 5196/2/1921 sz. végzésével - a halál megállapított ideje 1915. március 1-je, 
- valamint a kalocsai ÉF 154/törv. sz . ítéletével 1923. január 30-án. Bejegyezve a 
zentai Jézus Szt. Szíve r, k. plébánia halotti anyakönyvébe 166/1914 sz. alatt. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 23/1922 sz. alatt 1922. január 11-
én. 

Gulyás Péter katona (169.) 
(TLZ F. 121., Hadirokkantak családi dossziéi 87. sz.) 
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GYETvni István népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. augusz-
tus 11-én Zentán, apja János, anyja Juhász Etelka. R. k. vallású, szolga. Elesett 
ismeretlen helyen 1917. augusztus 11-én (BM sz. 48068/1918). A Zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 433/1918 sz. alatt 1918. július 14-én. 

GYETVAI Nándor honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja András, 
anyja Mucsi Veronika. R. k. vallású, földműves. Elesett a Kartz (osztrák tenger-
mellék) melletti csatatéren 1916. április 24-én (BM sz. 176416/1916). A halálese-
tetregisztrálta a zentai JB Pk. 3363/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 408/1917 sz. alatt 1917. augusztus 6-án. 

GvöRE András katona. Született 1891. szeptember 26-án Zentán, apja András, anyja 
Huszák Éva. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. Elesett a szerb harctéren. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Pk. 74/2/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1915. november 30-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 573/1921, 
sz. alatt 1921. október 13-án. 

GYORE Géza ő rvezető  a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 1892. 
július 23-án Zentán, apja József, anyja Nagy Némedi Mária. R. k. vallású, föld-
műves, nő tlen. Elesett a San Martino (osztrák tengermellék) melletti csataté-
ren 1916. április 27-én (BM sz. 111858/1917), idegen csapattest kötelékében. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2069/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 251/1918 sz. alatt 1918. április 13-án. 

GYÖKE Imre népfelkel ő  a cs. és kir. 37. gyalogezredben. Született 1895. augusztus 
25-én Zentán, apja Albert, anyja Újházi Julianna. R. k. vallású, földm űves, nő t-
len. Elesett a Doberd ő  (osztrák tengermellék) melletti csatatéren 1915. novem-
ber 20-án (BM sz.  188917/1917).  A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1999/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  584/1917  
sz. alatt 1917. november 5-én. 

GvöREJános közlegény a es. és kir. 8. huszárezredben. Apja Albert, anyja Újházi 
Julianna. Elesett Wolisca (?) mellett 1914. december 22-én (BM sz. 6948/1916). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 235/1916 sz. alatt 1916. május 
11-én. 

GYÖRE Mátyás népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
február 19-én Zentán, apja Mátyás, anyja Gere Rozália. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Fajka Etel. Elesett a Hesch (Albánia) melletti csatatéren 1916. szep-
tember 29-én (BM sz. 67298/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
2371/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 679/ 
1917 sz. alatt 1917. december 17-én. 

GYÖKE Pál katona. Született 1898. január 8-án Zentán, apja András, anyja Huszák 
Éva. R. k, vallású, földműves, nő tlen. Elhunyt olasz fogságban. Holttá nyilvánít-
va a zentai JB Pk. 74/2/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. 
április 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 574/1921 sz. alatt 
1921. október 13-án. 
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GYбRI István katona. Született 1884. november 9-én Zentán, apja Imre, anyja 
Tóth Erzsébet. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R.  69/ 19 34  sz. végzé-
sével, a halál megállapított ideje 1918. október 25-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 238/1934 sz. alatt 1934. június 13-án. 

GYбRI László népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. június 18-
án Zentán, apja Ferenc, anyja Nagy Ágnes. R. k. vallású, molnár, felesége Vagner 
Piroska (házasságköt. 1913. nov. 13. Zenta). Elesett Miklaszów (Galícia) mellett 
1915. június 26-án (BM sz.  55387/1917).  A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
1461/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 641/ 
1917 sz. alatt 1917. november 30-án. 

GYULAI Lukács ő rmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, született 
Magyarkanizsán, apja Antal, anyja Sarnyai Julianna. R. k. vallású, géplakatos, 
felesége Zsinderits Mária. Elhunyt a zentai Vöröskeresztes kórházban 1915. 
március 29-én (BM sz. 131584/1917), tífusz következtében. Bejegyezve a zentai 
Szt. István r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 58/1915 sz. alatt. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 225/1918 sz. alatt 1918. április 9-én. 

GYURCSIк  János tizedes a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. február 28-
án Zentán, apja Benjámin, anyja Mukus Veronika. R. k. vallású, keresked ő . El-
esett a Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1917. szeptember 23-án (BM sz. 
78783/1918). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 560/1918 sz. alatt 
1918. szeptember 5-én. 

GYURсSIк  József közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja István, 
anyja Kecskés Rozália. R. k. vallású, cipész, n ő tlen. Elesett a Seredynce (Gall 
cia) melletti csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 115836/1917), a Bruszilov-
offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3214/1918 sz. ügyiratá-
val. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 499/1918 sz. alatt 1918. 
augusztus 12-én. 

HАВыАМ  János póttartalékos a es. és kir. 86, gyalogezredben. Született 1885. január 
1-jén Zentán, apja János, anyja Berze Terézia. R. k. vallású, földm űves, felesége 
Ujvári Viktória. Elesett aJablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. február 28-
án (BM sz. 139310/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 192/ 
1917 sz. alatt 1917. április 10-én. 

HAGYMÁS János ő rvezető  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. május 12-
én Zentán, anyja Hagymás Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, n ő tlen. Elesett 
Milnó (Galícia) mellett 1915. szeptember 26-án (BM sz. 75259/1917). A halálese-
tetregisztrálta a zentai JB Pk. 2193/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 170/1918 sz. alatt 1918, március 25-én. 

HAGYMAsI Mihály népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. szep-
tember 16-án Zentán, apja Gergely, anyja Csizik Terézia. R. k, vallású, földm ű -
ves. Elesett a Nestorowcze (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 9-én (BM 
sz. 115836/1917), a Bruszilov-offenzíva során. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 501/1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

61 



HAЈDÚ György II. osztályú számvev ő  altiszt a cs, és kir. 86. gyalogezredben. 28 
éves, született Dárdán, apja László, anyja Penzár Julianna. R. k. vallású, tanuló, 
nő tlen. Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. február 28-án (BM 
sz. 139310/1916). A halálesetet regisztrálta a Zentai JB Pk. 645/1917 sz. ügyiratá 
val. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 191/1917 sz. alatt 1917. 
április 10-én. 

HALAsZ András századtrombitás a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. november 12-én Zentán, apja György, anyja Balla Erzsébet. R. k. vallású, 
gátő r a zentai Bácsi-Tiszai Ármentesít ő  Társulatnál, felesége Baráti Franciska 
(házasságkő t. 1908. jún. 1. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. templomban). Elhunyt 
sebesülés következtében Csernovicz (Bukovina) mellett 1916. január 30-án 
(BM sz. 56905/1916 AH akv. iratok 188/1916 sz.). A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 523/1916 sz. alatt 1916. október 14-én. 

HALÁSZ István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. július 29-
én Zentán, apja György, anyja Bata Erzsébet. R. k. vallású, városi t űzoltó, felesé-
ge Selmeczki Mária (házasságk ő t. 1912. okt. 15. Zenta). Elesett a szerb harcté-
ren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9774/ 1926 sz. végzésével, a halál megálla-
pított ideje 1915. január 14-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
135/1927 sz. alatt 1927. március 4-én. 

I АLAsz János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. július 10-
én Zentán, apja András, anyja Kormányos Viktória.  R.  k, vallású, napszámos, 
félesége Barsi Viktória (házasságk ő t. 1911. máj. 3. Zenta). Holttá nyilvánítva a 
zentaiJB Pk. 260/4/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. augusz-
tus 8-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 200/1921 sz. alatt 1921. 
április 3-án. 

HANAK István katona. Született 1875. december 5-én Zentán, apja Mátyás, anyja 
Kosik Viktória. R. k. vallású, felesége Tóth Rozália (házasságk ő t. 1900. jan. 10. 
Zenta). Elhunyt román fogságban (Sipota, Románia) - a belgrádi BM 20220/ 
1928 sz. értesítése értelmében a halál megállapított ideje 1917. február 1-je. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 130/1929 sz. alatt 1929. március 
1-jén. 

HANnK István népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja Mihály, 
anyja Baráti Viktória. R. k. vallású, földm űves. Elesett a Jablonki (Galícia) mel-
letti csatatéren 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A zentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 193/1917 sz. alatt 1917. április 10-én. 

HANGYA Antal katona. Született 1881, június 7-én Zentán, apja Gergely, anyja 
Birkás Etelka. R. k. vallású, napszámos, felesége Urbán Erzsébet (házasságk ő t. 
1906. febr. 21. Zenta). Hadba vonult 1914. július 31-én, elesett a szerb harcté-
ren 1914. november 21-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6524/1929 sz. 
végzésével - a halál megállapított ideje 1918. december 31-e, - valamint a sza-
badkai ÁASZ 520/törv. sz . ítéletével 1930. október 14-én. Bejegyezve a zentai 
Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 170/1914 sz. alatt. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 124/1930 sz. alatt 1930. március 17-én. 
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Kérvény Halász András (190.) családi értesítőjének kiállítására (TLZ F. 056. 
AH vegyes iratai 1915-1920) 



HATALA András népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 18 éves, apja István, 
anyja Fodor Anna. R. k. vallású, földm űves, n ő tlen. Elesett a Korczilov-Mogila 
(Galícia) melletti csatatéren 1916. szeptember 25-én (BM sz. 75259/1917). A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1343/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 177/1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 

HnтлLл Antal közlegény a cs. és kir. 86, gyalogezredben. Született 1889. december 
16-án Zentán, apja Péter, anyja Tari Mária.  R.  k. vallású, földműves, felesége 
Bóbány Erzsébet. Hadba vonult 1914-ben, elt űnt 1918. június 15-én. Holttá nyíl 
vánítva a zentai JB Gn. 5763/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. 
szeptember 15-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 536/1925 sz. 
alatt 1925. november 18-án. 

HEGEDŰS István közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1892. július 29-
én Zentán, apja Sebestyén, anyja Kövesdi Anna. R. k. vallású, földm űves. El-
esett az orosz harctéren (Bukovina) 1915. július 2-án (BM sz. 3339/1916). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 177/1916 sz. alatt 1916. április 3-
án. 

H ÉLI József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. május 3-
án Zentán, apja József, anyja Kriksz Erzsébet. R. k. vallású, keresked ő , felesége 
Kincses Terézia. Elesett a Perina (szerb harctér) környékén vívott csatában 
(BM sz.17350/1915) 1914, november 7-én. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 195/1915 sz. alatt 1915. március 24-én. 

H ÉVÉR Ferenc katona. 28 éves, apja Ferenc, anyja Tóth Katalin. R. k. vallású, 
városi tisztviselő , felesége Olajos Etelka. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1815/ 
1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. november 1-je. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 432/1924 sz. alatt 1924. augusztus 26-án. 

HIRES Péter népfelkel ő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja Albert, 
anyja Lajkó Veronika. R. k. vallású, napszámos, n ő tlen. Elhunyt olasz fogságban 
1916. április 15-én (BM sz. 163354/1916). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
1976/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 236/ 
1917 sz. alatt 1917. április 284n. 

HITRt György póttartalékos a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
április 9-én Zentán, apja Miklós, anyja Sz űgyi Julianna.  R.  k. vallású, földműves, 
felesége Annus Apollónia (házasságk ő t. 1914. máj. 12. Zenta). Elesett a 
Csernovicz (Bukovina) melletti csatatéren 1917. november 9-én (BM sz. 51987/ 
1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 601/1917 sz. alatt 1917. 
november 19-én. 

Hбo і  István honvéd a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. szeptem-
ber 21-én Zentán, apja István, anyja Boros Terézia. R. k. vallású, keresked ő . 
Elesett Drasince (?) mellett 1915. február 20-án (BM sz. 69727/1915). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  751/1915  sz. alatt 1915. december 2-án. 
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HoмoLиn Ferenc közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1887. októ-
ber 8-án Zentán, apja Mihály, anyja Major Mária. R. k. vallású. Elt űnt Doberdónál 
(olaszharctér). Holttá nyilvánítvaZentavárosTanácsa 53. akvi./1920 rendele-
tével, a halál megállapított ideje 1915. augusztus 23-a. A Zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 732/1920 sz. alatt 1920. december 20-án. 

HoMoLYA István tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. de-
cember 7-én Zentán, apja János, anyja Harsányi Borbála. R. k. vallású, hentes. 
Elesett a Jagodina (Szerbia) melletti csatatéren 1916. december 30-án (BM sz. 
134869/1918). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 74/1919 sz. alatt 
1919. február 12-én. 

HoМoLYАJános tizedes a es. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 1888. 
november 17-én Zentán, apja János, anyja Harsányi Borbála. R. k. vallású, ács, 
felesége Simon Mária (házasságköt. 1912. ápr. 23. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. 
plébánián). Elesett a Selo (osztrák tengermellék) melletti csatatéren 1915. no-
vember 26-án (BM sz. 111858/1917), a IV. isonzói csata során. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 2386/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 235/1918 sz. alatt 1918. április 13-án. 

H OмoLYА  Jenő  katona. Született 1896. augusztus 8-án Zentán, apja Simon, anyja 
Gombos Luca. R. k. vallású. Hadba vonult 1915. július 15-én, elt űnt 1915 októbe-
rében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2389/1925 sz. végzésével, a halál meg-
állapított ideje 1916. január 11-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 678/1926 sz. alatt 1926. december 3-án. 

HoMoLYn Orbán katona. 25 éves, r. k. vallású, felesége Gombos Viktória. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 5119/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1915. január 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 444/1932 sz. 
alatt 1932. szeptember 30-án. 

HoMoLYn Orbán katona. Született 1893. május 21-én Csantavéren, apja András, 
anyja Tari Mária. R. k. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, elt űnt az 
olasz fronton, Doberdónál 1915. október 20-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 4339/2/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. február 20-a. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 531/1927 sz. alatt 1927. novem-
ber 28-án. 

Horn József népfelkel ő  a cs. és kir. 4, utászzászlóaljban. Született 1879. február 13-
án Zentán, apja Lipót, anyja Nagy Franciska. R. k. vallású, asztalos, felesége 
Gombár Ilona. Elesett a Sztrnihele (osztrák tengermellék) melletti csatatéren 
1916. július 29-én (BM sz. 176413/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 378/1917 sz. alatt 1917. július 21-én. 

HoRTI Antal póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
május 31-én Zentán, apja András, anyja Boros Viktória. R. k. vallású, földműves, 
felesége Kocsis Erzsébet (házasságköt. 1910. máj, 10. a zentai Jézus Szt. Szíve r. 
k. templomban). Elesett a Közy (Galícia) melletti csatatéren 1915. június 10-én 
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(BM sz. 123412/ 1915). A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/ 
1916 sz . alatt 1916 . március 3-án. 

Ho ктг Ρ Antal népfelkel ő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1876. május 
12-én Zentán , apja János , anyja Kazinczi Viktória . R. k, vallású , földműves, fele-
sége Molnár Gábor Katalin . Elhunyt Otlica (osztrák tengermellék) mellett az 
1201 . sz. tábori kórházban 1917. szeptember 11-én (BM sz . 30589/ 1918). A halál-
esetetregisztrálta a zentai JB Pk. 461 / 1918 sz . ügyiratával. A Zentai AH bejegyez -
tea  halottak anyakönyvébe 374/1918 sz. alatt 1918 . június 14-én. 

HoRTt Ferenc népfelkel ő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 32 éves , r. k. valló 
sú, asztalos . Elesett Kolomea (Galícia) mellett 1915 . január 27-én (BM sz . 171010/ 
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 572/1916 sz. alatt 1916. 
november 13-án. 

HoRTI Ferenc tizedes a cs . és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában . Született 1890. 
június 15-én Zentán , apja Mátyás , anyja Lengyel Rozália . R. k. vallású , napszó 
mos, nő tlen . Elesett St . Gabriel (osztrák tengermellék ) környékén 1916. au-
gusztus 12-én (BM sz. 115836/1917), a VI. isonzói csata során. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 3405 / 1918 sz . ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 486/1918 sz. alatt 1916 . augusztus 12-én. 

HoRTl János katona. Született 1888 . november 20-án Zentán , apja Ferenc, anyja 
Huszák Terézia : R. k, vallású , felesége Losonc Viktória (házasságkő t . 1912. jan. 
24. Adorján). Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5619 / 1925 sz . végzésével, a halál 
megállapított ideje 1918 . november 30-a. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 177/1926 sz . alatt 1926 . április 8-án. 

1oRTI Károly katona. Született 1885 . október 19 -én Zentán , apja Ferenc ,. anyja 
Huszák Terézia . R. k, vallású , felesége Bóbány Etelka (házasságkő t . 1910. május 
11. a zentai Jézus Szt. Szíve r . k. plébánián ). Holttá nyilvánítva a zentai JB R.565/ 
1937 sz. végzésével , a halál megállapított ideje 1914 , október 16-a. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 61/1938 sz. alatt 1938 . február 17-én. 

Hoитt Mihály póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. au-
gusztus 29 -én Zentán , apja Ferenc , anyja Huszák Terézia . R. k. vallású , földm ű -
ves. Elhunyt Zentán 1916 . augusztus 7-én (BM sz . 125559/1917). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 299/1918 sz . alatt 1918 . május 8-án. 

HoRvnTn András katona . Született 1875 . november 9-én Zentán , apja Mátyás, anyja 
Kovács Rozália . R. k. vallású , földműves , felesége Kálmán Rozália (házasságk ő t. 
1908 . nov. 24. Zenta ). Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 5197 /2/1921 sz . végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1916 . szeptember 6-a. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 691/1921 sz. alatt 1921 . november 21-én. 

HoRvnTu Ferenc népfelkel ő  a cs. és kir . 86. gyalogezred 4. századában . Született 
1896 . március 30 -án Zentán , apja András , anyja Gömöri Etelka . R. k, vallású, 
gyári munkás , nő tlen . Elhunyt Zentán , tüdővész következtében 1917. március 
13-án (BM sz. 155763/ 1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk . 925/1917 sz. 
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ügyiratával, Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r, k. plébánia halotti anyaköny-
vébe 36/1917 sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 331/1918 
sz. alatt 1918. május 21-én. 

HoRvnTn József tartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1884. július 29-én Zentán, apja József, anyja Tokodi Etelka. R. k. vallású, földm ű-
ves. Elesett a Jagodnja (Szerbia) melletti csatatéren 1914, szeptember 22-én 
(BM sz. 75052/1915). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 646/1917 sz. ügy-
iratával. A zentaiAH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 777/1915 sz. alatt 1915. 
december 14-én. 

Ho кΡvАтн  Orbán póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
május 21-én Zentán, apja Gergely, anyja Bata Magdolna. R. k. vallású, mészáros, 
nő tlen. Elesett a Korczilov-Zborów (Galícia) melletti csatatéren 1917. július 2-
án (BM. Sz. 84099/1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3473/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  533/1918  sz. alatt 
1918. augusztus 24-én. 

HORVATH Ödön népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. 
július 5-én Zentán, apja Nándor, anyja Kiss Ilona. R. k. vallású, szappangyáros, 
felesége Szalay Julianna. Elesett a m. kir. 314. honvéd gyalogezred kötelékében 
a Zablolodzi (Oroszország) melletti csatatéren 1916. március 30-án (BM sz. 
124524/1919). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 544/1916 sz. 
alatt 1916. október 25-én. 

HuszAK Ferenc póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
november 25-én Zentán, apja János, anyja Olajos Luca. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Molnár Gábor Viktória (házasságköt. 1908. okt. 27. Tornyos). Elesett a 
Lyply (?) melletti csatatéren 1914. november 28-án (BM sz. 5938/1917). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 45/1917 sz. alatt 1917. január 26-án. 

HuszAK Ferenc népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. szep-
tember 29-én Zentán, apј a József, anyja Repeczki Rozália. R. k. vallású, földm ű-
ves, felesége Ő sz Szabó Agnes. Elesett a Slavoni-Mogila (Galícia) melletti csata-
téren 1916. szeptember 16-án (BM sz. 111858/1917). A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk, 2071/ 1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 248/1918 sz. alatt 1918. április 13-án. 

Husznк  Imre póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. októ-
ber 8-án Zentán, apja Imre, anyja Kocsis Viktória. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Kovács Teréz (házasságköt. 1916. júl. 14. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. 
plébánián). Elesett a Korczilov-Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1917. január 
18-án (BM sz. 126559/1917), rohamosztag tagjaként. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 301/1918 sz. alatt 1918. május 8-án. 

Husznк  Lukács tisztiszolga a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. októ-
ber 1-jén Zentán, apja Ferenc, anyja Sóti Erzsébet.  R.  k. vallású, földműves, 
nő tlen. Elhunyt Zalosce Nowe (Galícia) környékén 1915. november 11-én (BM 
sz. 75259/1917) harctéri sebesülés következtében. A halálesetet regisztrálta a 
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zentai JB Pk. 2071/ 1918 sz, ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 172/1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 

Huszлк  Orbán honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. május 
21-én Zentán, apja Mihály, anyja Zagyi Rozália. R. k. vallású. Hadba vonult 1914-
ben, eltűnt 1916-ban az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3814/ 
2/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. szeptember 30-a. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 436/1927 sz. alatt 1927. szeptember 28-
án. 

HuszAa Mihály katona. Született 1883. szeptember 22-én Zentán, apja István, 
anyja Csillag Vera. R. k. vallású, felesége Halasi Mária. Elesett Kamionka hely-
ségnél (orosz hadszintér) 1915. június 29-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
31/1928 sz. végzésével, - a halál megállapított ideje 1918. december 31-e, -
valamint a szabadkai AASZ 107/törv. sz . ítéletével 1923. június 4-én. Bejegyezve 
a zentai Jézus Szt. Szíve r. К. plébánia halotti anyakönyvébe 192/1915 sz. alatt. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 130/1928 sz. alatt 1928. március 
8-án. 

JАNкov Іcs Antal népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, r. К . vallá 
sú. Elesett a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916. szeptember 6-án. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 465/1917 sz. alatt 1917. szeptem-
ber 5-én. 

Jovnк  János népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. május 26-
án Zentán, apja Illés, anyja Kovács Nemes Mária. R. k. vallású, cipész, n ő tlen. 
Elesett a Kamionka-Strumilówa (Galícia) melletti csatatéren 1915. július 27-én 
(BM sz. 115836/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3557/1918 sz. 
ügyiratával. A zentaiAH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 495/1918 sz. alatt 
1918. augusztus 12-én. 

JoУіć , Dušan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. február 
15-én Zentán, apja Luka, anyja Jelena Martinov. G. kel. vallású, keresked ő , fele-
sége Leposava Zamurovi ć  (házasságköt. 1905. okt. 26. Tiszahegyes - I đoš). 
Hadba vonult 1915. novemberében, elt űnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánít-
va a zentai JB R.16/1953 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1921. április 6-
a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 42/1953 sz. alatt 1953. febru-
ár 14-én. 

JunAsz János katona. 24 éves, apja István, anyja Surányi Viktória. Földm űves. 
Holttá nyilvánította a zentai JB Pk. 7894/6/1943 sz. végzésével, a halál megálla-
pított ideje 1917. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 50/1944 sz. alatt 1944. február 3-án. 

Juinsz Pál közlegény a es. és kir 86. gyalogezredben. Született 1875. december 31-
én Zentán, apja János, anyja Zsáki Anna. R. k. vallású, felesége Deák Viktória. 
Elhunyt az innsbrucki (Tirol) tartalékkórházban. A haláleset tényét megállapí-
totta Zentavárospolgármestere akvi. 35/1920 sz. végzésével, a halál ideje 1918. 
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november 10-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 561/1920 sz. 
alatt 1920 . szeptember 30-án. 

JuiAsz Vince katona. Született 1885. május 2-án Zentán, apja János, anyja Boros 
Petronella. R. k. vallású. Hadba vonult 1915-ben, elt űnt ismeretlen helyen. 
Holttá nyilvánítva a Zentai Köz . B R. 102/ 1970 sz . végzésével , a halál megállapí-
tott ideje 1919. december 1-je. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
473/1970 sz. alatt 1970. november 24-én. 

Kaвóк  István népfelkel ő  a cs. és kir. 86 . gyalogezred 3• zászlóaljában . Született 
1892 . november 19-én Zentán , apja István , anyja Butora Rozália . R. k. vallású, 
földműves , nő tlen . Elesett Ikopnál (osztrák tengermellék) 1916 . december 4-
én (BM sz. 115836/ 1917), idegen csapattest kötelékében . A halálesetet regiszt-
rálta a zentai JB Pk . 3235/1918 sz . ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 480/1918 sz . alatt 1918 . augusztus 12-én. 

KADVAN Illés népfelkel ő  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 26 éves , apja Illés, anyja 
Kikirics Krisztina . R. k. vallású , tornyosi lakos , földműves , felesége Kalmár 
Ilona (házasságköt . 1911. nov. 21. Zenta). Elesett Krukienicze (Galícia) mellett 
1917. május 24-én (BM sz. 55387/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
2391/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 665/ 
1917 sz. alatt 1917. december 9-én. 

KADVANY Péter katona a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1899 . augusztus 2-
án Zentán , apja János , anyja Pastik Mária . R. k. vallású . Eltűnt az olasz harctéren 
1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB 747/2/ 1925 sz . végzésével , a halál megál-
lapított ideje 1918. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 350/1925 sz. alatt 1925. július 27-én. 

KÁLLAI Gergely ő rvezető  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. 
február 27-én Zentán, apja Gáspár, anyja Gál Klára. R. k. vallású. Hadba vonult 
1915 -ben, elhunyt román fogságban (Tipok fogolytábor, Románia) hastífusz 
következtében . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4111 / 1921 sz . végzésével, a 
halál megállapított ideje 1917 . május 31 -e. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 612/1924 sz. alatt 1924, november 27-én. 

KnLI.nI István népfelkel ő  a m. kir . 1. honvéd gyalogezredben . Született 1881. 
december 14-én Zentán , apja György, anyja Kövesdi Rozália . R. k. vallású, föld-
műves. Elesett ismeretlen helyen 1915. június 22-én (BM sz. 74716/1917). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 57/1917 sz. alatt 1917. február 2-
án. 

KALLAI Mátyás népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. február 
18-án Zentán, apja Gáspár, anyja Jurczányi Erzsébet. R. k. vallású, cipész, n ő t-
len. Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916.  június 6 -án (BM sz. 
68363/ 1917), a Bruszilov -offenzíva során . A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 2196/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
57/1918 sz. alatt 1918. január 27-én. 
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KALMÁN Mátyás közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1893. február 4-én Zentán, apja Péter, anyja Pásztor Viktória. R. k. vallású, 
földműves, n ő tlen. Hadba vonult 1914. október 1-jén, utoljára 1915. novembe-
rében jelentkezett. Elesett a Selo (osztrák tengermellék) melletti csatatéren 
1915. november 22-én (BM sz. 111858/1917), a IV. isonzói csata során. A halálese-
tetregisztrálta a zentai JB Pk. 2261/1918 sz. ügyiratával. A Zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 237/1918 sz, alatt 1918. április 13-án. 

KALMAN Orbán közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. május 
25-én Zentán, apja Pál, anyja Márkus Anna. R. k. vallású, földm űves, felsőhegyi 
lakos, felesége Takács Anna (házasságk ő t. 1916. márc. 4. Felsőhegy). Elhunyt 
Zentán tüd ővészben 1916. október 10-én (BM sz. 48068/1918). Bejegyezve a 
felsőhegyi Szt. József r. К . plébánia halotti anyakönyvébe 30/1916 sz. alatt. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 435/1918 sz. alatt 1918. július 14-
én. 

KnLмAк Antal közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1876. augusztus 
11-én Zentán, apja Tamás, anyja Varga Polyák Viktória. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Kecskeméti Viktória (házasságk ő t. 1899, nov. 20. Zenta). Elesett az 
orosz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 4833/1942 sz. vég-
zésével, a halál megállapított ideje 1917. december 31-e. A Zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 513/1942 sz. alatt 1942. november 27-én. 

KALMAR Illés póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. július 
18-án Zentán, apja István, anyja Kávai Julianna. R. k. vallású, földm űves, felesé 
ge Kocsis Szürke Mária. Elhunyt a Novoradomszk (Oroszország) melletti 3/12 
sz. tartalékkórházban 1914. december 26-án (BM sz. 30106/1915). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 369/1915 sz. alatt 1915. június 13-án. 

KALMAR Imre IV. osztályú matróz. 19 éves, apja Imre, anyja Erzsébet. R. k, vallású, 
asztalos. Elhunyt Polában (osztrák tengermellék) 1916. február 15-én (BM sz. 
60820/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1917 sz. alatt 
1917. február 22-én. 

KALMAR István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. decem-
ber 8-án Zentán, apja András, anyja Kovács Némedi Rozália. R. k, vallású, föld-
műves, felesége Varga Mária (házasságk őt. 1914, jún. 9. Tornyos). Elesett a 
Jezierzanka-Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1916. november 21-én (BM sz. 
115836/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 482/1918 sz. 
alatt 1918. augusztus 12-én. 

KALMAR Mihály népfelkel ő  a m. kir. 6, honvéd gyalogezredben. Született 1895. 
szeptember 15-én Zentán, apja András, anyja Kovács Némedi Rozália. R. k. 
vallású, földműves, nő tlen. Elesett Monfalkone (osztrák tengermellék) mellett 
1915. november 20-án (BM sz.  175361/1916).  A halálesetet regisztrálta a zentai 
JB Pk. 1344/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 371/1917 sz. alatt 1917. július 14-én. 	 . 
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KALМAк  Péter katona . Született 1873 . június 31-én Zentán , apja József , anyja Tari 
Veronika . R. k. vallású , földműves , felesége Péter Marcella (házasságköt. 1898. 
okt. 26 . Ada). Hadba vonult 1914 -ben, eltűnt Albániában 1918 -ban. Holttá nyil-
vánítva a zentai JB R . 147/1956 sz. végzésével , a halál megállapított ideje 1919. 
november 12-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 330/1956 sz. 
alatt 1956 . november 28-án. 

KALMAR Péter Pál népfelkel ő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1897. 
június 5 -én Zentán , apja József , anyja Barsi Katalin . R. k. vallású , földműves, 
nő tlen . Elesett a Rarancze (Bukovina) melletti csatatéren 1916. január 19-én 
(BM sz . 189105/ 1916). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2582 / 1918 sz. 
ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 689/1917 sz. alatt 
1917. december 20-án. 

KA LMAR Sándor népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . Született 1880. 
február 13 -án Zentán , apja Mihály, anyja Molnár Gábor Rozália . R. k. vallású, 
földműves . Elesett Gorjanka (?) mellett 1915 . augusztus 11-én (BM sz. 13561/ 
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 270/1916 sz . alatt 1916. 
június 5-én. 

KANCsAR Zsigmond honvéd a m, kir . 17. honvéd népfelkel ő  gyalogezredben. 38 
éves, született Moholon , apja Menyhért , anyja Szőke Teréz. R. kath. vallású, 
földműves , zentai lakos , felesége Kazinci Rozina . Eltűnt az orosz harctéren. 
Holttá nyilvánítva Zentaváros tanácsa agm . 10644/ 1920 sz, rendeletével , a halál 
megállapított ideje 1916 . augusztus 18-a. A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 298/ 1917 sz. ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
349/1920 sz . alatt 1920 . június 26-án. 

KÁPLÁR Vince népfelkel ő  a cs. és kir. 86 . gyalogezredben . Született 1892 . július i-
án Zentán , apja Antal , anyja Simon Veronika. R. k. vallású , földműves , felesége 
Gyömrei Piroska . Elesett a Jablonki (Galícia ) melletti csatatéren 1915. február 
28-án (BM sz. 139310/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
195/1917 sz . alatt 1917. április 10-én. 

KAROLY István katona. Született 1889. december 16-án Zentán, apja József, anyja 
And гuskó Mihálykó Anna . R. k. vallású . Hadba vonult 1914 -ben, eltűnt . Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 1805 / 1927 sz. végzésével , a halál megállapított ideje 
1918. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 212/1927 
sz. alatt 1927. április 19-én. 

KÁROLY János katona. Született 1897. december 13-án Zentán, apja József, anyja 
Andruskó Mihálykó Anna. R. k, vallású . Hadba vonult 1914-ben , eltűnt . Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 1804 / 1927 sz. végzésével , a halál megállapított ideje 
1918. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 211/1927 
sz. alatt 1927 . április 19-én. 

KASZA István honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 25 éves, apja István, 
anyja Bíró Mária . R. k. vallású , kovács . Elesett a Perina (szerb harctér) melletti 
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csatatéren 1914. november 7-én (BM sz. 29254/ 1915). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 344/1915 sz. alatt 1915. június 9-én. 

KАюNА  István népfelkel ő  a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. 18 éves, apja Mihály, 
anyja Berta Viktória. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. Elesett a Monte Piano 
(Tirol) melletti csatatéren 1916. augusztus 20-án (BM sz. 70900/ 1917). A halál-
esetetregisztrálta a zentai JB Pk. 1420/1917 sz. ügyiratával. A Zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 376/1918 sz. alatt 1918. június 17-én. 

KAZINCI Géza szakaszvezet ő  a m, kir, 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves. R. k. 
vallású, földm űves, felesége Szűgyi Márcel. Elesett a Rarancze (Bukovina) mel-
letti csatatéren 1916. január 11-én (BM sz. 189105/1916). A halálesetet regisztrál-
ta a zentai JB Pk. 2374/1918 sz. ügyiratával. A Zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 686/1917 sz. alatt 1917. december 20-án. 

КАZiNс i János honvéd m. kir. 6. népfelkel ő  gyalogezredben. Született 1879. au-
gusztus 25-én Zentán, apja Antal, anyja Kikirics Etelka. R. k. vallású, felesége 
Pece Erzsébet (házasságk ő t. 1910. máj. 9. Péterréve). Elesett a szerb harctéren 
1914 ő szén. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4457/1930 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1919. június 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 387/1930 sz. alatt 1930. szeptember 7-én. 

KeczЕН  M ÉSZÁROS János póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
június 14-én Zentán, apja Antal, anyja Csabai Borbála. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Molnár Gábor Emília (házasságk ő t. 1909. nov. 23. a zentai Szt. István r. 
k. plébánián). Elhunyt a rosenbergi (Németország) cs. és kir. tartalékkórház-
ban 1914. december 20-án (BM sz. 30106/1915). A zentai AH bejegyezte a halot-
takanyakönyvébe 362/1915 sz. alatt 1915. június 13-án. 

KECSKEMÉTI Ferenc népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. már-
cius 27-én Zentán, apja György, anyja Horti Ágota. R. k. vallású, napszámos, 
nő tlen. Elhunyt Laibachban (Krajna) 1916. január 8-án (BM sz. 155763/1917). A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2141/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 329/1918 sz. alatt 1918. május 21-én. 

KECSKÉS György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. márci-
us 25-én Zentán, apja István, anyja Takács Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Belec Mária (házasságk ő t. 1911, ápril. 24. Zenta). Elesett Szerbiában 
1914-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB R.89/1948 sz. végzésével, a halál megál-
lapított ideje 1914. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 181/1948 sz. alatt 1948. április 28-án. 

KECSKÉS János katona. Született 1891. augusztus 22-én Zentán, apja István, anyja 
Tari Katalin. R. k. vallású, n ő tlen. Bevonult 1914. február 16-án, elt űnt a háború-
ban ismeretlen helyen. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3077/1925 sz. végzé-
sével, a halál megállapított ideje 1915. március 31-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 320/1925 sz. alatt 1925. július 9-én. 
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263. KECSKÉS Kelemen ő rvezető  a m, kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1883. 
november 18-án Zentán , apja József , anyja Lengyel Terézia .  R.  k. vallású, nyom-
dász, felesége Anna (házasságköt . 1910 . szept . 25. Szanád ). Elhunyt Zentán 1915. 
június 24n (BM sz. 96785/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 806/1915 sz. alatt 1915. december 26 4n. 

264 ,  KecsкEs MnczoNKAI Péte г  szakaszvezető  a cs. és kir. 86 . gyalogezredben . 32 éves, apja 
Mihály, anyja Bodó Rozália .  R.  k. vallású , földműves , felesége Kaszás Mária. 
Elesett a Korczilov -Zborów (Galícia ) melletti csatatéren 1917 . július 2-án (BM 
sz. 84099/ 1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3222 / 1918 sz. ügyiratá 
val. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 531/1918 sz. alatt 1918. 
augusztus 24-én. 

KELEMEN József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. szep-
tember 27-én Zentán, apja András, anyja K ő rösi Klára. R. k, vallású, földműves, 
felesége 011ai Emília. Elesett a Gu čevacnál (Szerbia) vívott csatában 1914. októ-
ber 28-án (BM sz. 17350/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
194/1915 sz. alatt 1915. március 24-én. 

KENDERES! István katona. 29 éves, apja Sándor, anyja Balogh Julianna. Holttá nyilvá 
nítva a zentai JB Gn. 577/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. 
november 10-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 188/1932 sz. 
alatt 1932. április 23-án. 

KiNcsES Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. május 23-
án Zentán, apja Ferenc, anyja Sándor Erzsébet. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. 
Elesett a Kamionka -Strumilówa (Galícia) melletti csatatéren 1915. július 28-án 
(BM sz. 115836/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3219/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 494/1918 sz. alatt 
1918 . augusztus 12-én. 

K IRÁLY Sándor ő rvezető  a cs. és kir. 8. huszárezredben. Születet 1883. augusztus 
4-én Zentán, apja Gergely, anyja Mikus Éva. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Bene Ilona (házasságköt. 1910. okt. 3. Zenta). Elesett Csernovicz (Bukovina) 
mellett 1916. június 10-én (BM sz. 176416/1916). A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 379/1917 sz. alatt 1917. július 21-én. 

Kiss  Gábor népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. októ 
ber 24-én Zentán, apja Albert, anyja Sarnyai Anna. R. k. vallású, földm űves. 
Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 22-én (BM sz. 
135706/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 122/1916 sz. 
alatt 1916. február 28-án. 

Kiss István népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. de-
cember 24-én Zentán, apja János, anyja Bakai Erzsébet. R. k. vallású, cipész. 
Elesett Rava Ruszka (Galícia) mellett 1915. július 23-án (BM sz . 123412/1915). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 130/1916 sz. alatt 1916. március 
3-án. 
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Kiss PAL  Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. április 
10-én Zentán, apja György, anyja Homolya Etelka. R. k. vallású, szabó. Elesett a 
Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 194/ 1917 sz. alatt 1917. április 
10-én. 

Kiss PAL István honvéd a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. Született 1878. 
december 6-án Zentán, apja István, anyja Fendrik Viktória. R. k. vallású, faze-
kas, felesége Keresztényi Viktória (házasságk ő t. 1901. szept. 17. Zenta). Megse-
besült és eltűnt az orosz h аrctéren, Volhiniában, a Stopholz (Stophalu) folyócs-
ka mentén vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 325/1922 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. október 20-a. A zentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 615/1924 sz. alatt 1924. november 27-én. 

Kis BicsKEi Pál Vince közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
december 30-án Zentán, apja Mihály, anyja Varga Polyák Mária.  R.  k. vallású, 
földműves. Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. február 28-án 
(BM sz. 139310/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 196/1917 
sz. alatt 1917. április 10-én. 

K I.AUZ Gábor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. március 
6-án Zentán, apja Pál, anyja Juhász Ágota. Nazarénus. Elesett a Drohobicz (Ga-
lícia) melletti csatatéren 1915. május 19-én (BM sz. 40898/1916). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 438/1916 sz. alatt 1916. augusztus 30-án. 

Kocsis János népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. ápri-
lis 14-én Zentán, apja János Zakariás, anyja Pónus Mária. R. k. vallású, napszá-
mos, nő tlen. Elesett Rarancze (Bukovina) mellett 1916. április 19-én (BM sz. 
107060/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1437/1917 sz. ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1917 sz. alatt 1917. március 
26-án. 

Kocsis SziRкЕ  Vendel póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3• zászlóaljában. 
Született 1888. október 14-én, apja Ferenc, anyja Boros Gyevi Ilona. R. k. vallá-
sú, földműves, felesége Pusztai Mária (házasságk ő t. 1912, nov. 19. Zenta). El-
esett a Selo (osztrák tengermellék, olasz harctér) melletti csatatéren 1915. ok-
tóber 29-én (BM sz. 115836/1917), a III, isonzói csata során. A halálesetet re-
gisztrálta a zentai JB Pk. 2344/1920 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 504/1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

KIlN Sámuel katona. Született 1884. július 19-én Zentán, apja Ignác, anyja Weisz 
Netti. Izr, vallású, keresked ő , felesége Weisz Franciska (házasságk ő t. 1910. febr. 
22. Ada). Hadba vonult 1915 februárjában, megsebesült és elt űnt Lembergnél 
(Galícia). Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5808/1921 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1915. december 26-a. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 616/1924 sz. alatt 1924, november 27-én. 

KOLOMPAR Gergely póttartalékos a es. és kir. 86. gyak gezredben. Született 1896. 
március 4-én Zentán, anyja Kolompár Rozália. R. k. vallású, napszámos, n ő tlen: 

76 



Hadigtтt:doгásl ügybelE illetékr іelttes. ' 
- 108.373J1935. ['. М . гепде lеl. 1933. V11.  I. [. 26.  -a.I . 

Halotti anyakönyvl kivonat. 

tЗ4f~ ✓~~~~~ 	vármegyö. 
.y 	 иlгов. 

A 	м  Ј~гоцг 	 Az 	elhalt 	_ 	 а: е€hatsroцs 
Fnlyč- Sгј gytli 	eтje(ty, 	 " 	" 	 tкtYe. ha кк  eF 

аа  elhalt Jakasln azim 	~•h «'v,h6: naF. 	гsatđd) Еа  atбnгve., đtts'sa 	' 	eíct- 	hđzastđгsának 	• 	~ 	sгtlleinek 	' 	ha€aFUrJs пет 	А  ttd7át oka м, nap> nsbratг , 	(togWĐsozisa), lakhctye 	кога 	aaIádi Es uis$neve 	esa[ádi é5 utóneve 	táп ine 

t л  G ел• 

	

f'~ 	s 	7 оі 	~r<.~~ Л  

ti 	t/иег.х  га  б.. . 	 . 	' 

	

~~ 
	~G 	 •~ 

	

/ 	/Gц ~ дї (1 	. 	 ii X 

	

- 	. 	/I//.uő  `tQf/G cc~C~ ,La~✓ 	 ✓~y' O ~~ lCri 	
- 	7 

	

j 	..1-/4%G 	 . 

	

44.  	у~ 	 ~ 	 ,~ 

J~1sAry4Y 
	

,Gv..đ
n6,~./ 	

a 
 

	

‚ 	Q 1'. 'L' 
 	~ 

	

I. 	 /. 	. 	' 	 . 	' 	- 	 . 

. 	vf~~P 	~~ е~. 	- 

 - 	. 	 /J~~ ' 	✓r✓td/iGfJ~- 

 ~` 

. Aisirss 	nU esrllegмгneg. 	цtdlagns егЈмуукекек . 	' 	 -  	
, 

	

jeqyzFsek. at4ц
/isok~.7 , 	

KíigвL г7ak_ 	'  
~~Y.tfYLG 	•ГCtDfL 	 BlzoRyltofП~ Iгo~ ex đ  kivonat đ  __-..__.__._._____!~~"  

iaáwцnt ~Cí~гđU~~` 
~~~~/

і - 	 anyđkбnyvi kerGIet halotti гnyakbnyvEvel ~~ me~гegyező. 
G/~ 1~ioGд  G~P,psG. •~e 	~ 	 yуΡvv 	~.~p~A 	. 	. 
tFцefVГičaL~ 4 ✓✓. (~ О./- 	~._, 	 I(eiE /./. ~  У~ IGv ~f.11~ рРа~.Ур.Ч• 	. 

La 
?ai -_4t f~~/~7* ✓LS~ 	 ` ~ 	. ,.`r 	шугкöпучиске lá~- t 	 \ /~/✓" 	- .~iв  ./~. ~Jл _ 	" 	 . 	.. . 	. 	. 	. 	.. 	~ лг _. - 	л 	. 	.. 	. 	. 	. 	. . 

S3. 

 

L 	. 

Ј71! iг  /~ e šл  ~i ~• 

 

 ----- -- 	---=------ 	-- 	- 

'- sz_ 	г~f • м  RU, гПкп f nyoпдe.. iV4"iiL vn, -  dl.  

?. .a'ch't. ц  A.  U. 115. }.AMz. 
II  дara л  đra 12 Е€Эег . 

Keczeli Mészáros János (261.) halotti akv. kivonata (TLZ F. 121, Hadirokkantak családi dossziéi) 



Elhunyt Brünnben (Csehország) tüd ővész következtében 1916. október 27-én 
(BM sz. 115836/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3335/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 484/1918 sz. alatt 
1918. augusztus 12-én. 

KOPASZ Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. szep-
tember 13-án Zentán, apja Ferenc, anyja Nagy Mária. R. k. vallású, felesége 
Tóth Terézia. Eltűnt Rava Ruszkánál (Galícia). A haláleset tényét megállapította 
Zenta város polgármestere akvi. 42/1920 sz. végzésével, a halál ideje 1914, de-
cember 26-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 614/1920 sz. alatt 
1920. október 30-án. 

KoрлszJánoskatona. 54 éves, apja Lajos, anyja Lengyel Etel. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 2169/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918, decem-
ber 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 243/1930 sz. alatt 
1930. június 16-án. 

K лΡrлsz János népfelkel ő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves, apja Péter, 
anyja Tóth Klára.  R.  k. vallású, földműves, felesége Fehér Verona. Elhunyt 
Vinkovciban 1916. augusztus 9-én (BM sz. 163354/1916). A halálesetet regiszt-
rálta a zentai JB Pk. 3320/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 237/1917 sz. alatt 1917. április 28-án. 

KOPASZ Menyhért András katona. Született 1879. november 16-án Zentán, apja 
Mihály, anyja Újházi Rozália. R. k. vallású, földm űves, felesége Halász Katalin 
(házasságköt. 1913. máj. 19. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, elt űnt az orosz 
fronton 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R.152/1960 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1919. november 12-e. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 45/ 1961 sz. alatt 1961. február 8-án. 

Kovncs Bálint Jakab honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
december 29-én, apja Bálint Ferenc, anyja Kovács Mária. R. k. vallású, napszó 
mos, felesége Dimovity Annus (házasságköt. 1915. aug. 7. Zenta). Elesett isme-
retlen helyen 1916. május 25-én (BM sz. 124524/1916). A halálesetet regisztrálta 
a zentai JB Pk. 3403/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 283/1917 sz. alatt 1917. május 18-án. 

284 ,  Kovncs Gergely katona. Született 1896. szeptember 22-én Zentán, apja István, 
anyja Tóth Ugyonka Mária. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 180/4/ 
1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. december 30-a. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 422/1934 sz. alatt 1934. november 13-
án. 

285. Kovncs István póttartalékos a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. szep-
tember 3-án Zentán, apja Péter, anyja Fábrik Viktória. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Birkás Franciska. Elhunyt Przemyslben (Galícia) a cs. és kir. várkór-
házban 1914. szeptember 11-én (BM sz. 30106/1915). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 360/1915 sz. alatt 1915. június 13-án. 
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Értesítés Kocsis János  (275.)  haláláról 
(TLZ  F. 121,  Hadirokkantak családi dossziéi  146.  sz.) 



KOVÁCS János katona. Született 1882. augusztus 14-én Zentán, apja János, anyja 
Belák Erzsébet.  R.  k, vallású, napszámos. A harctérr ő l utoljára 1916. augusztus 
25-én jelentkezett, elt űnt Galíciában. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 7621/ 
1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. február 26-a. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 565/1929 sz. alatt 1929. október 16-án. 

KOVÁCS Mátyás népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves, apja János, 
anyja Kő rösi Rozália. R. k. vallású, földm űves, felesége Lakatos Franciska 
(házasságköt. 1901. febr. 18. Zenta). Elesett a Smolary (Oroszország) melletti 
csatatéren 1916. augusztus 4-én (BM sz. 9274/1917). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 468/1917 sz, alatt 1917. szeptember 5-én. 

Kovncs Melchior Menyhért népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, 
apja József, anyja Homolya Julianna.  R.  k. vallású, földműves. Elesett a Korczilov-
Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1916. szeptember 12-én (BM sz. 111858/ 
1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 247/1918 sz. alatt 1918. 
április 13-án. 

KovАcs Mihály népfelkel ő  a m, kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 1879. 
szeptember 16-án Adorjánon, apja István, anyja Molnár Mária. R. k. vallású. 
Elesett ismeretlen helyen 1916. december 12-én (BM sz. 29600/1918). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 422/1918 sz. alatt 1918. július 10-én. 

KovAcs Péter népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Péter, 
anyja Cseh Rozália. R. k. vallású, földm űves. Elesett Kusanye (?) mellett 1917. 
szeptember 17-én (BM sz. 134869/1918). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 75/1919 sz. alatt 1919, február 12-én. 

KovAcs Sebestyén népfelkel ő  a cs. és kir. 11. nehéztüzérezrednél. Született 1897. 
november 4-én Zentán, apja János, anyja Huszár Veronika. R. k. vallású, föld-
műves. Elesett Collok Per (?) mellett (BM sz. 128631/1918) 1918. május 26-án. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 66/1919 sz. alatt 1919. február 
12-én. 

KovAcs Simon katona. 30 éves, apja Péter, anyja Kecskeméti Julianna. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 643/1940 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1916. január 30-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 406/ 1940 sz. 
alatt 1940. október 16-án. 

Kovлcs NÉMEDI József katona. Született 1882. március 2-án Zentán, apja Antal, anyja 
Tóth Kurta Erzsébet. R. k, vallású, felesége Bóbán Rozália (házasságköt. 1905. 
nov. 13. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, elt űnt a szerb fronton. Holttá nyilvá-
nítva a zentai JB R.353/1955 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. 
november 12-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 197/1956 sz. 
alatt 1956. június 7-én. 

Kovncs NEMES István katona. 46 éves, apja István, anyja Bíró Julianna, felesége 
Homolya Mária. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6210/1930 sz. végzésével, a 
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halál megállapított ideje 1917. szeptember 1-je. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 420/1930 sz. alatt 1930. október 1-jén. 

Kovлcs PÉCS кn г  Józsefhonvéda m. kir. 6, honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
augusztus 20-án Csantavéren, apja József, anyja Kocsis Katalin. R. k. vallású, 
földműves, felesége Simon Mária (házasságk ő t. 1907. ápr. 14. Zenta). Hadba 
vonult 1914-ben, megsebesült, majd felépülése után visszatért a frontra - el-
tűnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 232/1964 sz. végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1919. december 1-je. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 131/1965 sz. alatt 1965. május 11-én. 

KÓLIтY István népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja Mihály, 
anyja Petrik Erzsébet. Földműves. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csata-
téren 1915. május 24-én (BM sz. 123412/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 129/1916 sz. alatt 1916. március 3-án. 

Kozмn Antal népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, szabadkai 
születésű , apja Pál, anyja Varga Terézia. R. k. vallású, zentai lakos, napszámos, 
felesége Rózsa Viktória. Elesett ismeretlen helyen 1916. május 7-én (BM sz. 
134684/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3147/1918 sz. ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 219/1918 sz. alatt 1918. április 
6-án. 

KÖKÉNYES( Mihály póttartalékos a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. 
szeptember 9-én Zentán, apja Mihály, anyja Gregus Anna.  R.  k. vallású, földmű  
ves, felesége Juhász Ágnes (házasságk ő t. 1907. jan. 22.). Elesett Boranic-Baranie 
(Oroszország) környékén 1915. szeptember 3-án (BM sz. 68363/1917). A halál-
esetet regisztrálta a zentai JB Pk. 908/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 60/1918 sz. alatt 1918. január 27-én. 

KöміvES Miklós honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja István, 
anyja Pámer Mária. R. k. vallású, földm űves. Elesett a Drohobicz (Galícia) mel-
letti csatatéren 1915. május 19. és 21. között (BM sz. 96785/1915). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 804/1915 sz. alatt 1915. december 26-án. 

300, KtiNwуES Sándorhonvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1889. feb 
ruár 20-án Moholon, apja József, anyja Bóka Ágnes.  R.  k ,  vallású, földm űves, 
felesége Horti Terézia (házasságk őt. 1914. ápr. 30. Zenta). 1915. július 18-án 
Görznél (oroszhadszintér) hadifogságba esett, és ott elhunyt. Holttá nyilvánít-
va a zentai JB Pk. 5198/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
október 19-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 22/1922 sz. alatt 
1922. január 11-én. 

301. KÖRMENDI István őrvezető  a es. és kit. 4. tábori vadászzászlóaljban. 36 éves, szüle-
tett Nemesmiliticsen. R. k. vallású, kéménysepr ősegéd, felesége Tóth Veroni-
ka. Betegség következtében elhunyt Bukarestben (Románia) 1917. február 25-
én (BM sz. 52123/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3475/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  594/1917  sz. alatt 
1917. november 14-én. 
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КбRös І  Ferenc közlegény a es. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1884. július 31-én Zentán, apja Mihály, anyja Gordán Mária. R. k ,  vallású, föld-
műves, felesége Tóth Mélykúti Mária (házasságköt. 1909. nov. 24. a zentai Jézus 
Szt. Szíve r. k, plébánián). Elhunyt Podmelec (osztrák tengermellék) mellett 
1915. október 23-án (BM sz. 68363/1917) harctéri sebesülés következtében. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 49/1918 sz. alatt 1918. január 27-
én. 

Kőaös г Ρ János őrvezető  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. június 16-án 
Zentán, apja István, anyja Barsi Rozália. R. k. vallású, földm űves, felesége Mé-
száros Margit (házasságköt. 1909. nov. 17. a zentai Szt. István r. k, plébánián). 
Elesett Cholojów (Galícia) mellett 1915. augusztus 30-án (BM sz. 75259/1917). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 179/1918 sz. alatt 1918. március 
25-én. 

Kőкös г Ρ János katona. Született 1883. december 29-én Zentán, apja Simon, anyja 
Ő sz Franciska. R. k. vallású, földm űves, felesége Tóth Mélykúti Terézia 
(házasságköt. 1907. nov. 12. Zenta). Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 533/1956 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 315/1957 sz. alatt 1957. december 6-án. 

KOROsI Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. augusz-
tus 27-én Zentán, apja János, anyja Sinka Mária. R. k. vallású, földm űves, felesé-
ge Kopasz Verona (házasságköt. 1913. nov. 12. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. 
plébánián). Elhunyt szerb fogságban 1915-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Pk. 6039/3/1921 sz. végzésével, - a halál megállapított ideje 1915. augusztus 1-
je, - valamint a kalocsai ÉF 145/törv sz. ítéletével 1922. február 11-én. Bejegyez-
ve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k, plébánia halotti anyakönyvébe 189/1915 sz. alatt. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 262/1922 sz. alatt 1922. április 
23-án. 

Kőкös гΡ Szilveszter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Szüle-
tett 1889. december 28-án Zentán, apja Pál, anyja Szoresik Ágota. R. k, vallású, 
napszámos, felesége Repeczki Anna (házasságköt. 1914. febr. 17. a zentai Jézus 
Szt. Szíve r. k. plébánián). Elhunyt Zentán, hastífusz következtében 1914. de-
cember 9-én (BM sz. 36123/1918). Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 155/1914 sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 389/1918 sz. alatt 1918. június 17-én. 

KöRТY LALIT" Ferenc szakaszvezet ő  a es. és kir. repül őosztálynál. 26 éves, r. k. 
vallású, szabó. Elesett Gordoló (?) környékén 1918. március 5-én (BM sz. 120776/ 
1918). A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 884/1918 sz. alatt 1918. 
november 11-én, 

Kő szЕG І  Károlykatona. Született 1875. szeptember 21-én Zentán, apja Anszelin, 
anyja Görgei Veronika. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a szabadkai Kör.B Ig. 13/ 
1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. december 31-e. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 369/1938 sz. alatt 1938. október 4-én. 
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KRAGUJPVI ć, Danilo katona. Született 1880. március 13-án Zentán, apja Velimir, 
anyja Ljubica Ni ć in. G. kel. vallású, földműves. Elhunyt román fogságban (Sipota, 
Románia). A halál tényét közölte a belgrádi BM 8164/1928 sz. értesítésével, a 
halál ideje 1917. március 13-a. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
388/1928 sz. alatt 1928. június 7-én. 

KRAGOJwIć, Milorad póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. 
június 3-án Zentán, apja Veljko, anyja Ljubica Ni ć in. G. kel. vallású, földm űves. 
Elhunyt Przemyslben (Galícia) 1915. szeptember 17-én (BM sz. 115836/1917) 
tetanusz következtében. Bejegyezve az SZPE zentai parókiájának halotti anya-
könyvébe 50/1915 sz. alatt - a holttestet hazahozták, és eltemették a Zentai 
pravoszláv temetőben. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 498/ 
1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

KRISKA István katona. Született 1886. december 26-án Magyarkanizsán, apja Meny 
hért, anyja Csonka Magdolna.  R.  k, vallású, földműves, felesége Kaszás Piroska 
(házasságkőt. 1910. okt. 19. Zenta). Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 6935/1943 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 31-e. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 51/1944 sz. alatt 1944. február 3-án. 

KuTnI Mátyás póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. 
február 20-án Zentán, apja András, anyja Kispéter Viktória.  R.  k, vallású, ci-
pész. Elhunyt a tuzlai (Bosznia) cs. és kir. tartalékkórházban 1914. november 2-
án (BM sz. 11853/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 188/ 
1915 sz. alatt 1915. március 19-én. 

Lлlкó Antal népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. 21 éves, apja 
János, anyja Tóth Katona Magdolna.  R.  k. vallású, földműves, nő tlen. Elesett 
Selo (osztrák tengermellék) környékén 1915. október 28-án (BM sz. 115836/ 
1917), a III. isonzói csata során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3408/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  503/1918  
sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

LAKATos István póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. április 
13-án Zentán, apja István, anyja Gulyás Erzsébet, R. k. vallású, földm űves. El-
esett a Presovcze-Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1917. július 2-án (BM sz. 
84099/1918). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 534/1918 sz. alatt 
1918. augusztus 24-én. 

LA iTY István katona. Született 1896. december 21-én Zentán, apja Imre, anyja 
Jány Julianna.  R.  k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6046/2/1928 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 563/1928 sz. alatt 1928. szeptember 29-én. 

LAPPING Ferenc népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves, r, К . 
vallású, könyvkötő . Elhunyt orosz fogságban, tüd őgyulladás következtében (BM 
sz. 134869/1918) 1915. szeptember 4-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 73/1919 sz. alatt 1919. február 12-én. 
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LАsZL0 János közlegény a es. és kit. 86. gyalogezredben. Született 1894. november 
23-án Zentán, apja István, anyja Horváth Rozália. R. k. vallású, üveges, n ő tlen. 
Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 
115836/1917), a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 3236/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
500/1918 sz. alatt 1918. augusztus 12-én. 

LENGYEL András közlegény a es ,  és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. novem-
ber 21-én Zentán, apja István, anyja Túri Julianna. R. k. vallású, földm űves. 
Elesett a Seredynce-Worobijowka (Galícia) melletti csatatéren 1916. május 17-
én (BM sz. 75259/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 183/ 
1918 sz. alatt 1918. március 25-én. 

L ЕNг,Yr г . József közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. R. k. vallású, föld-
műves. Elesett ismeretlen helyen 1918. október 22-én (BM sz. 6468/1919). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 82/1920 sz. alatt 1920.. 	február 
12-én. 

L ETENAI Illés népfelkel ő  a es. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1892, december 20-án Zentán, apja Antal, anyja Kaszás Rozália.  R.  k, vallású, 
földműves, nő tlen. Elesett Selo (osztrák tengermellék) környékén 1915. októ-
ber 23-án (BM sz. 111858/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2144/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 243/1918 
sz. alatt 1918. április 13-án. 

L іszкл  József közlegény a es. és kir. 86. gyalogezred 4. zászlóaljában. Született 
1885. február 28-án Csantavéren, apja András, anyja Fehér Anna. R. k. vallású, 
földműves, felesége Sinkovics Rozália (házasságk ő t. 1912. jan. 23. Topolya). 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 5199/2/1921 sz. végzésével, a halál megállapí-
tott ideje 1916. január 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 21/ 
1922 sz. alatt 1922. január 11-én. 

MADARÁSZ István katona. Született 1890. december 12-én Zentán, apja Orbán, anyja 
Pele Viktória. R. k. vallású, földm űves, felesége Sándor Etelka (házasságk ő t: 
1914. febr. 2. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, elt űnt. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Gn. 795/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 140/ 1925 sz. alatt 1925. márci-
us 21-én. 

323• MAGO István népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja Lukács, 
anyja Tillinger Mária. R. k. vallású, szolga, felesége Horváth Teréz (házasságk ő t. 
1913. ápr. 6., Zenta). Elesett Krukienicze (Galícia) mellett 1915. május 19-én 
(BM sz.  55387/1917).  A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.  137/1918  sz. ügy-
iratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 636/1917 sz. alatt 1917. 
november 30-án. 

324. MAGO Mihály népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja Fe-
renc, anyja Kállai Mária. R. k. vallású, földm űves. Elesett Zurinaek (Volhynia, 
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Oroszország) mellett 1916. június 16-án (BM sz.  134869/1918).  A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 71/1919 sz. alatt 1919. február 12-én. 

MANDICS Illés őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves, r. k. vallású, 
földműves. Elesett Bunyaj (?) mellett 1918. április 22-én (BM sz. 105650/1918). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 789/1918 sz. alatt 1918. október 
23-án. 

MnNGIJRÁS László közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1877. június 
11-én Zentán, apja István, anyja Csikós Erzsébet. R. k. vallású, felesége K ő rösi 
Viktória (házasságkőt. 1899. jún. 18. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az 
orosz fronton a Bruszilov-offenzíva során 1916 júniusában. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R.145/1950 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. december 
31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 39/1951 sz. alatt 1951. 
január 27-én. 

MÁRKUS Gergely tartalékos a es. és kit 86. gyalogezredben. Született 1884. márci-
us 8-án Zentán, apja Mihály, anyja Rózsa Veronika. R. k. vallású, földm űves. 
Elesett Jablonki (Galícia) mellett 1915. március 3-án (BM sz. 75052/1915). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 778/1915 sz. alatt 1915. decem-
ber 14-én. 

MÁRKUS István közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves, apja Antal, 
anyja Kovács Terézia. R. k. vallású, földm űves, felesége Kozma Marcella 
(házasságkőt. 1910. jún. 25. Zenta). Elesett a Gajorovka-Pleszkowce (Galícia) 
melletti csatatéren 1916. augusztus 10-én (BM sz. 111858/1917). A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 3486/1920 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 249/1918 sz. alatt 1918. április 13 4n. 

MARкus Péter közlegény a esés kir. 86. gyalogezredben. Született 1870. május 25-
én Zentán, apja Albert, anyja Boros Gyevi Borbála. R. k. vallású, felesége Mol 
nár Szi$n Etelka (házasságkő t. 1896. jan. 29. Zenta). Elt űnt az olasz fronton 
1917 márciusában. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 10462/1929 sz. végzésével, 
- a halál megállapított ideje 1917. július 1-je, - valamint a szabadkai AASZ 220/ 
törv. sz . ítéletével 1933. május 23-án. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r, k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 149/1917 sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 82/1930 sz. alatt 1930. február 26-án. 

MÁTÉ János katona. Született 1887. május 7-én Zentán, apja Illés, anyja Juhász 
Viktória. R. k. vallású, földműves, felesége Tóth Mária. Elt űnt az orosz harcréven, 
Wolhyniában 1916. július 1-jén. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1653/1926 sz. 
végzésével - a halál megállapított ideje 1916. december 31-e, - valamint a sza-
badkai AASZ 40/törv. sz . ítéletéve11926. január 26 -án. Bejegyezve a zentai Jézus 
Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 158/1916 sz. alatt. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 102/1926 sz. alatt 1926. március 12-én. 

Mлrusкл  Antal népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 17 éves, apja Má 
tyás, anyja Csincsák Mária.  R.  k. vallású, földműves. Elesett Tatarka Rebencsik 
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(Oroszország) mellett 1916. november 6-án (BM sz. 36507/1917). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 571/1917 sz. alatt 1917. október 31-én. 

МЕG aкa János őrvezető  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. május 
13-án, apja István, anyja Vámos Julianna. R. k. vallású, földm űves, felesége Döme 
Mária (házasságköt. 1904. máj. 28. Zenta). Harctéren szerzett sebesülés követ-
keztében elhunyt Vladimir Volynszknál (Oroszország) 1916. szeptember 26-án 
(BM sz. 811031/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.  118/1917  sz. ügy-
iratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 525/1917 sz. alatt 1917. 
október 7-én. 

MEGYESI István közlegény a cs. és kir. 31. tüzérezredben. 28 éves, apja Pál, anyja 
Selmecki Anna. R. k. vallású, napszámos, felesége Lázár Emília. Elhunyt a buda-
pesti cs. és kir. 3. sz. tartalékkórházban, a halál oka öngyilkosság (szíven l őtte 
magát). A haláleset tényét megállapította a belgrádi BM 3833/1925 sz. közlemé-
nyével, a halál ideje 1918. április 4-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 224/1925 sz. alatt 1925. május 14-én. 

MENDA Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. augusz-
tus 21-én Zentán, apja István, anyja Gere Ilona. R. k. vallású, napszámos, felesé-
ge Teleki Júlia. Elesett 1915. szeptember 27-én Galíciában, az orosz harctéren. 

Árvaszéki véghatározat Márkus István (328.) árváinak gyámságl ügyében 
(TLZ F. 078.58) 
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Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn.  8881/1929  sz, végzésével - a halál megállapí-
tott ideje 1915. december 27-e, - valamint a bácskai AASZ 98/törv. sz . ítéletével 
1926. február 23-án. Bejegyezve a zentai Szt. Teréz r. k. plébánia halotti anya-
könyvébe 126/1915 sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
98/1931 sz. alatt 1931. február 25-én. 

MENDA Imre népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. november 
3-án Zentán, apja Mátyás, anyja Balog Rozália. R. k. vallású, földm űves, felesége 
Szeles Margit (házasságkőt. 1910. ápr. 12, a zentai Szt. István r. k. plébánián). 
Elesett Miklaszów (Galícia) mellett 1915. június 20-án (BM sz. 55387/1917). A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 45/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 637/1917 sz. alatt 1917. november 30-án. 

MENDn István katona. Született 1891. július 22-én Zentán, apja István, anyja Kal 
már Klára. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 7730/4/1932 sz. végzé-
sével, a halál megállapított ideje 1915. július 23-a. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 24/1933 sz. alatt 1933. január 20-án. 

MENDA Menyhért katona. 22 éves, apja István, anyja Kalmár Klára. Holttá nyilvánít-
va a zentai JB Gn. 7729/4/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
december 10-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 23/1933 sz. 
alatt 1933. január 20-án. 

МЕг' nIÁRT Antal katona. 20 éves, apja Antal, anyja Szitás Veronika. Holttá nyilvánít-
va a zentai JB R. 123/2/1935 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. de-
cember 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 360/1935 sz. alatt 
1935. július 29-én. 

MEІ'rniАRт  József katona. Született 1888. augusztus 22-én Zentán, apja Péter, anyja 
Molnár Julianna. R. k. vallású. Eltűnt 1915. február 27-én Jablonkinál (Galícia) 
az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8483/2/1927 sz. végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1915. február 27-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 57/1928 sz. alatt 1928. február 2-án. 

MENYHÁRT Mihály népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. szep-
tember 29-én Zentán, apja Péter, anyja Molnár Julianna. R. k. vallású, földm ű-
ves, felesége K ő rösi Rozália (házasságk őt. 1906. febr. 17. Zenta). Elesett a 
Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 6-ári (BM sz. 68363/1917), 
a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 910/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1918 sz. alatt 
1918. január 27-én. 

MÉSZÁROS Antal közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892, február 
2-án Zentán, apja István, anyja Urbán Mária. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Bálint Erzsébet (házasságk őt. 1912, ápril. 28. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, 
1915. április 9-én orosz fogságba esett. Oroszországból 1927. november 19-én 
jelentkezett utoljára. Holttá nyilvánítva a zentai JB R.313/1953 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1932. november 19-e. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 322/1953 sz. alatt 1953. november 19-én. 
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MÉSZIROS János trombitás tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
május 9-én Zentán, apja Mátyás, anyja Tóth Julianna. R. k. vallású, földműves. 
Elesett Siemianowka-Mogila (Galícia) mellett 1917. március 14-én (BM sz.  126559/  
1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 304/1918 sz, alatt 1918. 
május 8-án. 

MÉSZАaos János katona cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. február 3-án 
Zentán, apja Gergely, anyja Bálint Viktória. R. k. vallású, felesége Juhász Ilona 
(házasságkő t. 1915. márc. 16. Zenta). Eltűnt a háborúban, Oroszországban. Holttá 
nyilvánítva a bácskai AASZ 381/törv. sz . itéletével 1926. augusztus 31-én, vala-
mint a zentai JB Gn. 3658/1923 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
november 14-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 253/1925 sz. 
alatt 1925. május 30-án. 

мЕSzліюs Jenő  Kálmán ő rvezető  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1885. november 12-én Zentán, apja György, anyja Tari Erzsébet. R. k. vallású, 
felesége Budnár Mária (házasságk ő t. 1910. febr. 2. Szécsány). Elesett Wysok 
(Galícia) mellett 1915. január 3-án (BM sz. 69727/1915). A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 750/1915 sz. alatt 1915. december 2-án. 

MÉSZÁROS Péter katona. Született 1882, október 9-én Adán, apja András, anyja 
Kanyó Katalin. R. k. vallású, asztalos, felesége Kákonyi Terézia (há.zasságköt. 
1913. máj. 12. Zenta). Hadba vonult 1915. március 15-én. 1915. június 14-én 
orosz fogságba esett, onnan utoljára 1918-ban jelentkezett. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 3510/1924 sz, végzésével, a halál megállapított ideje 1920. április 
25-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 29/1925 sz. alatt 1925. 
január 17-én. 

MEZEI Gyula őrvezető  a es. és kir. 86. gyalogezredben.  19 éves, apja Mihály, anyja 
Pulai Matild. R. k. vallású, keresked ő , nő tlen. Elesett a Seredynce (Galícia) 
melletti csatatéren 1916. június 6-án (BM sz. 115836/1917), a Bruszilov-offenzí-
vasorán. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3223/1918 sz. ügyiratával. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 488/1918 sz. alatt 1918. augusz-
tus 12-én. 

MIHALк6 István közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. szep-
tember 9-én Zentán, apja Antal, anyja Kovács Magdolna. R. k. vallású, földm ű -
ves, felesége Apró Rékási Erzsébet (házasságkőt. 1906. jan. 9. Zenta). Hadba 
vonult 1915-ben, elesett az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB R. 8/1951 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. december 31-e. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 251/1951 sz. alatt 1951. június 
29-én. 

MIHALKб  Mihályhonvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. szep-
tember 28-án Zentán, apja István, anyja Szécsényi Anna. R. k. vallású, napszó 
mos, felesége Györe Rozália (házasságk őt. 1904. okt. 25. Zenta). Hadba vonult 
1914-ben, eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R,274/1957 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1919. november 12-e. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 38/1958 sz. alatt 1958. február 21-én. 
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Mікas Béla népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. április 22-
én Zentán, apja Mihály, anyja Dinka Rozália. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. 
Elesett Pnikut (Galícia) mellett 1915. június 5-én (BM sz. 55387/1917). A halál-
esetetregisztrálta a zentai JB Pk. 1348/1918 sz. ügyiratával. A Zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 638/1917 sz. alatt 1917. november 30-án. 

Mіквs János népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. január 27-
én Zentán, apja Mihály, anyja Fodor Terézia. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. 
Elesett Rajtarovicze-Buchowice (Galícia) mellett 1915. június 17-én. A halálese-
tetregisztrálta a zentai JB Pk.  138/1918  sz, ügyiratával. A-zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 640/1917 sz. alatt 1917. november 30 4n. 

M ік~s Péter katona. 37 éves, apja Tóbiás, anyja Károly Mária. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 2536/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. március 
1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 259/1930 sz. alatt 1930. 
június 24-én. 

MlKiN, Predrag katona. Született 1896. december 21-én Zentán, apja Trifun, anyja 
Jelena Šašin. G. kel. vallású, földműves, nő tlen. Hadba vonult 1916-ban, eltűnt 
1918-ban a Piavénál (olasz harctéren) vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Vp. 138/1947 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918, decem-
ber 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 425/1947 sz. alatt 
1947. június 8-án. 

MIKONYA Lőrinc János katona. Született 1887. augusztus 10-én Zentán, apja György, 
anyja Erdélyi Katalin. R. k, vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4117/2/ 
1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. december 31-e. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 398/1926 sz. alatt 1926. július 14-én. 

Mікus János katona. Született 1891. november 24-én Zentán, apja János, anyja 
Györe Anna. R. k. vallású, földműves, felsőhegyi lakos. Hadba vonult 1914-ben, 
elesett az orosz harctéren gránáttalálat következtében. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 43/1965 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 
1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 293/1965 sz. alatt 1965. 
október 9-én. 

Mікus Vince népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. ápri-
lis 24-én Zentán, apja Illés, anyja Aulik Erzsébet. R. k. vallású, földm űves. El-
esett a Delawa (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 25. és 27. között (BM sz. 
96785/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 150/1916 sz. alatt 
1916. március 15-én. 

MILIĆEV, Sima katona. Született 1885. január 5-én Zentán, apja Naum, anyja Kristina 
Pušin. G. kel. vallású, napszámos, felesége Jelena Pili ć  (házasságköt. 1908. nov. 
16. Szabadka). Hadba vonult 1918. május 28 -án, eltűnt. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn.8779/2/1926 sz. végzésével, a halál megállapitott ideje 1918.de-
cember 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 543/1926 sz. 
alatt 1926. október 12-én. 
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MOLNAR Gábor közlegény a es. és kir. 86. gyalogezred 1. zászlóaljának 4. századá 
ban. Született 1887. március 23 4n Zentán, apja János, anyja Juhász Borbála. R. 
k. vallású, felesége Rúzsa Mária (házasságk ő t. 1912, jún. 16. Zenta). Elesett 
Trukovica falunál, az orosz harctéren 1915. május 20-án. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 4113/ 1921 sz. végzésével, - a halál megállapított ideje 1917. július 
15-e, - valamint a szabadkai AASZ 581/törv sz. ítéletével 1924. szeptember 23-
án. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 193/ 
1915 sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 621/1924 sz. alatt. 
1924. november 27-én. 

MOLNAR Károly katona. Született 1890. november 2-án Zentán, apja Mihály, anyja 
Kovács Julianna. R. k, vallású, földműves, felesége Solymosi Petronella 
(házasságkőt. 1913. jan. 22. Ada). Hadbavonult 1914 augusztusában, Višegradnál 
(Bosznia) megsebesült és elt űnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB 5527/1921 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1914 augusztusa. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 612/1922sz, alatt 1922. november 23-án. 

MoLNAR Vince közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. március 
30-án Zentán, apja Péter, anyja Molnár Gábor Julianna. R. k. vallású, földm űves. 
Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. február 28-án (BM sz.  139310/  
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 200/1917 sz. alatt 1917. 
február 28-án. 

MOLNÁR Csікбs András népfelkelő  a m, kir. 6. népfelkelő  gyalogezredben. Született 
1879. november 20-án Zentán, apja János, anyja Barta Mária. R. k. vallású. El-
esett Šabacnál (Szerbia)1914. november 8-án (BM sz. 197444/1914). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 58/1915 sz. alatt 1915. január 21-én. 

MOLNÁR Csікбs Mihály címz. őrvezető  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1887. augusztus 20-án Zentán, apja István, anyja Fodor Terézia.  R.  k. vallású, 
mészáros. Elesett Chyrow (Galícia) mellett 1914. október 14-én (BM sz. 30106/ 
1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 363/1915 sz. alatt 1915. 
június 13-án. 

MOLNÁR GAвoa István népfelkelő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
augusztus 7-én Zentán, apja János, anyja Gere Mária. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Keczeli Mészáros Erzsébet (házasságk ő t. 1912, szept. 11. Tornyos). 
Elesett Pnikut-Krukienicze (Galícia) mellett 1915. május 20-án (BM sz. 55387/ 
1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 639/1917 sz, alatt 1917. 
november 30-án. 

MOLNAR GAВoRJózsefhonvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezerdben. Született 1874. 
március 13-án Zentán, apja József, anyja Tóth Szikora Mária. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Kocsis Szürke Ágota (házasságk ő t. 1896. jan. 21. Zenta). El-
hunyt Celovec-Klagenfurtban (Ausztria) háborús sebesülés következtében. 
A haláleset tényét megállapította Zenta város polgármestere mat. 10/1925 sz. 
végzésével, a halál ideje 1918. augusztus 23-a. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 94/1925 sz. alatt 1925. február 27-én. 
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MOLNAR GABOR Tamás szakaszvezet ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, 
apja Péter, anyja Hevér Mária. R. k, vallású, földm űves, felesége Burány Emília. 
Elesett Zvorniknál (Szerbia) 1914. november 23-án (BM sz. 134684/1917). A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2072/1918 sz. ügyiratával. A Zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 217/1918 sz. alatt 1918. április 6-án. 

MOLNÁR SziРANJános honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
február 27-én Zentán, apja Mátyás, anyja Kökényesi Veronika. R. k. vallású, 
földműves. Elhunyt kolerában 1915. szeptember 18-án (BM sz. 4993/1916). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 238/1916 sz. alatt 1916. május 13-
án. 

MoLNAR $z1РАN Vince katona. Született 1886. január 21-én Zentán, apja Imre, anyja 
Rózsa Margit. R. k. vallású, felesége Ősz Rozália. Elesett az orosz harctéren. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R.170/1933 sz. végzésével, - a halál megállapított 
ideje 1914. szeptember 29-e, - valamint a szabadkai AASZ 166/törv. sz . ítéletével 
1926. március 16-án. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 169/1914 sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 37/1934 sz. alatt 1934. január 26-án. 

MOLNÁR VAKARcs Pál népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja István, 
anyja Huszár Erzsébet. R. k. vallású, földm űves. Elesett a Korczilov-Zborów 
(Galícia) melletti csatatéren 1917. július 2-án (BM sz. 84099/1918). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 530/1918 sz. alatt 1918, augusztus 24-én. 

MONTAG Vilmos tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 30 éves, apja Fülöp, 
anyja Pasku Berta. ‚Zr. vallású, fakeresked ő , felesége Ehrenfeld Szerafina. El-
esett Han Brazina (Szerbia) mellett 1914. szeptember 23 -án (BM sz. 11853/ 
1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 187/1915 sz. alatt 1915. 
március 19-én. 

Muкus Vince trombitás a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves, apja Mihály, 
anyja Bővíz Mária. R. k. vallású. Elesett Kolomea (Galícia) mellett 1916. február 
2-án (BM sz.  40898/1916).  A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 435/ 
1916 sz. alatt 1916. augusztus 30-án. 

Muan Lajos katona. Született 1897. augusztus 14 -én Zentán, apja György, anyja 
Nagy Mélykúti Margit. Eltűnt a Bug folyó (Oroszország) partján vívott ütközet-
ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Vp. 2806/ 1946 sz, végzésével, a halál megál 
lapított ideje 1915. november 29-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny 
vébe 186/1947 sz. alatt 1947. február 27-én. 

NAGY György közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. 22 éves, r. k. vallású, 
napszámos. Elesett a Laswicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. szeptember 3-
án (BM sz. 70543/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 634/ 
1916 sz. alatt 1916. december 27-én. 

NAGY György katona. Született 1880. április 19-én Zentán, apja István, anyja K őrösi 
Ágota. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 8/1934 sz. végzésével, a 
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halál megállapított ideje 1915. október 29-e. A Zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 74/1934 sz. alatt 1934. február 22-én. 

NAGY István póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. július 
25-én Zentán, apja Mihály, anyja Nagy Terézia. R. k. vallású, napszámos. Elesett 
Pnikut (Galícia) mellett 1915. június 5-én (BM sz. 55387/1917). A Zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 635/1917 sz. alatt 1917. november 30-án. 

NAGY János katona. Született 1890. december 20-án Zentán, apja János, anyja 
Mészáros Terézia. R. k. vallású, felesége Aulik Anna (házasságköt. 1914. máj. 13. 
a Zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánián). Holttá nyily; nítva a zentai JB R. 100/ 
1933 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. május 5-e. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 476/1933 sz. alatt 1933. november 25 -én. 

NAGY József népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. március 3-
án Zentán, apja Péter, anyja Farkas Baráti Mária. R. k. vallású, földm űves. El-
esett a Szlobodka (Galícia) melletti csatatéren 1916. március 24-én (BM sz. 
75259/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1918 sz. alatt 
1918. március 25-én. 

NAGY László dr. őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben - egyéves önkéntes. 
Született 1889. május 7-én Zentán, apja József, anyja Helmberger Magdaléna. R. 
k. vallású, joggyakornok, n ő tlen. Elesett a Doberd ő  (osztrák tengermellék) mel-
letti csatatéren 1916. július 20-án (BM sz. 36123/1918). A halálesetet regisztrálta 
a zentai JB Pk. 2376/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 382/1918 sz. alatt 1918. június 17-én. 

NAGY Péter Pál népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. októ-
ber 15-én Zentán, apja János, anyja K őrösi Julianna. R. k. vallású, földm űves, 
nőtlen. Elesett Seredynce (Galícia) mellett 1916. június 6-án (BM sz. 36123/ 
1918), a Bruszilov-offenzíva során. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2540/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 384/1918 
sz. alatt 1918. június 17-én. 

NAGY Sándor Lipót póttartalékos őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szüle-
tett 1881. december 8-án Zentán, apja József, anyja Helmberger Magdolna. R. 
k. vallású, tanító, felesége Blázek Irén (házasságköt. 1909. júl. 14. Palánka). 
Elesett Jablonki (Galícia) mellett 1915. február 28-án (BM sz. 75739/1916). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 300/1916 sz. alatt 1916. június 18-
án. 

NAGYABONYI András népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
október 24-én Zentán, apja András, anyja Papp Mária. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Surányi Rozália (házasságköt. 1910. máj. 10. a zentai Szt. István r. k. 
plébánián). Elesett a Korczil оv-Zbо rów (Galícia) melletti csatatéren 1917. júli-
us 2-án (BM sz. 84099/1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3224/1918 
sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 532/1918 sz. 
alatt 1918. augusztus 24-én. 
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NAGY ABONYI András közlegény a Cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
május 25-én Zentán, apja András, anyja Tóth Ágota. R. k. vallású. Bevonult  1913-
ban,  1914-ben a frontra vitték, és ott elt űnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 56/ 
1950 sz, végzésével, a halál megállapított ideje 1919. december 31-e. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 40/1951 sz, alatt 1951. január 27-én. 

NAGY ABONYI Imre katona. 47 éves, apja Mihály, anyja Polyák Erzsébet. Holttá 
nyilvánítva a szabadkai K Ör.B P. 589/1942-6 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1936. január 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 255/ 
1942 sz. alatt 1942. június 6-án. 

NAGY ABONYI István katona. Született 1882. december 8-án Zentán, apja István, 
anyja Boros Katalin. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4810/1930 sz. 

Hivatalos bizonyítvány Nagy Sándor Lipót (378.) haláláról 
(TLZ F. 056, Vegyes iratok 1915-1920) 
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végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A Zentai AH beje- 
gyezte a halottak anyakönyvébe 346/1930 sz. alatt 1930. augusztus 19-én. 

NвGYAвoлm Józsefkatona. Született 1898. február 2-án Zentán, apja István, anyja 
Boros Katalin. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a Zentai JB Gn. 4811/1930 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A Zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 347/1930 sz. alatt 1930. augusztus 19-én. 

NAGY Авіw і  Kelemen népfelkel ő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1896. november 18-án Zentán, apja Lázár, anyja Biliczki Rozália. R. k. vallású, 
földműves. Elesett az osztrák tengermelléken 1916. március 12-én (BM sz. 
163354/1916). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3008/1917 sz. ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 235/1917 sz. alatt 1917. április 
28-án. 

NAGY Авоі  Mátyás közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja 
András, anyja Gergely Rozália. R. k. vallású, földm űves, nőtlen. Elhunyt a Brody 
(Galícia) környéki összecsapásokban szerzett, lövést ől eredő  sebesülés követ-
keztében 1915. szeptember 11-én (BM sz.  75259/1917).  A halálesetet regisztrál-
ta a zentai JB Pk. 1349/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 187/1918 sz, alatt 1918. március 25 -én. 

NAGY Aвoњm Sándor katona. Született 1886. január 20-án Zentán, apja Bálint, anyja 
Pгisztál Veronika.  R.  k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 132/1921 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1917. január 21-e. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 620/1924 sz. alatt 1924, november 27-én. 

NAGY HEGYESI Kálmán népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
szeptember 21-én Zentán, apja Mátyás, anyja Povázai Klára. R. k. vallású, föld-
műves, nő tlen. Elesett Krukienicze (Galícia) környékén 1915. május 24-én (BM 
sz. 55387/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 92/1918 sz. ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 634/1917 sz. alatt 1917. novem-
ber 30-án. 

NвGчмELYкúTT Illés közlegény acs. éskir. 37. gyalogezred 3• zászlóaljának 1, századá-
ban. Született 1895. július 6-án Zentán, apja István, anyja Gubik Terézia. R. k. 
vallású, földműves. 1916-ban orosz fogságba esett, majd elt űnt. Holttá nyilvá 
nítva a zentai JB R. 40/1953 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1921. 
április 5-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 139/1953 sz. alatt 
1953. április 24-én. 

NnGчмÉLYкúтi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
december 17-én Zentán, apja András Flórián, anyja Mészáros Terézia. R. k. 
vallású, földműves, felesége Kaszás Terézia. Hadba vonult 1914-ben, elt űnt 
1915. január végén az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 337/ 
1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. augusztus 1-je. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 419/1929 sz. alatt 1929. július 19-én. 
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NАGУМ  LYкíлт  Károly közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1897. 
december 25-én Zentán, apja István, anyja Kis Gubik Terézia. R. k. vallású, 
földműves, nő tlen. Elesett a Stermilno (Bukovina) melletti csatatéren 1917. 
augusztus 11-én (BM sz. 146381/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
608/1918 sz, ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 216/ 
1918 sz, alatt 1918. április 6-án. 

NtМЕТН  András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. no-
vember 29-én Zentán, apja István, anyja Jenei Franciska. R. k. vallású, papu-
csos, felesége Huszák Agnes (házasságköt. 1913. Zenta). Hadba vonult 1914-
ben. 1915 áprilisában szerb fogságba esett, elhunyt tífuszban. Holttá nyilvánít-
va a zentai JB R. 232/2/1936 sz, végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
április 14-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 281/1937 sz. alatt 
1937. augusztus 6-án. 

NЕšić, Gavrilo honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883.szep-
tember 13-án Zentán, apja Isidor, anyja Sofija Mortovanski. G. kel. vallású, föld-
műves, felesége Danica Cur č ić  (házasságköt. 1913. szept. 15. Zenta). Hadba 
vonult 1914-ben, eltűnt a szerb harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
4424/2/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. november 15-e. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 591/1928 sz. alatt 1928. október 
13-án. 

NЕи ►  , Milan katona. Született 1885.október 28-án Zentán, apja Isidor, anyja Sofija 
Mortovanski. G. kel, vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, elt űnt a szerb 
harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4425/2/1928 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1914. október 15-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 600/1928 sz. alatt 1928. október 18-án. 

NEv Ödön honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves, született Zentán, 
apja Ármin, anyja Tanszki Janka. Izr. vallású, budapesti lakos, keresked ő , fele-
sége Pekhály Erzsébet. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. 
május 19. és 21. között (BM sz. 96785/1915). A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 2444/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
803/1915 sz. alatt 1915. december 26-án. 

Nоулк  Mihály népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. szep-
tember 28-án Zentán, apja Márton, anyja László Erzsébet. R. k. vallású, földm ű -
ves, nő tlen. Elesett Krukienicze (Galícia) környékén 1915. május 24-én (BM sz. 
55387/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 93/1918 sz. ügyiratával. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 633/1917 sz. alatt 1917. novem-
ber 30-án. 

Івклuov, Djordje (Georgije) póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szüle-
tett 1884. november 16-án Zentán, apja Danilo, anyja Petronela Preradov. G. 
kel. vallású, földműves, felesége Darinka Golubović . Elesett a Cziznamajdan-
Jablonki (Galicia) melletti csatatéren 1915. március 6-án( BM sz. 139310/1916). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 210/1917 sz. alatt 1917. április 
10-én. 
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Ів aлі,оv, Miladin címz. szakaszvezet ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883. január 1-jén Zentán, apja Danilo, anyja Persida Preradov. G. kel. vallású, 
földműves, felesége Katarina Camparagov. Elesett a Jablonki (Galícia) melletti 
csatatéren 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A žentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 211/1917 sz. alatt 1917. április 10-én. 

0вііоу , Todor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. febru-
ár 28-án Zentán, apja Konstantin, anyja Draginja Stevanov. G. kel, vallású, nap-
számos, felesége Milica Popov (házasságköt.1907. jún. 6. Zenta). Elt űnt az orosz 
harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 77/1951 sz. végzésével, a halál meg 
állapított ideje 1919. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 406/1951 sz. alatt 1951. december 26-án. 

Oláh Sándor (399.) 1918 -ban (A fénykép Oláh István tulajdona) 
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399.  Іі.Ан  Sándor tizedes a m. kir.1. népfelkel ő  huszárezredben. Született 1898-ban 
Adán, apja János, anyja Gergely Rozália. R. k. vallásü, napszámos, fels őhegyi. 
lakos. Hadbavonult 1916-ban. Elhunyt harctéren szerzett betegség - tüd ővész 
következtében 1918. december 9-én idehaza. Eltemetve a fels őhegyi r. k. teme-
tőben, sírfelirata: „Lent a vén Doberd őn..." Kitüntetései: Ezüst Vitézségi Érem, 
Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 983/1918 sz. alatt 1918. december 11-én. 

400.OLNos Antal katona. Született 1882. június 11-én Zentán, apja Mihály, anyja Gy őri 
Luca. R. k. vallású, napszámos, felesége Gecse Terézia (házasságköt. 1907. okt. 
8. Zenta). Elesett az orosz harctéren Vukacsovcza helységben. Holttá nyilvánít-
va a zentai JB Gn. 5220/1921 sz. végzésével, - a halál megállapított ideje 1915. 
szeptember 3-a, - valamint a kalocsai ÉF 476/törv. sz, ítéletével. Bejegyezve a 
zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 190/1915 sz. alatt. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 9/1922 sz. alatt 1922. január 3-
án. 

401.  OLi.nI Péter katona. Született 1883. február 15-én Zentán, apja Pál, anyja Kovács 
Nemes Ilona. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 714/1952 sz. végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1921. április 5-e. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 283/1953 sz. alatt 1953. október 8-án. 

Károly Csapatkereszt 

Bronz vitézségi Érem, Oláh Sándor (399•) kitüntetései 
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Ő sz SzлвІ  András zászlós a m. kir. 4., honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
május 9-én Zentán, apja Ferenc, anyja Fabó Rozália. R. k. vallású, tanító, n őtlen_ 
Elesett Kundel (Olaszország) mellett 1918. június 17-én (BM sz.  144449/1918).  A 
Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 24/ 1919 sz. alatt 1919. január 16-
án. 

РАЈк  , Djordje katona. 27 éves, g. kel. vallású, felesége Jelena Vlanikolin. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn, 6344/ 1921 sz. végzésével, a halál megállapított idéje 
1916. június 17-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 238/1925 sz. 
alatt 1925. május 21-én. 

Pnrr Antal népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. május 6-án 
Zentán, apja János, anyja Szabó Anna. R. k. vallású, földm űves. Elesett a Korczilov 
(Galícia) melletti csatatéren 1917. július 2-án (BM sz. 84099/1918). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 529/1918 sz. alatt 1918. augusztus 24-én. 

Pлrr Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. augusztus 
26-án Zentán, apja Ferenc, anyja Molnár Rozália. R. k, vallású, felesége Tóth 
Terézia (házasságköt. 1912. máj. 1. Zenta). Elt űnt Jablonki (Galícia) mellett 
1915. február 28-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 10127/1926 sz. végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1915. november 28-a. Bejegyezve a zentai Szt. 
István r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 38/b/1915 sz. alatt. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 649/1926 sz. alatt 1926. december 4-én. 

PAL Dezső  népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, született 
1896-ban Zomborban, apja József, anyja Rohoszky Antónia. R. k. vallású, zentai 
lakos, posta és táv. segédtiszt, n őtlen. Elesett Cusigaccó (osztrák tengermel-
lék) környékén 1917. december 204n (BM sz. 119190/1918). A halálesetet re-
gisztrálta a zentai JB Pk. 1833/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 904/1918 sz, alatt 1918. november 15-én. . 

PÁLINKÁS János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1890. december 14-én Zentán, apja János, anyja Szabó Mária. R. k. vallású, nap-
számos, felesége Márkus Mária (házasságköt. 1914. febr. 4. Zenta). Olasz fog-
ságba esett Dobordónál 1915. július 18-án, utoljára 1917-ben jelentkezett. El-
hunyt az avezonnói (Olaszország) fogolytáborban malária következtében 1917. 
február 3-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 38/1955 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1917. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 294/1955 sz. alatt 1955. október 25-én. 

PAPР  Rezső  címz. ő rmester a cs. és kir. 12. gyalogezredben. 30 éves, r. k. vallású, 
géplakatos. Elesett a Stovisziel (?) melletti csatatéren 1914, december 23-án 
(BM sz. 42582/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 653/1915 
sz. alatt 1915. október 5-én. 

PAPP Vince népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 1894. 
március 25-én Zentán, apja István, anyja Keresztényi Mária. R. k. vallású, föld-
műves, nő tlen. Elesett a Selo (Krajna) melletti csatatéren 1915. október 20-án 
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(BM sz . 68363/1917), a III. isonzói csatában . A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 914/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
51/1918 sz . alatt 1918 , január 27-én. 

410. PASZTOR Mihály népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. decem-
ber 22-én Felsőhegyen, apja Illés, anyja Mengyi Rozália. R. k. vallású, lakatosse-
géd, nőtlen . Elesett a Korczilov -Mogila (Galícia) melleti csatatéren 1917. márci-
us 11 -én (BM sz . 125559/ 1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2149/ 
1918 sz .ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 296/1918 
sz. alatt 1918 . május 8-án. 

411 ,  Pnтбcs Gábor katona. Született 1884. március 20 -án Csantavéren , apja Dávid, 
anyja Fajka Luca. Felesége Fábrik Viktória. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 150/ 
1934 sz. végzésével , a halál megállapított ideje 1918 . július 1 -je. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 425/1934 sz. alatt 1934. november 16-án. 

PЕcАRsкІ , Teodornépfelkel ő  a cs. és kir . 4. árkászzászlóaljban . Született 1891. már-
cius 8 -án Zentán , apja Simeon , anyja Milica . G. kel. vallású , fodrász . Elesett 
Brimecknél (Tirol)1916. szeptember 22-én (BM sz. 79296/1918). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 536/1918 sz. alatt 1918. augusztus 24-én. 

РЕRк  , Dragutin népfelkel ő  a cs. és kir. 82 , gyalogezredben . Született 1895. már-
cius 22 -én Zentán , apja Nestor , anyja Angelina . G. kel. vallású, földműves. 
Elesett a Mityiszyn (?) melletti csatatéren 1915 . szeptember 23-án (BM sz. 
191013/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 297/1917 sz. alatt 
1917. május 28-ári. 

РЕRк  , Ljubomir népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. 
július 2-án Zentán , apja Petar , anyja Perka . G. kel. vallású , cseléd , nő tlen. El-
esett a Rarancze (Bukovina) melletti csatatéren 1916 . március 15 -én (BM sz. 
189105/ 1916). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2571 /1918 sz, ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 684/1917 sz. alatt 1917. decem-
ber 20-án. 

P~Rк  , Milan katona . Született 1875 . május 2 -án Zentán , apja Stevan , anyja Ivanka 
Plavšić . G. kel. vallású. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt ismeretlen helyen. Holt-
t nyilvánítva a zentai JB R. 343/1954 sz, végzésével, a halál megállapított ideje 
1919. november 12-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  70/1955  
sz, alatt 1955. február 23-án. 

Ріm vics Sándor népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben.  19 éves, anyja Petrovics 
Mária . R. k. vallású , földműves , nőtlen . Elesett a Seredynce (Galícia) melletti 
csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 36123/1918), a Bruszilov offenzíva során. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2586/1918 sz. ügyiratával . A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 387/1918 sz. alatt 1918. június 17-én. 

PINTÉR Miklós népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
február 25 -én Zentán , apja Gergely , anyja Gere Veronika . R. k. vallású , napszó 
mos, nőtlen , tornyosi lakos . Elesett Rarancze (Bukovina) környékén 1916. ápri- 
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lis 16 -án (BM sz . 107060/1916). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1623/ 
1917 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1917 
sz. alatt 1917. március 26-án. 

P ЈNТtR Pál póttartalékos a cs, és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1890 . június 14-én Zentán , apja Pál, anyja Teleki Rozália . R. k. vallású , napszá 
mos. Elhunyt a szarajevói (Bosznia) 25. sz . helyőrségi kórházban 1914. szeptem-
ber 1-jén (BM sz. 30106/1915), harctéri sebesülés következtében. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 359/1915 sz . alatt 1915 . június 13-án. 

PISzÁR József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. október 
19-én Zentán, apja János, anyja Polyák Julianna. R. k. vallású, földm űves. El-
hunyt Morvafehértemplomban (Morvaország) 1915. április 13-án (BM sz.  139310/  
1916), harctéri baleset és következményei, ill. kimerültség következtében. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 208/1917 sz. alatt 1917. április 10-
én. 

PLЕšТіć , Nikola népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, g. kel. 
vallású. Elesett ismeretlen helyen 1916. szeptember 13-án (BM sz.  29712/1917).  
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 602/1917 sz. alatt 1917. novem-
ber 19-én. 

Pбcs Gábor népfelkelő  a m. kir. 32. honvéd gyalogezredben. Született 1872. 
március 18 -án Zentán , apja Antal , anyja Csáki Viktória .  R.  k. vallású , földműves, 
felesége Bálint Rozália . Elhunyt a cs . és kir . 808. sz . tábori kórházban 1917. 
május 30 -án (BM sz . 189437/1918) betegség következtében . A halálesetet re-
gisztrálta a zentai JB Pk. 3409 /1917 sz. ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 825/1918 sz. alatt 1918. október 31 -én. 

Pбcs István katona . Elhunyt román fogságban (Sipota , Románia). A haláleset 
tényét a belgrádi BM közölte 20220/1928 sz, átiratával , a halál ideje 1917. márci-
us 15-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/1929 sz. alatt 
1929. március 1 -jén. 

Pбcs János honvéd a m , kir. 6 . honvéd gyalogezredben . Született 1881 . június 8-
án Zentán , apja János , anyja Márkus Viktória . R. k. vallású , napszámos . Elesett 
Jamina (osztrák tengermellék) közelében 1915. november 22-én (BM sz. 175361/ 
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 370/1917 sz. alatt 1917. 
július 14-én. 

PoLYAк  Ignác póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
július 27 -én Zentán , apja Antal , anyja Kalmár Anna .  R.  k. vallású , földműves, 
felesége Tóth Ugyonka Agota (házasságk őt. 1910. márc. 1. Tornyos). Elesett a 
Jasiowiec (Galícia) melletti csatatéren 1915 . január 31 -én (BM sz. 55327/ 1915). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 678/1915 sz. alatt 1915. június 
13-án. 

POLYÁK János népfelkelő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. szeptem-
ber 16 -án Zentán , apja Antal , anyja Biliczki Erzsébet . R. k. vallású , asztalos, 
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nő tlen. Elesett a Korczilov -Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1917. január 18-
án (BM sz . 125559/1917), rohamosztag tagjaként . A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 2203/1918 sz. ügyiratával. A Zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 297/1918 sz. alatt 1918. május 84n. 

PoLYAк  János póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. április 
18-án Zentán , apja Ferenc , anyja Megadja Julianna . R. k. vallású , tanító . Megse-
besült a Lemberg (Galícia) melletti csatában, elhunyt a bécsi kórházban 1914. 
szeptember 14-én (BM sz. 30106/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 364/1915 sz, alatt 1915. június 13 4n. 

POLYAK Péter népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. novem-
ber 24-én Zentán, apja István, anyja Babik Julianna. R. k. vallású, napszámos, 
nőtlen. Elesett a Milnó (Galícia) melletti csatatéren 1915. szeptember 26-án 
(BM sz. 75259/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2204/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 167/1918 sz. alatt 
1918 . március 25-én. 

Popov, Milan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. október 
234n Zentán, apja Djordje, anyja Aleksandra Mijatov. G. kel. vallású, földmű -
ves, felesége Mara Rauški. Hadba vonult 1914-ben, elesett az olasz harctéren 
1917. szeptember 12-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 1/1938 sz. végzésével, 
a halál megállapított ideje 1917. december 31-e. A zentai Al  bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 224/1938 sz. alatt 1938. június 21-én. 

PovAzni István közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. július 1-
jén Zentán , apja János , anyja Orbán Mária . R. k. vallású , napszámos . Elesett a 
Brezgje (Szerbia) melletti csatatéren 1914. szeptember 21-én (BM sz . 75052/ 
1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 779/1915 sz. alatt 1915. 
december 14-én. 

PRERADOV, Emil népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja Gavrilo, 
anyja Tukić  Sarolta. G. kel. vallású, vendégl ős, felesége Ljubica Congrad čik. 
Elesett a Korczilov-Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1916. szeptember 11-én 
(BM sz.111858/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2150/1918 sz. ügy-
iratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 246/1918 sz. alatt 
1918. április 13-án. 

P RHRADOV, Stevan közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. de-
cember 14-én Zentán, apja Mladen, anyja KatarinaTati ć . G. kel. vallású, földmű-
ves, felesége Paulina Popov (házasságköt. 1909. aug. 7. Zenta). Hadba vonult 
1915. február 20-án, elt űnt az orosz harctéren..Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 10520/1929 és R. 169/1953 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. 
február 20-a ill. 1921. április 5-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 201/1930 sz. alatt 1930. május 12-én illetve 284/1953 sz. alatt 1953. október 
10-én. 

PкIszTAL Mihály katona. 27 éves, Csantavéren született, apja József, anyja Kis 
Bajmoki Terézia. R. k. vallású, felesége Bálint Mária. Elhunyt Albániában mint 
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szerb hadifogoly . Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 5250 /2/1921 sz . végzésével, 
a halál megállapított ideje 1915 . március 15 -e. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 678/1921 sz. alatt 1921 . november 23-án. 

PRosA Vencel népfelkelő  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 20 éves , apja Mátyás, 
anyja Palocsik Zsuzsanna. R. k. vallású , napszámos , felesége Battancs Etel. El-
esett Wielkosob (Galícia ) közelében 1915 . június 20 -án (BM sz . 55387/1917). A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk . 2075/1918 sz . ügyiratával . A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 630/1917 sz, alatt 1917. november 29-én. 

PusкАs Antal közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. szeptem-
ber 16 -án Zentán , apja János , anyja Lipinszki Erzsébet . R. k. vallású , munkás. 
Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915 . február 284n (BM sz .  139310/  
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 209/1917 sz. alatt 1917. 
április 10-én. 

PusкАs Péter Pál közlegény a m. kir. 4, honvéd huszárezredben. Született 1898. 
június 24-én Zentán , apja Sándor , anyja Berta Mária . R. k. vallású , napszámos, 
nőtlen . Elesett az Assiágó (Olaszország) melletti csatatéren 1918 . augusztus 25-
én (BM sz .  145125/1918).  Ahalálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2283 /1920 sz. 
ügyiratában. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 69/1919 sz. alatt 
1919. február 12-én. 

PuszTAi Orbán honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878, május 
5-én Zentán , apja Mihály, anyja Barna Rozália . R. k. vallású , felesége Fehér 
Rozália (házasságköt . 1901 . nov. 28 . Csúrog). Hadba vonult 1916 . július 28-án, 
eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4507/1924 sz. végzésével, a halál meg 
állapított ideje 1916. november 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 580/1924 sz. alatt 1924. november 13-án. 

RAcz Szлвб  Ferenc katona. 41 éves, apja Dávid , anyja Rúzsa Rozália , felesége Kecs-
kés Viktória. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 955/1930 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916 . július 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 137/1930 sz. alatt 1930. március 26-án. 

RAcz Szлвб  György katona. Született 1883. november 9-én, apja György, anyja 
Kalmár Ágnes. Hadba vonult 1914-ben, elt űnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
2396/ 1925 sz. végzésével , a halál megállapított ideje 1915 . május 1 -je. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 197/1927 sz, alatt 1927. április 11-én. 

RAcz Szлвб  Illés katona. Született 1892 . július 18-án Zentán , apja András, anyja 
Barsi Erzsébet . R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 309/1961 sz . végzé-
sével , a halál megállapított ideje 1919 . november 1-je. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 272/1961 sz. alatt 1961. november 4-én. 

RADULOV, Vladimir közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. janu-
ár 1-jén Zentán, apja Miloš, anyja Jelena Mijatov. G. kel. vallású, földműves. 
Elesett a Pasolov-Cholojów (Galícia) melletti csatatéren 1915 . augusztus 30-án 
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(BM sz .  68363/ 1917).  A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1918 
sz. alatt 1918 . január 27-én. 

RAFFAI Ferenc katona. 30 éves , anyja Raffai Mária . Eltűnt a háborúban . Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 175/1937 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 
1914 . szeptember 15-e. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 325/ 
1937 sz . alatt 1937 . szeptember 3 4n. 

RАFFAI János szakaszvezet ő  a cs. és kir . 8. huszárezredben . Született 1889 . decem-
ber 184n Zentán , apja Péter , anyja Dányi Terézia . R. k. vallású , földműves. 
Elesett a Barca (Románia) melletti csatatéren 1917. augusztus 8-án (BM sz. 
63766/ 1918). Azentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 471/1918 sz. alatt 
1918 . augusztus 9-én. 

RAFFAI Márton népfelkelő  a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1875. 
november 9-én Zentán , apja Pál , anyja Győri Rozália . R. k. vallású , földműves. 
Elesett a Berecki (?) melletti csatatéren 1916 . június 7-én (BM sz .  141310/ 1916).  
A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 546/ 1916 sz . alatt 1916 . oktбber 
26-án. 

R~csкб  Ferenc közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1892. szep-
tember 6-án Zentán , apja József , anyja Szabó Anna . R. k. vallású , lakatos , nő tlen. 
Elesett a Jezierzanka (Galícia) melletti csatatéren 1917. április 10-én (BM sz. 
84099/1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3199 /1918 sz . ügyiratával. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 528/1918 sz . alatt 1918 . augusz-
tus 24-én. 

RЕNк6 István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . Született 1889 . decem-
ber 17-én Zentán , apja Imre , anyja Sinka Anna . R. k. vallású . Elesett a Drohobicz 
(Galícia) melletti csatatéren 1915 . május 19-én (BM sz . 40898/1916). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 439/1916 sz . alatt 1916 . augusztus 304n. 

REPECZKI István népfelkelő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. 
július 22-én Zentán , apja Mihály , anyja Gombos Margit . R. k. vallású , halász, 
felesége Horváth Etelka . Elhunyt Zentán 1915 . augusztus 14-én (BM sz . 123412/ 
19 15)  tüdővész következtében . Bejegyezve a zentai Jézus Szt . Szíve r . k. plébá-
nia halotti anyakönyvébe 116/1915 sz . alatt . A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 131/1916 sz, alatt 1916 . március 3-án. 

RIEGER Ferenc népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben . Született 1894. április 1-
jén Zentán , apja József , anyja Varga Etelka . R. k. vallású , földműves . Elesett a 
Jezierzanka-Zborów (Galícia) melletti csatatéren 1917 . július 24n (BM sz . 84099/ 
1918). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 535/1918 sz. alatt 1918. 
augusztus 24-én. 

RosTAs Mátyás népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben . 22 éves , anyja Rostás 
Mária. R. k. vallású . Elesett a Korczilov-Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1917. 
január 84n (BM sz.  142133/1917),  rohamosztag tagjaként. Azentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 293/1918 sz, alatt 1918 . május 64n. 
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Rövcn Antal póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. 
január 9 -én Zentán , anyja Rövid Rózsa . R. k. vallású , földműves . Elesett Suljin 
(Bosznia) mellett 1914 . október 304n (BM sz . 29254/1915 ). A Zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 343/1915 sz. alatt 1915 . június 9-én. 

RUDICS Gáspár Menyhért Boldizsár címz . tizedes a cs. és kir . 86. gyalogezredben. 
Született 1888 . január 3 -án Zentán , apja Pál , anyja Kazinczi Mária . R. k. vallású, 
földműves . Elesett a Bystre Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915 . március 
6-án (BM sz. 139310 / 1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
207/1917 sz . alatt 1917. április 10-én. 

Roтклi Vince katona . 23 éves, apja Miklós , anyja Mélykúti Erzsébet . R. k. vallású. 
Elhunyt román fogságban (Sipota , Románia) 1917 . március 9 -én. A haláleset 
tényét a belgrádi BM 20220/1928 sz . átiratában közölte . A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 129/1929 sz . alatt 1929. március 1-jén. 

SANDOR József katona. Született 1883. március 15-én Csantavéren, apja János, 
anyja Adankó Terézia . R. k. vallású , földműves , felesége Postos Mária . Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 253 /1960 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 
1916 . június 4-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 142/1961 sz. 
alatt 1961 . június 4-én. 

$ANDOR Károly póttartalékos a cs, és kir . 86. gyalogezredben . Született 1890. no-
vember 13 -án Zentán , apja Ni , anyja Barsi Julianna . R. k. vallású , földműves, 
felesége Kozma Mária (házasságköt . 1913 . jan. 21. Zenta). Elesett a Jablonki 
(Galícia) melletti csatatéren 1915 . március 6-án (BM sz . 139310/1916). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 206/1917 sz . alatt 1917. április 10-én. 

S ANDOR Lászl6 honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1886. szep-
tember 26 -án Zentán , apja Antal, anyja Sikó Zsuzsanna . R. k. vallású. Hadba 
vonult 1914 -ben, elesett Kragujevac (Szerbia) környékén 1914. december 4-én 
repeszgránát -találat következtében , közös sírba temették . Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn.1651/1924 sz. végzésével , a halál megállapított ideje 1915 . március 
4-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 573/1924 sz. alatt 1924. 
november 13-án. 

SÁNDOR Péter póttartalékos a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 31 éves, apja 
Imre, anyja Tari Anna . R. k. vallású , kőműves . Elesett a déli (szerb) harctéren 
Poljanice és Parlag környékén 1914. december 1. és 5 . között (BM sz . 41164/ 
1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 542/1915 sz, alatt 1915. 
augusztus 28-án. 

$ANTA Pál póttartalékos a cs. és kir . 68. gyalogezredben , kiegészítő  a csendőrség-
nél. 32 éves , születési helye Tápiógyörgye , apja János , anyja Oláh Borbála. R. k. 
vallású , kőműves , felesége Varró Julianna . Elhunyt Zentán 1915 . február 21-én 
(BM sz . 8869/1917) tífusz következtében . Bejegyezve a zentai Szt . István r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 33/1915 sz . alatt . A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 190/1917 sz. alatt 1917 . április 10-én. 
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SAaоSI Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja Imre, anyja 
Rozália . R. k. vallású , bognár , nđ tlen. Elesett Taparucz (Bukovina) közelében 
1916 . május 14-én (BM sz .  124524/1916).  A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
2698/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 282/ 
1917 sz. alatt 1917. május 18-án. 

Saкгбzб  András katona. 38 éves, apja Orbán, anyja Kecskés Borbála. R. k. vallású, 
földműves, felesége Hatala Rozália. Eltűnt Galiciában. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Pk. 4005/1942 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 31-
e. Bejegyezve a zentai Szt. István r. К. plébánia halotti anyakönyvébe 124/b/1915 
sz. alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 514/1942 sz. alatt 
1942. november 27-én. 

SERFбzб  István népfelkelő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
július 1-jén Zentán, apja Pál, anyja Károly Ágota.  R.  k. vallású, földműves. El-
esett Brzeszov (Galícia) mellett 1915. november 11-én (BM sz. 13561/1916). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 269/1916 sz. alatt 1916. június 5-
én. 

SЕ~Fбzб  János népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. július 12-
én Zentán, apja János, anyja Csernák Viktória. R. k. vallású, földm űves. Elesett 
Sarycow Nowy (Galícia) környékén 1915. augusztus 8-án (BM sz. 75259/1917). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 178/1918 sz. alatt 1918. március 
25-én. 

SІНЕLNЈк  János népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. június 
12-én Zentán , apja Dániel , anyja Forgács Franciska . R. k. vallású , kőműves. 
Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 26-án (BM sz. 
75259/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 176/1918 sz. alatt 
1918. március 25-én. 

SiнвІ~vгк Vincekatona. Született 1884. április 184n Zentán, apjaJános, anyja Bog-
nár Anna. R. k. vallású, felesége Nagy Eva. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 123/ 
1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. október 6-a. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 360/1934 sz. alatt 1934. szeptember 18-án. 

SIMON Vince honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893• július 8-
án Zentán, apja Antal, anyja Hagymás Erzsébet. R. k. vallású, földm űves. Elesett 
Siánki (Galícia) mellett az orosz harctéren 1915. május 6. és 14. között (BM sz. 
81815/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 108/1916 sz. alatt 
1916. február 21-én. 

SIMON Sz6RF І  János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. 
október 10-én Zentán, apja Szilveszter, anyja Holló Mária. R. k. vallású, hajós. 
Elesett a Bačinovci (Szerbia) melletti csatatéren 1914. december 21-én (BM sz. 
41164/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 545/1915 sz, alatt 
1915. augusztus 28-án. 
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SiNкАJánoskatona . Született 1892 . január 22-én Zentán , apja János , anyja Fehér 
Rozália . R. k. vallású . Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 99/1938 sz . végzésével, a 
halál megállapított ideje 1918 . október 30 -a. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 221/1938 sz . alatt 1938 . június 16-án. 

SІNкovІcs András népfelkelő  a cs. és kir . 8. huszárezredben : 24 éves , apja Bonaven-
túra , anyja Vén Julianna . R. k. vallású , földműves . Elesett a Smodba (Oroszor-
szág) melletti csatatéren 1916 . június 27-én (BM sz . 176416/ 1916). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 380/1917 sz. alatt 1917 . július 21-én. 

SiNкovics Antal népfelkelő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 41 éves , született 
Csantavéren , apja János , anyja Horváth Anna . R. k. vallású , zentai lakos, föld-
műves. Elesett Galíciában 1916 . június 10 -én (BM sz . 36507/1917 , Al  akv iratok 
491/1917 sz .). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 575/1917 sz. alatt 
1917. október 31-én. 

SKULТÉТУ  János dr. őrmester a m. kir . 29, honvéd gyalogezredben . Született 1891. 
augusztus 28-án Zentán , apja István , anyja Hegyi Borbála .  R.  k. vallású , ügyvéd, 
nőtlen . Elesett Suljin (Bosznia) mellett 1914 . november 12-én (BM sz . 29041/ 
1915 ). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 351/1915 sz . alatt 1915. 
június 11-én. 

Soбs István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 20 éves , apja Péter, anyja 
Mocsár Viktória . R. k. vallású , napszámos . Elesett Krostienka (Oroszország) 
mellett 1914 . december 31-én (BM sz . 75052/1915). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 770/1915 sz. alatt 1915 . december 14-én. 

Sбтт  György közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 28 éves , apja János, anyja 
Bellér Krisztina . R. k. vallású , földműves . Elesett a Jablonki (Galícia) melletti 
csatatéren 1915 . március 1 -jén (BM sz . 139310/1916). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 205/1917 sz . alatt 1917. április 10-én. 

S 6REGI Péter közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1883 . január 29-
én Zentán , apja Péter , anyja Kőrösi Mária . R. k. vallású , földműves , felesége 
Bá1ó Rozália (házasságköt . 1906 . szept . 18. Zenta). Eltűnt 1915 júliusában az 
olasz fronton . Holttá nyilvánítva a zentai JB R.  451/1949  sz . végzésével , a halál 
megállapított ideje 1919 . december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 21/1951 sz. alatt 1951 . január 18-án. 

STRUMPERGER Mihály honvéd a m . kir. 6 . honvéd gyalogezredben . Született 1883. 
szeptember 19-én Zentán , apja János , anyja Kalmár Rozália . R. k. vallású , szoba-
festő . Elesett a Jasiowiec (Galícia) melletti csatatéren 1915 . január 31-én (BM 
sz. 55327/ 1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 186/1916 sz. 
alatt 1916 . április 11-én. 

473• St кn Nándor póttartalékos a cs. és kir . 86. gyalogezred 3. zászlóaljában . Született 
1889 . október 13 -án Zentán , apja József , anyja Kuzmann Anna . R. k. vallású, 
pincér . Elesett a Siljak -Rajac , 881. magaslat (Szerbia) melletti csatatéren 1914. 
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november 27-én (BM sz . 36123/1918). A Zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 380/1918 sz . alatt 1918 . június 17-én. 

Sznвб  Antal népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . Született 1878 . január 
12-én Zentán , anyja Szabó Rozália . R. k. vallású . Elesett Neudorfnál (Galícia) 
1915. május 23 -án (BM sz .  175361/1916).  A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 367/1917 sz . alatt 1917 . július 14-én. 

Szлвб  István honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1880 . április 
28-án Zentán , apja István , anyja Pelyva Mária . R. k. vallású . Elesett Nebrasinonál 
(osztrák tengermellék ) 1915 . november 4-én (BM sz . 175361/1916). július 14-
én. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 366/1917 sz . alatt 1917. 

Szлвб  István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1894 . november 
26-án Zentán , apja Ferenc , anyja Keresztényi Mária . R. k. vallású , cipész, fele-
sége Boros Franciska (házasságkőt . 1914. máj. 12 . Zenta). Eltűnt Lembergnél 
(Galícia) 1915 . június 29-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4384 /2/1925 sz. 
végzésével , a halál megállapított ideje 1915 . szeptember 29-e. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 69/1926 sz. alatt 1926 . február 20-án. 

Sznвб  Jenő  katona. Született 1892 . február 12 -én Zentán , apja Lukács , anyja Luk-
ács Ágota . R. k. vallású , felesége Lukács Margit (házasságkőt . 1911 . máj. 2, a 
zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánián ). Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 137/1934 
sz. végzésével , a halál megállapított ideje 1918 . december 31-e. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 419/1934 sz. alatt 1934 . november 9-én. 

Szлвб  József közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1889 . február 15-
én Zentán , apja Péter , anyja Puskás Erzsébet . R. k. vallású , földműves , felesége 
Karácsonyi Anna (házasságkőt . 1913 . okt. 29 . Magyarkanizsa). Elhunyt Galíciá-
ban 1914. szeptember 11-én (BM sz . 30106/1915 ). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 370/1915 sz. alatt 1915 . június 13-án. 

Szn~6 Lajos póttartalékos a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1881 . október 
12-én Zentán , apja Lénárd , anyja Varga Mária . R. k. vallású , földműves , felesége 
Balog Terézia (házasságkőt . 1910 . jún. 26 . Szatmárnémeti). Elesett a Slanria-
Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1917. január 18-án (BM sz. 126559/1917), 
rohamosztag tagjaként . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 303/ 
1918 sz . alatt 1918 . május 84n. 

Szлвб  Péter Pál szakaszvezető  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1890. 
június 14-én Zentán , apja János , anyja Spekla Viktória .  R.  k. vallású , napszámos, 
felesége Hatala Julianna . Elesett a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916. 
szeptember 18-án (BM sz . 9274/ 1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
144/1918 sz. ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 464/ 
1917 sz . alatt 1917 . szeptember 5-én. 

Sznвб  Sándor közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 22 éves , apja Ádáni, anyja 
Gere Kovács Ágota . R. k, vallású , kovács . Elesett a Korczilov -Mogila (Galícia) 
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melletti csatatéren 1916 . október 11 -én (BM sz . 75259/1917). A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 171/1918 sz . alatt 1918 . március 25-én. 

Szлвб  NÉMEDI Péter Pál közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben . Született 1888. 
június 28 -án Zentán , apja József , anyja Valkai Rozália . R. k. vallású , felesége 
Fügedi Katalin (házasságkőt . 1911 . febr. 22, a zentai Jézus Szt . Szíve r. k. plébá-
nián). Eltűnt Groden (Galícia) közelében . Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 
1029/6/1921 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1914 . szeptember 9-e. 
Bejegyezve a zentai Szt. István r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 157/a/1914 
sz. alatt . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 554/1922 sz. alatt 
1922 , október 19-én. 

Sznw István közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. szeptem-
ber 21 -én Adán . R. k. vallású , szűcs , felesége Göblös Erzsébet (házasságkőt. 
1914. szept . 20. Zenta). Hadba vonult 1915 . január 16 -án, eltűnt a Kárpátokban, 
az orosz harctéren . Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 4850 /2/1921 sz . végzésé-
vel, - a halál megállapított ideje 1915 . július 14-e, - valamint a kalocsai EF 74/ 
törv. sz . ítéletével 1922. január 26-án. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r, k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 188/1915 sz . alatt . A zentai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 752/1921 sz . alatt 1921. december 31-én. 

Sznі.лј  István közlegény a es. és kir . 82. gyalogezredben . Született 1888 . december 
5-én Zentán , apja Mihály, anyja Farkas Eva. R . k. vallású . Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Pk. 5266/1920 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1915 . június 
16-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 572/1921 sz. alatt 1921. 
október 13-án. 

SZАLкАІ  György honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 32 éves , apja Antal, 
anyja Kőmives Ilma. R . k. vallású . Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csataté-
ren 1915 . május 21 -én (BM sz . 40898/ 1916). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 440/1916 sz . alatt 1916 . augusztus 30-án. 

Szn~ vм  Gyula katona . Született 1889 . április 8-án Zentán , apja István , anyja Huszák 
Ilona . R. k. vallású , felesége Burány Julianna (házasságköt .1914. jan. 21 . a zentai 
Jézus Szt . Szíve r. k. plébánián). Elhunyt a csíkszeredai katonai kórházban 1918. 
június 3 -án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3900 /1923 sz . végzésével , - a halál 
megállapított ideje 1918. szeptember 4-e, - valamint a szabadkai AASZ 228/törv 
sz. ítéletéve11923 . október 8 -án. Bejegyezve a zentai Jézus $zt. Szíve r . k. plébá-
fia halotti anyakönyvébe  204/1918  sz . alatt . A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 577/1924 sz. alatt 1924 . november 13-án. 

SzАLVAI Menyhért katona. Született 1896 . január 3 -án Zentán , apja Mátyás, anyja 
Molnár Mária . R. k. vallású . Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 127 / 1939 sz . végzé-
sével , a halál megállapított ideje 1916 . április 1 -je. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 227/1940 sz . alatt 1940 . május 9-én. 

SzЕкЕRЕs Péter népfelkel ő  a m. kir. 6. gyalogezredben . Született 1879 . július 14-én 
Zentán , apja Pál , anyja Tóth Mária . R. k. vallású , napszámos , felesége Barsi 
Rozália (házasságkő t . 1909 . jún. 23 ., Tornyos). Elesett Lepenac (Montenegró) 
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környékén 1916 . január 7 -én (BM sz . 124524/ 1916). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 279/1917 sz . alatt 1917. május 184n. 

SZЕLЕs András népfelkelő  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1895 . novem-
ber 17-én Zentán, apja Illés, anyja Kopasz Rozália. R. k, vallású, földm űves. 
Elhunyt Lembergben (Galícia )  1916 . június 15 -én (BM sz . 68363/1917), harctéri 
sebesülés következtében . A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/ 
1918 sz . alatt 1918 . január 27-én. 

SzЕL~s Antal póttartalékos a cs. és kir . 71. gyalogezredben , géppuskás . 28 éves, 
apja Illés , anyja Dobos Viktória. R. k. vallású , napszámos , felesége Nagy Mária 
(házasság 1909 . aug. 3 . Zenta). Elesett a Dragasani (Románia) melletti csataté-
ren 1916 . november 25-én (BM sz . 118339/1917). A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 1028 /1917 sz . ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 338/1918 sz, alatt 1918 , május 26-án. 

S ZELES Gergely közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1880 . október 
17-én Zentán , apja Gergely, anyja Hangya Mária . R. k. vallású , földműves, fe-
lesége Huszák Terézia (házasságköt . 1902 . febr . 10. Zenta).  1916 -ban orosz fog-
ságba esett , és eltűnt . Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 844 / 1942 sz . végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1917. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 253/1942 sz, alatt 1942 . június 6-án. 

SzЕLЕs Mátyás népfelkelő  a cs. és kir . 86. gyalogezred 3. zászlóaljában . 42 éves, apja 
Pál, anyja Csatári Borbála . R. k. vallású , földműves . Elesett a Mrzli Vrh (osztrák 
tengermellék) melletti csatatéren 1917 . szeptember 134n (BM sz . 78783/ 1918), 
idegen csapattest kötelékében . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 183/ 
1918 sz . ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 559/1918 
sz. alatt 1918 . szeptember 5-én. 

SZELES Mihály népfelkel ő  a m. kir . 6. gyalogezredben . Született 1873 . szeptember 
13-án Zentán , apja István , anyja Berta Margit . R. k. vallású , földműves , felesége 
Barsi Franciska (házasságköt . 1903 . jún. 30 . a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébá 
nián). Elesett Lajkovácnál (Montenegró) 1916 . február 20 -án (BM sz . 124524/ 
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  281/1917  sz . alatt 1917. 
május 184n. 

SZÉLL Károly közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben , beosztva a csendőrség-
hez. Született 1891 . október 27 -én Zentán , apja Ferenc , anyja Fodor Regina. R. 
k. vallású . Hadba vonult 1914-ben , eltűnt aromán betörés alkalmával Rétennél 
1916 . október 24n. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3845 /2/1926 sz . végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1917 . május 1 -je. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 347/1926 sz, alatt 1926 . június 5-én. 

SztLL Vilmos János közlegény a cs, és kir . 86. gyalogezred 1. zászlóaljának 4. száza-
dában . Született 1883 . június 3 -án Zentán , apja János , anyja Gere Éva. R. k. 
vallású , földműves , felesége Gere Anna (házasságköt . 1912 . jún. 2. Zenta). Had-
ba vonult 1914 -ben. Eltűnt Galíciában , az orosz harctéren 1914. szeptemberé-
ben.Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 296 /3/1921 sz . végzésével - a halál meg- 
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állapított ideje 1914. december 9-e, - valamint a kalocsai ÉF 232/törv. sz, ítéleté 
vii 1922. március 2-án. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 165/1914 sz, alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 270/1921 sz. alatt 1921. május 17-én. 

Szікoan Imre szakaszvezet ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . Született 1891. 
október 20 -án Zentán , apja Márton , anyja Kalmár Katalin . R. k. vallású , napszá-
mos. Elesett a Rarancze (Bukovina) melletti csatatéren 1916. január 13-án (BM 
sz.  189105/1916).  A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 688/1917 sz. 
alatt 1917. december 20-án. 

SZILVAsc Sándorkatona. Született 1888. február 13-án Zentán, apja Pál, anyja Kazinczi 
Viktória. R. k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3862/1925 sz. végzésé-
vel, a halál megállapított ideje 1918. október 16-a. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 49/1926 sz, alatt 1926. február 10-én. 

SzIaАкI István népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1894. július 24-én Zentán, apja János, anyja Hegyesi Rozália. R. k. vallású, ács, 
nőtlen . Elesett a Selo (osztrák tengermellék ) melletti csatatéren 1915 . novem-
ber 26-án (BM sz.  111858/1917),  a IV. isonzói csata során. A halálesetet regiszt-
rálta a zentai JB Pk . 2151/ 1918 sz . ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 236/1918 sz. alatt 1918. április 13-án. 

SLAVNIĆ , Bogdan katona. Született 1882. január 21-én Zentán, apja Tima, anyja 
Kristina. G. kel. vallású, felesége Olga Segedin čev. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 133/1922 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. február 6-a. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 614/1924 sz. alatt 1924. novem-
ber 27-én. 

$LAVNIĆ , Grujakatona . Született 1893 . szeptember 8-án Zentán , apja Milan, anyja 
Milica Marjanov. G. kel. vallású, keramikus, n őtlen. Hadba vonult 1914-ben, 
utoljára 1916-ban jelentkezett, elt űnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 158/1948 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. január 1-je. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 232/1948 sz. alatt 1948. június 
1-jén. 

SLAVNк  , Jovan katona. Született 1875. január 17 -én Zentán, apja Dušan. G. kel. 
vallású . Hadba vonult 1915 . november 17-én , eltűnt . Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Gn. 4029/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. szeptember 1-
je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 676/1924 sz. alatt 1924. 
december 31-én. 

SLАУNк  , Milorad népfelkelő  a cs. és kir. 82. gyalogezredben. Született 1881. febru-
ár 19-én Zentán, apja Prokopije, anyja Kristina. G. kel. vallású, könyvköt ő . El-
esett a Torczyn (?) melletti csatatéren 1915 . augusztus 30-án (BM sz . 104085/ 
1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 278/1917 sz. alatt 1917. 
május 18-án. 
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Sі  лvг'n , Miloš népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
március 28-án Zentán , anyja Darinka . G. kel, vallású , kereskedősegéd . Elesett 
Lapul (Bukovina) környékén 1916. szeptember 13-án (BM sz. 51735/1917). A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1310 / 1918 sz . ügyiratával . A Zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 91/1918 sz. alatt 1918. február 15-én. 

SLavN~ć, Milutin népfelkelő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja Simeon, 
anyja Stefanija Čobh . G. kel. vallású, földmüves. Elesett a Selo (osztrák tenger-
mellék) melletti harcokban 1917. augusztus 20-án (BM sz. 95761/1918). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 84/1919 sz. alatt 1919. február 15-én. 

SLAVNIĆ , Petar népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. január 
21-én Zentán, apja Djordje, anyja Pava. G. kel. vallású, keresked ő . Elesett 
Krukienicze (Galícia) környékén 1915. május 25-én (BM sz. 55387/1917). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 629/1917 sz, alatt 1917. november 29-
én. 

Szoкoілі  János népfelkelő  a cs, és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. június 3-
án Zentán (anyakönyvezve „Szakali" családnéven!), apja János, anyja Gulyás 
Mária .  R.  k. vallású , napszámos . Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 
1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 204/1917 sz. alatt 1917. április 10-én. 

SzoііАі  Ferenc őrvezető  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. július 
25-én Zentán , apja István , anyja Kovács Franciska . R. k. vallású , kőműves. El-
esett 1914. december 6. és 10. között, ismeretlen helyen (BM sz. 41164/1915). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 546/1915 sz. alatt 1915. augusz-
tus 28-án. 

Szoг.Аa Istvánkatona. 43 éves, apja István , anyja Kocsis Franciska . Földműves. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 6177/8/1943 sz, végzésével, a halál megállapí-
tott ideje 1918. február 23-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
326/1943 sz. alatt 1943. szeptember 23 4n. 

Szoі.Аі  Lukács katona. Született 1888. október 18-án Zentán, apja Gergely, anyja 
Juhász Erzsébet. R. k. vallású, földműves, nőtlen. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
R. 276/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 106/1938 sz. alatt 1938. március 
18-án. 

Szoi.Ај  Mihálykatona. Született 1897. május 8 -án Zentán, apja Gergely, anyja 
Juhász Erzsébet .  R.  k. vallású, földműves , nő tlen . Holttá nyilvánítva a zentai JB 
R. 275/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 137/1938sz. alatt 1938. április 5-
én. 

Szoцkп  Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. június 
12-én Zentán , apja István , anyja Baráti Rozália . R. k. vallású , földműves , felesé-
ge Bicskei Julianna (házasságköt . 1898 . jan. 25 . Zenta). Hadba vonult 1915-ben, 
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eltűnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 1758/1947 sz. vég-
zésével, a halál megállapított ideje 1916. június 4-e. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 126/1948 sz. alatt 1948. március 23-án. 

SzöRPC Ferenc népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja István, 
anyja Paksi Terézia. R. k. vallású, földműves. Elhunyt Franzensfestben (Tirol) 
1918. február 5-én (BM sz.  95761/1918).  A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 83/1919 sz. alatt 1919. február 15-én. 

SТАЈ rć, Pavle népfelkelő  a cs. és kir. 50. gyalogezredben. Született 1886. május 26-
án Zentán, apja Stevan, anyja Marina. G. kel. vallású, földm űves, felesége 
Angelina Preradov (házasságköt. 1906. jan. 25.). Elesett Monte San Gabriella 
(osztrák tengermellék) környékén 1917. szeptember 5-én (BM sz. 56772/1918). 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 965/1918 sz. alatt 1918. decem-
ber 4-én. 

SТАЈ i , Svetislav pбttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. 
szeptember 9-én Zentán, apja Blagoje, anyja Ana Radulaški. G. kel, vallású, 
földműves. Elesett Loznica (Szerbta) mellett 1915. december 5-én (BM sz. 
151879/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 194/1916 sz. alatt 
1916. április 16-án. 

Értesítés Nestor. Tajkov (519.) haláláról (TLZ F. 020.36) 
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TnjKov, Nestor népfelkelő  tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
március 30-án Zentán , apja Veljko , anyja Danica Janjatov . G. kel. vallású , szabó, 
nőtlen . Elesett a Slawna (Galícia) melletti csatatéren 1917. február 134n (BM 
sz. 48068/ 1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 955 / 1917 sz . ügyiгatá-
val. Az SZPE zentai parókiája bejegyezte az egyházi halotti anyakönyvbe 44/1917 
sz. alatt - a holttestet hazahozták , és eltemették a zentai pravoszláv temet őben. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 434/1918 sz . alatt 1918 . július 
14-én. 

TлкАCS Ferenc katona . Született 1891 . március 264n Zentán , apja János, anyja 
Biliczki Klára . R. k. vallású . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 402 /2/1932 sz. 
végzésével , a halál megállapított ideje 1918 . január 1 -je. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 160/1932 sz . alatt 1932 . április 7-én. 

Tлкács István póttartalékos a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1890 . febru-
ár 5-én Zentán , apja Ferenc , anyja Katona Anna . R. k. vallású , földműves, fele-
sége Farkas Teréz (házasságköt . 1913 . ápг.12 . Zenta). Elesett Chyrow (Galícia) 
mellett 1914. október 26 -án (BM sz . 30106/ 1915). A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 367/1915 sz . alatt 1915 . június 13-án. 

Tлклcs Mátyás közlegény a m. kir . 4, honvéd huszárezredben . 20 éves , apja János, 
anyja Biliczki Klára . R. k. vallású , napszámos , nő tlen. Elesett az Assiagó (Olasz-
ország) melletti csatatéren, az olasz fronton 1918 . augusztus 9-én (BM sz .  145125/  
1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk . 2285/1920 sz . ügyiratával. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 68/1919 sz . alatt 1919 . február 
12-én. 

TАRt János katona. Született 1882. március 28-án Kishegyesen, apja Lázár, anyja 
Kaszás Verona . Hadba vonult 1914. július 304n, eltűnt ismeretlen helyen. Holt-
tá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5649/ 1924 sz . végzésével , a halál megállapított 
ideje 1914 . november 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
335/1925 sz. alatt 1925. július 17-én. 

TARI Kálmán népfelkelő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben.19 éves , apja Mihály. 
R. k. vallású , földműves . Elesett a Pogorelesz (Oroszország) melletti csatatéren 
1915 . szeptember 15-én (BM sz . 13561/ 1916). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 271/1916 sz. alatt 1916. június 5-én. 

Tлsi Mátyás tizedes . Született 1887 . április 204n Zentán , apja Ferenc , anyja Eszes 
Erzsébet . Újhitű  (nazarénus ), földműves , nőtlen . Hadba vonult 1914-ben, el-
hunyt Rzesow (Galícia) kórházában 1914 októberében kolerában . Holttá nyil-
vánítva a zentai JB Vp.  2247/1946  sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1914. 
október 31 -e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 329/1947 sz. alatt 
1947. május 25-én. 

TATIĆ , Dušankatona. Született 1892. december 24-én Zentán, apja Petar, anyja 
Danica Grujin . G. kel. vallású , felesége Fendrik Mária . Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Gn. 5377/ 1930 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1917 . szeptember 1- 
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je. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 386/1930 sz . alatt 1930. 
szeptember 7-én. 

TELEKI Gergely honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. márci-
us 2-án Zentán . R. k. vallású , napszámos , felesége Huszák Rozália (házasságköt. 
1906 . jún. 28 . Zenta). Hadba vonult 1914 júniusában , eltűnt . Holttá nyilvánítva 
a zentai JB Gn. 2052/1924 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1915 . febru-
ár 28-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 125/1925 sz . alatt 1925. 
március 14-én. 

TÉNYI Mihály póttartalékos a es. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1889. szep-
tember 12 -én Zentán , apja Sándor , anyja Baráti Rozália . R. k. vallású , földmű-
ves, nő tlen . Hadba vonult 1914-ben , elesett a Slanria (Galícia) melletti csataté-
ren 1916 . október 10 -én (BM sz . 75259/1917). Holttá nyilvánítva a zentai Köz.B 
R. 245/1968 sz. végzésével. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
161/1918 sz . alatt 1918 . március 25 -én, illetve 209/1970 sz . alatt 1970 . május 14-
én. 

TЕNYI Miklós póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Születet 
1890 . november 23-án Zentán , apja Mátyás , anyja Tripolszki Katalin . R. k. vallá-
sú, szabó . Elesett a Rajac (Szerbia) melletti csatatéren 1914. november 29-én 
(BM sz. 75052/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 780/1915 
sz. alatt 1915 . december 14-én. 

TERHEs János póttartalékos a m. kir . 5. honvéd gyalogezredben . 35 éves, apja 
János , anyja Török Anna . R. k, vallású , földműves , felesége Barta Anna . Elesett 
Przemyslnél (Galícia) 1915. január 2 -án (BM sz . 99437/1916). A halálesetet re-
gisztrálta a zentai JB Pk. 3412 / 1918 sz . ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 132/1917 sz . alatt 1917 . március 14-én. 

Tiмла  (Steinberger ) Elemér tartalékos zászlós a es . és kir. 86. gyalogezredben. 26 
éves , apja Dagobert , anyja Rukovszki Rebeka Agnes Jozefa . Izr. vallású , keres-
kedő . Elhunyt Krenburgban (Németország) 1914 . november 29-én (BM sz. 
41316/1915 ). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 502/1915 sz. alatt 
1915. augusztus 14-én. 

T IMAк  István hadnagy a es. és kir .  29.  gyalogezredben . 29 éves , izr. vallású, egye-
temihallgató . Felesége Bukovszki Agnes . Elhunyt Charlottenburgban (Német-
ország) 1918. szeptember 23-án - halotti akv. kivonatát a belgrádi BM továbbí-
totta . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 530/1919 sz . alatt 1919. 
december 4-én. 

ToLDY Antal trénkatona a es. és kir . 13. vonatosztálynál . 33 éves , r. k. vallású, 
földműves . Elhunyt Zágrábban 1915 . március 4-én (BM sz . 42481/1915). A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 600/1915 sz . alatt 1915 . szeptember 12-
én. 

ToPAL István népfelkel ő  a es. és kir. 10. gyalogezredben. 34 éves, r. k. vallású, 
földműves . Elesett a Kleman (Oroszország) melletti csatatéren 1915 . szeptem- 
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ber 13 -án (BM sz.  57673/1916).  A Zentai AH bejegyezte a h_ alottak anyakönyvébe 
520/1916 sz . alatt 1916 . október 14-én. 

ToRмл  Lajos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. augusztus 
23-án Zentán , apja Mihály, anyja Kőrösi Rozália . R. k. vallású , földműves , felesé-
ge Juhász Terézia (házasságköt . 1906 . febr. 7. Zenta). Eltűnt 1916 augusztusá 
ban, aromán hadsereg Brass б  elleni támadása során . Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Vp . 1111/1947 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1916 . december 31-e. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 613/1947 sz . alatt 1947. október 
2-án. 

ToRМАsЈ  лos őrvezető  a cs. és kir. 8. huszárezredben . Született 1891 . augusztus 
25-én Zentán , apja Illés , anyja Nagy Perge Rozália . R. k. vallású , napszámos. 
Elesett az orosz harctéren 1915 . július 21 -én (BM sz . 54441/1916). A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 346/1916 sz . alatt 1916 . július 10-én. 

Tбті  Árpád népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja József, anyja 
Köröskényi Etelka . R. k. vallású , könyvelő . Elesett Rogosnó (Galícia) környékén 
1915 . május 26 -án (BM sz .  55387/ 1917).  A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 628/1917 sz . alatt 1917 . november 29-én. 

TІті  Bálint népfelkelő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1876 . április 
18-án Zentán , apja Mihály, anyja Fábrik Erzsébet . R. k. vallású , földműves, fele-
sége Horváth Cecília . Elhunyt betegség következtében Belgrádban (Szerbia) 
1916 . május 9-én (BM sz . 36507/ 1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 572/1917 sz. alatt 1917. október 31-én. 

Tбті  Ferenc honvéd a m . kir. 4 . honvéd huszárezredben . 28 éves , anyja Tóth 
Julianna .  R.  k. vallású , földműves . Elesett a délnyugati (olasz) harctéren 1915. 
július 16-án (BM sz .  107662/ 1915 ).  A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 825/1915 sz . alatt 1915 . december 304n. 

Tбті  Györgykatona. Született 1890 . április 21 -én Zentán , apjаАdám , anyja Zsiga 
Terézia . R. k. vallású , földműves . Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 119 /1934 sz. 
végzésével , a halál megállapított ideje 1917 . október 6 -a. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 364/1934 sz. alatt 1934 . szeptember 25-én. 

Tбті  István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1878 . december 
12-én Zentán , apja György , anyja Juhász Agnes . R. k. vallású , munkás , felsőhe-
gyi lakos , felesége Prusa Katalin (házasságköt . 1904 . okt. 24 . Zenta). Megsebe-
sült és eltűnt 1915-ben a Mogilán (Galícia). Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 437/ 
1955 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1919 . november 12-e. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 342/1956 sz . alatt 1956 . december 10-
éП . 

Tбтн  István honvéd a m . kir. 315 . honvéd gyalogezred 8. századában . Született 
1875 . december 19-én Zentán , apja István , anyja Bűn Anna . R. k. vallású, nap-
számos , felsőhegyi lakos , felesége Homonnai Rozália (házasságköt . 1907. febr. 
5. Zenta). Hadba vonult 1915 -ben, eltűnt az orosz fronton a Bruszilov -offenzíva 
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során , vagy elesett pergőtűzben a fronton , Erdélyben 1916-ban - ellentmondó-
sos adatok , a szerző  megjegyzése . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 336/1922 sz. 
végzésével - a halál megállapított ideje 1916 . szeptember 1-je, - valamint a 
kalocsai ÉF 431/törv . sz. ítéletéve11922 . április 20-án. Bejegyezve a fels őhegyi 
Szt. József r. К . plébánia halotti anyakönyvébe 23/1922 sz . alatt . A Zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 618/1924 sz. alatt 1924 . november 27-én. 

Tбтн  János népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . Született 1877. de-
cember 30 -án Zentán , apja János , anyja Boros Terézia . R. k. vallású , juhász. 
Elesett Lepenac (Montenegró ) környékén 1916 . január 6-án (BM sz . 124524/ 
1916). A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 280/1917 sz . alatt 1917. 
május 18-án. 

Tбтн  János őrvezető  a cs. és kir. 86. gyalogezredben . 23 éves , apja János, anyja 
Jenei Rozália . R. k. vallású , földműves , nőtlen . Elesett Polonicze (Galícia) kör-
nyékén 1915 . május 29 -én (BM sz . 55387/1917). A halálesetet regisztrálta a Zentai 
JB Pk . 98/ 1918 sz . ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a h_ alottak anyakönyvébe 
627/1917 sz. alatt 1917 . november 29-én. 

Tбтн  Kálmán közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezred 3. zászlóaljában . Született 
1893 . február 19 -én Zentán , apja Lukács , anyja Molnár Rozália . R. k. vallású. 
Hadba vonult 1914-ben , elesett az olasz harctéren , Monte Assalone (Dél-Tirol) 
közelében gránáttalálat következtében , és az ottani katonai temet őbe temették 
el. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4469/ 1924 sz . végzésével , a halál megállapí-
tott ideje 1914 . december 31-e (ђ . A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 579/ 1924 sz . alatt 1924 . november 13-án. 

Tбтн  Lajos népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben.19 éves, apja Orbán, anyja 
Molnár Rozália . R. k. vallású , bognár , nőtlen . Elesett a Seredynce (Galícia) mel-
letti csatatéren 1916. június 6-án (BM sz . 111858/1917), a Bruszilov-támadás 
során . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2154 / 1918 sz . ügyiratával. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 239/1918 sz . alatt 1918 . április 13-
án. 

Tбтн  Mátyás katona . Született 1892 . február 13 -án Zentán , apja Gergely, anyja 
Kocsis Terézia . R. k. vallású . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2390/1923 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1917 . március 30 -a. A zentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 108/1927 sz . alatt 1927 . február 25-én. 

Tбтн  Mátyás katona . 32 éves , apja Mihály, anyja Égető  Ágnes . R. k. vallású , felesé-
ge Zombori Verona . Elhunyt Harkovban (Oroszország) 1916 júliusában . Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Pk. 5300/8/1920 sz . végzésével , a halál megállapított 
ideje 1916 . október 31 -e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 454/ 
1921 sz . alatt 1921 , augusztus 18-án. 

Tбтн  Mátyás katona . 20 éves , apja Mihály, anyja Fehér Verona . Holttá nyilvánítva 
a zentai JB Gn. 4176/ 1932 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1919 . január 
1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 3/1933 sz . alatt 1933. 
január 3-án. 
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Tбтх  Mátyás népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja Pál, 
anyja Szabó Viktória. R. k. vallású, ács, n őtlen. Elesett a Brodina (Bukovina) 
környékén vívott ütközetben 1917. augusztus 9-én (BM sz.  14760 3/1917).  A ha-
lálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3239/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 275/1918 sz. alatt 1918. április 26-án. 

Tбтх  Mihály katona. Született 1890. szeptember 18-án Zentán, apja Ignác, anyja 
Kocsis Mária. R. k. vallású, földműves, felesége Szatmári Katalin (házasságköt. 
1917. máj. 29. Zenta). Eltűnt az orosz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn.1422/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. március 
30-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 581/1929 sz. alatt 1929. 
október 26-án. 

Tбті  Pál katona. Született 1891. október 23-án Zentán, apja Pál, anyja Szabó Viktó-
ria. R. k. vallású, fels őhegyi lakos. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 317/1954 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 176/1955 sz. alatt 1955. május 28-án. 

Th u Péter népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. április 26-
án Zentán, apja Mátyás, anyja Boros Mária. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. 
Elesett Mogilánál (Galícia) 1917. június 19-én (BM sz.  155763/1917).  A halálese-
tet regisztrálta a zentai JB Pk. 2153/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 327/1918 sz. alatt 1918. május 21-én. 

Tбтх  Simon népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Mihály, 
anyja Bene Etelka. Cseléd. Elesett a Delawa (Galícia) melletti csatatéren 1915. 
május 23-án (BM sz.  135706/19 15).  A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 121/1916 sz. alatt 1916. február 28-án. 

Tбтх  ЕЈФÉLYI János közlegény a cs. és kin. 86. gyalogezredben. Született 1878. de-
cember 6-án Zentán, apja János, anyja Csúri Veronika. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Györe Rozália. Eltűnt a szerb harctéren 1914 novemberében. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 6049/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1915. március 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 619/1924 sz. 
alatt 1924. november 27-én. 

Tбтх  GAL Dávid népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. 
december 28-án Zentán, apja Fábián, anyja Újhelyi Mária. R. k. vallású, cseléd, 
nő tlen. Elhunyt Laibachban (Krajna) a 3. sz. cs. és kir. tartalékkórházban 1918. 
június 30-án (BM sz.134869/1918). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk 2281/ 
1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 70/1919 
sz. alatt 1919. február 12-én. 

Tбтх  HORGos1 Mátyás póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. 25 
éves, apja János, anyja Iván Veronika. R. k. vallású, földm űves. Elhunyt Sabacon 
(Szerbia)1914. december 4-én (BM sz. 68363/1917) harctéren szerzett beteg-
ség következtében. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 61/1918 sz. 
alatt 1918. január 27-én. 
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Végzés Tóth István  (542.)  ћі1tt йуиvаnіt ѕагб1 (TLZ  F. 078.73)  



Tбті  HoRGosI Vince honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
március 28-án Zentán . R. k. vallású , felesége Surányi Erzsébet . Elesett a szerb 
harctéren , Medasovac községben 1915 tavaszán . Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Pk. 5338/1920 sz . végzésével, a h alál megállapított ideje 1915 . április 30 -a. Beje-
gyezve a zentai Szt. István r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 216/1915 sz . alatt. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 575/1921 sz . alatt 1921. októ-
ber 13-án. 

Tбті  KATONA Gergely népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben . 41 éves, apja 
István, anyja Kőrösi Julianna . R. k. vallású , földműves , felesége Csuzdi Viktória 
(házasságköt . 1899 . febr. 6. Ada). Elesett a Worobijówka (Galícia) melletti csata-
téren 1916. június 6 -án (BM sz .111858/ 1917). A halálesetet regisztrálta a zentai 
JB Pk. 3327/1918 sz . ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 245/1918 sz. alatt 1918. április 13-án. 

Tбті  KATONA Péter katona . Született 1880 . április 26-én Zentán , apja János, anyja 
Patócs Ágota . R. k. vallású . Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 208 /2/1935 sz, vég-
zésével , a halál megállapított ideje 1916 . augusztus 15-e. A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 549/1935 sz . alatt 1935 . december 204n. 

TІті  KATONA Vince katona . Született 1876 . január 264n Csantavéren , apja József, 
anyja Kőrösi Rozália . R. k. vallású , földműves , felesége Bicskei Viktбria 
(házasságköt . 1904. nov. 9 . Zenta). Hadba vonult 1914 -ben, elhunyt orosz fog-
ságban . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn . 6449/3/1921 sz . végzésével , a halál 
megállapított ideje 1918 . január vége . A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 474/1922 sz, alatt 1922 . szeptember 6-án. 

TІті  MЕLYкгíТг  János közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 20 éves , apja István, 
anyja Zabos Mária . R. k. vallású , földműves . Elesett Radzilyowa Jablonki (Galí-
cia) környékén 1915 . február 28 -án (BM sz .  139310/1916).  A zentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 203/1917 sz . alatt 1917 . április 10-én. 

Tбті  MЕLук(лг  Péter Pal közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1893. 
június 11 -én Zentán , apja Péter, anyja Göblös Viktória . R. k. vallású , földműves, 
nő tlen . Elhunyt Zlocsow (Galícia) közelében lövéstđl eredđ  sebesülés követ-
keztében 1917. június 304n (BM sz . 155763/1917). A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 2152/ 1918 sz . ügyiratával . A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 326/ 1918 sz . alatt 1918 . május 21-én. 

Tбті  SzuszoGб  István póttartalékos a es. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1875. 
május 21 -én Zentán , apja József , anyja Biliczki Agnes . R. k. vallású , földműves. 
Elesett Chyrow (Galícia) mellett 1914. október 26-án (BM sz. 30106/1915). A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 368/1915 sz . alatt 1915 . június 13-
án. 

Tбті  UGYONкА  János közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 29 éves, apja Péter, 
anyja Göblös Terézia . R. k. vallású , földműves . Elesett a Seredynce (Galícia) 
melletti csatatéren 1916 . június 6-án (BM sz . 36123/ 1918), a Bruszilov offenzíva 
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során . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 386/1918 sz . alatt 1918. 
június 17-én. 

TІті  UGYONкл  József katona . Született 1886 . március 12 -én Zentán , apja Ferenc, 
anyja Göblös Terézia . R. k. vallású , felesége Hodik Erzsébet (házasságköt.1910. 
febr . 1. Ada). Holttá nyilvánítva a Zentai JB R. 240/1935 sz . végzésével , a halál 
megállapított ideje 1919 . január 5 -e. A Zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 21/1936 sz . alatt 1936 . január 15-én. 

TöRđк  Ferenc katona . Született 1893 . március 27-én Zentán , apja Ferenc, anyja 
Hatala Borbála . R. k. vallású . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn.1407/2/1932 sz. 
végzésével , a halál megállapított ideje 1916 . november 30-a. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 204/1932 sz, alatt 1932. május 10-én. 

TöRОк  Vince népfelkelő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 22 éves , apja Antal, 
anyja Gere Viktória . R. k. vallású , cseléd . Elesett a Jasiowiec (Galícia) melletti 
csatatéren 1915 . január 31-én (BM sz . 55327/ 1915). A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 679/1915 sz . alatt 1915 . október 19-én. 

Tіuroі,szкi Pál közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1894 . június 18-
án Zentán , apja Pál , anyja Csernák Mária . R. k. vallású , földműves . Elesett a 
Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915 . február 284n (BM sz .  139310/1916).  
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 202/1917 sz, alatt 1917 . április 
10-én. 

571 ► . ТuмвАSz József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, született 
Szabadkán , apja István , anyja Kuczkala Katalin . R. k. vallású , földműves . Elesett 
a Bačinovac (Szerbia) melletti csatatéren 1914. december 21-én (BM sz. 41164/ 
1915 , AH akv. iratok  189/ 1915  sz .). A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny 
vébe 551 / 1915 sz . alatt 1915 . augusztus 28-án. 

TunАг  vі  Károlykatona. 32 éves , apja János . Földműves . Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Pk . 7622/6/1943 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1917 . december 31-
e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 286/1944 sz . alatt 1944. 
július 28-án. 

TuaANYJ Vince honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. július 
14-én Zentán , apja János , anyja Huszák Rбza . R. k. vallású , földműves . Elesett a 
Siánki (Galícia) melletti harctéren 1915. április 22 -én (BM sz .  151879/ 1915).  A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 196/1916 sz . alatt 1916 . április 16-
án. 

TіУіц  Mihály honvéd a m . kir. 6 . honvéd gyalogezredben . Született 1881 . szeptem-
ber 8-án Zentán , apja József , anyja Mészáros Erzsébet . R. k. vallású , halász, 
felesége Menda Terézia (házasságköt . 1907 . jún.19 . Zenta). Hadba vonult 1914 
ben, eltűnt ismeretlen helyen . Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 280 /1960 sz. 
végzésével , a halál megállapított ideje 1919 . november 1-je. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 323/1961 sz . alatt 1961 . december 27-én. 
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UDVARDI Lajos őrvezető  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. augusz-
tus 25-én Zentán, apja Ignác, anyja Ambrózi Etelka. R. k. vallású, cipész. Elesett 
a Siánki (Galícia) melletti csatatéren 1915. április 24-én (BM sz. 81815/1915). A 
Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 798/1915 sz. alatt 1915. decem-
ber 23-án. 

ÚJHdzr Ferenc póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 34 éves, apja Ferenc. 
R. k. vallású, felesége Bicskei Borbála. Elhunyt Jaegerndorfban (Dél-Tirol) tü-
dőlövés következtében. A haláleset tényét megállapította Zenta város polgár-
mestere akvi. 32/1920 sz. rendeletével, a halál ideje 1918. június 27-e. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 560/1920 sz. alatt 1920. szeptember 30-
án. 

ÚJ1dz1 Mátyás népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. novem-
ber 11-én Zentán, apja Mihály, anyja Dévity Julianna. R. k. vallású, földm űves, 
nőtlen. Elhunyt Rumán 1915. július 24n (BM sz. 55387/1917) tífusz következté-
ben. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 662/1918 sz. ügyiratával. A Zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 627/1917 sz. alatt 1917. november 29-
é n. 

ÚJHAz1 Pál póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. január 16-
án Zentán, apja Mátyás, anyja Apró Katalin. R. k. vallású. Elesett a Dobovitz-
Bogumilów (Oroszország) melletti csatatéren 1914. december 3-án (BM sz. 
30106/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 365/1915 sz. alatt 
1915. június 13-án. 

URBAN Gergely póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
május 6-án Zentán, apja Pál, anyja Gréczi Margit. R. k. vallású, földm űves. El-
esett a Siánki (Galícia) melletti harctéren 1915. május 6. és 14. között (BM sz. 
81815/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  799/1915  sz. alatt 
1915. december 23-án. 

URBAN István tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. február 10-
én Zentán, apja István, anyja Hernecskó Veronika. R. k. vallású, földm űves. 
Elesett a Worobijówka (Galícia) melletti csatatéren 1916. május 20-án (BM sz. 
75259/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 185/1918 sz. alatt 
1918. március 25-én. 

URBAN  János népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. április 26-
án Zentán, apja András, anyja Györe Terézia. R. k. vallášú, keresked ő , nőtlen. 
Elesett a Seredynce-Worobijówka (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 10-
én (BM sz.  111858/1917).  A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2156/1918 sz. 
ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 240/1918 sz. alatt 
1918. április 13-án. 

URBAN  Lukács póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Született 
1882. október 10-én Zentán, apja Antal, anyja Pintér Mária. R. k. vallású, föld 
műves, felesége Boros Franciska (házasságköt. 1906. febr. 12. Zenta). Elesett a 
Molina (olasz harctér) melletti csatatéren 1916. június 19-én (BM sz. 136123/ 
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1918) idegen csapattest kötelékében. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 377/1918 sz. alatt 1918. június 17-én. 

URBAN Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . Született 1885 . január 24 
én Zentán , apja Antal , anyja Pintér Mária . R. k. vallású , földműves , felesége 
Homolya Rozália (házasságköt. 1911. febr. 8. Zenta). Elesett a Delawa (Galícia) 
melletti csatatéren 1915. május 23-án (BM sz. 40898/1916). A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 433/1916 sz . alatt 1916 . augusztus 30-án. 

VAL.KAI Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. szeptem-
ber 17-én Csantavéren, apja Illés, anyja Farkas Baráti Anna. R. k. vallású. Holttá 
nyilvánítva a Zentai JB Gn. 5572/2/1926 sz . végzésével , a halál megállapított 
ideje 1915. január 1-je. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 451/ 
1926 sz. alatt 1926. augusztus 23-án. 

VALKAI Péter katona. 34 éves, apja Péter. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8562/ 
2/1926 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1918 . május 1-je . A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 584/1926 sz. alatt 1926. november 3-án. 

VAмоS András népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. 20 éves, 
apja Pál , anyja Bóbán Katalin . R. k. vallású , földműves , nő tlen . Elesett a Selo 
(Krajna) melletti csatatéren 1915. október 20-án (BM sz. 68363/1917), a III. 
isonzói csata során . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 920/1918 sz . ügyira-
tával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 52/1918 sz. alatt 1918. 
január 27-én. 

VAмоS Imre közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1881 . május 19-
én Zentán , apja Pál , anyja Bóbán Katalin . R. k. vallású , földműves , felesége 
Nagy Klára . Elesett a Jezierzanka -Mogila (Galícia) melletti csatatéren 1916. no-
vember 24-én (BM sz. 115836/1917). A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
3241/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 483/ 
1918 sz, alatt 1918. augusztus 12-én. 

УАRGnАndrás katona. 37 éves, apja Illés, anyja Kalmár Veronika. Holttá nyilvánítva 
a zentai JB Gn. 3031/1927 sz. végzésével, a halálmegállapított ideje 1918. de-
cember 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 275/1927 sz. alatt 
1927. május 30-án. 

VARGA Flórián közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1889. május 15-
én Zentán, apja János, anyja Boros Gyevi Rozália. R. k. vallású, földm űves, fele-
sége Horváth Anna. Elesett a Stari Sambor (Galícia) melletti csatatéren 1914. 
szeptember 18-án (BM sz. 136207/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 114/1916 sz. alatt 1916. február 25 -én. 

VARGA Márk népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888 . április 25-
én Zentán , apja Vendel , anyja Farkas Erzsébet . R. k. vallású , molnár . Elesett a 
Korczilov (Galícia) melletti csatatéren 1916. augusztus 27-én (BM sz. 155763/ 
1917). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  330/1918  sz. alatt 1918. 
május 21-én. 
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Vess József katona. 41 éves , apja Péter , anyja Berényi Ilona . Földműves . Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Pk. 338 /1942 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 
1917. december 31-e. A zentai Al  bejegyezte a halottak anyakönyvébe 254/1942 
sz. alatt 1942 . június 6-án. 

VIDA Antal népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 éves, apja Аndrás, 
anyja Burnyok Klára . R. k. vallású , földműves . Elhunyt Bjelinában (Bosznia) 
1914. december 11-én (BM sz . 9274/1917). A zentai Al  bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 471/1917 sz, alatt 1917 . szeptember 5-én. 

VIMMER Imre közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1887. november 
5-én Zentán , apja György , anyja Szabó Mária . R. k. vallású , napszámos , felsőhe 
gyi lakos , felesége Juhász Mária (házasságköt . 1911 . jún. 5. Zenta). Eltűnt az 
olasz fronton 1918 -ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 337 /1963 sz . végzésével, 
a halál megállapított ideje 1919 . november 20-a. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 167/1964 sz. alatt 1964. május 18-án. 

VITA Imre katona. 40 éves, r. k. vallású, felesége Martonosi Teréz (házasságköt. 
1900 . nov. 14 . Csantavér). Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk . 5340/2/1920 sz. 
végzésével , a halál megállapított ideje 1916 . szeptember 30-a. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 256/1921 sz . alatt 1921 . május 9-én. 

VLANIкOLIN, Vladimir népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
február 22 -én Zentán , apja Veselin , anyja Zorka Birclin . G. kel. vallású , kereske 
dő . Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915 . február 28 -án (BM sz. 
139310/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 201/1917 sz. alatt 
1917. április 10-én. 

Voјrіcн  Guidó hadnagy a cs. és kir. 17. tábori tüzérezredben. Született 
Nagykikindán , 23 éves .  R.  k. vallású , zentai lakos . Elhunyt Przemyslben 1914. 
október 15 -én vérhas következtében (BM sz . 40933/ 1916). A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 451/1916 sz . alatt 1916 . szepember 5-én. 

VUKMANN Mátyás póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. Szüle-
tett 1881 . január 8 -án Zentán, apja Lukács , anyja Dér Katalin . R. k. vallású, 
tisztviselő , felesége Horváth Eva (házasságköt . 1906 . jan. 3. Csantavér ). Elesett 
a Rajac , 881. magaslat (Szerbia) melletti csatatéren 1914. november 29-én (BM 
sz. 75052/1915 ). A zentaiAH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 781/1915 sz. 
alatt 1915 . december 14-én. 

Vuкov, Miloškatona. Született 1894, május 16 -án Zentán , apja Andrija , anyja Mari-
ja Mišković . G. kel. vallású . Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 139/1937 sz. végzé 
sével, a halál megállapított ideje 1915 . február 1 -je. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 335/1937 sz . alatt 1937 . szeptember 10-én. 

Vuкovіć , Milivoj hadapród a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1894 . január 
1-jén Zentán , apja Danilo , anyja Persida Janković . G. kel. vallású , nő tlen . Elesett 
a Nestorowcze -Worobijówka (Galícia) melletti csatatéren 1916 . június 4-én (BM 
sz.  155763/1917),  a Bruszilov-offenzíva során . A halálesetet regisztrálta a zentai 

127 



JB Pk. 2157/1918 sz. ügyiratával. A Zentai Al  bejegyezte a halottak anyakönyvé 
be 328/1918 sz. alatt 1918. május 21-én. 

УULвтić, Jovan őrvezető  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 éves, moholi 
születésű , apja Jakob, anyja Jelena Vrbaški. G. kel. vallású. Elhunyt Csernovicz 
(Bukovina) környékén lövést ől eredő  sebesülés következtében (BM sz. 56905/ 
1916)1916. január 24-én. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 522/ 
1916 sz. alatt 1916. október 14-én. 

Zлвos Ferenc katona. 29 éves , apja Miklós . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
3663/1923 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1915 . március 1 -je. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 576/1924 sz. alatt 1924. november 13-
án. 

ZAвos Gábor katona. 31 éves, apja Gábor, anyja Bodó Mária. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 109/1939 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. április 1-je. 
A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 207/1939 sz, alatt 1939. június 
2-án. 

ZAnos József népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 17éves, r. k. vallású, 
szobafestő . Elesett a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916 . október 22-
én (BM sz.  10522/1917).  A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 463/ 
1917 sz. alatt 1917. szeptember 5-én. 

ZABOS Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. szeptem-
ber 2-án Zentán, apja Máté, anyja Hegedű s Terézia. R. k, vallású. Hadba vonult 
1914-ben, eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5178/1929 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1918 . január 1 -je. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 582/1929 sz. alatt 1929. október 26 4n. 

ZAвos Tamás közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, felesége Patócs 
Luca. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 5259/3/1920 sz. végzésével, a halál meg-
állapított ideje 1915. május 19-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 257/1921 sz. alatt 1921. május 9-én. 

Zoviтs Mihály népfelkelő  a es. és kir. 86. gyalogezredben. 18éves, apja Menyhért, 
anyja 011ai Ilona. R. k. vallású, földműves. Elhunyt Zlenow (Galícia) közelében 
1916. szeptember 22-én (BM sz. 126559/1917) harctéri sebesülés következté-
ben. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 302/1918 sz, alatt 1918. 
május 8-án. 

Zovns Sándor népfélkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, anyja Galló 
Mária. R. k. vallású, földműves. Elesett a Slawna (Galícia) melletti csatatéren 
1916. szeptember 3-án (BM sz. 111858/1917). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 250/1918 sz . alatt 1918 . április 13-án. 

ZÖLDI István népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja József, 
anyja Száraz Veronika . R. k. vallású , földműves . Elesett ismeretlen helyen 1915. 
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október 23-án (BM sz. 151879/1915). A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 195/1916 sz. alatt 1916. április 16-án. 

ZsíRos Károly népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1876. január 
28-án Zentán , apja Péter , anyja Toruras Agota . R. k. vallású , földműves , felesége 
Kuklis Erzsébet (házasságköt.1901. máj.16. Zenta). Elhunyt Stojanovban (Galí-
cia) a 220 sz, tábori kórházban tüd ővész következtében 1917. október 14-én 
(BM sz. 136123/1918). A halálesetet regisztrálta a Zentai JB Pk. 145/1918 sz. 
ügyiratával. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 378/1918 sz. alatt 
1918. június 17-én. 

A. 2. A ZENTAI AH ÁLTAL 1941-BEN ÖSSZEALLÍTOTT LISTA AZ 
АNYАК0NY'лIZЕІІЕNН6ЅІІАL01ТАКR6І,лLќгуЕАZАІ 1ПлТАІВАN 
FELLELT HŐSI HALOTTAK 

ANшcs József katona. R. k. vallású , napszámos . Született 1886 . március 9 -én Zentán, 
apja István, anyja Márkus Terézia, felesége Kő rösi Mária (házasságkőt. 1910. 
nov. 25. Zenta). Sorszáma a listán 154. 

ÁGOSTON Antal katona. R. k. vallású, községi rend őr. Született 1878. május 18-án 
Horgoson , apja István , anyja Kovács Rozália , felesége Csernák Terézia 
(házasságkőt . 1903. nov. 10 . Zenta). Sorszáma a listán 29. 

ÁGOSTON Gergelykatona. R. k. vallású, napszámos. Született 1885. március 1-jén 
Zentán, apja István, anyja Szabó Anna, felesége Nagy Mária (házasságk őt. 1911. 
nov. 29. Zenta). Sorszáma a listán 31. 

ÁGOSTON Péter katona. R. k. vallású. Született 1883. június 17-én Zentán; apja 
István , anyja Szabó Rozália , felesége Bisof Mária (házasságkőt . 1913 . aug. 4. 
Zenta). Sorszáma a listán 85. 

ARPAsI Mihály közlegény (huszár). R. k. vallású, napszámos. Született 1889. de-
cember 12-én Zentán, apja Péter, anyja Keszék Rozália, felesége Horti Julianna 
(házasságkőt. 1912. nov. 12. Zenta). Elesett 1914-ben Szerbiában. Sorszáma a 
listán 30. 

BARÁTI János katona. R. k. vallású. Született 1895. január 27-én Zentán, apja 
István, anyja Török Rozália. Sorszáma a listán 163. 

BRRÉNYI Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. augusz-
tus 27-én Horgoson, apja Mihály, anyja Bajtai Borbála. R. k. vallású, földm űves, 
felesége Gugyin Katalin (házasságkő t. 1907. máj. 25. Zenta). Elesett az orosz 
harctéren 1916-ban. Sorszáma a listán 37. 

BIR6 Miklós zászlós a cs. és kir. 14. tüzérezredben . Született 1895 . április 28-án 
Zentán, apja Károly, anyja singer Paula. Izr. vallású, fels ő  kereskedelmi iskolát 
végzett joghallgató. Hadba vonult 1916-ban, az orosz harctéren, Kelet-Galíciá-
ban 1916. szeptember 26-án (28-án?) elesett. Eltemetve a tvoramirkai katonai 
temetőben, földi maradványait hazahozták, és örök nyugalomba helyezték a 
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zentai izraelita temet őben 1924 . jún. 15-én. Kitüntetései : II. osztályú Ezüst 
Vitézségi Érem , Bronz Vitézségi Érem . Sorszáma a listán 123. 

BoGNAк  Károiy katona. Született 1896 . július 204n Zentán , apja Sándor, anyja Apró 
Borbála . Sorszáma a listán 86. 

BuGn Antal katona. Született 1894 . június 6-án Magyaresernyén , apja Márton, 
anyja Voremkis Rozália . R. k. vallású , zentai lakos , napszámos , felesége Máté 
Julianna (házasságkőt. 1913. márc. 24. Zenta). Elesett 1915. február 9-én a Kár-
pátokban Luborcnál. Holttá nyilvánítva a bácskai AASZ 150/törv. sz . ítéletével 
1929 . március 18-án. Sorszáma a listán 147. 

BULGOViCs István katona. Született 1897. december 204n Szabadkán , apja János, 
anyja sztojkó Rozália . Sorszáma a listán 87. 

Buкцvv György közlegény a es. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. R. k. 
vallású , földműves . Született 1884 . április 22 -én Zentán , apja András, anyja 
Kalmár Veronika , felesége Szeles Mária (házasságkőt . 1910, nov. 15. Zenta). El-
esett az orosz harctéren 1914 -ben. Sorszáma a listán 145. 

Вt N János honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben . R. k. vallású , földműves. 
Született 1879 . október 22 -én Zentán , apja István , anyja Burány Rozália , felesé-
ge Györe Franciska (házasságkőt. 1906. máj. 8. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, 
eltűnt a román harctéren 1916 . október 24-én . Sorszáma a listán 35. 

Czt іu. л  János közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású, napszámos. 
Született 1892 . november 19-én Zentán , apja Mátyás , anyja Fleisz Rozália. Had-
ba vonult 1914-ben, elesett az olasz harctéren (Brenta-völgye) 1915-ben. Sor-
száma a listán 89. 

CsEHGyörgykatona. Született 1876. április 12-én Cs6kán, apja János, anyja Szabó 
Rozál. R. k. vallású, napszámos, felesége Kukola Etelka (házasságk őt. 1898. okt. 
26. Csóka). Elesett az olasz harcréren 1915. szeptember 1-jén. Holttá nyilvánít-
va a bácskai AASZ 350/törv. sz . ítéletével 1925. június 22-én. Bejegyezve a zentai 
Szt.Teréz r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 125/1915 sz. alatt. Sorszáma a 
listán 39. 

CSÉPÉ András közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. novem-
ber 15-én Zentán, apja János, anyja Tóth Anna. R. k. vallású, földm űves, nđtlen. 
Elhunyt a budapesti 16. sz. helyőrségi kórházban 1920. február 9-én. A halál-
esetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2249 /1920 sz . ügyiratával . Síremlékére a Zentai 
felsővárosi temetőben tévesen „Andor" keresztnév van felvésve, sírfelirata: 
"...aki 5 évi szemved ő  Oroszfogságból bújdosó utakon igyekezett haza drága 
övéihez, de vágyai megvalósulásának édes perczei el đtt Budapesten 1920. febr. 
9-én életének 25-ik évében elhunyt ." Sorszáma a listán 118. 

CsERNAK Péterhonvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. R. k. vallású. Született 
1883 . július 22-én Zentán . Apja János , anyja Tóth Anna , felesége Méri Katalin 
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(házasságköt . 1905 . nov. 1 . Zenta). Elesett 1917 . január 20 -án. Sorszáma a listán 
38. 

Dлкг  лi Benedek katona. R. k. vallású , cseléd . Született 1875 . március 21-én 
Zentán , anyja Darnai Mária , felesége Zsiga Julianna (házasságköt . 1903 . nov. 23. 
Zenta). Sorszáma a listán 132. 

DINKA Ferenc őrvezető . Született 1893 . október 11 -én Zentán , apja János, anyja 
Homolya Mária .  R.  k. vallású , napszámos . Sorszáma a listán 159. 

DUDАS József honvéd a m, kir . 6. honvéd gyalogezredben . R. k. vallású . Született 
1897. február 10 -én Zentán , apja János , anyja Novák Terézia . Elesett Csernovicz 
(Galícia) mellett 1915 . március 15 -én. Sorszáma a listán 90. 

Dvoклcsкб  István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1874. július 
6-án Csonoplyán , apja Béla , anyja Varga Mária . R. k. vallású , szabósegéd , felesé-
ge Matók Mária (házasságköt . 1901 , jú1.30. Budapest). Eltűnt az orosz harcté-
ren 1916. aug. 16 -án. Sorszáma a listán 41. 

ELEK Dлвіs János népfelkel ő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1877. 
december 27-én Zentán , apja István , anyja Márkus Veronika . R. k. vallású, nap-
számos , felessége Jankó Viktória (házasságköt . 1911 . nov. 29 . Zenta). Elesett az 
olasz harctéren 1915 . december 12-én . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
724/1917 sz. ügyiratával . Sorszáma a listán 143. 

EЕDtLУІ  Ferenc katona. R. k. vallású . Született 1894. szeptember 25-én Zentán, 
apja Ferenc , anyja Szabó Ágnes . Sorszáma a listán 168. 

FÁSAIK Péter közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . R. k. vallású , napszámos. 
Született 1893 . február 9-én Zentán , apja Mihály, anyja Matuska Erzsébet, fele-
sége Teleki Mária (házasságköt . 1913. nov. 13 . Zenta). Hadba vonult 1914-ben, 
eltünt a fronton 1918 -ban. Sorszáma a listán 43. 

FлRАG Pál közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású, napszámos. 
Született 1877. április 16-án Szabadkán , apja József , anyja Márkus Rozália, felesé-
ge Dudás Katalin (házasságköt . 1898 . máj. 9. Zenta). Hadba vonult 1914-ben. 
1916-ban orosz fogságba esett , és ott 1918 -ban elhunyt . Sorszáma a listán 42. 

Fл~клs Ferenc katona. Született 1876 . január 28-án Zentán . Apja János , anyja Tóth 
Viktória , felesége Balogh Julianna (házasságköt . 1901 . febr . 6. Zenta). R. k. val-
lású. Elesett 1915 . október 23 -án az olasz harctéren , a 85-ös magaslaton . Holttá 
nyilvánítva a bácskai AASZ 431/törv. sz. ítéletével 1924. április 7-én. Sorszáma a 
listán 45. 

FлzЕклs Györgyközlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . R. k. vallású , halász. 
Született 1889 . április 23 -án Zentán , apja Péter , anyja Nagy Rozália, felesége 
Báló Erzsébet (házasságköt . 1913. aug. 5 . Zenta). Hadba vonult 1914-ben, el-
esett 1916 . június 4-én Galíciában . Sorszáma a listán 2. 
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FLEISZ Ferenc katona. R. k. vallású. Született 1880. január 24-én Zentán, apja 
Péter, anyja Tatár Erzsébet. Sorszáma a listán 166. 

FOz Elek honvéd a m. kir. 6 ,  honvéd gyalogezredben. Nazarénus vallású, földm ű  
ves. Született 1877. július 16-án Zentán, apja János, anyja Tóth Sági Julianna, 
felesége Urbán Éva (házasságköt. 1904. nov. 4. Zenta). Elhunyt a szabadkai cs. 
és kir. tartalékkórházban harctéren szerzett betegség következtében 1918. má-
jus 13-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1742/1918 sz. ügyiratával. 
Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k, plébánia halotti anyakönyvébe 62/1918 
sz. alatt. Sorszáma a listán 138. 

Csépe András (624.) síremléke a zentai fels ővárositemetőben, 
a keresztnév tévesen Andor 
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GARDAпТ S János katona. R. k. vallású , napszámos . Született 1875 . augusztus 3-án 
Bácsalmáson , apja József , anyja Rudics Margit , felesége Hajagos Apollónia 
(házasságkőt . 1903 . nov. 23 . Zenta). Hadba vonult 1915 -ben. 1917 -ben román 
fogságba esett , és ott elhunyt . Sorszáma a listán 3. 

GEBE Balázs közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1882 . január 31-
én Zentán , apja Flórián , anyja Gordán Brigitta . R. k. vallású , napszámos , felesé-
ge Váradi Viktória (házasságkőt . 1909 . jún. 22 . Zenta). Elesett a lembergi (Gab-
cia)csatában 1914. szeptember 8-án gránáttalálat következtében , másnap a lö-
vészárkok mögött temették el - tanúvallomás dr. Milivoje Lolin királyi közjegy-
ző  előtt (94/1921). Sorszáma a listán 153. 

GEBE Pál katona. R. k. vallású , napszámos . Született 1885 . január 1 -jén Zentán, 
apja Orbán , anyja Spekla Ilona , felesége Boros Julianna (házasságköt . 1909. máj. 
26. Zenta). Sorszáma a listán 139. 

GOLDSTEIN Dezső  tartalékos hadnagy . Született 1894. november 28- án Zentán, apja 
Benő , anyja Glücksthal Jozefa . Izr. vallású , szigorló gyógyszerész . Hősi halált 
halt életének 24. évében 1918 . október 11 -én a Piave mellett . Ideiglenes nyugvó-
helyéről a S . - Stino di Livenzából hazahoztuk , és 1921 . november 18-án helyez-
tükörök pihenőre ". (Sírfelirat a Zentai zsidó temet őben lévő  síremléken). Sor-
száma a listán 170. 

GuLYAs István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású. Született 
1892 . december 9-én Zentán , apja Antal , anyja Farkas Anna . Földműves, nő t-
len.Sorszáma a listán 91. 

GULYAs József közlegény a cs. és k. 86. gyalogezredben. R. k. vallású, napszámos. 
Született 1888 . március 7 -én Zentán , apja István , anyja Pálinkás Terézia , felesé-
ge Urbán Rozália (házasságköt . 1913 . febr . 4. Zenta). Elesett az orosz harctéren. 
Sorszáma a listán 5. 

GYÖMRЕ I Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású, napszá-
mos. Született 1885 . október 6-án Zentán , apja Imre , anyja Hegyi Katalin, fele-
sége Mikus Ilona (házasságkő t . 1912 . jan. 12 . Zenta). Hadba vonult 1914-ben, 
elesett a szerb harctéren Valjevó környékén 1914 . november 22-én . Sorszáma a 
listán 46. 

GYÖRЕ  Gergely honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredbén . Született 1882. no-
vember 13 -án Zentán , apja Ferenc , anyja Csabai Agota . R. k. vallású , földműves, 
felesége Kocsis Szürke Mária (házasságköt . 1905 . nov. 25 . Zenta). Elesett 1917. 
augusztus 18-án aromán harctéren , Kecskéstelepnél (?). A halálesetet regiszt-
rálta a zentai JB Pk . 4098/ 1917 sz . ügyiratával . Sorszáma a listán 4. 

GYUan Mátyás honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . R. k. vallású , földmű-
ves. Született 1873. január 27 -én Ókanizsán , apja János , anyja Palotás Rozália, 
felesége Barát Mária (házasságkőt . 1903 . febr . 10. Zenta). Hadba vonult 1916. 
okt. 15 -én, eltűnt . Sorszáma a listán 81. 
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НЕGи  Péter katona. R. k. vallású , földműves . Született 1880 , május 31-én 
Csantavéren , apja András , anyja Kocsis Julianna , felesége Szeles Ilona 
(házasságköt . 1907 . nov. 4. Zenta ). Sorszáma a listán 80. 

HEvÉR Szilveszter Menyhért közlegény a cs. és kir. 86 . gyalogezredben. R. k. 
vallású , asztalossegéd . Született 1898 . december 28-án Zentán , apja Ferenc, 
anyja Zagyi Borbála . Elesett 1917-ben az olasz harctéren . Sorszáma a listán 93. 

H іaЕs Márton népfelkel đ  a m. kir . 6. népfelkelđ  gyalogezredben . Született 1878. 
november 5-én Topolyán , apja János , anyja Bolga Erzsébet , felesége  Gin  e Mária 
(házasságköt. 1901. febr. 5. Zent đ). R. k. vallású, napszámos. Elesett a Lov ćennál 
(Montenegró)1916. január 6-án. Sorszáma a listán 47. 

HOaтi István katona. Született 1897. augusztus 3-án Csúrogon , apja Péter, anyja 
Csízik Erzsébet . Sorszáma a listán 120. 

HoRтi János katona. Született 1895 . október 5 -én Csúrogon , apja Péter, anyja 
Csizik Erzsébet . Sorszáma a listán 119. 

HORTI Mihály katona. R. k. vallású . Született 1900 . október 7 -én Zentán, apja 
András , anyja 011ai Klára . Sorszáma a listán 92. 

HORVÁTH Mihály népfelkelő  a m. kir . 2. honvéd tábori tüzérezredben . Született 
1872. szeptember 3-án Zentán , apja István , anyja Márkus Terézia .  R.  k. vallású. 
(Al  172/1917 sz. ügyirat). 

HuszAк  Ferenc katona. R. k. vallású , napszámos . Született 1881 . szeptember 5-én 
Zentán , apja Orbán , anyja Katona Terézia , felesége Losonc Rozália (házasságköt. 
1903. júl. 1. Zenta). Sorszáma a listán 48. 

HuszАк  György katona. R. k. vallású , napszámos . Született 1888 . április 24-én 
Zentán , apja József , anyja Repeczki Rozália , felesége Kamrás Franciska 
(házasságköt . 1913 . jan. 27. Zenta). Sorszáma a listán 149. 

ILIA Antal katona. R. k. vallású, napszámos. Született 1889. január 10-én Adán, 
apja István , anyja Török Ágnes , felesége Aulik Erzsébet (házasságköt . 1910. nov. 
22. Zenta). Elesett 1914 . szeptember 9-én Galicíában . Holttá nyilvánítva a bács-
kai AASZ 80/törv. sz. ítéletéve11926 . február 9 -én. Sorszáma a listán 160. 

JLONSzкІ  János katona. R. k. vallású. Született 1886. december 21-én Zentán, apja 
János , anyja Kalmár Terézia . Sorszáma a listán 175. 

JABLONsZKI Mihály katona. R. k. vallású , napszámos . Született 1872 . szeptember 19-
én Zentán , apja Mihály , anyja Fodor Julianna , felesége Tamás Erzsébet 
(házasságköt . 1904. ápr. 6 . Zenta). Sorszáma a listán 49. 

Juaczn Péter katona. R. k. vallású . Született 1894 . május 1 -jén Zentán , apja Péter, 
anyja Takács Julianna . Sorszáma a listán 94. 
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KALMAN Péter honvéd m. kir. 6. honvéd gyalogezeredben.Sz űletett 1899. június 
19-én Zentán , apja Ferenc , anyja Kis Bicskei Julianna . R. k. vallású , asztalos. 
Hadba vonult 1916 -ban, elesett az olasz harctéren 1918 . október 9-én. Sorszáma 
a listán 115. 

KАRDos József közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . R. k. vallású , napszámos, 
Zentai lakos . Született 1881 . márciús 7-én Adán , anyja Kardos Rozália , felesége 
Kővágó Terézia (házasságköt . 1912 . jan. 17. Zenta). Elesett 1916 . május 2-án 
Galíciában . Az adai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 90/1918 sz . alatt. 
Sorszáma a listán 51 г  

KА  NА  Vince közlegény a cs. és kir. 86 . gyalogezredben . R. k. vallású , földműves. 
Született 1876. január 204n Zentán , apja József , anyja Kőrösi Rozália , felesége 
Bicskei Viktória (házasságköt . 1904. nov. 9 . Zenta). Elesett az orosz harctéren. 
Sorszáma-a listán 54. 

66.3. Kacsкts Károly honvéd a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben .. R. k. vallású , napszó 
mos. Született 1880 . október 24 -én Zentán , apja Antal , anyja Ádám Mária, fele-
sége Újházi Magdolna (házasságköt . 1899 . jún. 6. Zenta). Hadba vonult 1914-
ben, elhunyt a zágrábi katonai kórházban . Sorszáma a listán 50. 

KINCSES János katona.  R.  k. vallású, törvényhatósági útkaparó. Született 1879. 
április 25 -én Zentán , apja János , anyja Tóth Mária , felesége Csernák Rozália 
(házasságköt . 1901 . jan. 24. Zenta). Hadba vonult 1914 -ben, elesett az olasz 
harctéren 1915 . október 23 -án. Sorszáma a listán 9. 

KiNcsEs József honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . R. k. vallású, nyom-
dász . Született 1893 . október 6 -án Zentán , apja József, anyja Fendrik Erzsébet. 
Hadba vonult 1914-ben , eltűnt az orosz harctéren 1915 -ben. Sorszáma a listán 
173. 

Kis GuвIкЈ  inos katona. R. k. vallású . Született 1894. augusztus 29-én Zentán, apja 
Mátyás , anyja Aulik Rozália . Sorszáma a listán 156. 

Kocsis István honvéd a m. kir 6 . honvéd gyalogezerdben . R. k. vallású , szűcs. 
Született 1881 . november 4-én Moholon , apja Sándor , anyja Kradl Paulina, fele-
sége Gombos Borbála (házasságköt . 1907. jan. 29 . Zenta). Hadbavonult 1915-
ben, eltűnt az orosz harctéren . Sorszáma a listán 7. 

Kovács DовАх  Béla közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . R. k. vallású . Szüle-
tett 1898 . április 16 -án Zentán , apja Péter, anyja Nagy Viktória . Hadba vonult 
1915-ben, eltűnt az orosz harctéren 1917-ben. Sorszáma a listán 95. 

Kovács Suтn István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású. Szüle-
tett 1886 . december 3-án Zentán , apja István , anyja Kovács Klára . Sorszáma a 
listán 110. 
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KOI'nvEs József katona. R. k. vallású , béres . Született 1872 , március 3-án 
Csantavéren , apja Péter , anyja Kisbezdányi Ilona , felesége Sinka Erzsébet 
(házasságkőt . 1898 . máj. 22 . Zenta). Sorszáma a listán 126. 

Kőaösi János trénkatona a cs. és kir. 13. vonategységnél . R. k. vallású , napszámos. 
Született 1883 . június 7-én Zentán , apja Mátyás , anyja Birkás Viktória , felesége 
Barsi Mária (házasságk őt. 1907. nov. 20. Zenta). Elesett 1918. augusztus 12-én. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3018 /1918 sz, ügyiratával . Sorszáma a 
listán 55. 

KővАGб  Mihály katona. R. k. vallású . Született 1889 . szeptember 23-án Zentán, 
apja Károly, anyja Túri Veronika . Sorszáma a listán 167. 

L. сc Ак  István katona. Született 1886 . augusztus 4-én Csókán . Apja András, anyja 
Baráti Teréz , felesége Cseh Borbála (házasságkőt . 1911 . jan. 25 . Csóka). Sorszá 
ma a listán 56. 

LAszc6 János közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben . R. k. vallású. Született 1890. 
december 13-án Zentán , apja Mihály , anyja Nyiszter Mária . Harctéren szerzett 
betegség következtében elhunyt Zentán 1915 . február 1 -jén. Sorszáma a listán 
174. 

MАЈoк  János honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . R. k. vallású , napszámos, 
tornyosi lakos. Született 1883 . május 8-án Zentán , apja Antal , anyja Lak Julianna, 
felesége Dudás Veronika (házasságkőt . 1904 . szept . 12. Zenta). Hadba vonult 
1914-ben , a szerb harctéren fogságba esett , utoljára 1915 -ben jelentkezett . Holttá 
nyilvánította a zentai JB R. 276/1937 sz . végzésével , valamint a szabadkai AASZ 
308/törv. sz . ítéletéve11924 . jan. 14-én . Bejegyezve a tornyosi Magyarok Nagy-
asszonya r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 20a/1915 sz . alatt . Sorszáma a listán 
14. 

MАRкus Vince közlegény a cs. és kir. 86 . gyalogezredben . Született 1892 . decem-
ber 31 -én Zentán , apja Albert , anyja Édes Mária . R. k. vallású , kereskedősegéd, 
nő tlen . Elhunyt Nagykárolyban 1918 . június 27-én, az olasz harctéren szerzett 
sebesülés következtében . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk . 2284/1918 sz. 
ügyiratával . Sorszáma a listán 171. 

Мм  0тг  Péter katona. Született 1893 . június 164n Martonoson . Apja István, anyja 
Császár Krisztina , felesége Komjáti Piroska (házasságkőt . 1913 . jún. 28. 
Magyarkanizsa). Sorszáma a listán 36. 

MAIÉ Ferenc katona. R. k. vallású, földműves. Született 1891. január 26 4n Zentán, 
apja Flórián , anyja Szöllősi Borbála . Sorszáma a listán 99. 

M іsкuа  Sándor katona. Született 1887. augusztus 26-án Magyarkanizsán. Apja 
János , anyja Nagy Julianna , felesége Nagy Mária (házasságkőt . 1913 . máj. 7. 
Magyarkanizsa). Sorszáma a listán 11. 
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MOINAR János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású, napszámos. 
Született 1885. május 5-én Zentán, apja János, anyja Barna Veronika, felesége 
Nagy Rozália (házasságköt.1909. febr. 21. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, orosz 
fogságba esett, majd eltűnt. Sorszáma a listán 144. 

MOLNAR Cs Iкбs Gergely közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású, 
napszámos. Született 1883. március 2-án Zentán, apja Balázs, anyja Bózsó Anna, 
felesége Deák Mária (házasságköt. 1907. jan. 7. Zenta). Hadba vonult 1914-ben. 
1917. július 2-án orosz fogságba esett, és ott tífuszban elhunyt. Sorszáma a listán 
13. 

Mucsi János közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású, napszámos. 
Született 1884. május 25-én Zentán, apja András, anyja-Bálint Ágota, felesége 
Teleki Piroska (házasságköt. 1912, szept. 17. Zenta). Hadba vonult 1915-ben, 
eltűnt az orosz harctéren - Tarnopol környékén - 1916-ban. Sorszáma a listán 
60. 

NAGY AВoNYІ  Jenő  honvéd a m. kir. 8. honvéd gyalogezredben. R. k. vallású, ács. 
Született 1889. július 4-én Zentán, apja András, anyja Gergely Rozália, felesége 
Tóth Etelka (házasságköt. 1908. nov. 10. Zenta). Hadba vonult 1914-ben. Az 
orosz harctéren haslövést kapott, elhunyt Budapesten, kórházban. Sorszáma a 
listán 15. 

NAGY ABONm Károly közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. R. k, vallású. 
Született 1893. január 4-én Zentán, apja Károly, anyja Kocsis Viktória. Elhunyt a 
szinnai tartalékkórházban 1915. március 31-én. A szinnai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 254/1915 sz. alatt. Sorszáma a listán 152. 

NAGY ABorm Máté közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben.. R. k. vallású, ács. 
Született 1893. szeptember 15-én Zentán, apja András, anyja Gergely Rozál. 
Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz fronton 1915. szeptember végén. Sor-
száma a listán 102. 

NAGY PALOcz József honvéd a m. kit. 6. honvéd gyalogezredben. R. k. vallású, 
villanyszerelő . Született 1897. március 18-án Zentán, apja Menyhért, anyja 
Bóbány Mária. Hadba vonult 1915-ben, elesett 1916. január 16-án az orosz fron-
ton, Bukovinában. Sorszáma a listán 101. 

NÉМЕТН  István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. június 15-
én Ótelken, apja Ferenc, anyja Recskó Julianna. Elesett 1916. szeptember 1-jén 
az orosz harctéren. Sorszáma a listán 100. 

688.OBRnDov, Sava trénkatona a cs, és kir. 14. vonategységnél. Született 1866. január 15-
én Zentán, apja Vojin, anyja Jelena. G. kel. vallású, felesége Lenka Mirkov 
(házasságköt.1889. jan. 16. Zenta). Elhunyt 1917. január 3 -án harctéren szerzett 
betegség következtében a roseneggi (?) tábori kórházban. Sorszáma a listán 62. 

689.ODuJ Dániel honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1879. február 
24-én Moholon, apja Mihály, anyja Török Ilona, felesége Hegyi Anna (házasságköt. 
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1903 . máj. 24. Csóka ). Hadba vonult 1914 -ben, eltűnt az orosz fronton . Sorszá-
ma a listán 63. 

ILLA Péter közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredeben . Született 1898 . június 26-
án Zentán , anyja lila! Terézia . Földműves , felesége Mészáros Julianna 
(házasságkőt . 1917. jan. 19 . Zenta). Elesett 1918 . június 20-án a Piavénál (olasz 
harctér). Sorszáma a listán 98. 

Іѕzлсѕік  István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . R. k, vallású , napszá 
mos. Született 1879. július 12 -én Zentán , apja Pál , anyja Pusztai Erzsébet, fele-
ségeSzabó Bába Anna (házasságköt .1907. febr. 5. Zenta). Elhunyt a linzi (Auszt-
ria) cs . és kir . tartalékkórházban 1918 . október 34n. Sorszáma a listán 61. 

PALiNкАs József közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . R. k. vallású , napszá-
mos.Született 1872. március 16-án Törökkanizsán , apja János , anyja Szabó Ilona, 
felesége Fodor Viktória (házasságkőt . 1913 . ápг. 16 . Zenta). Hadba vonult 1914-
ben, eltűnt az orosz harctéren . Sorszáma a listán 17. 

PАLUseк  Imre közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben . R. k. vallású , földműves. 
Született 1892 . április 5 -én Topolyán , apja István , anyja Gruber Magdolna, fele-
sége Vatai Mária (házasságkőt . 1913 . jan. 3. Zenta). Elesett 1916-ban az olasz 
harctéren . Sorszáma a listán 18. 

PAPP Ignác közlegény a cs. és kir 86 . gyalogezredben . R. k. vallású , földműves. 
Született 1869 . január 2 -án Csantavéren , apja János , anyja István Anna , felesége 
Ősz Szabó Etelka (házasságkőt . 1903 . jún. 15 . Zenta). A harctéren szerzett be-
tegség következtében elhunyt Boldogasszonyban 1917. április 18 -án. A halálese-
tetregisztrálta a zentai JB Pk.1458 / 1917 sz . ügyiratával . Sorszáma a listán 83. 

РЕRк  , Nikola közlegény a cs. és kir. 86 . gyalogezredben . Született 1895 . május 9-
én Zentán , apja Miloš , anyja Persida Čokanski . G. kel. vallású . Hadba vonult 
1914-ben , elesett az orosz harctéren 1915 -ben. Sorszáma a listán 113. 

PILISI István katona. R. k. vallású , napszámos . Született 1879 . augusztus 1-jén 
Zentán , apja János , anyja Benkó Anna , felesége Nagy Éva (házasságk őt. 1905. 
szept . 26. Zenta). Sorszáma a listán 66. 

PINTÉR Pál honvéd a m. kir .  6.  honvéd gyalogezredben . Született 1898 . január 23-
án Zentán , apja Mihály, anyja Urbán Rozália . Hadba vonult 1915 -ben, elesett az 
olasz harctéren 1915 -ben. Sorszáma a listán 105. 

PoLncsЕк  Jakab katona. Izr, vallású , vaskeresked ő . Született 1880 . október 17-én 
Moholon , apja Ferenc , anyja Beck Lotti , felesége Weiner Mária (házasságkőt. 
1914. márc . 8. Zenta). Sorszáma a listán 64. 

POLYAK János közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . R. k. vallású . Született 
1897. május 12 -én Zentán , apja István , anyja Bicskei Julianna . Elesett az orosz 
harctéren , Mogiláná11917-ben. Sorszáma a listán 104. 
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Popov, Milorad közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. G. kel. vallású, földm ű-
ves. Született 1886 . október 30 -án Zentán , apja Jevrem , anyja Slavna Markov. 
Hadba vonult 1914-ben , elesett 1918 -ban. Sorszáma a listán 141. 

PREPOK Illés katona . R. k. vallású , fölműves . Született 1892 . július 16 -án Zentán, 
apja János , anyja Tóth Éva. EltűntOroszországban 1915-ben . Sorszáma a listán 
103. 

RAczлladár őrmester a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1887 . december 
24-én Szeghalmon , apja György, anyja Valkovszki Emma . Kereskedő , nőtlen. 
Elhunyt Budapesten . Sorszáma a listán 125. 

RADULOV, Blagoje Blaž katona. G. kel. vallású. Született 1891. augusztus 19-én 
Zentán , apja Dušan , anyja Marija Nadrljanski . Sorszáma a listán 142. 

Rвкacкі  Sándor katona. Született 1898 . február 1 -jén Zentán . Apja Jakab, anyja 
Fényszárusi Mária . Sorszáma a listán 134. 

SAGнг  Lukács közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1876 . szeptem-
ber 26-án Óbecsén . Apja Károly, anyja Bóbány Viktória , felesége Berényi Mária 
(házasságköt . 1896 . jan. 8.Óbecse). Elesett az orosz harctéren 1916-ban. Sorszá-
ma a listán 23. 

S ЕLМsczкi József közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . R. k. vallású , cipész. 
Született 1885 . január 7 -én Zentán , apja Mihály, anyja Deák Amália , felesége 
Annus Viktória (házasságköt . 1910 , jan. 18 . Zenta). Hadbavonult 1914-ben, el-
esett az orosz fronton 1914 . december 4-én. Sorszáma a listán 19. 

SLnvNІ  , Ivan közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. G. kel. vallású, földm ű  
ves. Született 1884. augusztus 11-én Zentán , apja Sever, anyja Eufemia Marjanov, 
felesége Emilia Dujić  ( házasságköt . 1907 . febr . 24. Zenta ). Eltűnt 1915 májusá-
ban a fronton . Sorszáma a listán 25. 

Soбs Mihály honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . R. k. vallású , napszámos. 
Született 1885 . szeptember 26-án Zentán , apja Péter , anyja Mácsár Viktória, 
felesége Csikós Klára (házasságköt . 1908 . máj. 5. Zenta). Hadba vonult 1914-
ben. 1914 . dec. 13 -án szerb fogságba esett , tífuszban elhunyt Szardínia szige-
tén. Sorszáma a listán 22. 

SPEKLA Dávid közlegény a cs. és kin . 86. gyalogezredben . R.  k. vallású , napszámos. 
Született 1884. december 27-én Zentán , apja Ignác , anyja Tбth Viktória , felesé-
ge Györe Julianna (házasságköt . 1911 . nov. 8 .). Elesett 1914 szeptemberében 
Galíciában . Sorszáma a listán 20. 

SPEкLA István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogézredben . R. k. vallású , gőzmalmi 
napszámos . Született 1879. július 27-én Zentán , apja Dávid , anyja Huszák Mária, 
felesége Kincses Terézia (házasságköt . 1909 . jún. 6. Zenta). Harctéren szerzett 
betegség következtében elhunyt a szabadkai cs, és kin . tartalékkórházban 1918. 
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június 29-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.  2291/ 1918  sz . ügyiratával. 
Sorszáma a listán 129. 

Sraкt.л  István katona. R. k. vallású , felesége Vass Mária . Született 1887 . augusztus 
84n Zentán , apja Dávid , anyja Barsi Viktória . Elhunyt a szegedi tartalékkórház 
ban 1918 . december 1-jén. Sorszáma a listán 106. 

SzАВАuos István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben .. R. k. vallású , napszá-
mos. Született 1874. július 94n Zentán , apja Péter, anyja Sípos Rozália , felesége 
Nagy Franciska (házasságkőt . 1899 . máj. 23 . Zenta). Eltűnt az orosz harctéren 
1916-ban. Sorszáma a listán 21. 

SzАВАnos József szakaszvezet ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . R. k. vallású, 
napszámos . Született 1889 . március 13 -án Csantavéren , apja Péter , anyja Sípos 
Rozália , felesége Halász Terézia (házasságkőt . 1914 . jan. 19 . Zenta). Elesett az 
orosz fronton 1915 . május 19 . és 21 . között . Sorszáma a listán 67. 

Szлвб  LEDENYI András közlegény a cs. és kir . 8. huszárezredben . R. k. vallású . Szüle-
tett 1892 . november 21-én Zentán , apja Antal , anyja Rácz Szabó Mária , felesége 
Vas Erzsébet (házasságkő t. 1914. aug. 8 . Zenta). Sorszáma a listán 157. 

Szлvлі  István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1885 . július 4-én 
Zentán , apja Ferenc , anyja Cseh Rozália , felesége Utasi Piroska (házasságkő t. 
1907. jún. 29 . Csantavér ). Hadba vonult 1914-ben , elesett az orosz harctéren 
1916-ban. Sorszáma a listán 24. 

SZÉP András katona. R. k, vallású, napszámos. Született 1887. november 11-én 
Zentán , apja István , anyja Berta Katalin , felesége Király Anna (házasságkő t. 
1911 . jún. 6. Zenta). Elesett Grodeknél (?) 1914. szeptember 84n. Holttá nyilvá-
nította a szabadkai AASZ 285 /törv sz . ítéletéve11925 . április 27-én. Bejegyezve 
a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 167/1914 sz . alatt. 
Sorszáma a listán 164. 

Toіuu& Antal katona. R. k. vallású, cseléd. Született 1882. április 29-én Csantavéren, 
apja Imre , anyja Olajos Mária , felesége Káplár Julianna (házasságköt . 1908. febr. 
18. Zenta). Elhunyt az innsbrucki helyőrségi kórházban 1918 . június 17-én, 
járványos betegség következtében . Sorszáma a listán 74. 

Togмл  Miklós katona. R. k. vallású , napszámos . Született 1885 . szeptember 24n 
Zentán , anyja Torma Rozália , felesége Lőrinc Mária ( házasságköt.1908 . nov. 24. 
Zenta ).  Ѕoгѕz ша  a listán 26. 

Tбті  István közlegény a es. és kir . 86. gyalogezredben .. R. k. vallású , napszámos. 
Született 1879. november 6-án Zentán , apja János , anyja Surányi Ágota , felesége 
Polyák Mária (házasságkő t . 1905. máj. 8. Zenta). Eltűnt az orosz harctérenen. 
Sorszáma a listán 73. 

Tбті  János katona. Született 1890 -ben Zentán . Elhunyt 1915 . december 28-án 
Zentán. (AH 73/1917 sz. ügyirata). 
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Tбті  Mihály szakaszvezet ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. R. k. vallású, cipész, 
nőtlen . Született 1891 . szeptember 29-én Zentán , apja Antal , anyja Németh 
Verona . Eltűnt az orosz harctéren . Sorszáma a listán 108. 

Tбтн  Pál közlegény a es. és kir . 86. gyalogezredben . R. k. vallású , napszámos. 
Született 1872 , január 21 -én Zentán , apja Lajos , anyja Fodor Teréz , felesége 
Radukó Anna (házasság 1897. nov. 24. Zenta). Elhunyt harctéren szerzett be-
tegség következtében Gyulafehérváron 1917. július 14-én . Sorszáma a listán 75. 

TІті  KAToNrn János honvéd a m. ktr. 30. honvéd gyalogezredben. R. k. vallású, 
földműves . Született 1882 . február 12 -én Csantavéren , apja István , anyja Kőrösi 
Julianna , felesége Bicskei Franciska (házasságkő t . 1909 . jún. 14. Zenta). Harc-
téren szerzett betegség következtében elhunyt Rumán 1914 . december 25-én. 
A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3153 / 1918 sz . ügyiratával . Sorszáma a 
listán 77. 

ÚЈНЕLn Ferenc közlegény a cs, és kir. 86. gyalogezredben.. R. k. vallású, napszó 
mos. Születet 1878 . október 10 -én Zentán , apja János , anyja Farkas Mária, fele-
sége Szabó Julianna (házasságkőt . 1905 . okt. 3 . Zenta ). Elesett 1917. október 26-
án az olasz harctéren . Sorszáma a listán 27. 

UквАг  Miklós katona.  R.  k. vallású . Született 1896 . július 19 -én Zentán , apja Mik-
lós, anyja Turányi Viktória. Sorszáma a listán 109. 

VAіtnі I Gergely katona. R. k. vallású. Született 1891. március 14-én Zentán, apja 
Mihály, anyja Renkó Ágnes . Sorszáma a listán 169. 

Vnss Mihály katona. R. k. vallású . Született 1898 . november 11-én Zentán, apja 
István , anyja Babarczi Julianna . Sorszáma a listán 114. 

Vim Mihály katona. R. k. vallású . Született 1886 . szeptember 25-én Zentán. Apja 
Lajos , anyja Dékán Viktória , felesége Balogh Viktória (házasságköt . 1912. febr. 
18. Zenta). Sorszáma a listán 78. 

Vn1AG István katona. R. k. vallású. Született 1891. december 1-jén Zentán, apja 
Gergely, anyja Máté Mária . Sorszáma a listán 107. 

VгΡso№ nгΡ Mihálykatona. Ref. vallású , segédjegyző . Született 1879 . november 30-án 
Kecskeméten , apja Mihály , anyja Csokás Terézia , felesége Rózsa Mária 
(házasságkőt . 1909 . szept . 25. Zenta). Sorszáma a listán 127. 

ZsnmArnr Antal katona. Született 1895. december 15-én Makón, apja Antal, anyja 
Verebes Mária . Sorszáma a listán 130. 

ZsADÁNYI Béla katona. R. k. vallású. Született 1884. december 10-én Zentán, apja 
István , anyja Verebes Klára . Sorszáma a listán 135. 
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A. 3. A ZENTAI SZT. ISTVÁN K K. PLÉBÁNIA HALOTTI ANYKÖNYVÉBE 
BFJEGYZETT HŐSI HALOTTAK 

BoGDAN György közlegény a cs. és kir. 52, gyalogezredben. 23 éves, r. k. vallású, 
nős. Született Drávakeresztúron . Elhunyt Zentán , a Vöröskeresztes kórházá 
ban tüdővész következtében 1916. január 15-én. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 464/1917 sz. ügyiratával. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyv-
be 16/ 1916 sz . alatt - eltemetve Zentán. 

Bonos Ferenc katona. R. k. vallású , felesége Bilicki Erzsébet . Elesett az orosz 
harctéren 1916. június 9-én. Bejegyezve az egyházi halótti anyakönyvbe 79/a/ 
1916 sz, alatt. 

Csnuni Antal közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. április 18-
án Zentán , apja István , anyja Rudics Teréz . R. k. vallású , felesége Piszár Fran-
ciska . Elhunyt a budapesti 7. sz, katonai kórházban gyomor -bélhurut következ-
tében 1914. november 16-án. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 203/ 
1914 sz. alatt - eltemetve Zentán. 

CsABAI Kelemen közlegény a cs. és kir 86. gyalogezredben. 21 éves, apja József, 
anyja Györe Katalin . R. k, vallású , nő tlen . Elhunyt a budapesti Szt. László kór-
házban kiütéses tífuszban 1915. január 18 -án, holttestét hazaszállították. Beje-
gyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 20/1916 sz, alatt - Zentán temették el. 

DEVECsERI János közlegény a cs. és kir. 13. huszárezred 2. századában. 24 éves, apja 
Antal , anyja Dávid Etel. R . k. vallású . Születési helye Mohol . Elhunyt a zentai 
kórházban lövéstől eredő  sebesülés következtében 1918 . július 4-én. Bejegyez-
ve az egyházi halotti anyakönyvbe 100/1918 sz . alatt - eltemetve Zentán. 

DEVECSERI Sándor hadimunkás . 20 éves , apja Antal , anyja Kaszap Anna . R. k. vallású. 
Születési helye Mohol. Elhunyt Zentán a Vöröskeresztes kórházában tüd őgü-
mőkór következtében 1916. szeptember 14-én. Bejegyezve az egyházi halotti 
anyakönyvbe 126/1916 sz . alatt - eltemetve Moholon. 

739• FEHÉR OPLETAN István őrmester a m. kir . 6. népfelkelő  gyalogezredben . Született 
1872 . augusztus 10-én Csantavéren , apja István , anyja Bálint Viktória R. k. 
vallású , felesége Baráti Anna (házasságköt . 1897. máj. 31 . Zenta). Elesett a szerb 
harctéren 1915 . október 7-én, a holttestet hazaszállították . Bejegyezve az egy-
házi halotti anyakönyvbe 211/1915 sz . alatt - eltemetve Zentán. 

GöвLÖS Károly katona. Született 1879 . január 284n Zentán , apja József, anyja 
Csabai Ilona .  R.  k. vallású , felesége Jannuskó Erzsébet (házasságköt . 1905. febr. 
27. a zentai Szt. István r. К. plébánián). Elhunyt Ufa (Oroszország) helységben 
1918. május 19-én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 74/a/1918 sz. alatt. 

KANAK Vince közlegény a m. kir. 2. honvéd lovas tüzérosztálynál. Született 1871. 
április 4-én Zentán , apja Péter Mihály, anyja Molnár Gábor Rozália . R. k. vallású, 
földműves , felesége Cseszták Erzsébet . A harctéren szerzett betegség követ-
keztében elhunyt Nyíregyházán 1917. február 25 -én, holttestét hazaszállítot- 
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ták. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.1092/1917 sz. ügyiratával. Bejegyez-
ve az egyházi halotti anyakönyvbe 49/1917 sz. alatt - eltemetve Zentán. 

742. кАr .Аа  Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. szeptem-
ber 22-én Zentán, apja Imre, anyja Tóth Mária. R. k. vallású, szabadságolt kato-
na, felsőhegyi lakos, felesége Szabó Etel. Elhunyt a zentai kórházban tüd őgyul-
ladás következtében 1918. augusztus 23-án. Bejegyezve az egyházi halotti anya-
könyvbe 126/1918 sz. alatt - eltemetve Zentán. 

Kalmár Vince (741.) holttestének hazaszállítási költségei (TTLZ F. 020.37) 
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KATONA Ferenc katona . 41 éves , apja János , anyja Gombos Anna . R. k. vallású, 
nőtlen . Öngyilkos lett, saját szolgálati fegyverével l ő tte agyon magát 1915. októ-
ber 31-én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 184/1915 sz. alatt - elte-
metve Zentán. 

Kornsz Lukács katona. R. k. vallású, felesége Szeles Viktória. Elesett 1915. október 
23-án a doberdói fennsíkon . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 180/a/ 
1915 sz. alatt. 

KuтіY Lajos hadnagy. Született 1888. december 27-én Zentán, apja Lajos, anyja 
Dubniczki Vera.  R.  k. vallású, felesége Kiss Edit Margit (házasságköt. 1916. aug. 
11. Zenta). Elhunyt Zentán szívbillentyű -elégtelenség következtében 1916. au-
gusztus 27-én . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 114/1916 sz . alatt -
eltemetve Zentán. 

MÁRKUS Péter Pál katona . Született 1893 . június 29-én Zentán , apja Péter, anyja 
Kecskeméti Viktória. R. k. vallású. Elhunyt a szabadkai kórházban tífusz kö-
vetkeztében 1915. január 7 -én, a holttestet egy évvel kés őbb hazaszállították. 
Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 9/1916 sz, alatt - eltemetve Zentán. 

MARTIN János hadimunkás . 29 éves , r. k. vallású , nős. Származási helye Gyér. El-
hunyt a zentai kórházban hastífuszban 1915 . március 12 -én. Bejegyezve az egy-
házi halotti anyakönyvbe 45/1915 sz . alatt - eltemetve Zentán. 

MOLNÁR SZIPAN Ferenc honvéd a m. kir . 6. hónvéd gyalogezredben . Született 1874. 
október 8 -án Zentán , apja Mátyás , anyja Lengyel Agota . R. k. vallású , rokkant 
katona , felesége Szabó Etel (házasságköt . 1896 . jan. 4. Zenta).  1915 -ben a szerb 
harctéren megsebesült . Elhunyt Zentán gümőkóros agykéreggyulladás követ-
keztében 1918 . május 15 -én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 71/1918 
sz, alatt - eltemetve Zentán , A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
319/1918 sz . alatt. 

NEIDER László honvéd a m. kir . 1. honvéd gyalogezredben . Született 1898 . január 
5-én Zentán, apja Ágoston , anyja Straub Anna . R. k. vallású , órássegéd , nő tlen. 
Öngyilkosság 1917. április 18-én . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 71/ 
1917 sz. alatt - eltemetve Zentán. 

750.OLAJos Ferenc katona . Született 1887. november 19-én Zentán , apja Illés, anyja 
Boros Klára . R. k. vallású , felesége Tóth Mária (házasságköt . 1911 . nov. 8 . Zenta). 
Sebesülés következtében elhunyt a sambori (Ukrajna) kórházban 1916 . június 
17-én, a holttestet hazaszállították. Bejegyezve az egyházi halotti anryakönyvbe 
138/1916 sz . alatt - eltemetve Zentán. 

751. PAsZTOR János közlegény cs. és kir. 23. gyalogezeredben. 33 éves, r. k. vallású, 
mezei munkás , felesége Szalai Mária . Születési helye Tataháza. Elhunyt Zentán 
tüdđvész következtében 1915. augusztus 21-én . Bejegyezve az egyházi halotti 
anyakönyvbe 152/1915 sz. alatt - eltemetve Zentán. 
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POLYÁK István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja Mihály, 
anyja Boros Mária. R. k. vallású, felesége Lengyel Katalin. Elhunyt a budapesti 
„Auguszta" barakk kórházban harctéri tüd őlövés következtében 1915. június 
10-én. A budapesti (X. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 160/1916 
sz. alatt. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 98/1915 sz. alatt - eltemet-
ve Zentán. 

SлLм&yЕR János hadimunkás. 48 éves, r. k. vallású, felesége Halicsek Rozália. Szüle-
tési helye Nagykárolyfalva. Elhunyt a Zentai kórházban hurutos tüd őgyulladás 
következtében 1918. január 184n. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 
16/ 1915 sz. alatt - eltemetve Zentán. 

TRcn Bohumil hadimunkás. 18 éves, r. k. vallású, n ő tlen. Származási helye 
Nyiasovichia (Csehország). Elhunyt Zentán baleset következtében - hashár-
tyagyulladás (?) 1915. március 14-én. Bejegyezve az egyházihalotti anyakönyv-
be 48/1915 sz. alatt - eltemetve Zentán. 

Olajos Ferenc (750.) síremléke a zentai fels ővárosi temetőben (Fotó Tari L.) 
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А . 4. А  ZENTAI JÉZUS SZT. sZÍVE R. K . PLÉBÁNIA HALOTTI ANYAKÖNYVEIBE 
BEJEGYLETI' HŐSI HALOTPAK 

Bлrnцu János katona . Született 1888 . december 14-én Adán , r. k. vallású , felesége 
Törköly Piroska. Elesett 1917. június 3-án. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 
610/törv. sz. ítéletéve11924 . október 20 -án. Bejegyezve az egyházi halotti anya-
könyvbe 148/1917 sz. alatt. 

BENE Imre közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezred 7. századában . 26 éves, r. k. 
vallású , rokkant katona , felesége Fehér A. Etelka . Elhunyt tüdővész következté-
ben 1918 . április 12 -én Zentán . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 48/ 
1918 sz, alatt. 

Csal Péter fényszórós közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezred 2. zászlóaljában. 22 
éves , apja József , anyja Takács Agnes . R. k. vallású , kőművessegéd . Öngyilkos-
ság fejlövés által 1917. április 4-én Zentán, tettét pillanatnyi elmezavarban kö-
vette el . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 45/1917 sz . alatt. 

GERE ZsfЕos János szakaszvezet ő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 37 éves, r. К . 
vallású , földműves , felesége Barsi Erzsébet . Elhunyt 1914 . december 22-én az 
újvidéki kórházban vakbélgyulladás következtében . Eltemetve a Zentai fels ővá-
rosi temetőben . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 161/1914 sz. alatt. 

Hoavлтн  Vilmos katona . Született 1890 . január 1 -jén Zentán . R. k. vallású , felesége 
Megadja Margit . Elesett 1916 . augusztus 31-én . Holttá nyilvánítva a szabadkai 
AASZ 59/törv. sz . ítéletével 1923 . május 7 -én. Bejegyezve az egyházi halotti 
anyakönyvbe 157/1916 sz . alatt. 

HuszАк  József honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1893 . márci-
us 17-én Zentán , apja Mihály , anyja Bóbán Agnes . R. k. vallású , földműves, 
nőtlen . Hadba vonult 1914 -ben, 1915 -ben orosz fogságba esett , és onnan 1917-
ben tért haza . Elhunyt 1917. április 2 -án Zentán tüdővész következtében. Beje-
gyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 44/1917 sz . alatt . A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 180/1917 sz . alatt 1917 . április 3-án. 

ISTVAN András közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezred 3. századában . 34 éves, r. К. 
vallású , gyári munkás , felesége Mukus Ilona . Elhunyt bélgümőkór következté-
ben 1917. november 14-én Zentán. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 
129/1917 sz. alatt. 

KoL0MPAR István közlegény a m. kir . 6. honvéd gyalogezred 7. századában . 20 éves, 
anyja Kolompár Piroska , R. k. vallású , nő tlen . Elhunyt tüdővész következtében 
1918 . július 26-án a zentai kórházban . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyv-
be 88/1918 sz . alatt. 

KovAcs József közlegény a cs. és kir. 39. tüzérezredben . 34 éves , r. k. vallású, 
felesége Kosik Viktória . Elhunyt gümđkбros agyhártyagyulladás következté-
ben 1918 . május 25 -én Zentán . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 67/ 
1918 sz . alatt. 
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MAвхus János katona . Született 1876 . május 10-én Zentán , apja Mátyás , anyja Benák 
Terézia . R. k. vallású , földműves , felesége Rózsa Rozália (házasságköt . 1903. jan. 
27. Zenta). Hadba vonult 1914-ben , elesett az orosz harctéren , Proskov hely-
ségnél 1918 . július 264n. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 514/törv. sz. ítéle-
tével 1924 . május 19 -én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 206/1918 
sz. alatt. 

MOLNÁR CsiKls Pál rokkant . 26 éves , apja János , anyja Rácz Erzsébet . R. k. vallású, 
nő tlen . Öngyilkosság kötél álta11917 . augusztus 27-én Zentán , tettét elmezavar-
ban követte el. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 105/1917 sz . alatt. 

NAGYМÉLYкrnI Antal népfelkelő  a m. kir. 6. népfelkelő  gyalogezredben. 38 éves, r. k. 
vallású , földműves , felesége Miskei Erzsébet . Elhunyt Vinkovciban 1915. feb-
ruár 28 -án, a holttestet hazaszállították. Bejegyezve az egyházi halotti anya-
könyvbe 44/ 1915 sz . alatt. 

RnrrnvJdzsefkatona. Született 1882. augusztus 3-án Moholon. R. k. vallású, föld-
műves , felesége Gyenis Verona . Orosz fogságban agyonl őtték 1918 . január 12-
én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 577 /törv. ítéletéve11924 . szeptember 1-
jén. Bejegyezve az egyházi anyakönyvbe 205/1918 sz . alatt. 

RaNKO Vince közlegény a es. és kir . 86. gyalogezredben . 23 éves , apja Ferenc, 
anyja Kis Gulyás Rozália . R. k. vallású , nőtlen . Elhunyt a szabadkai katonai kór-
házban 1916 . február 27 -én, a holttestet hazaszállították , és a zentai felsővárosi 
temetőben temették el. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 25/1916 sz. 
alatt. 

•769. Szлвб  BENKE Menyhért közlegény a cs. és kir 86 . gyalogezredben . 30 éves, r. k. 
vallású , napszámos , felesége Király Erzsébet . 1916. augusztus 24-én Zentán, 
zavart elmével kötél általi öngyilkosságot követett el. Bejegyezve az egyházi 
halotti anyakönyvbe 102/1916 sz . alatt. 

Szлккл  Ignác közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezred 3. zászlбaljában . Született 
1884 . július 29 -én Zentán , r. k. vallású , földműves , felesége Gyetvai Ágnes. 
Elhunyt az olasz harctéren a Monte Assalone mellett szerzett sebesülés követ-
keztében 1918 . június 184n. Holttá nyilvánítva a kalocsai ÉF 144 /törv. sz  ítéli 
tével 1922 . február 11 -én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 203/1918 
sz. alatt. 

SZOLCÁR Vince őrvezető  a cs. és kir . 86. gyalogezred 1. századában . 22 éves, apja 
István , anyja Kovács Franciska . R. k, vallású , nőtlen . Elhunyt szúrt sebtől eredő  
tüdővérzés következtében 1918 . május 21 -én Zentán . Bejegyezve az egyházi 
halotti anyakönyvbe 65/1918 sz, alatt. 

TRIPOLSzкY János közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben.19 éves, apja Péter, 
anyja Győri Viktória . R. k. vallású , nőtlen . Elhunyt 1914 . november 27-én, a halál 
oka elvérzés . Eltemetve Zentán . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 
150/1914 sz, alatt. 
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773. VARGA András katona. R. k. vallású, földműves, felesége Huszák Etelka. Elhunyt 
orosz fogságban 1918. december 31-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 
373/törv. sz . ítéletéve11927. augusztus  2n.  Bejegyezve az egyházi halotti anya-
könyvbe 207/1918 sz. alatt. 

A. 5. A ZENTAI SZT. TERÉZ R. K. PLÉBÁNIA HALOTTI ANYAKÖNYVÉBE 
BFЈEGYLETI', ILLETVE IRATAIBAN FELLELT H ŐSI HALOTTAK 

774. FлzЕклs János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. július 
21-én Zentán, apja Pál, anyja Fényszárusi Erzsébet. R. k. vallású, felesége Nagy 
Terézia (házasságkő t. 1903. febr. 3. a Zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánián). 
Elesett az orosz harctéren 1916. augusztus 2-án. Holttá nyilvánítva a kalocsai ÉF 
351/törv. sz . ítéletéve11923. március 13-án. 

775. GYÖiгr János katona. Született 1886. február 6-án Zentán, apja János, anyja Belák 
Rozália. R. k. vallású, iparos, felesége Újfalusi Teréz (házasságk őt. 1912. aug. 27. 
Tiszaszentmiklós). Elhunyt tüdőgyulladásban 1918. szeptember 5-én Zentán. 
Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 77/1918 sz. alatt. 

776. Nováк  István katona. Született 1887. december 24-én Zentán, apja Mihály, anyja 
Fodor Viktória. R. k. vallású, felesége Farkas Mária (házasságk őt. 1911. nov. 7. 
Zenta). Elesett Galíciában fejlövés következtében 1915. május 20 4n. Holttá 
nyilvánítva a bácskai AASZ 164/törv. sz . ítéletével 1926. március 164n. 

A. 6. A FELSŐHEGYI SZT. JÓZSEF R. K. PLÉBÁNIA HALOTTI ANYAKÖNYVÉBE 
BEJEGYZETT HŐSI HALOTTAK 

777. FLEIsZ János katona. R. k. vallású, földműves, felsőhegyi lakos, felesége Gergely 
Terézia. Elesett a harctéren haslövés következtében, a haláleset helye és id ő -
pontja ismeretlen. Holttá nyilvánítva a kalocsai ÉF 320/törv. sz . ítéletéve11920. 
május 19-én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 51/1920 sz. alatt. 

778. NAGYABONYI Károly katona. 34 éves. R. k. vallású, napszámos, fels őhegyi lakos, 
felesége Fűr Viktória. Elhunyt hastuberkulózis következtében 1918. október 
12-én Felsőhegyen. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 30/1918 sz, alatt. 

779. NAGY Korлsz György katona. R. k. vallású, földműves, felsőhegyi lakos. Elhunyt 
tífusz következtében a szerb harctéren, a haláleset id őpontja ismeretlen. Holt-
tá nyilvánítva a kalocsai ÉF 143/törv. sz, ítéletével 1922 Јebruár 11-én. 

A. 7. A TORNYOSI MAGYAROK NAGYASSZONYA R. K PLÉBÁNIA HALOTTI 
ANYAKÖNYVÉBE BEJEGYZETT HŐSI HALOTTAK 

780. BнNovics István hadimunkás. 25 éves, szabadkai születés ű , anyja Benovics Teréz. 
R. k. vallású, kevi lakos. Két évig dolgozott a csepeli tölténygyárban. Elhunyt 
tüdővész következtében idehaza, 1917. március 23-án. Bejegyezve az egyházi 
halotti anyakönyvbe 19/1917 sz. alatt. 
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BuRANY Péter közlegény a cs. és kir. 86. gzalogezredben. Született 1888. október 
12-én Zentán , apja József , anyja Bűn Viktória . R. k. vallású , tornyosi lakos, fele-
sége Matuska Mária (házasságköt . 1912 . szept . 24. Tornyos). Eltűnt az orosz 
harctéren 1915 . április 15 -én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 253 /törv. sz . 
ítéletével 1923 . nov. 264n. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 30a/1915 
sz. alatt. 

CsABA! Pál közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezred 5. századában . 32 éves. R. k. 
vallású , tornyos! lakos , felesége Boros Julianna . Elhunyt tüdővész következté-
ben 1916 . december 5-én idehaza . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 
75/1916 sz . alatt. 

DöME Balázs közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 28 éves . R. k. vallású, 
tornyos! lakos , felesége Matuska Franciska . Elhunyt szerb fogságban 1915-ben. 
Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 347/törv sz . ítéletével 1924 . márc. 3-án. 
Bejegyezve az egyház ! halotti anyakönyvbe 118/1915 sz . alatt. 

FÁBRIK János népfelkelő  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 52 éves . R. k. vallású, 
földműves , tornyos! lakos , felesége Szabó Borbála . Ezredétől 1917 . július 16-án 
elbocsátották . A katonaszökevények után kutató pesti katonák tévedésb ő l csa-
ládja szeme láttára 1918 . november 9-én leszúrták . Bejegyezve az egyház ! halot-
ti anyakönyvbe 81/1918 sz . alatt. 

GEBE Dénes Géza közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1899. 
április 7 -én Tornyoson , Zentán keresztelték , apja Miklós , anyja Katona Julian-
na. R. k . vallású , nőtlen . Ukrajnából tért haza . Elhunyt tífusz következtében 
Tornyoson 1918 . december 24-én . Bejegyezve az egyház ! halotti anyakönyvbe 
110/1918 sz . alatt. 

HUSzÁK Mátyásrokkant. Született 1888 . február 20 -án Zentán , apja Mátyás, anyja 
Juhász Rozália . R. k. vallású , tornyos! lakos , felesége Kles Erzsébet . A harctéren 
szemlövés következtében megvakult . Elhunyt Tornyoson tüdővész következ-
tében 1919 . október 5 -én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 54/1919 
sz, alatt. 

KOLETÁR Imre honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 37 éves . R. k. vallású, 
felesége Lengyel Margit . Elhunyt 1916 . december 4-én idehaza vízkór követ-
keztében . Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 74/1916 sz. alatt. 

K6мúvas Béla népfelkelő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves . R. k. vallású, 
borbély, felesége Vinkovics Rozália . 1915 . februárjában vonult be , 4 évig volt 
fogságban . Elhunyt tüdőgyulladás következtében 1919 . március 26 -án Tornyo-
son. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 23/1919 sz . alatt. 

LAszL6 Ferenc hadimunkás . 49 éves . R. k. vallású , key! illetőségű , felesége Toldi 
Franciska . Elhunyt gyomorrák következtében idehaza 1916 . október 21 -én. Be-
jegyezve az egyház! halotti anyakönyvbe 67/1916 sz . alatt. 
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MnJou Antal közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben . Született 1889 . június 10-
én, apja Antal, anyja Lak Julianna. R. k. vallású, tornyosi lakos, felesége Csikós 
Margit (házasságköt. 1915. aug. 7.). Az 1914-es els ő  szerbiai bevonuláskor jár-
őrszolgálatban a lovát kil őtték alóla, a harcban megsebesült, idehaza hunyt el 
1916. március 25-én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 23/1916 sz. 
alatt. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 169/1916 sz. alatt. 

Ősz Sznвб  Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, kevi születé-
sű , apja Pál, anyja Benedek Erzsébet. R. k. vallású, n őtlen. Az olasz fronton 
megbetegedett. Budapesten feküdt kórházban. Elhunyt tüd ővész következté 
ben idehaza 1918. november 12-én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 
86/1918 sz. alatt. 

Rбzsл  Mihály népfelkelő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 40 éves. R. k. vallá-
sú, napszámos, tornyosi lakos, felesége Bilicki Mária.1915. januárjában vonult 
be Szabadkára, Baján kórházi ápoló volt. Elhunyt tüd ővész következtében ide-
haza 1917. május 22-én. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 33/1917 sz. 
alatt. 

Sznвб  Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 1. századának 4. szakaszában. 
28 éves, r. k. vallású, kevi lakos, felesége Sarnyai Erzsébet. Négy ütközetben 
vett részt Galicíában, betegség miatt szabadságolták. Elhunyt h űlés (?) követ-
keztében 1915. február 4-én Tornyoson. Bejegyezve az egyházi halotti anya-
könyvbe 10/1915 sz. alatt. 

Tniu Károly trénkocsis a cs. és kir. 86. gzalogezrednél. 48 éves, zentai születés ű . 
R. k. vallású, tornyosi lakos, felesége Domonkos Rozália. Elhunyt tüd ővész kö-
vetkeztében 1917. június 15-én Tornyoson. Bejegyezve az egyházi halotti anya-
könyvbe 37/1917 sz. alatt. 

TUіАrv Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves. R. k. vallású, 
tornyosi lakos, felesége Dudás Ilona. Hadba vonult 1914-ben, megrokkant. El-
hunyt tüdővész következtében Tornyoson 1919. április 14-én. Bejegyezve az 
egyházi halotti anyakönyvbe 25/1919 sz. alatt. 

A. 8. A BUDAPESTI HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IRATAIBAN FELLELT HŐSI 
HALOTTAK 

MOLNÁR Vince honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. Elesett 1916 
szeptemberében az orosz harctéren. 

PATYELKO Sándor őrvezető  a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. Született 
1895-ben, zentai illetőségű . Elesett 1917. április 8. és május 3. között, lövész-
árokásás közben, ellenséges gránáttól eltalálva az orosz harctéren. 

PEKLA Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896-ban. 
Elesett 1916 szeptemberében az orosz harctéren. 
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A.  9. EGYÉB FORRASOKBAN -KÖZJEGYZŐI, BIRÓSÁGI IRATOKBAN, 
ÚJSÁGOKBAN- FELLELTHŐSI HALOTTAK 

799. ÁRAM Mihály szakaszvezet ő  a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. zászlóaljában. 34 éves, 
született 1884-ben. R. k. vallású, n ő tlen. Elhunyt 1918. február 12-én a perginei 
(Dél-Tirol) 2. sz. mozgókórházban harctéren szerzett betegség következté-
ben. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.  2713/1918  sz. ügyiratával. 

Jelentés BlinkаJózsef (804.) haláláról (TLZ F. 020.49) 
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Bnl.nroN József őrvezető  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 27 éves , apja András, 
anyja Klimó Piroska . R. k. vallású , nőtlen . Harctéren szerzett betegség - malá 
ria következtében elhunyt Zentán 1918 , május 1-jén. Bejegyezve a zentai Jézus 
Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 56/1918 sz. alatt . A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB  Pk. 1506/1918  sz. ügyiratával. 

BERTA Ferenc közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1883 . október 
5-én Zentán , apja Mihály, anyja Balogh Erzsébet . R. k. vallású , földműves, fe-
lesége Bilicki Erzsébet (házasságköt . 1909 . nov. 16 . a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. 
plébánián). Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt Zentán 1917. 
május 30 -án. Bejegyezve a zentai Szt . Teréz r . k. plébánia halotti anyakönyvébe 
45/1917 sz . alatt . A halálesetet regisztrálta a zentai JB  Pk. 1874/1917  sz . ügyiratá-
val. 

BERTA János tizedes a cs. és kir . 86. gyalogezred 3. zászlóaljában . Született 1883. 
augusztus 21-én Zentán , apja Pál , anyja Gyöгe Éva. R . k. vallású , földműves, 
felesége Burány Rozália . Betegség következtében elhunyt a szabadkai katonai 
tartalékkórházban 1917. június 8 -án. A holttestet hazaszállították . Bejegyezve a 
zentai Jézus Szt. Szíve r. К . plébánia halotti anyakönyvébe 76/1917 sz . alatt. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2176/1917 sz. ügyiratával. Bejegyezve a 
szabadkai AH halotti anyakönyvébe 1647/ 1928 sz . alatt. . 

BILICZKI Mátyás népfelkelő  a m. kir. 19. népfelkelő  gyalogezredben . 46 éves, szüle-
tett 1872 -ben Zentán . R. k. vallású , földműves , felesége Fajka Teréz . Elesett 
1917. szeptember 22-én ismeretlen helyen . A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 1819/1918 sz . ügyiratával. 

BLINкА  József katona. 46 éves , született Csantavéren . R. k. vallású , napszámos, 
tornyosi lakos , felesége Hanák Gizella . Elhunyt tífusz következtében a brassói 
cs. és kir . fertőzőkórházban 1917. december 4-én. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk.  348/ 1918  sz . ügyiratával. 

BORDЈо  кK , Arkadije tizedes a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1877. 
március 6-án Zentán , apja Sava , anyja Natalija . G. kel. vallású , földműves , felesé-
ge Zorica Topsi ć . Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt Zentán 
1917. május 24n. A hálálešetet regisztrálta a zentai JB  Pk. 1665/  1917 sz . ügyiratá-
val. 

Bogos Orbán katona. Elesett - Összetartás 1918 . ápr. 26-a. 

Dlмov►cs József közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 29 éves , anyja Mária. R. 
k. vallású , napszámos . Elhunyt a budapesti cs. és kir. 16. sz . helyő rségi kórház-
ban hastífusz következtében 1917. november 24-én . A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB  Pk. 1740/1918  sz. ügyiratával. 

DoMoNKos Tamás népfelkel ő  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben . 31 éves , ókanizsai 
születésű .  R.  k. vallású , földműves , tornyosi lakos , felesége Nagy Szelevényi 
Rozália . Az orosz harctéren , Halics helységnél hősi halált halt gránáttalálat kö-
vetkeztében 1916 . január 11 . és 31 . között . Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 
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90/törv. sz . ítéletéve11923. június 4-én. Bejegyezve a tornyosi Magyarok Nagy-
asszonya r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 10a/1916 sz. alatt. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 2010/1917 sz. ügyiratával. 

ERDtLn Ferenc közlegény a m. kir. 6. honvéd huszárezredben. 36 éves, horgosi 
sziiletésű . R. k. vallású, földműves, tornyosi lakos, felesége Hatala Verona. 1917. 
júliusában orosz fogságba esett, 1918. áprilisában tért haza. Elhunyt spanyol-
ná:hában (náthaláz) 1918. november 5-én Zentán. Bejegyezve a tornyosi Ma-
gyarok Nagyasszonya r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 75/1918 sz. alatt. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 4326/1918 sz. ügyiratával. 

GFRЕ  János népfelkelő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Mihály, 
anyja Dame Borbála. R. k. vallású, zentai lakos, felesége Gulyás Viktória. El-
hunyt a rózsahegyi barakk kórházban 1916. május 16-án. A halálesetet regiszt-
rálta a zentai JB Pk. 1948/1917, illetve Pk. 2258/1917 sz. ügyiratával (a rózsahegyi 
136/1917 halotti akvi. kivonat, azaz a BM 124524/1916 sz. értesítésalapján). 

GÖBLĆSS Imre közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 éves. R. k. vallású, 
földműves, tornyosi lakos, felesége Vajkai Erzsébet. Az olasz harctéren küz-
dött. Előbb Pápán, majd Topolyán volt kórházban. Harctéren szerzett betegség 
- tüdővész következtében elhunyt idehaza 1918, november 5-én. Bejegyezve a 
tornyosi Magyarok Nagyasszonya r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 76/ 1918 
sz. alatt. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 4329/1918 sz. ügyiratával. A 
zentai AH bejegyezete a halottak anyakönyvébe  866/1918  sz. alatt 1918. nov. l-
én. 
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Göblös Imre (811.) levele a pápai kórházból 
(TLZ F. 121, Hadirokkantak családi dossziéi 86. sz.) 

157 



Gticzii Péter póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves, r. k. vallású, 
földbirtokos , felesége Katona Mária . Elesett a szerb harctéren 1914 . november 
27-én. Haláleset felvétel sz. 263/1915. Zentai Friss Újság 1917. ápr. l-je. 

Guвік  Péter katona. 23 éves, apja Pál, anyja Tóth Bojnik Erzsébet. R. k. vallású, 
földműves, nő tlen. Elesett Churatow (Galícia) mellett 1917. július 30-án. A  ha-
lálesetetregisztrlta a zentai JB Pk. 2563/1918 sz. ügyiratával. 

GULYÁS Péter népfelkel ő  a m. kir. 131. tábori tüzérezredben. 31 éves, született 
1887-ben Zentán. R. k. vallású, bognár, felesége Urbán Piroska. Elhunyt Тц linnál 
(?) az 1110 . sz. tábori kórházban 1918 . április 3 -án. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk 3016/1918 sz. ügyiratával. 

HALÁSZ György közlegény a cs. és kir. 11. tüzérezrednél. 23 éves, r. k. vallású, 
földműves , nő tlen . 1914. október 18-án a Szmolna (Galícia) község melletti üt-
közetben golyótól találva elesett , a szmolnai temetőben temették el - tanúval 
lomás dr. Milivoje Lolin zentai királyi közjegyző  elő tt 1922-ben. 

H EVÉR István katona. Született 1889. december 7-én Zentán, apja Albert, anyja 
Biliczki Ágnes . R. k. vallású , halász , felesége Kiss Borbála . Elhunyt a budapesti 
17. sz. helyőrségi kórházban 1918. október 17-én. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 2131/1920 sz, ügyiratával. 

HOMOLYA Sándor katona. 40 éves. R. k. vallású, kézbesít ő , felesége Molnár Erzsé-
bet. Elhunyt harctéren szerzett betegség következtében Zágrábban 1916. janu-
ár 21-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2772/1918 sz. ügyiratával. 

Hoavлті  Illés honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 éves. R. k. vallású, 
napszámos , nő tlen , zentai lakos . 1914. december 14-én szerb fogságba esett, 
1915 novemberéig a niši (Szerbia) hadifogolytáborban volt. A tábor kiürítése 
után az Albániába való menekülés alatt az út fáradalmaitól teljesen kimerült és 
legyengült , a Durazzó és Valona városok között elterül đ  mocsarakba fulladt. 
Tanúvallomás dr. Milivoje Lolin zentai királyi közjegyző  előtt 1922-ben. A halál-
esetetregisztrálta a zentai JB Gn.  627/1919  sz. iratával. 

HoRvATH István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves, apja Tamás, 
anyja Juhász Rozália . R. k. vallású , cipész , nő tlen . Elhunyt a budapesti 4. sz. 
tartalékkórházban 1919 . január 7 -én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Gn. 
627/1919 sz. ügyiratával. 

Huі'vмл  György II. osztályú csendőr őrmester, Tornyos-pusztai őrsparancsnok. 
39 éves , született Csokonyán . R. k. vallású , felesége Freilich Ilona . 1918. no-
vember 6 -án „egy rabló katonaszökevény által agyonlövetett ". A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 4330/1918 sz. ügyiratával. 

Hur їлnt József közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, született 
Csantavéren, apja György, anyja Rúzsa Julianna. R. k. vallású, napszámos, tornyosi 
lakos , nő tlen . 1914-ben orosz fogságba esett , 1916 . június 64n mint csererok-
kant tért haza . A harctéren és fogságban szerzett betegség - tüdđvész követ- 
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Kalmár Miklós  (824.)  halálesetének felvétele (TLZ  F. 078.38)  



keztében elhunyt Zentán 1918. április 11-én. Bejegyezve a tornyosi Magyarok 
Nagyasszonya r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 22/1918 sz. alatt. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB  Pk. 1256/  1918 sz. ügyiratával. 

HuszАк  István katona. Született 1875 . július 284n Zentán , apja Mihály, anyja 
Pintér Ilona . R. k, vallású , földműves , felesége Hagymás Mária . Harctéren szer-
zett betegség következtében elhunyt Zentán 1917. április 25 én. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB  Pk. 1453/1917  sz. ügyiratával. 

JuuAsz István tizedes a m. kit. 7. honvéd tüzérezredben. 27 éves, apja András. R. 
k. vallású, zentai lakos. A Piave (olasz harctér) menti harcokban elesett 1917. 
december 9-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3342 /1918 sz . ügyiratá-
val. 

KлrмAк  Miklós honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja János, 
anyja Eszes Viktória. R. k. vallású, földműves. Hadifáradalmak következtében 
elhunyt a nyíregyházi tartalékkórházban 1918. október 2-án. A halálesetet re-
gisztrálta a zentai JB Pk. 655 /1919 sz . ügyiratával. 

KEcsKts Márton népfelkel ő  a cs. és kit. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja József, 
anyja Lengyel Teréz. R. k. vallású, vaskeresked ő , nő tlen. Elhunyt Kassán 1916. 
június 34n. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3129 /1918 sz . ügyiratával. 

Kis András tizedes a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 29 éves , született Adán, apja 
Illés, anyja Dudás Anna . R. k. vallású , lakatos , nő tlen . Betegség következtében 
elhunyt Zentán 1917. április 3 -án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB  Pk. 1181/  
1917 sz. ,ügyiratával. 

KLuBIczn Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. május 
18-án Zentán, apja Simon, anyja Apró Margit. R. k. vallású, asztalos, felesége 
Völgyi Teréz (házasságköt.1911. júl.18. a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánián). 
Harctéren szerzett betegség - tüd ővész következtében elhunyt a szabadkai 
cs. és kit . tartalékkórházban 1917. március 28 -án. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 1215/1917 sz. ügyiratával. 

Koi .oМРáa Ferenc közlegény a cs. és kit . 313. gyalogezred III/27. menetzászlóaljá-
ban. 35 éves , r. k. vallású , napszámos, felesége Ilona . Betegség következtében 
elhunyt Marosvásárhelyen 1917. május 10-én. A halálesetet regisztrálta a zentai 
JB Pk. 2263/1917 sz. ügyiratával. 

Ko~лsz Mihály katona . Zentai lakos . Meghalt spanyolbetegségben (náthaláz) az 
albániai Lukova nevű  községben 1918 . október 27 -én. Eltemették a tábor teme 
tőjében - tanúvallomás dr. Milivoje Lolin zentai királyi közjegyz đ  elđtt 1921-
ben. 

KöRMöczi Lajos katona. 24 éves, apja Ferenc, anyja Lucz Kornélia. R. k. vallású, 
géplakatos, nő tlen. Elhunyt a budapesti 16. sz. hely đrségi kórházban 1919. au-
gusztus 24-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2172 /1920 sz . ügyiratá-
val. 
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Mікus Ferenc katona . 20 éves , apja Mihály, anyja Maróth ! Julianna . R. k. vallású, 
napszámos , felsőhegyi lakos , nőtlen . Harctéren szerzett betegség - tüdőgyul-
ladás következtében elhunyt Zentán a Vöröskeresztes kórházában 1917. már-
cius 8 -án. Bejegyezve a fels őhegyi Szt. József r. k. plébánia halotti anyakönyvé 
be 3/1917 sz . alatt . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 935/1917 sz . iratával. 

Mікus Vince századtrombitás a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1898. 
április 4-én Zentán , apja Mihály, anyja Bővlz Mária . R. k. vallású , nőtlen . Elesett 
Kolomea (Galícia) mellett 1916 . február 2 -án. A halálesetet regisztrálta a zentai 
JB Pk . 746/1917 sz . ügyiratával. 

MoGYORбssр  József katona. 40 éves, apja Lajos, felesége Pertics Rozália. R. k. vallá-
sú, malommunkás . A harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt 
Óradnán 1916 . december 4-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3185/ 
1918 sz . ügyiratával . Az óradnai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 90/1918 
sz. alatt. 

MoLNAR SZIPAN István katona: 26 éves . R. k. vallású , napszámos , felesége Mikus 
Rozália . Harctéren szerzett betegség követkztében elhunyt Zentán 1918. jún!-
us 5-én . A halálesetet regisztrálta a zentai JB 1956 / 1918 sz . ügyiratával. 

NAGY Bálint népfelkel ő  a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1872 . febru-
ár 5-én Zentán , apja Mihály, anyja Danyi Anna . Elesett -Összetartás 1917. ápr. 8-
a. 

NAGYABONYI Frigyes törzsőrmester a cs. és kir . 8. huszárezredben . 41 éves, apja 
János , anyja Bilicki Mária . R. k. vallású , vasutas , törvényesen elvált . Harctéren 
szerzett betegség következtében elhunyt Szabadkán 1917. február 12-én. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB  Pk. 1026/1917  sz . ügyiratával. 

NAGYABONYI Károly közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. janu-
ár 22-én Zentán , apja Lukács , anyja Czérna Erzsébet . R. k. vallású , felesége 
Kanász Mária . Elhunyt 1918 . október 12-én a szabadkai tartalékkórházban tüd ő-
vész következtében . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk . 116/1919 sz. ügy-
iratával. 

Ntмитн  Lajos tizedes a es. és kir . 86. gyalogezred 2. zászlóaljában . 25 éves, apja 
József, anyja Polyákovits Teréz . R. k. vallású , szabó , nőtlen . Elhunyt a szabadkai 
es. és klr . tartalékkórházban a harctéren szerzett sebesülés következtében 
1917. február 7 -én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB  Pk. 1027/1917  sz . ügyira-
tával. 

NovАк  Lukács honvéd a m. kir .  1.  honvéd gyalogezredben .  18 éves , apja Gergely, 
anyja Urbán Viktória . R. k. vallású , tornyos! lakos , nő tlen . Harctéren szerzett 
betegség következtében elhunyt a budapesti Erzsébet tartalékkórházban 1917. 
április 25 -én. A halálesetet regisztrálta a zenta! JB  Pk. 1559/1917  sz . ügyiratával. 

PAкАŠкТ , Krsto népfelkelő  a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben . 44 éves , született 
1876-ban Szanádon . G. kel. vallású , zentai lakos , kocsis, felesége Szatler Francis- 
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ka. Elesett 1915 . november 9-én roham alkalmával Okolišta (?) magaslatnál. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB  Pk. 1871/1918  sz . ügyiratával. 

PAPP Antal József katona. 44 éves. R. k. vallású, földműves, felesége Fekete 
Mária . Elesett Jezierzanka (Galícia) mellett 1917. augusztus 1-jén. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 1722/1918 sz, ügyiratával. 

Paтб  Mihálykatona. Született 1887 . szeptember 29-én Zentán , apja György, anyja 
Lengyel Veronika . R. k. vallású , napszámos , felesége Horváth Mária (házasságköt. 
1911 . máj. 30 . Zenta). Elesett 1915 . május 19-én . A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 3408/1917 sz. ügyiratával. 

PETRÁS Bálint népfelkelő  a cs. és kir . 8. huszárezredben . 19 éves , született 1899-
ben Zentán , r, k. vallású . Elhunyt hastífusz következtében Csíkszeredán 1917. 
augusztus 84n. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1685 / 1918 sz . ügyiratá 
val. 

PETROVICS Antal népfelkelő  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 24 éves , anyja Petrovics 
Rozália . R. k. vallású , földműves . Elhunyt 1915 . április 11 -én. A halálesetet re-
gisztrálta a zentai JB Pk. 3172 / 1918 sz . ügyiratával a papházi 166/1917 sz . halotti 
akvi . kivonat alapján. 

Pбsл  István katona. 30 éves, r, k. vallású , napszámos , felesége Ruzsa Anna. Harc-
téren szerzett betegség következtében elhunyt Zentán 1917. április 5-én. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB  Pk. 1241/1917  sz. ügyiratával. 

РaaszLY Aladár honvéd főhadnagy. Született 1869 . szeptember 19-én Zentán, apja 
Károly, anyja Dudás Mária . R. k. vallású , felesége Salamon Mária (házasságköt. 
1900 . máj. 16 . Zenta). Elesett Bukovinában , Crepos községben , a templom mel-
lett temették el - a halál napja ismeretlen - Összetartás 1915 . júl. 21-e. 

Pusкds Ferenc katona. Született 1881 , március 27 -én, félesége Barsi Julianna 
(házasságköt . 1906 . máj. 8 Zenta). R. k. vallású , állatorvos . Elhunyt baleset kö-
vetkeztében 1914 . augusztus 28-án - mint a tüzérséghez beosztott állatorvos 
előrenyomulás alkalmával ismeretlen módon az ágyúkerék alá került Tomasov 
(Galícia) orosz határszéli város mellett (újsághír, 1914. szeptember 30-a). A 
mozsgói AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 11/1915 sz, alatt 

RADuLov , Mladen honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1892. 
október 5 -én Zentán , apja Miloš , anyja Jelena Mijatov. G. kel. vallású , napszó 
mos. Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt Zentán 1917. július 
4-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2312 / 1917 sz . ügyiratával. 

RÁcz Dezső  népfelkelő  - beosztva a szegedi honvédkerületi fogházhoz. 40 éves, 
anyja Mária . G. kat . vallású , asztalos , nđtlen . Elhunyt 1917 . december 1-jén a 
budapesti Zita királyné honvéd hely őrségi kórházban . A halálesetet regisztrál-
ta a zentai JB Pk . 4248/ 1917 sz . ügyiratával. 
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RAcz Mátyás đrvezető  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 24 éves , apja Mátyás, anyja 
Gyenis Viktória . R. k. vallású , földműves . Elhunyt 1914. október 6 -án Kassán, 
kolera következtében . A halálesetet regisztrálta a Zentai JB Pk. 3136 /1918 sz. 
ügyiratával. 

Racsкб  József honvéd a m . kir. 6 . honvéd gyalogezredben . Apja József, anyja 
Szabó  Anna .  1916 .  július 16-án orosz fogságba esett . Elhunyt 1916 . október 8-án 
a jekaterinszlavszki ko гmányzóságban lévő  szénbányában - tanúvallomás dr. 
Milivoje Lolin zentai királyi közjegyző  elő tt 1923-ban. 

RtРАs Péter közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 23 éves , apja Péter, anyja 
Homolya Anna . R. k. vallású , nőtlen . Hadifáradalmak következtében elhunyt a 
zalaegerszegi kórházban 1916 . december 27-én . A halálesetet regisztrálta a Zentai 
JB Pk . 903/1917 sz. ügyiratával. 

853• RIGER Ferenc közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 22 éves, apja József, 
anyja Varga Etelka . R. k. vallású , földműves , nőtlen . Elesett Jezirzanka -Zborów 
(Galícia) mellett 1917. június 2-án. A halálesetet regisztrálta a Zentai JB Pk. 
3122/1918 sz . ügyiratával. 

Rбzsл  András közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben : Született 1896 . novem-
ber 24 -én Zentán, apja András , anyja Nagy Abonyi Viktória , R. k. vallású, ke-
reskedősegéd . Elhunyt a budapesti Auguszta barakkkórházban 1917. augusz-
tus 25 -én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3010 /1917 sz . ügyiratával. 

R6ZsА  Sándor honvéd a m . kir. 6 . honvéd gyalogezredben . 32 éves , született 
Gunarason , apja Gergely , anyja ibrik Rozália . R. k. vallású , zentai lakos, napszá-
mos, felesége  Gin  e Erzsébet. Harctéren szerzett betegség következtében el-
hunyt Szabadkán 1916 . július 8-án . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 26/ 
1917 sz. ügyiratával. 

$АNDOR György gépfegyveres közlegény a cs. és . kir. 86 . gyalogezred 3. zászlóalj á-
ban. Zentai lakos . Az olasz fronton teljesített szolgálatot . Selo falunál a tolmeni 
hídfő  melletti fedezékben saját szolgálati fegyverével f őbe lőtte magát. 1916. 
december végén a kozmaliczei temetőben temették el - tanúvallomás dr. 
Milivoje Lolin zentai királyi közjegyző  előtt 1921-ben. 

SАNкu Ferenc közlegény a cs. és kir. 50. gyalogezredben. 21 éves, temesvári 
születésű , apja Illés , anyja Kundl Anna . Elesett az olasz harctéren 1916. május 
25-én . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2092 /1918 sz . .ügyiratával. 

Si~клi János tartalékos hadnagy a m. kir . 7. honvéd gyalogezredben. 21 éves, 
született Keszegen , apja Pál . R. k. vallású , zentai lakos . Elesett 1917. augusztus 
34n a Mte. Grintiesul (?) magaslaton . A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
4310/1917 sz . ügyiratával. 

Sі.АvNв  , Ignjathonvéd a m.kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1886 . decem-
ber 19 -én Zentán , apja Djordje , anyja Ana Rankov. G. kel. vallású , fodrász, nőt-
len. Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt a budapesti Zita Ki- 
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rályné honvéd helyőrségi kórházban 1917. március 3 -án. A halálesetet regiszt-
rálta a zentai JB Pk. 1059/1917 sz. ügyiratával. 

Sols János honvéd a m . kir. 2 . honvéd tüzérezredben . 46 éves , apja István. R. k. 
vallású , napszámos , felesége Кбгб di Erzsébet . Elesett a harctéren 1918 . augusz-
tus 29-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk . 3194/ 1918 sz. ügyiratával. 

S PEKLA Antal katonaszökevény. 19 éves , apja János , anyja Julianna . R. k. vallášú, 
földműves , nőtlen . Bátkánál 1918 . április 23 -án a Tiszába fulladt . Eltemetve a 
zentai alsóvárosi temetőben - Összetartás 1918 . ápr. 26 -a. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 282/1918 sz. alatt 

862: SZARKA Mihály közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1891 . szeptem-
ber 5 -én Zentán , apja György, anyja Szikora Viktбnia . R. k. vallású , földműves, 
felsőhegyi lakos , nőtlen . Harctéren szerzett betegségben elhunyt a budapesti 
4. sz. cs . és kir. tartalékkórházban 1918 . október 22 -én. A halálesetet regisztrálta 
a zentai JB Pk. 2629/ 1920 sz . ügyiratával. 

Tбтн  Áron Ferenc katona . Született 1889 . augusztus 27-én Zentán , apja Mihály, 
anyja Laczkó Viktória . R. k. vallású , napszámos , felesége Velez Mária (házasságköt. 
1911 . febr. 26. Zenta). Hadba vonult 1915 januárjában , eltűnt pünkösd másnap-
ján, 1915 . május 24 -én az orosz harctéren . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
369/1922 sz . végzésével , valamint a szabadkai AASZ 109/törv. sz. ítéletéve11923. 
július 2 -án. Bejegyezve a zentai Jézus Szt. Szíve r. k. plébánia halotti anyaköny-
vébe 191/1915 sz. alatt. 

Tбтн  Gábor hadimunkás . 33 éves , apja János , anyja Kabók Anna . K k. vallású, 
zentai illetőségű  napszámos , felesége Fehér Ilona . Elhunyt Esztergomban 1918. 
január 20-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB  Pk. 1442/1918  sz. ügyiratával. 

Tбтн  János honvéd a m . kir. 30 . honvéd gyalogezredben . 22 éves , született 1896-
ban Felsőhegyen , apja Ádám , anyja Zsiga Teréz . R. k. vallású , napszámoš, nőt-
len. Elhunyt Besztercebányán 1918 . február 22-én . A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 1318/ 1918 sz . ügyiratával. 

URBAN  Sándor népfelkelő  a m. kin. 6. honvéd gyalogezredben . Született 1891-ben. 
Elesett . Összetartás ,1917. ápr. 8-a. 

VERиB István katona. Született 1892. augusztus 19 -én Csantavéren, apja Bonaven-
túra , anyja Szokola Etelka . R. k. vallású , földműves , tornyosi lakos . Hadba vo-
nult 1914 novemberében , majd eltűnt . Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4237/ 
1926 sz . végzésével , a halál megállapított ideje 1915 . április 30-a. 

VoJNIcu PuкcsАк  Ferenc közlegény a cs. és kit 86. gyalogezredben .  18éves , szüle-
tettSzabadkán, apja András, anyja Dulity Jusztina. R. k. vallású, tornyosi lakos, 
földműves , nőtlen . Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt a sza-
badkai cs . és kir . tartalékkórházban 1918 . július 27 -én. A halálesetet regisztrálta 
a zentai JB Pk. 2675/1918 sz . ügyiratával. 
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Nyilatkozat Sándor György (856.) haláláról (TLZ F. 343.20) 



VUЈк  , Milorad őrmester a cs. és kir. 26. gyalogezredben. Született 1881. augusz-
tus 5-én Zentán, apja Jovan, anyja Justina Mati ć. G. kel. vallású, adótiszt, felesé-
ge Marija Stajić . Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt Zentán 
1917. szeptember 16-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3172/1917 sz. 
ügyratával. 

Z6NnІ  János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja Gergely, 
anyja Papp Anna. R. k. vallású, keresked ősegéd, nőtlen. Elesett gránáttalálat 
következtében 1918. június 4-én, eltemették a Cismon község (Olaszország) 
melletti Beretta hegyen létesített katonai temet đben. A halálesetet regisztrálta 
a zentai JB Pk. 2546/1918 sz. ügyiratával. 

A.10. A ZENTAI SZERB PRAVOSZLÁV EGYHÁZKÖZÖSSÉG HALOTTI 
ANYAKÖNYVÉBE BЕЈEGYZ11Т  HŐSI HALOTTAK 

BABIN, Branko egészségügyi katona. Született 1894. október 6-án Zentán, apja 
Ariška, anyja Marija. G. kel. vallású, borbély, felesége Marija Turanov. Elhunyt 
1915. szeptember 30-án Budapesten. A holttestet hazahozták, és a zentai pra-
voszláv temetőben temették el. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 51/ 
1915 sz. alatt. 

Fnun, Nikolaj közlegény a cs. és kir. 64. gyalogezredben. 23 éves. G. kel. vallású, 
román nemzetiségű , nőtlen. Elhunyt a zentai Vöröskerésztes kórházban tüd ő -
vész következtében 1916. október 4-én. Eltemetve a zentai pravoszláv temet ő-
ben. Bejegyezve az egyházi halotti anyakönyvbe 37/1916 sz. alatt. 

NЈ;GRuš, Dimitrije katona. 37 éves. G. kel. vallású, román nemzetiség ű , gyári run 
kás, nőtlen. Elhunyt Zentán epilepszia következtében 1916. december 31-én. 
Eltemetve a zentai pravoszláv temet őben. Bejegyezve az egyházi halotti anya-
könyvbe 51/1916 sz. alatt. 

Pіuвgј , Pantelejmon tartalékos gyalogsági tizedes. 29 éves, felesége Ventura Regi-
na. G. kel. vallású, néranádasi illet őségű  földműves, román nemzetiségű . El-
hunyt a zentai kórházban, harctéren szerzett sebesülések következtében 1914. 
szeptember 3-án. Eltemetve a zentai pravoszláv temet őben. Bejegyezve az egy-
házi halotti anyakönyvbe 30/1914 sz. alatt. 

УuкшĆ , Sava katona. 41 éves, apja Aron, anyja Marta Mati ć . G. kel. vallású, földmű-
ves, nőtlen. Elhunyt a zentai kórházban tüd đvész következtében 1916. február 
19-én. Eltemetve a zentai pravoszláv temet đben. Bejegyezve az egyházi halotti 
anyakönyvbe 10/1916 sz. alatt. 
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Ertesítés Zónai János (870.) haláláról (TLZ F. 020.57) 



A. 11. ZSIDÓ HŐSI HALOTTAK 

BECK Márton katona. ‚Zr. vallású. 

BURG Jenő  katona. Izr. vallású. 

Fnuxns Mбr honvéd a m. kir. 3. honvéd gyalogezredben. 33 éves, izr. vallású, 
felesége Rosenfeld Ilona. Hadba vonult 1914-ben, a fronton szerzett sebesülés 
következtében 1914. november 2-án a debreceni katonai kórházban hunyt el. 

F1sciaR Lajos katona. Izr. vallású. 

GONsZ Mór közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Izr. vallású. Hadba vonult 
1915-ben, elhunyt harctéren szerzett haslövés következtében a szabadkai kór-
házban 1919-ben. 

HAuaa Lipót őrvezető  a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja Gyula, 
anyja Rósenzweig Róza. Izr. vallású, zentai születés ű  (?), fakeresked ő . Hadba 
vonult 1915-ben, az orosz fronton a drohobiczi (Galícia) ütközetben fejlövést 
kapott, a sátoraljaújhelyi katonai kórházban hunyt cl 1915. június 25-én. Elte-
metve a sátoraljaújhelyi temet őben. A halálesetet regisztrálta a zentai Járásbí 
róság Pk.  951/1917  sz. ügyiratával. 
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JELuNEK Sándor közlegény a cs. és kir. 29 gyalogezeredben. 31 éves, mokrini szüle 
tésű , apja Mбr, anyja singer Ilona. Izr. vallású, kereskedd, felesége Deák Szeré-
na. Elesett Pohorylce (Galícia) mellett fejlövés következtében 1915. július 2-án. 
Eltemetve a Zentai izraelita temet őben. 

LAzAR Lajos közlegény a cs. és kir. 5. gyalogezredben. Izr. vallású, mikolai születé-
sű . Az orosz fronton 1916 elején elesett. 

LIEBERMANN Sándor katona. Izr. vallású, adai születés ű  (?). Fegyveres őrszolgálatot 
teljesített, és a háborúban szerzett betegsége folytán 1915-ben a Graz (Auszt-
ria) melletti Grödigben hunyt el. 

MILLER  Mór közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. ‚Zr. vallású, adai születés ű , 
fakereskedő . Hadba vonult 1914-ben, a szerb és az orosz fronton teljesített 
szolgálatot. 1916-ban fejlövés következtében elesett. 

NEV Illéskatona. Izr. vallású. 

SINGвк  Pál tartalékos hadnagy a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. ‚Zr. vallású. 
Elesett a Kárpátokban 1915. április 1. és 15. között. Haláleset felvételi sz. 884/ 
1915. 

WÉBER Sándor közlegény a Cs. és kir. 86. gyalogezredben. Izr. vallású, adai szüle-
tésű . Hadba vonult 1914-ben, a gorlicei (Galícia) áttörésnél elesett. Eltemetve 
ugyanott. 

WEIsz Judakatona. ‚Zr. vallású. 

A.12. A KÖZSÉGI IRATTÁRBAN - HADIROKKANTAK DOSSZIÉI - FEI.i.EIT H ŐSI 
HALATTAK 

BIRCLIN, Branko honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. július 
3-án Zentán, apja Đuro, anyja Katica Vujin. G. kel. vallású. Elesett 1915. május 
24-én az orosz harctéren. Dossziészáma: 25. 

Bogos GYEVI István közlegény a cs. és kir. 82. gyalogezredben. Született 1881. 
október 26-án, apja Mihály, anyja Pánczél Rozália. R. k. vallású, ácsmester, fele-
sége Rothász Magdaléna (házasságköt. 1911. júl. 22. Losonc). Elhunyt a buda-
pesti (VII. ker.) hadikórházban 1915. november 7-én. A budapesti (VII. ker.) 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 676/1926 sz. alatt. Dossziészáma: 361. 

CSÉPE Szilveszter közlegény -egészségügyi katona a cs. és kir. 86. gyalogezred-
ben. Született 1885. november 19-én Zentán, apja János, anyja Tóth Anna. R. k. 
vallású. Eltűnt az orosz harctéren, Mogilán 1917. július 1-jén. Dossziészáma: 43. 

DEAK János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893-ban 
Zentán, apja Ferenc, anyja Tóth Viktória. R. k. vallású, n őtlen. Hadba vonult 
1915-ben, elesett az olasz harctéren. Dossziészáma: LVI/51. 
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Gлaлвл  Mihály közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1887. szep-
tember 24-én Szanádon , apja Károly , anyja Bodor Margit . R. k. vallású , napszá-
mos, Zentai lakos . Felesége Berta Piroska (házasságkőt . 1912 . nov. 6 . Zenta). 
Hadba vonult 1914-ben. Elesett az orosz harctéren 1916. július 4-én. A szanádi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 50/1917 sz . alatt . Dossziészáma: 89. 

Goмвos Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. szep-
tember 20-án Zentán, apja János, anyja Bilicki Agota. R. k. vallású, földm űves. 
1915-ben orosz fogságba esett , majd eltűnt . Dossziészáma: 100. 

GULYAs Farkas közlegény a es. és kir . 86. gyalogezred 16. századában . Született 
1879. október 22 -én Zentán , apja István , anyja Bilicki Rozália . R. k. vallású, 
földműves , felesége Huszár Mária . Elhunyt harctéren szerzett sebesülés kö-
vetkeztében 1917. szeptember 16-án Zentán. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 490/1917 sz. alatt. Dossziészáma: 83. 

Kлх  мАa Péter közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1895. június 20-
án Zentán , apja Vince , anyja Szép Anna . R. k. vallású , malommunkás. Hadba 
vonult 1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1918 júniusában. Dossziészáma: 141. 

KOЕМANYOS János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1873. decem-
ber 6-án Szajánban, apja Boldizsár, anyja Kobrehel Terézia. R. k. vallású, zentai 
lakos , felesége Kalmár Mária (házasságkőt. 1897. máj. 4. Zenta). Hadba vonult 
1914-ben , eltűnt az orosz harctéren 1915 -ben. Dossziészáma: 160. 

K6Rösi István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1893 . decem-
ber 4-én Felsőhegyen, anyja K őrösi Ilona. R. k. vallású, földm űves. Eltűnt az 
orosz harctéren 1915-ben. Dossziészáma: 140. 

Kúrt János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1873. augusztus 
28-án Zentán, apja Józšef, anyja Fazekas Katalin. R. k. vallású, napszámos, fele 
sége Annus Mária (házasságkőt . 1900 . máj. 22 . Zenta). Háborúban szerzett 
betegség következtében elhunyt Zentán 1918. november 24-én. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 933/1918 sz. alatt. Dossziészáma: 376. 

MАG6 Lajos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. július 7-én 
Zentán , apja Lukács , anyja Fodor Terézia . R. k. vallású , napszámos , felesége 
Polyák Terézia (házasságköt.1908. jan.11. Zenta). Hadbavonult 1914-ben. 1914 
novemberében az orosz harctéren Stari Sambor környékén súlyosan megsebe-
sült és elhunyt. Dossziészáma: 350. 

902 ,  PALРI András közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. október 1-
jénSzabadkán , apja István , anyja Molnár Mária. R. k. vallású, napszámos , felesé-
ge Tóth Mária (házasságkőt . 1904 . dec. 14 . Zenta). Elesett az olasz harctéren 
1915. október 27-én. Dossziészám: 461. 

903. PАr6es János honvéd a m. kir. 6. népfelkel ő  gyalogezredben. Született 1880. már-
cius 2 -án Zentán , apja Péter , anyja Tári Mária . R. k. vallású , munkás , felesége 
Bál6 Rozália (házasságköt . 1900 . jún. 12 . Zenta). Elhunyt háborúban szerzett 
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betegség - tüdővész következtében 1918 . október 9-én Zentán . A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 669/1918 sz . alatt . Dossziészáma: 249. 

Poк  István katona. Született 1875 . december 24-én Zentán , apja János, anyja 
Kovács Éva . R. k. vallású , földműves , felesége Rácz Szabó Terézia (házasságköt. 
1900 . okt. 22 . Zenta). Elhunyt háborúban szerzett betegség következtében 
Zentán 1918 . november 25-én . Dossziészáma: 390. 

PiuкіDANOVтcsJános közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1878. május 
5-én Zentán , anyja Prikidánovics Margit . R. k. vallású , napszámos , felesége 
Gubik Rozália (házasságköt . 1902 . jún. 14 . Zenta). Hadba vonult 1914-ben. A 
harctéren megbetegedett , elhunyt tüdővész következtében 1918 . január 16-án 
Zentán . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1918 sz . alatt. 
Dossziészáma: 236. 

SnaTYANszKI Nándor népfelkel ő  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1896. 
szeptember 9-én Zentán , apja Ferenc , anyja Orovecz Rozália . R. k. vallású, 
géplakatossegéd . Hadba vonult 1916 -ban. Elhunyt a szabadkai hadikórházban 
1917. január 21 -én harctéren szerzett betegség következtében . A szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 972/1918 sz, alatt . Dossziészáma: 292. 

SOTT Lukács honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . Született 1896 . október 
12-én Zentán , apja Urbán , anyja Patócs Anna . R. k. vallású , asztalos. Hadba 
vonult 1915 -ben. 1916 . december 11-én Kirlibaba (orosz harctér ) mellett fejlö-
vés következtében elesett . Dossziészáma: 291. 

SzлхАCS Sándor katona . Született 1898 -ban Tataházán , apja Sándor , anyja Kurityák 
Magdolna . Hadba vonult 1916 -ban, eltűnt aromán harctéren . Dossziészáma: 
261. 

Tбтн  Mihály közlegény a es. és kir. 4. utászzászlóaljban. Született 1886. szeptem-
ber 13 -án Zentán , apja Antal , anyja Ősz Szabó Luca . R. k. vallású , ácsmester, 
felesége Tóth Kurta Etelka (házasságköt . 1910 . okt.  11 .  Zenta). Elhunyt háború 
ba 	érzett betegség következtében Zentán 1918 . október 24 -én. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 800/1918 sz . alatt . Dossziészáma: 357. 

URBAN János közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1877 . január 24-
én Zentán , apja János , anyja Danyi Julianna . R. k. vallású , felesége Márkus 
Borbála (házasságköt . 1902. nov. 25. Zenta). Megsebesült 1915 -ben a szerb harc-
téren , elhunyt 1917. március 1 -jén Zentán . Dossziészáma: 399. 

VAxл  м  Balázs katona. Felesége Kiss Erzsébet . Elesett a harctéren 1915 -ben. Dosszié-
száma: 327. 

ZONAI Vince tüzér a m. kir. 74/2. honvéd nehéztarack ütegnél . Született 1898. 
január 4-én Zentán , apja István , anyja Kis Bicskei Rozália . R. k. vallású , földmű-
ves. Utoljára 1918 februárjában jelentkezett Aradról , eltűnt a háborúban . Dosszié-
száma: 339. 
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A. 13. ZENl"A RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROS HALÁLESET-FELVEVŐ  ÉS 
-LELTÁROZÓ KÖZEGÉNEK IRATAIBAN FELLELT HŐSIHALÓTTAK 

BALINT Lukács tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, r. k. vallású, 
napszámos, felesége Horváth Franciska. Elesett 1914. november 27-én. H alál-
eset-felvétel sz. 517/1915. 

B ц .гNт  Pál népfelkelő  a m. kir. 19. népfelkelő  gyalogezredben. 27 éves, apja Ist-
ván, anyja Lövei Viktória. R. k. vallású, k őműves, nőtlen. Elesett a Piave jobb 
partján (olasz hadszíntér) 1918 . június 22-én. Haláleset -felvétel sz. 39/1919. 

BALOGH József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves, apja Antal, 
anyja Pбsa Rozália . R. k. vallású , napszámos , nőtlen . Elhunyt kolerában az újvi-
déki közkórházban 1915. január 1-jén. Haláleset-felvétel sz. 513/1915. 

BAвdт  István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja István, anyja 
Döme Viktória. R. k. vallású, napszámos, felesége Tari Etel. Elesett 1914. decem-
ber 20-án. Haláleset-felvétel sz. 516/1915. 

ВАтк I Orbán közlegény a m. kir. 7. honvéd tüzérezredben. 23 éves, apja István, 
anyja Juhász Erzsébet . R. k. vallású , nőtlen . Harctéren szerzett betegség követ-
keztében elhunyt Kassán 1915. április 15-én.Haláleset-felvétel sz. 346/1915. 

918 ,  BERÉNYI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, r. k. vallású, 
tűzoltó, felesége Kis Pál Rozália. Harctéri sebesülés következtében elhunyt a 
nagykárolyi közkórházban 1914, szeptember 20-án.Haláleset-felvétel sz. 641/ 
1914. 

Bіuczкi Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Lajos, anyja 
Varga Verona. R. k. vallású, n ő tlen. Harctéri sebesülés következtében elhunyt 
Zentán 1916. május 1-jén. Haláleset-felvétel sz. 257/1916. 

Bi.іczкі  Péter póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja Péter, 
anyja Bozsóki Borbála . R. k. vallású , földműves . Elhunyt a kassai helyőrségi 
kórházban 1914. november 23-án. A kassai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 943/1915 sz. alatt. Haláleset-felvétel sz. 512/1915. 

BíRI Sándor közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 31 éves, apja Ferenc. 
R. k. vallású , napszámos , felesége Panerich Anna . Elhunyt a rózsahegyi barakk-
kórházban tüd ővész következtében 1916. május 30-án. A rózsahegyi AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 342/1916 sz. alatt. Haláleset-felvétel sz. 677/ 
1916. 

BoDoR Kelemen népfelkel ő  a m. kir. 6. népfelkelő  gyalogezredben. 39 éves, apja 
Péter, anyja Deák Agnes. R. k. vallású , felesége Major Etel. Elhunyt 1915 . január 
18-án Zentán . Haláleset-felvétel sz . 50/1915. 

BoRвtLYÁdám honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja Ferenc, 
anyja Tóth Hord Teréz. R. k. vallású, cipész, nő tlen. Elhunyt a máramarosszigeti 
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m. kir . 5. sz. tartalékkórházban 1916 . október 5 -én. Haláleset-felvétel sz. 602/ 
1916. 

Bogos GYEVI István katona . 48 éves , r. k. vallású , földműves , felesége Újvári Piros-
ka. Elhunyt orosz hadifogságban 1916 . június 16-án.Haláleset -felvétel sz. 752/ 
1921. 

Bu нΡо 'Y József közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 28 éves , r. k. vallású, 
napszámos , felesége Soós Verona . Elesett 1915 . február 28 -án. Haláleset-felvé-
tel sz . 521/1915. 

ВüN Vince honvéd a m . kir. 3 . honvéd gyalogezredben . Apja János . Elesett 1916. 
május 14-én San Michelán (olaszfront). Haláleset-felvétel sz . 333/1916. 

Cznкб  József közlegény a cs. és kir . 4. árkászzászlóaljban . 30 éves , apja Elek, anyja 
Kőrösi Anna . R. k. vallású , napszámos , nőtlen . Háborúban szerzett betegség- 

Zónai Vince (912.) kereszttel megjelölve 
(TTLZ F . 121, Hadirokkantak családi dossziéi 339. sz.) 
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ben elhunyt Homonnán 1914. szeptember 29-én. Haláleset-felvétel sz. 522/ 
1915. 

CsАВАІ  Mihály honvéd . 33 éves , r. k. vallású , kovácsmester , felesége Csabai Ilona. 
Elhunyt a máramarosszigeti közkórházban 1918 . november 26-án . Haláleset-
felvétel sz. 505/1920. 

CSERNAK Pál közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 36 éves, anyja Csernák 
Rozália . R. k. vallású , napszámos , nő tlen . Harctéren szerzett betegség követ-
keztében elhunyt Zentán  1916. március 13-án. Haláleset-felvétel sz.  178/1916.  

Csiкбs József trénkatona a cs. és kir. 4. vonategységnél . 47 éves, r. k. vallású. 
Elhunyt a budapesti 16. sz. hely őrségi kórházban 1917. március 15-én. Halál 
eset-felvétel sz. 184/1917. 

DÉvIту  János közlegény a cs. és kir. 8. huszárezrdben. 25 éves, r. k. vallású, föld 
műves, kevi lakos, n ő tlen. Elhunyt influenzában Szabadkán 1918. október 22-
én. Haláleset-felvétel sz. 38/1919. 

Fúa Mihály népfelkelő  a m, kir. 6. népfelkel ő  gyalogezredben. 36 éves, r. k. 
vallású , földműves , felesége Kaszab Ilona. Elesett Szerbiában 1914. október 29-
én.Haláleset -felvétel sz .  508/1915.  

GÁBOR Péter trénkocsis . 32 éves , apja István , anyja Kocsis Katalin.  R.  k. vallású, 
nőtlen. Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt Zentán 1916. júli-
us 4-én.Haláleset-felvétel sz. 399/1916. 

GEBE Ignác közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves, r. k. vallású, 
pincér , felesége Szalai Eva. Háborúban szerzett betegségben elhunyt Szabad-
kán 1915 . július 9 -én. Haláleset-felvétel sz . 527/1915. 

Goмвos Antal népfelkelő  a m. kir. 6. népfelkelđ  gyalogezredben. 39 éves, apja 
István, anyja Rózsa Anna. R. k. vallású, felesége Nagy Abonyi Verona. Elhunyt a 
budapesti Bethesda kisegít ő  hadikórházban 1915. március 4-én hurutos tüd ő-
gyulladás következtében. Haláleset-felvétel sz. 274/1915. 

Goмвos Dezső  honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja István, 
anyja Molnár Rozália . R. k. vallású , lakatos , nđtlen . Harctéren szerzett beteg 
ségben elhunyt Zentán 1915. szeptember 30-án. Haláleset-felvétel sz.  849/1915.  

GORDÁN Sándor közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 éves, r. k. vallású, 
felesége Zsiga Etel. Elhunyt az indiai katonai kórházban 1918 . november 18-án. 
Haláleset-felvétel sz.  494/1919.  

Göczö Gergely póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, 
csantavéri születés ű . R. k. vallású . Elesett Grodek (Galícia) mellett 1914. szep-
tember 14 -én.Haláleset -felvétel sz . 429/1915. 
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HEGYI Antal közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 31 éves , r. k. vallású, 
földműves , tornyosi lakos , felesége Kecskés Mária . Harctéren szerzett beteg-
ség következtében elhunyt a budapesti 16. sz . helyőrségi kórházban 1918. októ-
ber 22 -én.Haláleset -felvétel sz . 906/1918. 

HEIsZLER GYURGYEVANSZKY Ferenc tartalékos hadapród a m. kir . 1. honvéd gyalogezred-
ben. Született 1893 . augusztus 27-én Zentán , apja Ferenc , anyja Heidlhoffer 
Etelka . R. k. vallású , gyógyszerész . Elesett 1915 . május 18-án. Haláleset-felvétel 
sz.  144/1917.  

H ORVATl Mihály honvéd a m . kir. 6 . honvéd gyalogezredben . 44 éves , r. k. vallású, 
napszámos , felesége Bicskei Viktória. Elhunyt Zentán 1916 . november 2-án. 
Haláleset -felvétel sz . 630/1916. 

HORVATH Boldizsár közlegény a 3. sz. vasúti őrezredben. 29 éves, csantavári szüle-
tésű , apja Boldizsár , anyja Tallós Rozália . R. k. vallású , kereskédő . Elhunyt a 
budapesti 17. sz . helyőrségi kórházban 1919 . augusztus 25-én . Haláleset-felvé-
tel sz . 266/1922. 

HuszAк  Illés katona. 37 éves , apja Orbán . R. k.vallású , földműves , felesége Juhász 
Erzsébet . Elhunyt a budapesti Mária Valéria kórházban 1916 . február 6 -án. Ha-
láleset -felvétel sz. 122/1916. 

HuszАк  József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja Mihály, 
anyja Bóbány Ágota . R. k. vallású . Harctéren szerzett betegség következtében 
elhunyt Zentán 1917. április 24n. Haláleset-felvétel sz . 211/1917. 

HUSZAк  Mihály népfelkelő  a m. kir. 6 ,  népfelkelđ  gyalogezredben. 41 éves, r. k. 
vallású , földműves , felesége Nagy Teréz . Elesett a harctéren 1915 . október 8. és 
10. között . Haláleset -felvétel sz . 386/1916. 

JANrusKO András népfelkel ő  a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 27 éves , r. k. vallású, 
napszámos , felesége Kőrösi Terézia . Elhunyt a szabadkai cs. és kir . tartalékkór-
házban 1915 . február 11 -én tüdőgyulladás következtében . Haláleset-felvétel sz. 
532/1915. 

KлNÁSZ Lajos katona . 24 éves , anyja Nagy Palócz Rozália . R. k. vallású , napszámos. 
Elesett az olasz harctéren 1918 . augusztus 15-én . Haláleset-felvétel sz. 748/1921. 

Knzlrсz гΡ János közlegény a cs. és kir . 46. gyalogezredben . 32 éves , apja Imre, anyja 
Rudics Teréz . R. k. vallású , földműves , felesége Milka Dumitrov. Elesett az olasz 
harctéren 1916. április 11 -én. Haláleset -felvétel sz . 317/1916. 

Kaczau M ÉSZÁROS János honvéd a m. kir . 17. honvéd gyalogezredben . 20 éves, apja 
János , anyja Burány Erzsébet . R. k. vallású , napszámos , nőtlen . Harctéri sebe-
sülés következtében elhunyt Győrszentmártonban 1916 . április 5 -én, eltemet-
ték ugyanott . Haláleset-felvétel 289/1917. 
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KECSKÉS Géza közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezred 5. századában . 28 éves, apja 
András , anyja Horváth Veronika . R. k. vallású , kőműves . Elhunyt a temesvári 21. 
sz. helyőrségi kórházban 1914, november 1-jén. Haláleset-felvétel sz. 61/1915. 

KнcsкЕs MACZANKAI János népfelkelő  a m. kir. 6. népfelkelő  gyalogezredben. 35 éves, 
r. k, vallású , földműves , felesége Kalmár Mária . Elhunyt az újvidéki tartalékk бr-
házban 1915. január 28-án. Haláleset-felvétel sz. 404/1915. 

Kiss András katona . 23 éves , apja Béni , anyja Dora Hona . R. k. vallású , jánoshalmai 
születésű . Elhunyt Zentán 1915. május 10-én. Haláleset -felvétel sz . 318/1915. 

Kiss Imre Dezs ő  közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja Ferenc, 
anyja Habram Julianna. R. k. vallású, keresked ő , nőtlen. Elesett Újszomolnoknál 
1915. április 24n. Haláleset-felvétel sz. 703/1915. 

KiuвіczА  Istvámkatona. Elhunyt 1917 szeptemberében Székesfehérváron tífusz 
következtében. Haláleset-felvétel sz. 238/1917. 

KOLETAR István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, r. k. vállású, 
cseléd, felesége Lengyel Margit. Harctéri sebesülés következtében elhunyt 
1916. december 4-én.Haláleset-felvétel sz. 688/1916. 

KovAcs Béla katona. 20 éves, r. k. vallású. Elesett 1918. március 23 4n. Haláleset-
felvétel sz. 321/1918. 

KovAcs NtМЕDІ  Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 29 éves, 
r. k. vallású, földműves, nő tlen. Elhunyt Ungváron 1915. március 3-án. Halál-
eset-felvétel sz. 214/1915. 

KÖKÉNY Antal tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja Mihály, 
anyja Gregus Anna. R. k. vallású, földműves, felsőhegyi lakos, nőtlen. Harcté 
ren szerzett betegség következtében elhunyt Pozsonyban 1916. február 19-én. 
A pozsonyi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 519/1918 sz. alatt. Haláleset-
felvétel sz. 297/1916. 

К0Rös►  György hadimunkás. 21 éves, apja Ferenc, anyja Bene Verona. R. k. vallású, 
földműves . Betegség következtében elhunyt Zentán 1916 . május 204n. Halál-
eset-felvétel sz. 294/1916. 

KбvАGб  Lőrinc katona. 27 éves, apja András, anyja Ádám Rozália. R. k. vallású, 
nő tlen. Elhunyt Koskбcon 1915. április 6-án. Haláleset-felvétel sz. 701/1915. 

Lnкnтos Illés Árpád népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves, apja 
István, anyja Huszák Julianna. R. k. vallású, szabó. Elesett Galíciában 1916. júni-
us 6-án. Haláleset-felvétel sz. 484/1918. 

Lnкnтos István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja András, 
anyja Tóth Abonyi Verona . R. k. vallású , nőtlen . Harctéri sebesülés következté-
ben elhunyt Topolyán 1915. június 9-én.Haláleset-felvétel sz.  49/1916.  
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LENGYEL Ferenc katona . 29 éves , r. k. vallású , szobafestő , felesége Szakali Rozália. 
Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt Zentán 1916. október 19-
én. Haláleset-felvétel sz. 609/1916. 

LoNszкr Sándor m. kir. csend őr őrmester. 33 éves, apja Ferenc, anyja Baluska 
Mária . R. k. vallású , Zentai lakos , nőtlen . Elesett 1915 . szeptember 25-én. Halál 
eset-felvétel sz. 301/1916. 

LosoNC Vendel közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja János, 
anyja Körmöczi Anna . R. k. vallású , asztalos , nő tlen . Harctéren szerzett beteg-
ségben elhunyt 1915. április 19-én.Haláleset-felvétel sz. 807/1915. 

LuкАcs Ferenc honvéd a m. kit . 6. gyalogezredben . Született 1881 . március 19-én 
Zentán , apja János , anyja Gáspár Agota . R. k. vallású , napszámos , felesége 
Drenyóczki Erzsébet (házasságköt . 1908 . nov. 17., Zenta). Elhunyt 1914 . novem-
ber 30-án Sátoraljaújhelyen, az ottani Al  bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
365/1915 sz . alatt. 

MлG6 Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves, apja Lukács, 
anyja Tillinger Mária . R. k. vallású , napszámos , nőtlen . Háborúban szerzett 
betegségben elhunyt Nyíregyházán 1915 . március 1-jén. Haláleset -felvétel sz. 
541/1915. 

Mлхлі  István őrvezető  a cs. és kir. 32. árkászzászlóalj 3. századában . 25 éves, r, k. 
vallású, földműves, nő tlen. Elesett 1918. július 24n. Haláleset-felvétel sz. 37/ 
1921. 

Mnaкus Dávid közlegény a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. 24 éves, apja Ferenc, 
anyja Boros Apollónia. R. k. vallású, kőműves, nőtlen. Elhunyt a budapesti 
Országos Hadigondozó Hivatal németvölgyi úti gyógyintézetében tüd ővész-
ben 1919. szeptember 13-án. Haláleset-felvétel sz. 544/1919. 

Máккus György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja Péter, 
anyja Kecskeméti Viktória. R. k. vallású, földm űves, nő tlen. Sebesülés követ-
keztében elhunyt Jablonkinál (Galícia) 1915. március 3-án. Haláleset-felvétel 
sz. 408/1915. 

MÉNESI Ferenc közlegény a cs. és kir. 32. gyalogezredben. 24 éves, moholi szüle-
tésű , apja János , anyja Kósa Mária . R. k. vallású, cipész . Harctéren szerzett 
betegség következtében elhunyt a Zentai közk бrkázbaл  1915 . augusztus 20-án. 
Haláleset-felvétel sz. 685/1915. 

MÉSZÁROS Ferenc népfelkel ő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, r. k. vallású, 
asztalos, felesége Vinkler Róza. Elhunyt a varannói cs. és kir. tartalékkórházban 
1916. június 25-én.Haláleset-felvétel sz. 405/1916. 

MIKIN, Jovan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. augusz-
tus 13 -án Zentán , apja Torna , anyja Draginja . R. k. vallású , felesége Futovics 
Verona. Elhunyt 1916. július 31-én. Haláleset-felvéte1446/1916. 
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MOLNÁR József katona. 44 éves, r. k. vallású, napszámos, fels őhegyi lakos, felesége 
Kocsis Szürke Ágota . Elhunyt a klagenfurti (Ausztria) 1. sz. cs . és kir. tartalék 
kórházban 1918 . augusztus 23-án . Haláleset-felvétel sz. 615/1918. 

MOLNAR GABOR Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja 
Gergely , anyja Kopasz Piroska . R. k. vallású , kéményseprđ , nőtlen . Elesett 
Kirlibaba (orosz hadszíntér ) mellett 1917 . július 264n. Haláleset-felvétel sz. 
657/1917. 

Muzsikn János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja János, anyja 
Solymosi Ágnes . R. k. vallású , kőmüves . Elesett 1915 . február 28-án. Haláleset-
felvétel sz. 547/1915. 

NлGYaвoNиi Jenő  közlegény a cs. és kir . 8. huszárezrdben . 26 éves , apja András, 
anyja Gergely Rozália . R. k. vallású , ács. Lövéstől eredő  sebesülés következté-
ben elhunyt a budapesti István úti hadikórházban 1916. július 7-én. A budapes-
ti (VII. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2416/1918 sz. alatt. Halál-
eset-felvétel sz.  1086/ 1918.  

NAGY DANYI Bálint katona. 23 éves, r. k. vallású, n őtlen. Elesett az olasz harctéren. 
Haláleset-felvétel sz. 521/1921. 

NAGYМÉLYкÚтТ  József trénkocsis. 20 éves, apja Bálint, anyja Kecskés Klára. R. k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt hastífusz következtében Debrecenben 1915. 
április 10-én. Haláleset-felvétel sz. 614/1915. 

NnGYPAL Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 36 éves, r. k. vallású, 
felesége Tóth Rozália. Elhunyt a budapesti 16. sz. hely őrségi kórházban 1918. 
augusztus 11-én. Haláleset-felvétel sz. 357/1920. 

NAGY PALOCZ Ferenc őrvezető  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, r. k vallású, 
felesége Be rta Franciska . Elesett 1914 . szeptember 10-én Galíciában . Haláleset- 
felvételsz.718/1914. 

NYJsZTER István közlegény a es. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja István, 
anyja Kukola Verona. R. k. vallású, lakatos, nő tlen. Elhunyt a budapesti 4. sz. cs. 
és kir. tartalékkórházban tüd ővészben 1919. június 11-én. Haláleset-felvétel sz. 
543/1919. 

983.OLLAI György katona. 31 éves, r. k. vallású, napszámos, felesége Barna Rozália. 
Elesett 1914. december 9-én az orosz harctéren. Haláleset-felvétel sz.  14/1922.  

984. PЕNZES János népfelkelő  a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja János, anyja 
Kopasz Anna. R. k. vallású, földm űves, felesége Franciska. Elhunyt Papházán 
1915. május 8 -án. A papházi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1917. 
sz. alatt. Haláleset-felvétel sz. 722/1917. 
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Paті ovіcs József trénkocsis . 17 éves , apja Lázár . R. k. vallású , bádogos , nőtlen. 
Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt az újvidéki közkórházban 
1915 . június 26-án. Haláleset -felvétel sz. 493/1915. 

Puszтai Béla honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 34 éves , r. k. vallású, 
cipész , felesége Csonka Mária . Elhunyt Zentán 1916 . március 28 -án. Haláleset-
felvétel sz . 202/1916. 

RaІТН  János honvéd a m. kir . 8. honvéd gyalogezredben . 42 éves , temesgyarmati 
származású . R. k. vallású , kđműves , felesége Juninger Mária . Elhunyt a zentai 
kórházban öngyilkosság következtében 1916 . október 184n. Haláleset-felvétel 
sz. 610/1916. 

RЕSZLER Vince katona . 32 éves , r. k. vallású , földműves , felesége Csabai Mária. 
Elhunyt 1918 . november 19-én Villachban (Ausztria). Haláleset-felvétel sz. 826/ 
1921. 

RuDIcs János póttartalékos a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 27 éves , r, k, vallású, 
tornyosi lakos . Elhunyt a szabadkai cs. és kir . tartalékkórházban 1915. február 
27-én . Haláleset-felvétel sz . 442/1915. 

SCHLEPP József katona . 25 éves , hirdi születésű , apja Károly, anyja Krémer Mária. 
R. k. vallású , nőtlen . Elhunyt a zentai kórházban 1918 . november 24-én. Halál-
eset-felvétel sz . 1005/1918. 

Srмкб  István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 22 éves , apja János, anyja 
Fehér Rozália . R. k. vallású , napszámos , nőtlen . Harctéren szerzett betegség 
következtében elhunyt a miskolci cs, és kir . tartalékkórházban 1916 . augusztus 
3-án. Haláleset-felvétel sz . 460/1916. 

S1NкА  István közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1892 . január 22-
én Zentán , apja János , anyja Fehér Rozália . R. k. vallású , napszámos , nőtlen. 
Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt Miskolcon 1916 . augusz-
tus 1 -jén. A miskolci AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  468/1918  sz . alatt. 
Haláleset -felvétel sz . 411/1918. 

$6REGI Vince honvéd . 22 éves, apja Gergely . R. k. vallású , nőtlen . Elhunyt Kolozs-
váron 1915 . május 9-én.Haláleset-felvétel sz . 328/1915. 

Sтoш. János honvéd a m. kir . 6. honvéd gyalogezredben . 28 éves , apja János. R. k. 
vallású , asztalos , felesége Czirják Rozália . Elhunyt a przemysli (Galícia) 3. sz. 
várkórházban 1916 . február 15-én.Haláleset -felvétel sz. 290/1916. 

Szлвб  Béla közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 43 éves , r. k. vallású, 
szatócs , felesége Földi Mária . Elhunyt a szabadkai cs. és kir . tartalékkórházban 
1916 . január 24-én . Haláleset-felvétel sz .  109/1916.  

SznaO Lидarm Péter katona . 30 éves , apja Gergely, anyja Galagonya Katalin. R. k. 
vallású . Elhunyt Zentán 1918 . november 12-én . Haláleset-felvétel sz . 955/1918. 
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SzЕВЕLLЕD І  János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Orbán, 
anyja Jenei Marcella . R. k. vallású, földműves , nőtlen . Elesett Rudánál (Szerbia) 
1914. november 23-án.Haláleset-felvétel sz. 407/1915. 

SzoRcsІк  Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja András, 
anyja Kovács Teréz . R. k. vallású , nő tlen . Harctéren szerzett betegség követ-
keztében elhunyt Zentán 1916. április 4-én. Haláleset-felvétel sz. 213/1916. 

TАNDАRІ  Mátyás katona. 19 éves, adorjáni születés ű , apja Pál, anyja Mélykúti Viktó-
ria. R . k. vallású , nő tlen . Elhunyt a Zentai kórházban 1918 . november 3-án. 
Haláleset-felvétel sz. 917/1918. 

r 
1000. Tлткć , Momčilo közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. 21 éves, apja Vasa, anyja 

Katica Aradski. G. kel. vallású, szabó, nőtlen. Elhunyt Homonnán vérhas követ-
keztében 1914. október 5-én. A homonnai AH bejegyezte a halottak anyakönyvé-
be 198/1916 sz. alatt. Haláleset-felvétel sz. 574/1915. 

1001. Tбті  Albert népfelkelő  a m, kit. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja János, 
anyja Boros Gyevi Erzsébet. R. k. vallású, földműves, nőtlen. Harctéren szerzett 
betegség következtében elhunyt Ungváron 1915. április 25-én. Haláleset-felvé-
tel sz . 240/1916. 

1002. Tбті  László közlegény a cs. és kit. 86. gyalogezredben. 27 éves, r. k. vallású, 
nyomdász , felesége Lengyel Mária . Elesett Rogoznб  (Galícia) mellett 1915. má 
jus 26-án. Haláleset-felvétel sz. 507/1915. 

1003. Tбті  Mihály népfelkelő  a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1877. szep-
tember 23-án Zentán, apja András, anyja Hevér Julianna. R. k. vallású. Elhunyt a 
szabadkai Mária Valéria közkórházban 1915. április 3-án. Haláleset-felvétel sz. 
242/1915. 

1004. Tбті  Vendel katona. 38 éves, r. К. vallású, napszámos, felesége Böd ő  Rozália. 
Elesett 1915 novemberében. Haláleset-felvétel sz. 309/1922. 

1005. Tбг  Szuszocб  Vince szakaszvezet ő  a m, kir. 6. honvéd gyalogezred 3. századában. 34 
éves, r. К. vallású, keresked ő , felesége Kovács Némedi Teréz. Elhunyt Nyíregy-
házán 1915. május 19-én. Haláleset-felvétel sz. 735/1915. 

1006. Tбn VÁSABHELYI István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, csantavéri 
születésű , apja János, anyja Janusk б  Rozália. R. k. vallású, nőtlen. Elhunyt Zág-
rábban tífusz következtében 1914. december 26 4n. Haléleset-felvétel sz. 613/ 
1915. 

1007. ТuмвАSZ Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Antal, anyja 
Macskovics Rebeka . R. k. vallású , nőtlen . Elesett Montello (olasz hadszíntér) 
mellett 1918 . június 16 -án idegencsapattest keretében . Haláleset-felvétel sz. 
616/1918. 
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1008 . TURANYI Tamás katona . 39 éves , r. k. vallású , napszámos , felesége Dudás Ilona. A 
háborúban megrokkant , elhunyt 1919 . április 14 -én. Haláleset -felvétel sz. 180/ 
1919. 

1009 . ÚJІAZІ  Mihály tizedes a m. kit . 1. honvéd gyalogezredben . 41 éves , r. k. vallású, 
földműves , felesége Dózsa Julianna . Elhunyt Budapesten 1916 . július 21-én. A 
budapesti (IX. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 3582 /II/1917 sz. 
alatt . Haláleset-felvétel sz . 727/1917. 

1010 . VARGA György közlegény a cs ,  és kir. 86. gyalogezredben. 37 éves , r. k. vallású, 
kőműves , felesége Nagy Danyi Viktória . Harctéren szerzett betegség következ-
tében elhunyt 1916 . augusztus 21-én . Haláleset-felvétel sz . 650/1916. 

1011 . VАRGА  János közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 29 éves , apja József, anyja 
Bartusz Etel . R. k. vallású , kőműves , nő tlen . Harctéren szerzett betegség követ-
keztében elhunyt Zentán 1917. november 24n. Haláleset-felvétel sz . 618/1917. 

1012 . Vлss József katona . 29 éves , r. k. vallású , napszámos , felesége Polyák Mária. El-
hunyt orosz hadifogságban 1917. oktбber 10 , és 20 . között . Haláleset-felvétel sz. 
578/1919. 

1013. VERÉB Boldizsár közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 30 éves , r. К. vallású, 
földműves , tornyosi lakos , felesége Gugolák Borbála . Harctéri sebesülés követ-
keztében elhunyt Fels őkismartonhegyen 1915 . február 2 -án. Haláleset-felvétel 
sz.  580/1915.  

1014. VIDAкovlTs József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, csantavéri 
születésű , anyja Vidákovits Veronika . R. k. vallású , asztalos , nő tlen . Elesett Galí 
ciában 1915 . április 1 -jén. Haláleset -felvétel sz . 215/1915. 

1015 . VnlAGos Károly m. kir . csendőr . 30 éves , apja Gáspár . R. k. vallású , nőtlen . Elhunyt 
a hatvani Vaskereszt Egylet kisegít ő  hadikórházban 1915 . április 12 -én. Halál-
eset-felvétel sz . 612/1915. 

1016 . УUЈІ  , Išidor közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . Született 1877. március 
27-én Zentán , apja Djordje , anyja Kristina . G. kel. vallású , borbély, felesége 
Sándor Ilona . Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt Szabadkán 
1917. május 22 -én. Haláleset -felvétel sz . 354/1917. 

1017. ZöLгі  József közlegény a cs. és kir . 86. gyalogezredben . 24 éves , apja József, anyja 
Száraz Veronika . R. k. vallású , napszámos , nő tlen . Elhunyt a budapesti Auguszta 
barakkkórházban tüd ővész következtében 1917. május 264n. A budapesti (X. 
ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 596/1918 sz . alatt . Haláleset -felvé-
tel sz . 333/1917. 
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B. ZENTÁN ELHUNYT HADIFOGLYOK 

B.1.O ROSZ HADIFOGLYOK 

AFIMoV, Szemjon 38 éves, apja Iván, anyja Jelena. G. kel. vallású, oroszállampolgár 
(klonyeszki illetőségű) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza következtében 
a Zentai kórházban 1918. október 16 4n. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe  754/1918  sz., valamint a SZPEZ 52/1918 sz. alatt. 

ALл Iмov, Iván 29 éves, apja Nyikolaj, anyja Mária. G. kel. vallású, oroszállampolgár 
(kurszki kerületi illetőségű) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza következ-
tében 1918. október 18-án. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
766/1918 sz., valamint a SZPEZ 59/1918 sz. alatt. 

BAZSAN0v, Alekszej 34 éves, apja György, anyja Usztyina. G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (nyizsgorodszki kerület, Nyizsnyij Novgorod) - fogságban Zentán. 
Elhunyt influenza következtében a Zentai kórházban 1918. október 11-én. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  699/1918  sz. alatt. 

Blкov, Vlagyimir 35 éves, apja Alekszander, anyja Mária. G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (vologoszki kormányzóság) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza 
következtében 1918. október 14-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 729/1918 sz., valamint a SZPEZ 42/1918 sz. alatt. 

BUGYIN, Jegor 27 éves, apja Péter, anyja Jevdokia. G. kel. vallású, orosz állampolgár 
(vjackai kerület) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza következtében 1918. 
november 1-jén. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 844/1918 sz. 
alatt. 

Buaлкov, Terentyij 34 éves, apja Kornélij, anyja Eva Nakonyezsni. G. kel. vallású, 
orosz alattvaló (kamenopodoszki kormányzóság) - fogságban Zentán. Elhunyt 
tüdővész következtében a zentai kórházban 1917. január 7-én. A Zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 11/1917 sz., valamint a SZPEZ 50/1916 sz. alatt. 

CSEREGYICSENк6, Antal - Antonyije 25 éves, apja Péter, anyja Mária. G. kel, vallású, 
orosz állampolgár (Harvovszki község) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza 
következtében 1918. október 13-án. A Zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 722/1918 sz., valamint a SZPEZ 41/1918 sz. alatt. 

CsuіANOv, Sándor - Alekszandr 23 éves, g, kel. vallású, orosz állampolgár - fogság-
ban Zentán. Elhunyt tüd őgyulladás következtében 1918. november 25-én. A 
Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  937/1918  sz., valamint a SZPEZ 
93/1918 sz. alatt. 

DAVIDOV, Filip 30 éves, apja Marko, anyja Katalin. G. kel. vallású, orosz állampolgár 
(tamburszki kormányzóság) - fogságban Zentán. Elhunyt tüd ővész következ-
tében a Zentai kórházban 1917. augusztus 3-án. A zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 406/1917 sz., valamint a SZPEZ 30/1917 sz. alatt. 
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Dnvmov, Theodor 35 éves , apja Grigorij , anyja Teodoszija Greincsko . G. kel. vallá-
sú, orosz állampolgár (tobolszki kormányzóság) - fogságban Zentán . Elhunyt 
hastífusz következtében 1916. december 11-én . A Zentai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 608/1916 sz ., valamint a SZPEZ 46/1916 sz . alatt. 

DOGANY , Georgije 27 éves , g. kel. vallású , orosz állampolgár (beszarabijszki kor-
mányzóság) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza következtében 1918. októ-
ber 19 én . A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 779/1918 sz ., vala-
mint a SZPEZ 65/1918 sz . alatt. 

DurкA, Antonyij 30 éves , apja Mihály, anyja Toltavszkoj Mária . G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (Poltavszki község ) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza követ-
keztében 1918 . október 23 -án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
797/1918 sz . alatt. 

FADAJEV , Iván 25 éves , apja György . G. kel. vallású , orosz állampolgár (Tomszk 
kerület , Zsarnovka község) - fogságban Zentán . Elhunyt tüdővérzés következ-
tében 1917 . március 20-án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
153/1917 sz . alatt. 

GYEMNov , Teodor 28 éves , apja Vaszilij , anyja Mária . G. kel. vallású, orosz állampol-
gár (jaroszlavszki kormányzóság ) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza kö-
vetkeztében 1918 . október 28 -án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 822/1918 sz . alatt. 

HlTRov, Mihály - Mihail 27 éves , apja Prokop , anyja Paraszkovja . G. kel. vallású, 
orosz állampolgár (Szamarszki község) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza 
következtében 1918 . október 25 -én. A Zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 807/1918 sz ., valamint a SZPEZ 71 /1918 sz . alatt._ 

Ivлг  оу , Vasziíij 30 éves , apja Gerát , anyja Mária . G. kel. vallású , oroszállampolgár 
(petrogradszki kormányzóság ) - fogságban Zentán . Elhunyt influenzában 1918. 
október 15 -én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 744/1918 sz. 
alatt. 

Ivnyтszov , Nyikolaj 23 éves , apja Troclim , anyja Fionka Doranyina . G. kel. vallású, 
orosz állampolgár (tavaricseszki kormányzóság , Vasziledó község) - fogságban 
Zentán . Elhunyt tüdő - és gégegümőkór következtében a zentai kórházban 1917. 
június 17 -én. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 329/1917 sz., 
valamint a SZPEZ  24/1917  sz. alatt. 

JAzov, Péter - Pjotr 25 éves, apja Grigorij, anyja Alekszandra. G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (kutaiszki illetőségű) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza kö-
vetkeztében a Zentai kórházban 1918 . október 14-én. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 742/1918 sz ., valamint a SZPEZ 43/1918 sz . alatt. 

JEszIrov , Jegor 28 éves , apja Grigorij , anyja Alekszandra . G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (szaratovszki illetőségű) - fogságban Zentán . Elhunyt influenzá- 
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ban 1918 . október 15 -én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 743/ 
1918 sz ., valamint a sZPEZ 47/1918 sz, alatt. 

KIRICzкI, Nyikolaj 27 éves, apja Prokop, anyja Praszkovja. G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (rivoszki kormányzóság) - fogságban Zentán . Elhunyt tüdővérzés 
következtében 1918 . szeptember 14-én. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 581/1918 sz ., valamint a sZPEZ 33/1918 sz, alatt. 

KIaIS, szergej 24 éves , apja Iván , anyja Anna Verkeline : G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (Vityebszki község) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza követ-
keztében 1918 . október 22 én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
793/1918 sz ., valamint a sZPEZ 67/1918 sz . alatt. 

KOLERICKIJ , Konsztantyin 30 éves , apja Teodor, anyja Ilona . G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (kamjshodolszki illetőségü) - fogságban Zentán . Elhunyt influen-
za következtében a zentai kórházban 1918 . október 164n. A zentai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 753/1918 sz ., valamint a sZPEZ 54/1918 sz . alatt. 

KoLEsZI'wJKov , Ignác - Ignatyije 25 éves , apja Dániel . G. kel. vallású , orosz állampol-
gár (penricszki kormányzóság ) - fogságban Zentán . Elhunyt 1918 . október 14-
én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 726/1918 sz ., valamint a 
sZPEZ 46/1918 sz . alatt. 

KoLEszrrYIKov , Iván 30 éves , apja Teodor , anyja Mária . G. kel, vallású , orosz állampol-
gár (kamenopodolszki kormányzóság , Ozrenka község) - fogságban Moholon. 
Elhunyt fejsérülés következtében a zentai kórházban 1918 . július 12-én . A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 439/1918 sz ., valamint a sZPEZ 23/1918 
sz. alatt. 

KoLisoK (Kolcsak), Afanaszij - Atanaszije 37 éves , apja Nyikolaj , anyja Katarina. G. 
kel. vallású , orosz állampolgár (beszarabijszki kormányzóság) - fogságban 
Zentán . Elhunyt influenza következtében a zentai kórházban 1918 . október 16-
án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 752/1918 sz ., valamint a 
sZPEZ 54/1918 sz, alatt. 

KozLov , István - sztefan 25 éves , apja Antal , anyja Anna . G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (vlagyimirszki község) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza kö-
vetkeztében 1918 . októberi l-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 701 / 1918 sz ., valamint a sZPEZ 39/1918 sz . alatt. 

KRlvoкојaуSzкov, Grigorij - Grigorije 31 éves , apjaAndrej , anyja Mária . G. kel, vallású, 
orosz állampolgár (donszki kerület) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza 
következtében 1918 . október 28 -án. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 818/1918 sz ., valamint a sZPEZ 74/1918 sz . alatt. 

LEONTYEFF (Leontijev), Iván 29 éves , apja Leontyij , anyja Irina . G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (moszkvai kerület ) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza követ-
keztében a zentai kórházban 1918 . november 2-án. A zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 851/1918 sz ., valamint a sZPEZ 86/1918 sz . alatt. 
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LEOSA, Arhip 29 éves, apja Dimitrij, anyja Jelena. G. kel. vallású, orosz állampolgár 
(tovaricseszki kormányzóság) - fogságban Zentán. Elhunyt influenzában 1918. 
október 31-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 827/1918 sz. 
alatt. 

LiszЕNкб, Filimon 34 éves, apja Filimon, anyja sztyepánia. G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (tamszki kerületi illet őségű) - fogságban Zentán. Elhunyt influen-
za következtében 1918. október 18-án. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 768/1918, valamint a sZPEZ 60/1918 sz. alatt. 

Luжu ,István - sztyepan 28 éves, apja Varfo, anyja Teodorina. G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (beszarabijszki kormányzóság) - fogságban Zentán. Elhunyt in flu-
enza következtében a zentai kórházban 1918. október 14-én. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 741/1918 sz., valamint a sZPEZ 44/1918 sz. alatt. 

MnsAJEV (Mazsajev), Tyerentije 34 éves, g. kel. vallású. Elhunyt Zentán 1915. 
december 11-én (BM sz. 41408/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 114/1918 sz., valamint a sZPEZ 58/1915 sz. alatt. 

Moaлј  (Murajev), Péter - Pjotr 40 éves, apja Torna, anyja Teodoszia. G. kel. 
vallású, orosz állampolgár (tenziszki kerület) - fogságban Zentán. Elhunyt inf-
luenza következtében 1918. október 27-én. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 817/1918 sz., valamint a sZPEZ 73/1918 sz. alatt. 

Nyвszirov, Nyikolaj 36 éves, g. kel. vallású, orosz állampolgár (szloboda község) -
fogságban Zentán. Elhunyt influenza következtében 1918. október 12-én. A 
zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  715/1918  sz., valamint a SZPEZ 
40/1918 sz. alatt. 

NYIKoLAJEv, Alekszej 39 éves, apja Nyikolaj, anyja Matiana Tresmanova. G. kel. vallá-
sú, orosz állampolgár (treszki illet őségű) - fogságban Zentán. Elhunyt bélgü-
mőkórkövetkeztében a zentai kórházban 1917. június 28-án. A zentai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 340/1917 sz., valamint a sZPEZ 26/1917 sz. alatt. 

PAVLUкIN, Teodor 24 éves, g. kel. vallású. Orosz állampolgár (poltavszki kormány-
zóság) - fogságban Zentán. Elhunyt hashártyagyulladás következtében 1916. 
augusztus 9-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 395/1916 sz. 
alatt. 

PETROV, Geraszim 29 éves, apja Péter, anyja Amália Hofanova. G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (szmolenszki kormányzóság) - fogságban Zentán. Elhunyt tüd ő -
vész következtében a zentai kórházban 1918. szeptember 14-én. A zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 580/1918 sz. alatt. 

PoDGоaжк , szemjon 39 éves, apja Grigorij, anyja Jevdokia. G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (kamenopodolszki illet őségű) - fogságban Zentán. Elhunyt influ-
enza következtében 1918. október 29-én. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe  824/1918  sz., valamint a sZPEZ  78/1918  sz, alatt. 
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Popov, Grigorij a 166. gyahgezredb ől . 26 éves , apja Pavel . G. kel. vallású , kovács, 
fős. Munkára kiosztva Varga H . Ferenc gazdához . Elhunyt spanyolnáthában 
(influenza) Tornyoson 1918 . október 10-én , eltemetve Tornyoson. Bejegyezve 
a tornyosi Magyarok Nagyasszonya r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 66/1918 
sz. alatt. 

RJлвcsікov, Iván 31 éves , apja Jefim , anyja Marfa . G. kel. vallású , oroszállampolgár 
(moszkvai kormányzóság) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza következté-
ben 1918 . október 31 -én. A zentai AH bejegyezte a halottak aurakönyvébe 834/ 
1918 sz ., valamint a sZPEZ 81 /1918 sz . alatt. 

RuGYIcsENKO , Sztyepára 33 éves , apja Pável , anyja Teodoszija .  G.  kel. vallású, orosz 
állampolgár (herszonszki kerület ) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza kö-
vetkeztében 1918 . október 31 -én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 835/1918 sz, alatt. 

Ruuкov , Iván 28 éves , apja Péter . G. kel. vallású , oroszállampolgár (Dron község) 
- fogságban Zentán . Elhunyt villámcsapás következtében 1918 . augusztus 18 
án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 522/1918 sz ., valamint a 
sZPEZ 28/1918 sz . alatt. 

sZАRІN, Alekszej 33 éves , g. kel. vallású , orosz állampolgár (vlagyimirszki kerület, 
Melenki község) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza következtében 1918. 
november 7-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 867/1918 sz. 
alatt. 

44, szлupov, Iván 33 éves , apja Mihály, anyja Jevdokia . G. kel. vallású , orosz állampolgár 
(vjacki kerület ) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza következtében 1918. 
október 28 -án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 823/1918 sz., 
valamint a sZPEZ 75/1918 sz . alatt. 

szімлкov , Athanász - Atanaszije 38 éves , apja Jegor , anyja szofija . G. kel. vallású, 
orosz állampolgár (nyizsgorodszki kerület) - fogságban Zentán . Elhunyt tüdő-
vész következtében a zentai kórházban 1918 . november 4-én. A zentai AH be-
jegyezte a halottak anyakönyvébe 857/1918 sz ., valamint a sZPEZ 87/1918 sz. 
alatt. 

szoLosкov (szolotkov), Iván 35 éves , apja Dimitrij . G. kel. vallású , orosz állampolgár 
(kosztramszki korm(tnyzóság ) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza követ-
keztében 1918 . október 21 -én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
786/1918 sz ., valamint a sZPEZ 66/1918 sz . alatt. 

szoszог  Ovszкі , szimeon 35 éves , apja sztyepán , anyja Jeliszaveta . G. kel. vallású, orosz 
állampolgár (irbiti kerület) - fogságban Zentán . Elhunyt influenza következté-
ben 1918 . november 15-én . A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
906/1918 sz ., valamint a sZPEZ 90/1918 sz, alatt. 
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Tii&cuBov, Mihály - Mihai127 éves, apja Vaszilij. G. kel. vallású, orosz állampolgár 
(nyizsgorodszki illetőségű) - fogságban Zentán. Elhunyt tüd őgyulladás követ-
keztében 1918. október 9-én. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
685/1918 sz., valamint a SZPEZ 37/1918 sz. alatt. 

Voucsav, Alekszej 34 éves, apja Iván, anyja Hodolija. G. kel. vallású, orosz állampol-
gár (rosztromszki kerületi illet őségű) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza 
következtében 1918. október 17-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 760/1918 sz. alatt. 

Voszтov, Dimitrij 30 éves, apja Dimitrij, anyja Anna.  G.  kel. vallású, orosz állampol-
gár (pelirinszki kormányzóság) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza követ-
keztében 1918. október 14-én. A Zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
728/1918 sz. alatt. 

Az olasz hadifoglyok síremléke azentai fels ővárositemetőben 
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51. Zsмuaкó, Iván 32 éves, apja Andrej, anyja Mária. G. kel. vallású, orosz állampolgár 
(tavricseszki kerületi illetőségű) - fogságban Zentán. Elhunyt Brigeth-kór kö-
vetkeztében 1918. október 18-án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 767/1918 sz., valamint a SZPEZ 61/1918 sz. alatt. 

В .2 . ULnsZ нлDLFOGLYOк  

ARCERJ, Gregorio 25 éves. R. k. vallású, olasz állampolgár (Francoforte). Elhunyt 
1918. november 11-én a méntelepi fogolytáborban. Haláleset-felvétel sz. 952/ 
1918. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe  887/1918  sz. alatt. 

BnLlco, Antonio 28 éves, apja Elio, anyja Mária Trioli. R.k. vallású, olaszállampolgár 
(Meccoldo tartomány, Bergami). Elhunyt influenza következtében 1918. no-
vember 7-én.Haláleset-felvétel sz.  939/1918.  A Zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 873/1918 sz. alatt. 

BENEDETELLI, Antonio 28 éves, apja Franco, anyja Adele. R.k. vallású, olasz állampol-
gár (Graselo község) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza következtében 
1918. november 14-én. Haláleset-felvétel sz.  969/1918.  A zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 905/1918 sz. alatt. 

DRAGI, Péter 28 éves, apja Giovanni, anyja Mária. R.k. vallású, olasz állampolgár 
(Bogiomeli község) - fogságban Zentán. Elhunyt influenza következtében a 
zentai kórházban 1918. november 4-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 858/1918 sz. alatt. 

LAsrA, Giovanni 26 éves, apja Giovanni, anyja Katarina. R.k. vallású, olasz állampol-
gár - fogságban Zentán. Elhunyt influenza következtében 1918. november 15-
én.Haláleset-felvétel sz. 968/1918. A zentai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 907/1918 sz. alatt. 

PELOso, Francesco 22 éves, apja Viktor. R.k. vallású, olasz állampolgár - fogságban 
Zentán. Elhunyt influenza következtében 1918. november 16-án. Haláleset-fel-
vétel sz. 977/1918. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 913/1918 sz. 
alatt. 

PERON, Giovanni 28 éves, apja Abotinio, anyja Vierinia Clara. R.k. vallású, olasz 
állampolgár - fogságban Zentán. Elhunyt influenza következtében 1918. no-
vember 10-én.Haláleset-felvétel sz. 954/1918. A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 889/1918 sz. alatt. 

$АRLE, Antonio 20 éves. R. k. vallású, olasz állampolgár (Famaella). Elhunyt tüd ő-
vész következtében a zentai kórházban 1918. augusztus 27-én. Bejegyezve a 
zentai Szt. István r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 127/ 1918 sz. alatt. A zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 542/1918 sz. alatt. 

VITELLA, Matteo 30 éves, születési helye Santoroso, apja Luigi, anyja Angela Taltran. 
R. k. vallású, olasz állampolgár (Vicenza). Elhunyt a méntelepi fogolytáborban 

190 



1918. november 134n. Haláleset-felvétel sz. 963/1918. A Zentai Al  bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 899/1918 sz. alatt. 

B.3. SZERB HADIFOGLYOK 

JANкovi , Vladimir 20 éves, nő tlen, apja Ivan, anyja Stana. G. kel, vallású, szerb 
állampolgár (Požarevac község) - fogságban Zentán. Elhunyt a Zentai kórház-
ban influenza következtében 1918. október 18-án. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 3872/1918 sz, ügyiratával. A Zentai AH bejegyezte a halottak anya 
könyvébe 765/1918 sz. alatt. 

MANOJLOvIĆ , Miloš 55 éves, anyja Vujsa. G. kel. vallású, földm űves, szerb állampol-
gár (Kruševac község) - fogságban Zentán. Elhunyt a zentai kórházban in flu-
enza következtében 1918. október 13-án. A halálesetet regisztrálta a zent ai JB 
Pk. 3996/ 1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
776/1918 sz, alatt. 

STEFANоУв  , Pavle 19 éves, apja Arandjel, anyja Živana Velkovi ć . G. kel. vallású, 
nőtlen, szerb állampolgár (Mali Mokri Lug) -hadifogságban Zentán. Elhunyt 
1918. október 17-én Zentán. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3857/1918 
sz. ügyiratával. 
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FÖLDRAJZI NÉVTÁR: HELYSÉGEKAMAGYARÉSHORVÁTKIRÁLYSÁG, 
DALMÁCIA, ISZTRIA, SZLOVÉNIA ÉS 8ZERBIATERÜ ЕEI N's 

Ada,Bócs-Bodrog vm. Zentai j. Ma: Ada, Szerbia -Jugoszlávia 
Adorján, Bács-Bodrog vm. Zenta környéke Ma: Adorjan, Szerbia -Jugoszlávia 
Arad, Arád vm. Ma: Arad, Románia 
Baja, Bács-Bodrog vm. Ma: Magyarország 
Bajsa, Bács Bodrog vm. Topolyai j. Ma: Bajša, Szerbia -Jugoszlávia 
Battonya, Csanád vm. Battonyai j. Ma: Magyarország 
Bácsalmás, Bács-Bodrog vm. Bácsalmási j. Ma: Magyarország 
Bácsfeketehegy,Bács-Bodrog vm. Topolyai j. Ma: Fiketi ć, Szerbia -Jugoszlávia 
Bácsföldvár, Bács bodrog vm. Obecsei j. Ma: Ba čko Gradište, Szerbia -Jugoszlávia 
Bácskossuthfalva,Bács-Bodrog vm. Topolyai j. Ma: Stara Moravica, Szerbia - Jugo-
szlávia 
Bácstopolya, lásd Topolya 
Belgrád (Nándorfehérvár) Ma: Beograd, Szerbia -Jugoszlávia 
Besztercebánya, Zólyom vm. Ma: Banska Bystrica, Szlovákia 
Boldogasszony, Moson vm. Nezsideri j. Ma: Frauenkirchen, Ausztria 
Brassó, Brassó vm. Ma: Brasov, Románia 
Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Ma: Mag ~yyarország 
Csantavér,Bács-Bodrog vm. Topolyai j. Ma: Čantavir, Szerbia -Jugoszlávia 
Csíkszereda, Csík vm. Ma: Miercurea-Ciuc, Románia 
Csóka, Torontál vm. Törökkanizsai j. Ma: Čoka, Szerbia - Jugoszlávia 
Csonoplya, Bács-Bodrog vm. Zombori j. Ma: Čonoplja, Szerbia -Jugoszlávia 
Csurog, Bács-Bodrog vm. Zsablyai j. Ma: Čurug, Szerbia -Jugoszlávia 
Dárda, Baranya vm. Baranyavári j. Ma: Darda, Horvátország 
Debrecen, Hajdú vm. Ma: Magyarország 
Drávakeresztúr,Somogy vm.Szigetvári j. Ma: Magyarország 
Esztergom, Esztergom vm. Ma: Magyarország 
Felsőhegy, Bács-Bodrog vm. Zentai j. Ma: Gornji Brig, Szerbia -Jugoszlávia 
Felsőmartonhegy, Sopron vm. Ma: Oberbirg-Eisinstadt, Ausztria 
Gyér, Torontál vm. Módosi j. Ma: Giera, Románia 
Győrszentmárton, Győrvm. Ma: Magyarország 
Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm. Ma: Alba Iulia, Románia 
Hatvan, Heves vm. Ma: Magyarország 
Hird, Baranya vm. Pécsi j. Ma: Magyarország 
Homonna, Zemplén vm. Ma: Humenné, Szlovákia 
Horgos, Csongrád vm.Tiszán inneni j. Ma: Horgoš, Szerbia -Jugoszlávia 
India-Indjija, Szerém vm. Rumai j. Ma: Indjija, Szerbia -Jugoszlávia 
Jánoshalma, Zala vm. Csáktornyai j. Ma: Novo Selo Rok, Horvátország 
Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Kalocsai j. Ma: Magyarország 
Kassa, Abaúj-Torna vm. Ma: Košici, Szlovákia 
Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Ma: Magyarország 
Keszeg, Nógrád vm. Nógrádi j. Ma: Magyarország 
Kevi, Bács-Bodrog vm. Zentai j. Ma: Kevi, Szerbia -Jugoszlávia 
Kishegyes, Bács-Bodrog vm. Topolyai j. Ma: Mali Idoš, Szerbia -Jugoszlávia 

25 Magyar helységnév-azonosító szótár. Baja,1998 
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Kolozsvár, Kolozs vm. Ma: Cluj-Napoca, Románia 
Komárom, Komárom vm. Ma: Komárno, Szlovákia 
Koskóc, Zemplén vm. Homonnai j. Ma: Кoškovice, Szlovákia 
Laibach, Krajna. Ma: Ljubljana, Szlovénia 
Losonc, Nógrád vm. Ma: Lu čenec, Szlovákia 
Magyaresernye, Torontál vm. Ma: Nova Crnja, Szerbia -Jugoszlávia 
Magyarkanizsa,Bócs-Bodrog vm. Ma: Kanjiža, Szerbia -Jugoszlávia 
Marosvásárhely, Maros-Torda vm. Ma: Tirgu Muris, Románia 
Martinis,Bócs-Bodrog vm. Zentai j. Ma: Martonoš, Szerbia - Jugoszlávia 
Máramarossziget , Máramaros vm. Ma : Sighetu Marmatiei , Románia 
Mikola, Szatmár vm. Szatmárnémeti j. Ma: Micula, Románia 
Miskolc, Borsod vm. Ma: Magyarország 
Mitrovica, Szerém vm. Ma: Sremska Mitrovica, Szerbia -Jugoszlávia 
Mohol,Bócs-Bodrog vm. Zentai j. Ma: Mol, Szerbia -Jugoszlávia 
Moholgunaras,Bócs-Bodrog vm. Zentai j. Ma: Gunaroš, Szerbia -Jugoszlávia 
Mozsgó, Somogyvm. Szigetvári j. Ma: Magyarország 
Nagykároly, Szatmár vm. Ma: Carei, Románia 
Nagykárolyfalva, Times vm. Fehértemplomi j. Ma: Banatski Karlovac, Szerbia -
Jugoszlávia 
Nagykikinda, Torontál vm. Ma: Kikinda, Szerbia -Jugoszlávia 
Nemesmilitics,Bócs-Bodrog vm. Zombori j. Ma: Svetozar Mileti ć, Szerbia -  Jugo-
szlávia 
Néranádas, Krassó-Szörény vm. Jámi j. Ma: Naidas, Románia 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. Ma: Magyarország 
бbecse, Bács-Bodrog vm. бbecsei j. Ma: Bečej, Szerbia -Jugoszlávia 
Óradna, Beszterce-Naszód vm. Ma: Rodna, Románia 
Ótelek, Torontál vm. Párdányi j. Ma: Otelec, Románia 
Palánka,Bács-Bodrog vm. Palánkai j. Ma: Ba čka Palanka, Szerbia -Jugoszlávia 
Pacsér,Bács-Bodrog vm. Topolyai j. Ma: Pa čir, Szerbia -Jugoszlávia 
Pápa, Veszprém vm. Ma: Magyarország 
Papháza, Zemplén vm. Szinnai j. Ma: Papin, Szlovákia 
Péterréve,Bócs-Bodrog vm. Obecsei j. Ma: Ba čko Petrovo Silo, Szerbia - Jugoszlá-
via 
Póla, Partvidék (Isztria) Ma: Pula, Horvátország 
Pozsony, Pozsonyom. Ma: Bratislava, Szlovákia 
Réten, Nagy-Küküll ő  vm. Nagysinki j. Ma: Retis, Románia 
Rózsahegy, Liptó vm. Ma: Ružomberok, Szlovákia 
Ruma, Szerém vm. Rumai j. Ma: Ruma, Szerbia -Jugoszlávia 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. Ma: Magyarország 
Szabadka, Bács-Bodrog vm. Ma: Subotica, Szerbia -Jugoszlávia 
Szaján, Torontál vm. Nagykikindai j. Ma: Sajan, Szerbia -Jugoszlávia 
Szanád, Torontál vm. Törökkanizsai j. Ma: Sanad, Szerbia -Jugoszlávia 
Szarajevó, Délkelet-Bosznia Ma: Sarajevo, Bosznia-Hercegovina 
Szatmárnémeti, Szatmár vm. Ma: Satu Mare, Románia 
Szeghalom, Békés vm. Szeghalmi j. Ma: Magyarország 
Szeghegy, Bács-Bodrog vm. Topolyai j. Ma: Lov ćenac, Szerbia -Jugoszlávia 
Szenttamás, Bács-Bodrog vm. Obecsei j. Ma: Srbobran, Szerbia -Jugoszlávia 
Székesfehérvár, Fejér vm. Ma: Magyarország 
Szinna, Zemplén vm. Szinnai j. Ma: Snina, Szlovákia 
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Tápiógyörgye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Abonyi j. Ma: Magyarország 
Tataháza, Bács-Bodrog vm. Bácsalmási j. Ma: Magyarország 
Temesgyarmat, Times vm. Központi j. Ma: Gairmata, Románia 
Temesvár, Times vm. Ma: Timisoara, Románia 
Tiszahegyes, Torontál vm. Nagykikindai j. Ma:Iđoš, Szerbia -Jugoszlávia 
Tiszaszentmiklós, Torontál vm. Törökkanizsai j. Ma: Ostojičevo, Szerbia - Jugoszlá-
via 
Topolya, Bács-Bodrog vm. Topolyai j. Ma: Ba čka Topola, Szerbia -Jugoszlávia 
Tornyos, Bács-Bodrog vm. Zentai j. Ma: Tornjoš, Szerbia -Jugoszlávia 
Törökkanizsa, Torontál vm. Törökkanizsai j. Ma: Novi Kneževac, Szerbia - Jugoszlá-
via 
Turja, Bács-bodrog vm. Óbecsei j. Ma: Turija, Szerbia -Jugoszlávia 
Ungvár, Ung vm. Ma: Uzshorod, Ukrajna 
Újszomolnok, Zemplén vm. Szinnai j. Ma: Smolnik, Szlovákia 
Újvidék, Bács-Bodrog vm. Ma: Novi Sad, Szerbia -Jugoszlávia 
Varannó, Zemplén vm. Varannói j. Ma: Varanov fad Toplou, Szlovákia 
Vinkovci, Szerém vm. Ma: Vinkovci, Horvátország 
Zágráb, Zágráb vm. Ma: Zagreb, Horvátország 
Zalaegerszeg, Zala vm. Ma: Magyarország 
Zenta,Bócs-Bodrog vm. Ma: Senta, Szerbia -Jugoszlávia 
Zombor,Bócs-Bodrog vm. Ma: Sombor, Szerbia -Jugoszlávia 
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Tibor Molnar 
LE VITTIME DELLA PRIMA GUERRA  MOND  ‚ALE DI SENTA 

(Riassunato) 

La riconcilazione austro-ungarica di 1867 consentiva la riforma della armata della 
Monarchia. Nil periodo 1868-1912 sono fatte  sine di regolamenti di legge per 
disciplinare la sfera della armata. 

Innanzi di prima guerra mondiale 1`armata della Monarchia austro-ungarica facevano 
ii  seguente componente: 

- L` armata imperiale-reale cia  Marina militare. 
- L` armata degli "honvéd ungherica  id i1 Landwehr austriaco. 
- La milizia teritoriale reale ungerica. 

Gli operazioni militari austriachi nella prima guerra mondiale sono stati comminciati 
nil fronte balcanico colla offensiva contro la Serbia i112. 08. 1914. Nil fronto russo - 
Galizia-  ii  bataglie cominciavano 18. 08. 1914. Col entrata in guerra d`Italia e stato 
apperto un nuovo fronte i1 maggio 1915. Rispetto a 1`Ungheria gli operazioni di guerra 
di prima guerra mondiale sono state terminate 1113. 11. 1918. con la parafa del accordo 
di cessione del fuoco. 

Durrante la guerra i soldati sono stati decimati a causa delle ferrite nelle bataglie 
cd anche a causa di malatie diverse. 

Particularmente molti abitanti di Senta facevano la guerra  nil  reggimento di fanteria 
imperiale e reale numero 86 di Subotica,  cd anche nella milicia territoriale reale di 
Subotica numero 6. 

Durante la prima guerra mondiale a Senta lavorava 1`ospedale militare di Croce 
rossa nella quale sono stati curati molti  fenti. 

Nil tempo 1914-1918 a Senta sono stati allogiati molti prigioneri di guerra Russi, 
Italiani  c  Serbi. 	 • 

La documentazione contiene i dati personali ed i dati delle circostanze della morte 
di 1015 soldati austriachi-ungherici,  cd anche di 63 prigionieri di guerra deceduti a 
Senta (51 Russi, 9 Italiani e 3 Serbi). 
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Tibor Molnar 
SENĆANSKE ŽRTVE PRVOG SVETSKOG RATA 

(Rezime) 

Austrijsko-mađarska nagodba iz 1867. godine omogućila  ii  reformisanje vojnih snaga 
Monarhije. U periodu od 1868. do 1912. godine donet  ii  niz zakonskih odredbi koje su 
uređivale oblast vojnih snaga. 

Neposredno uo či prvog svetskog rata, vojne snage Austrougarske monarhije činile 
su sledeće komponente: 

- Carska i kraljevska Armija i Ratna mornarica 
- Mađarska kraljevsko domobranstvo, austrijski Landwehr i 
- Mađarska kraljevska narodna ustani čka vojska 

Austrougarske vojne operacije u prvom svetskom ratu zapo čete su na balkanskom 
frontu ofanzivom na Srbiju 12. avgusta 1914. godine. Na ruskom frontu - u Galiciji - 
sukobi su po čeli 18. avgusta 1914. godine. Ulaskom Italije u rat, otvoren je novi front 
maja 1915. godine. 

U odnosu na Mađarsku, ratna dejstva u prvom svetskom ratu završena su 13. 
novembra 1918. godine, potpisivanjem Beogradskog sporazuma  0  prekidu vatre. 

Za vreme rata vojnici su desetkovani zbog ranjavanja u ratnim sukobima kao i zbog 
raznih bolesti. 

5enćani su uzeli u češća u prvom svetskom ratu u različitim vojnim jedinicama. 
Posebno mnogo Senćana se borilo u subotičkom Carskom i Kraljevskom 86. pešadijskom 
puku kao i subotičkom Kraljevskom 6. domobranskom pešadijskom puku, č ije 
popunjavanje  ii  teritorijalno obuhvatalo i naš grad. 

Tokom prvog svetskog rata u Senti  ii  delovala vojna bolnica Crvenog krsta, gde su 
lečeni mnogi ranjenici. 

Između 1914. i 1918. godine u Senti i okolini su bili zatočeni ruski, italijanski i srpski 
zarobljenici. 

Dokumentacija sadrži li čne podatke i podatke  0  okolnostima pod kojima  ii  živote 
izgubilo 1015 u Senti preminulih austro-ugarskih vojnika, kao i 63 u Senti preminula 
ratna zarobijenika (51 Rusa, 9 Italijana i 3 Srbina). 

196 



Тибор  Молнар  
ЖЕРТВЫІ  ПЕРВОИ  МИРОВОИ  ВОИНьІ  B CEHTE 

Австро -венгерскии  договор  из  1867. года  сделал  возможн bгм  восстановление  
веннbгх  cm  Монархии . B периоде  с  1868 no 1912 год  бbгл  приннт  рнд  законодател bиbгх  
актов , регулиругогцих  област b военн bгх  сил . 

Накануне  первои  мировои  воинbг , военн bге  силbг  Австровенгерскои  монархии  
состонли  из  следугоц ~их  компонентов : 

— Царскан  и  Королевскан  Армин  и  Военно -морскои  флoт  
— Венгерскан  королевскан  ополченческан  Армин , австримскии  Ланд bгехр  и  
— Венгсрское  королевское  повстанческое  народное  Воиско  

Австровенгерские  военн bге  деиствин  B  течение  первои  мировои  воинbг  началис b 
на  Балканах  наступлением  ma  Сербиго  12 августа  1914 года . Ha русском  фронте  —  в  
Галиции  — столкновенин  началис b 18 августа  1914 года . Вступлением  Италии  в  воину , 
откр bглсн  нов bги  фронт  B  мае  1915 года . 

B отношении  Венгрии , военн bге  деиствин  B  первои  миpoвoи  вомне  окончилис b 13 
нонбрн  1918 года , ратификациеи  Белградского  договора  0  прекрагцении  веннbгх  
деиствии . 

Во  времн  воин bг , вoинcки e части  имели  бол bшие  потери , всилу  ранении  B  воени bгх  
столкновенинх  и  различн bгх  недугов . 

жители  Сентbг  взнли  участин  в  первои  мировои  вомне  B  различн bгх  веннbгх  частнх . 
Особенно  много  ux боролос b  B  Царском  и  Королевском  86. пешем  полку  при  Субботице  
и  в  6. ополченческом  пешем  полку  npu Субботице  же , котор bге  пополннлис b и  с  
территории  города  Сента . 

B течение  певом  мировои  воинbг  B  Сснте  существовала  военнан  бол bница  Красного  
креста , где  лечилос b много  ранен bгх . 

B периоде  между  1914 и  1918 годами  в  Сенте  и  окрестностнх  бbгли  заклгочен bг  
многочисленн bге  пленники , русском , италbннскои  и  сербскои  национал bностем . 

Документацин  содержит  личн bге  даннbге  и  даннbге  06  обстонтел bствах  смерти  1015 
B  Сенте  умерших  австровенгерских  солдат , как  и  63 в  Сенте  умерших  воеинопленн bгх  
(51 русскии , 9 Итал bннцев  и  3 Серба ). 

197 



TARTALOM 

Előszó 	 5 
Bevezető 	 7 

Kis K. u. K. hadtörténelem (1867-1918) 	 7 
1.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje 	 7 
1.2. Az Osztrák-Magyar hader ő  fegyverzete, ruházata és felszerelése 
1914-1918 	 10 
1.3. Rendfokozatok az Osztrák-Magyar Monarchia szárazföldi haderejében 11 
1.4. Az I. világháború jelentősebb hadműveletei , melyekben részt vett 
az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje 1914-1918 között 	 12 
1.5. A hadra kelt seregnél el őforduló leggyakoribb halálokok 	 18 

Zentaiak az I. világháborúban 	 19 
2.1. A Cs. és kir. 86. (szabadkai) gyalogezred (1883) 1914-1918 	 20 
2.2. A M. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred (1886)1914-1918 	21 
2.3. A Monarchia katonai egységei, melyekben a Zentai h ősi 
halottak szolgáltak 	 22 
2.4. Háborús áldozatok a számok tükrében 	 25 
3.1. Magyarázatok az adattárhoz, források 	 26 
3.2. Adattár 	 31 
A. Az osztrák-magyar hader ő  Zentai, ill. Zentán elhunyt h ősi halottai 	31 
A.1. A Zentai anyakönyvi hivatal által anyakönyvezett h đsi halottak 	31 

A zentai AH által 1941-ben összeállított lista az anyakönyvezetlen 
hősi halottakról, illetve az AH irataiban fellelt h ősi halottak 	 129 

A Zentai Szt. István r. К . plébánia halotti anykönyvébe bejegyzett 
hősi halottak 	 145 

A Zentai Jézus Szt. Szíve r. k, plébánia halotti anyakönyveibe 
bejegyzett hősi halottak 	 149 

A zentai Szt. Teréz r. k. plébánia halotti anyakönyvébe bejegyzett, 
illetve irataiban fellelt h ősi halottak 	 151 

A felsőhegyi Szt. József r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
bejegyzett hősi halottak 	 151 

A tornyosi Magyarok Nagyasszonya r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe bejegyzett h ősi halottak 	 151 

A Budapesti Hadtörténelmi Levéltár irataiban fellelt h đsi halottak 	154 
Egyéb forrásokban -közjegyz ői, birósági iratokban, újságokban 

- fellelt hősi halottak 	 155 
A zentai szerb pravoszláv egyházközösség halotti anyakönyvébe 

bejegyzett hősi halottak 	 168 
Zsidó hősi halottak 	 170 

A.12. A községi irattárban - hadirokkantak dossziéi - fellelt h ősi halottak 	171 
13. Zenta rendezett tanácsú város haláleset-felvev ő  és -leltározó 

közegének irataiban fellelt hősi halottak 	 174 
Zentán elhunyt hadifoglyok 	 184 

B.1.  Orosz hadifoglyok 	 184 
B.2.Olasz hadifoglyok 	 190 
B.3. Szerb hadifoglyok 	 191 
Földrajzi névtár: helységek a Magyar és Horvát Királyság, Dalmácia, 
Isztria, Szlovénia és Szerbia területén 	 192 



CIP - Kaтaлorизaциja y лyблик aциjи  
Библи oтeкa Maтицe cpлcкe , Hoви  Caд  
940.3-58.6(497.113 senta) (083) 

MOLNÁКTibor 
Az I. világháború zentaiáldozatai / Molnár Tibor. - Zenta : Dudás Gyula Múzeum és Levél-

tárbaгátok Köre , 2001 (szabadka : Grafopmdukt) . - 197 p.: ill.; 23 cm. - ('Zentai monográfia füzetek 
;46.)  

Példányszám 600. - Olasz, szerb és orosz nyelvű  összefoglaló. 

ISBN 86-7082-020-X 

a) Prvi svetski rat 1914-1919 - Žrtve - senta - spiskovi 


