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Mgr. Dobos János és Dobó Sándor emlékére

Tóth Árpád:

KATONASÍR
(A kárpáti harcok idejéből)

Magányos sír a keskeny, elhagyott 
Völgyben, keresztje ferde már, veszendő,
De gyapjas hó a vállát -  enyhe kendő -  
Szelíden védi, s rojtul ráfagyott

Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog:
Míg lent néma bíborban derengő 
Mélységben zárt szemekkel és merengő 
Arccal nyújtózik egy ifjú halott.

Ha véres szemmel s arany nap-sisakban 
A hajnal újra a hegyekre csattan,
Pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod,

Sírod felett még bús moraj lebeg,
De te feledd az ágyút már, - te álmodd: 
Hazaértél, s ugat vén, hű ebed ...





ELŐSZÓ
A zentai I. világháborús hősi halottakkal foglalkozó tanulmányom megjelenése után 

keresett meg a kanizsai Történelmi -  Kegyeleti Bizottság -  ma már, sajnos, néhai -  elnöke, 
a midnyájunk által szeretett és tisztelt Dobó Sanyi bácsi azzal a kéréssel, hogy készítsem el 
a Kanizsára és környékére vonatkozó hasonló dokumentum-emlékkönyvet.

A feladatot örömmel vállaltam el, hiszen nekem is volt hasonló elképzelésem. A 
személyes indíttatás mellett -  lévén anyai ágon jómagam is kanizsai származású és néhai 
üknagyapám, aki az I. világháború során a szabadkai 6. honvéd gyalogezredben teljesített 
katonai szolgálatot, a kanizsai hősi temetőben nyugszik -  még a következő célok 
vezéreltek: emlékezni és emlékeztetni.

Szerettem volna méltó emléket állítani a hazájukért hősi halált halt katonáknak, 
demisztifikálni az „ismeretlen katona" fogalmát hiszen az elesettek -  eltűntek is apák és 
gyermekek voltak, akiket szeretteik hiába vártak haza; támpontot adni azoknak a fiataloknak, 
akik családfa-kutatatást végeznek, mert szeretnék megtudni, hogy kik voltak az őseik.

Végül, de nem utolsó sorban, tudatosítani kívánom: mi, határontúliak is magyar 
hazafiak vagyunk, hiszen amikor szükség volt rá, őseink a legdrágább kincsüket -  vérüket 
és életüket -  adták a közös hazáért.

A kilencvenes években mgr. Dobos János -  sajnos, ismét már csak néhai -  
levéltáros mentorom a Kanizsai Újság hasábjain már leközölte az általa fellelt kanizsai I. 
világháborús hősi halottak névsorát. Munkájában azonban csupán egy forrásra, az 
Anyakönyvi Hivatalban őrzött hősi halottak nyilvántartására támaszkodott.

„...A háború több tíz millió elesett katonájához Kanizsa 461 elesettet és 88 eltűntet adott, 
ami egy kb. 14 ezres lélekszámú kisvárosnak hatalmas vérveszteség..." -  írja Dobos. Nos, 
levéltári kutatásaim során beigazolódott, hogy a kanizsaiak által meghozott véráldozat ettől 
sokkal nagyobb volt, ami az itt következő tanulmányból ki is derül. A teljesség kedvéért úgy 
döntöttem, hogy nem szorítkozok csupán Kanizsa városra, hanem ugyanazon tanulmányban 
feldolgozom a horgosi, martonosi, adorjáni valamint az akkoriban még csak tanyavilág szinten 
létező Oromhegyes, Orom és Kispiac I. világháborús hősi halottjainak adatait is.

Munkám során nagy megértésre és segítőkészségre találtam határon innen és túl -  
hiszen e témában az anyaországi közgyűjtemények (Hadtörténelmi Levéltár, Magyar 
Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár) megkerülhetetlenek, az általuk őrzött 
források alapvetőek. Valamennyi helyen szívesen fogadtak és segítségemre voltak. Úgy 
látszik, történelmi adósságaink törlesztése kezd köz- és nemzeti érdekké válni!?

Ezúton szeretnék köszönetét mondani mindazoknak, akik segítették munkámat: a 
kanizsai Anyakönyvi Hivatal vezetőjének, Tomasevszki Rózsának és munkatársainak, a r.k. 
egyház részéről ft. Lajkó Józsefnek, ft. Tari Jánosnak, ft. Savelin Zoltánnak és ft. Palatinusz 
Istvánnak, Nagygyörgy Zoltán horgosi helytörténésznek, Dr. Szijj Jolánnak a budapesti 
Hadtörténelmi Levéltár igazgatónőjének, Nagy Zoltánnak az Országos Széchényi Könyvtár 
főosztályvezető-helyettesének, Dr. Kanyó Ferenc nyugalmazott főlevéltárosnak, valamint 
munkatársaimnak Molnár Sándornak és Nagy Gábornak

Zenta, 2003. január 31. A szerző





AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADEREJE
Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés új viszonyokat teremtett az immáron 

dualista Monarchiában, hatást gyakorolva a társadalom valamennyi tényezőjére. 
Jelentős változások érintették a haderőt is.

Az Uralkodó -  I. Ferenc József -  1868. decemberében szentesítette a véderőről 
(1868/XL. te.), a honvédségről (1868/XLI. te.) és a népfelkelésről (1868/XLII. te.) 
szóló törvénycikkeket. Ezek életbelépése eredményezte a Monarchia 
„haderőreformját", melynek alapját az állampolgárok katonai szolgálati kötelezetsége 
képezte1.

A véderőtörvény értelmében a Monarchia Legfelsőbb Hadura a mindenkori 
közös uralkodó lett, aki parancsait Őfelsége Katonai Irodáján keresztül tudatta a 
legfelsőbb katonai vezetéssel.

A haderő tagozódása a következőképpen alakult2:

I. cs. és kir. Közös Hadsereg (k. u. k. Heer), mint szárazföldi haderő és a 
Haditengerészet (k. u. k. Kriegs-Marine), mint első vonalat alkotó haderő,

II. Magyar Királyi Honvédség, valamint osztrák megfelelője, a k.k. Landwehr, 
mint második vonalat alkotó haderő, és a

III. Magyar Királyi Népfelkelés, valamint osztrák megfelelője a k.k. Landsturm, 
mint harmadik vonalat alkotó haderő.

A cs. és kir. Közös Hadsereg (KH) „...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, ebből 
Magyarország 329.632 főt4 biztosított.

A KH vezényleti nyelve a német volt.

A KH fegyvernemei:

gyalogság mint fő fegyvernem, 
lovasság és 
tüzérség, 
műszaki csapatok.

A KH tagozódása „felülről lefelé":

hadsereg,
hadtest,
hadosztály,

-  dandár,

1 Az 1868./XL. Törvénycikk a véderőről 1. §
2 u. a. 2. §
3 u. a. 7. §
4 u. a. 13. §



ezred:
• gyalogos,
• lovassági (huszár, dragonyos, ulánus),
• tüzér (tábori ¡11. vártüzérség), 

zászlóalj,
század.

A gyalogságnál az ezredek 4 zászlóaljból álltak. A szolgálati idő 3 év tényleges 
és 7 év tartalékos szolgálatból állt.5

Az 1912. évi Véderőről szóló XXX. Törvénycikk már sejtette a háborús 
készülődést. A hadilétszámot 1,5 millió főben6 állapították meg, amit évi 159.500 
újonc7 behívása tett lehetővé. A szolgálati idő 2 évre csökkent a tényleges és 10 évre 
módosult a tartalékos szolgálatban.8

A KH irányítását a Közös Hadügyminisztérium élén álló hadügyminiszter látta el, 
a katonai vezetést a Vezérkar végezte. Az egyes fegyvernemek irányítására un. 
Főinstruktorok voltak kinevezve.

5 u. a. 4. §
6 Hadtörténelem, a MH Tanintézeti Főnökség kiadványa 1994
7 Az 1912./XXX. Törvénycikk a véderőről 13. §
8 u. a. mint 7, 8. §



A hadkiegészítési és pótlási rendszerben a területi elv nyert alkalmazást. A 
Monarchia területét 103 hadkiegészítési körzetre osztották, Magyarország területére ebből 
47 esett.

A KH-ben műküdött az un. egyévi önkéntes rendszer, amely kedvezményt 
nyújtott a középiskolát végzett hadköteleseknek, hogy csak 1 évet szolgáljanak. Ez a 
rendszer képezte a tartalékos tisztképzés alapját.

1883-tól az új előírások értelmében 3 zászlóalj alkotott egy ezredet, a 
felszabaduló zászlóaljakból új ezredek alakultak.

Közvetlenül az I. világháború kitörése előtt a KH békebeli hadrendje a következő
volt9:

-  gyalogság: 102 gyalogezred (1-102.),
lovasság: 42 lovassági ezred (1-16. huszár, 1-15. dragonyos, 1-8. és 1-3. 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 vártü. ezred ( 1-6.), 3 
önálló vártü. zászlóalj (1-3.),
15 utászzászlóalj (1-15.) és 
1 vasút- és táviróezred (1.).

A modernizáció 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. Armeeoberkommmando, AOK) mint a hadszervezet és a 
hadrakelt sereg legmagasabb katonai vezető szerve.10

A Magyar Királyi Honvédség „... háború idején a hadsereg támogatására és 
a belvédelemre, béke idején pedig kivételesen a belrend és biztonság fentartására is 
van hivatva."11 A jogszabályok értelmében megszervezték a m. kir. Honvédelmi 
Minisztériumot (HM), ám hatásköre meglehetősen korlátozott volt. A fontos 
kérdésekben -  akár csak a KH esetében is -  az Uralkodó döntött.

A Honvédség keretében 3 állománycsoport létezett12:

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

Kezdetben az ország területét hét, majd közvetlenül az I. világháború előtt 6 
honvédkerületre osztották, melyek területe egybeesett a Magyarországon felállított 
KH-beli hadosztályok kiegészítési területével:

I. Budapest,
II. Szeged,
III. Kassa,

9 Magyarország az első világháborúban, Lexikon A-Zs, Bp. 2000
10 u. a. m in t9
11 Az 1868./XL. te. 8. §, az 1868./XLI. te. 1. §, valamint az 1912./XXX. te. 4. § és a 1912./XXXI. te. 1. §
12 Az 1912./XXXI. te. 3. §



IV. Pozsony,
V. Kolozsvár,
VI. Zágráb.

Közvetlenül az I. világháború kitörése előtt a m. kir. Honvédség keretében a 
következő fegyvernemek léteztek13:

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

A Honvédségben a szolgálati és vezényleti nyelv magyar volt, kivételt képeztek 
a zágrábi honvédkerület területéről kiegészített csapatok, melyeknél a szolgálati nyelv 
a horvát volt. Az egyévi önkéntes rendszert a Honvédségnél 1882-től vezették be.

A Magyar Királyi Népfelkelés a törvény szerint a fegyveres erő kiegészítő 
részét képezte, hivatása a KH és a Honvédség támogatása.14 A népfelkeléshez 
tartoztak azok a hadkötelesek, akik sem a KH, sem a Honvédség kötelékébe nem 
tartoztak. A szolgálati idő 19-42. életév betöltéséig tartott.15 Két kategória létezett: az 
első 19 korosztály az emberállomány háborús veszteségeinek pótlására szolgált, a 
maradék 5 korosztályból pedig munkásosztagokat alakítottak. Fegyvernemei a 
gyalogság és a lovasság voltak. Vezényleti nyelve a magyar volt.16

RENDFOKOZATOK A OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZÁRAZFÖLDI 
HADEREJÉBEN17 (csak a magyar megfelelők):

tábornagy,
vezérezredes (1915. jún. 23-tól),
gyalogsági tábornok, lovassági tábornok, táborszernagy (tüzér, műszaki),
altábornagy,
vezérőrnagy,
ezredes,
alezredes,
őrnagy,
százados,
főhadnagy,
hadnagy,
zászlós,
hadapród,
tiszthelyettes (1915. jún. 23-tól),
törzsőrmester (1914-től),
őrmester,
szakaszvezető,
tizedes,

13 u. a. m int9
14 Az 1886./XX. te. 1. §
15 u. a. m int7, 6. §
16 u. a. m int9
17 u. a. m int9



őrvezető,
gyalogos, huszár, tüzér,utász -  honvéd, népfelkelő.

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

Az I. világháború kezdetén:

I. A cs. és kir. KH és m. kir. Honvédség gyalogságának zöme 8 mm-es 1890 M.
és 1895 M. típusú ismétlőpuskával és tőrszuronnyal volt felszerelve, kisebb része 
része pedig régebbi típusú puskákkal, amelyek között még megtalálható volt az 
egylövetű Werndl-rendszerű is, hosszú szuronnyal.

Ismétlőpuskánként 140 drb. töltény (oválisfejű, acélköpenyes) volt rendszeresítve, 
az egylövetű puskához a népfelkelők 100 drb. ólomtöltényt kaptak.

Zászlóaljanként -  kivéve a menet- népfelkelő- és hadtápzáaszlóaljakat -  1 
géppuskás osztag volt rendszeresítve 2 Schwazlose géppuskával, géppuskánként 
10.000 töltény. A kezelőszemélyzet ismétlőpisztollyal volt ellátva.

II. A csapatoknál rendszeresített alsóruházat, lábbeli megfelelt a
követelményeknek. A tisztek messziről feltűnő, sárga lábszárvédőt viseltek. A 
zubony, nadrág, köpeny és sapka színe un. „csukaszürke" volt, ez később un. 
„táboriszürkére" módosult -  a gombozat fényes, a zsinórozás fekete-sárga ¡11. 
palaszürke volt. A népfelkelők sötétkék színű egyenruhát viseltek. A 
hadtápalakulatok polgári ruhát viseltek, csak katonasapkát és nemzetszínű 
karszallagot kaptak.

III. Emberenként:

Egészségügyi felszerelés: 1 drb. sebkötöző csomag.

Élelmezési felszerelés: egy szabványos kenyér- és dohányadag, 2 tartalék 
élelemadag, 1 evőcsésze evőeszközökkel, 1 vízmentes kenyérzsák.

Műszaki felszerelés: 1 rövidnyelű gyalogsági ásó szíjazatta!.

Egyéb felszerelés: borjúbőr hátizsák, tisztogató eszközök, egy V2 literes tábori 
kulacs, vízmentes sátorlap.

Századonként:

Műszaki felszerelés: 2 lőszervivő málhásállat, egy századlőszerkocsi, 32 drb. 
rövidnyelű csákánybalta, 10 drb. kis drótvágóolló, 4 embernél föld- és ácsszerszám.

Egészségügyi személyzet: 1 egészségügyi altiszt, 4 sebesültvivő 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 
robbanószervivő málhásállat. 1 távbeszélőjárőr (2-5 km vezeteékkel).

11



Egészségügyi személyzet: 1-2 orvos, 2 kötszervivő és 1 málhásállat.

A hegyicsapatoknál kétszer annyi sebesültvivő járőr volt mint más alakulatoknál. 
Mozgókonyhák helyett málhásállatokkal szállított főzőládák voltak rendszeresítve és 
eleségszállító málhásállatokat alkalmaztak.

Az I. világháború végén:

I. Az egész haderő 1895 M. típusú ismétlőpuskával felszerelve.

Gyalogzászlóaljanként 8 géppuskával rendelkező géppuskás század felállítva. 
Századonként kézigéppuskás szakaszok alakultak.

Gyalogezredenként egy 2 gyalogsági ágyúval rendelkező tüzérszakasz, az ezred 
műszaki századánál 6 drb. 9 cm-es aknavető és 6 drb. gránátvető rendszeresítve.

II. Az egész haderő korszerű, egyszínű egyenruhával felruházva. A harcoló 
csapatok acélsisakot kaptak.

III. A haderő felszerelve gázállarcal. A legénység könnyű hátizsákot kapott.

Élelmezési felszerelés: a hegyekben harcoló egységek részére kétfogatú, 
taligaszerű mozgókonyhákat rendszeresítettek.

Ezredenként műszaki század lett felállítva, felszerelve építéshez -  romboláshoz. 
Alkalmazást nyertek a fényszórók. A távbeszélőanyag megsokszorozódott.

AZ I. VILÁGHÁBORÚ AZON ESEMÉNYEINEK 
KRONOLÓGIÁJA, AMELYEK KÖZVETLENÜL 

ÉRINTETTÉK AZ OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIÁT18

1914. eseményei:

• június 28. Szarajevóban Gavrilo Princip meggyilkolja Ferenc Ferdinánd osztrák
magyar trónörököst,

• július 5. II. Vilmos német császár hűségnyilatkozata a Monarchia mellett,
• július 23. a Monarchia ultimátumot intéz Szerbiához,
• július 28. a Monarchia hadüzenete Szerbiához,
• július 31. általános mozgósítás a Monarchiában,
• augusztus 6. a Monarchia hadüzenete Oroszországhoz,
• augusztus 12. a Monarchia megindítja első hadjáratát Szerbia ellen,
• augusztus 18. a Monarchia megkezdi támadó hadműveleteit az orosz harctéren,
• szeptember 7. a Monarchia megindítja második hadjáratát Szerbia ellen,
• szeptember 25. az orosz csapatok az Uzsoki-hágónál Magyarország területére lépnek,
• október 4. az orosz csapatok elfoglalják Máramarosszigetetet,
• november 6. a Monarchia megindítja harmadik hadjáratát Szerbia ellen,

18 Szijj Jolán (főszerk.): Magyarország az első világháborúban. Lexikon A-Zs. Bp., 2000.
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• december 1. Belgrád elfoglalása,
• december 3. a szerb ellentámadás visszavonulásra kényszeríti a Monarchia 

csapatait Szebia területéről.
1915. eseményei:

• január 23. sikertelen osztrák-magyar támadás a Kárpátokban,

• január 27. újabb orosz betörés Magyarország területére,
• február 5. osztrák-magyar ellentámadás a Kárpátokban: Csernowicz, Kolomea és 

Stanislau visszafoglalása,
• március 22. elesik Przemysl erődje, 120 000 osztrák-magyar katona kerül orosz 

fogságba -  köztük a szegedi m. kir. 5. honvéd gyalogezred honvédjei is,
• április 13. az orosz erőket kiszorítják Magyarország területéről,
• május 5. a gorlicei áttörés, augusztus végére Galícia ismét a Monarchia 

ellenőrzése alá kerül,
• május 23. Olaszország hadat üzen a Monarchiának, kezdetüket veszik az isonzói 

csaták,
• október 2. osztrák-magyar és német támadás Szerbia ellen, amelyhez október 14- 

én Bulgária is csatlakozik,
• október 9. Belgrád bevétele, a szerb hadsereg Albánián keresztül a tengerig menetel, 

ahonnan az antant hajói Korfu szigetére evakuának 150 000 szerb katonát.

2. Csatatér harc után (OszK I. vh fényképgyüjtemény)



1916. eseményei:

• január 13. az osztrák-magyar csapatok elfoglalják Montenegrót,
• május 15. osztrák-magyar offenzíva Dél-Tirolban,
• június 4. nagy orosz támadás Bruszilov tábornok vezetésével (Bruszilov- 

offenzíva), az orosz előrenyomulást csak Zalosce városánál sikerült megállítani,
• augusztus 27. Románia hadbalépése az antant oldalán, román előrenyomulás 

Erdélyben,
• október 9. az osztrák-magyar és német csapatok visszafoglalják Brassót és 

folytatják a román csapatok üldözését,
• december 6. Bukarest bevétele.

1917. eseményei:

• január 20. a német csapatok befejezik Havasalföld megszállását,
• június 29. orosz támadás Galíciában (Kerenszkij-offenzíva), az oroszok elfoglalják

Zborowot és Kaluszt,
• július 19. osztrák-magyar és német ellentámadás, amely augusztus végére egész 

Galícia és Bukovina visszavételét eredményezte,
• október 24. a caporettói áttörés, az osztrák-magyar csapatok elfoglalják Cividale 

és Görz városát, valamint a doberdói fennsík nagy részét,
• november 2. az osztrák-magyar csaptok átkelnek a Tagliamentó folyón,
• november 9. az osztrák-magyar csapatok elérik a Piave folyót, a front itt 

megszilárdul,
• december 5. a breszt-litovszki fegyverszüneti megállapodás aláírásával a keleti 

hadszíntéren megszűntek a harcok.

3. Temetés (OszK I. vh fényképgyüjtemény)



1918. eseményei:

• június 15. az osztrák-magyar csapatok átkelnek a Piavén, a támadás azonban 
megreked,

• szeptember 15. az antant csapatok áttörik a központi hatalmak balkáni védelmi 
vonalát,

• október 27. antant csapatok átkelése a Piávén,
• november 3. fegyverszüneti egyezmény aláírása Padovában,
• november 13. Magyarország képviselői aláírják a belgrádi fegyverszüneti 

egyezményt.

MAGYARKANIZSAIAK, HORGOSIAK ÉS 
MARTONOSIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
A Monarchia hadkiegészítése területi elvű volt, amit azt jelentette, hogy az 

egyes katonai egységeket -  általában ezredeket -  egy meghatározott területről -  
kiegészítési kerületből -  töltöttek fel újoncokkal, ¡11. a tartalékosok, póttartalékosok és 
népfelkelők is ugyanebből a kerületből vonultak be. Az ezredek parancsnoksága és 
legalább egy zászlóalja mindig a kiegészítési kerület székhelyén állomásozott.

Mivel a Monarchia haderejének fő fegyverneme a gyalogság volt, így 
békeidőben a kanizsai és a környékbeli hadkötelesek is főleg e fegyvernem sorait 
tömegesítették, és az I. világháború során is a gyalogezredekben küzdöttek 
legtöbben.

A Magyar Királyság területén egy kiegészítési kerületen egy KH-beli és egy 
honvéd gyalogezred osztozott: Magyarkanizsa és Martonos esetében ez a cs. és kir.
86. (szabadkai) gyalogezred és a m. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred 
volt, míg Horgos esetében a cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred és a m. kir. 5. 
(szegedi) honvéd gyalogezred.

A CS. ÉS KIR. 46. (SZEGEDI) GYALOGEZRED (1762) 1914-1918

A cs. és kir. 46. gyalogezredet 1762-ben állították fel.

Az ezred (I., II. és IV. zászlóalj) hadrendileg cs. és kir. VII. (temesvári) 
hadtestének 17. (nagyváradi) hadosztályába, annak 34. (aradi) gyalogdandárához 
tartozott. A kikülönített III. zászlóalj a cs. és kir. XVI. (zárai) hadtestének 18. 
(mostari) hegyihadosztályába, annak 3. (nevesinjei) hegyidadárához tartozott, Avtovac 
állomáshellyel.

Részt vett az orosz-, majd később az olasz harctéren folytatott küzdelmekben. A 
hadsereg főparancsnoksága hivatalos hadijelentésiben az ezredet megdicsérte19:

1916. március 14-én St. Martinónál (olasz harctér),
1916. augusztus 14-én Lokvica -  Wippachnál (olasz harctér) és
1917. augusztus 22-én Fajtinál (olasz harctér) tanúsított helytállásáért.

19 De Sgardelli Caesar (főszerk.): A Délvidék hadtörténete 1914-1918. Bp., 1941.
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A cs. és kir. 46. gyalogezred az I. világháború során 54 ütközetben vett részt, a 
harctereket megjárta 8907 katonája. Elesett vagy eltűnt 107 tiszt és 1140 közlegény20.

A CS. ÉS KIR. 86. (SZABADKAI) GYALOGEZRED (1883) I914-191821

A cs. és kir. 86. gyalogezred hivatalosan 1883. január 1-én alakult meg. 
Kiegészítési kerülete, melynek központja Szabadka volt, magában foglalta a következő 
városokat és nagyközségeket:

I. Szabadka várost,
II. Magyarkanlzsa várost,
III. Zenta várost,
IV. a Zentai Járást: Ada, Martonos és Mohol nagyközségekkel,
V. az Óbecsei Járást: Bácsföldvár, Óbecse, Péterréve, Szenttamás, Túrja

nagyközségekkel,
VI. 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. 
gyaloghadosztályának 64. gyalogdandárába, mig a kikülönitett III. zászlóalj a cs. és 
kir. XV. hadtest 1. hegyi hadosztályának 7. hegyi dandáréba volt besorolva.

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

ezredtörzs, I. és IV. zászlóalj: Szabadka,
II. zászlóalj: Budapest,
III. zászlóalj: Visegrad.

Az ezred I., II. és IV. zászlóalját július 31-én szállították vasúton a szerb 
harctérre, ahol az osztrák-magyar 2. hadsereg részeként harcoltak. Ezen egységeket 
szeptember 4-én vezényelték át az orosz harctérre.

Az egységek szeptember 8-án érkeztek meg az orosz hadszíntérre, ahol szept. 
9-én már harcba is keveredtek. 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 fejeződött be az I. világháború, 
ahonnan 1918. június 17-én vonták ki őket.

A cs. és kir. 86. gyalogezred I., II. és IV. zászlóaljának jelentősebb bevetései:

1914-ben: Jelenca (aug. 19.), Vucevica (aug. 20.), Rumno (szept. 9-11.), 
Chyrow, Szumina (okt. 12-13.), Borumilów, Rogowiec (dec. 4.), Bratków (dec. 26-
31.).

1915-ben: Bratków (jan. 1.- feb. 10.), Berdo, Jablonki (fe. 28.), Krukienice 
(máj. 19. -  jún. 4.), Pnikut (jún. 5.), Buchowice (jún. 6-16.), Miklaszów (jún. 23-26.), 
Polonice (jún. 27. -  júl. 3.), Kamionka-Strumilowa (júl. 19. -  aug. 15.), Cholojow

20 Szegedi Napló 1919. január 1. XL1I. évfolyam, 1. szám.
21 Gaksch József -  Dimlcs Szilárd: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története 1882-1918. ?, 
Budapest



(aug. 29-30.), Baranie, Krupiec (szept. 3-6.),Worobijowka, Seredynce (szept. 13-17.), 
Milno, Aleksiniec (szept. 25-28.), Milno (okt. 21. -  nov. 28.).

1916-ban: Slobodka (jan. 29. -  ápr. 10.), Worobijowka (ápr. 12. -  jún. 3.), 
Bruszilov-támadás (jún. 4-9.), Worobijowka (jún. 10. - aug. 10.), Nestorowce, 
Pleszkowce (aug. 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. - jú l.  2.).

1918-ban: Monté Asalone (ápr. -  jún. 16.).

A III. zászlóalj az osztrák-magyar 6. hadsereg keretében a Boszniából Szerbia 
ellen iditott támadásban vett részt és itt harcolt egészen Olaszország hadbalépéséig, 
amikor áti rá nyitották az olasz hadszíntérre. Ez a zászlóalj is az olasz hadszíntéren 
fejezte be az I. világháborút 1918. július 17-én, amikor kivonták a további harcokból.

A cs. és kir. 86. gyalogezred III. zászlóaljának jelentősebb bevetései:

1914-ben: Panos (aug. 20-21.), Jagodnja (szept. 19-22.), Drina-csata (nov. 6-
10.), Ruda (nov. 21-22.), Rajac -  881. magaslat (nov. 24-29.).

1915-ben: I. és II. Isonzó-csata (jún. 23. -  aug. 18.), Selo (szept. 13-30.), III. 
Isonzó-csata (okt. 16. -  nov. 7.), IV. Isonzó-csata (nov. 8. -  dec. 4.).

1916-ban: V. Isonzó-csata (márc. 11-19.), VI. Isonzó-csata (aug. 4-17.).

1917-ben: X. Isonzó-csata (máj. 12. -  jún. 5.), XI. Isonzó-csata (aug. 17. -  
szept. 12.), XII. Isonzó-csata (szept. 13. -  okt. 31.).

1918-ban: Col Caprile (jan. -  márc.), Monté Asalone (máj. -  jún. 16.).

A hadsereg főparancsnoksága hivatalos hadijelentésiben az ezredet 
megdicsérte22:

1915. október 24-én St. Luciánál (olasz harctér) tanúsított helytállásáért.

A M. KIR. 5. (SZEGEDI) HONVÉD GYALOGEZRED (1886) 1914-191823

Az ezredet 1886-ban állították fel.

A m. kir. 5. honvéd gyalogezred alegységei a mozgósításkor a következő 
helységekben állomásoztak:

ezredtörzs, I. és II. zászlóalj: Szeged,
III. zászlóalj: Nagybecskerek.

A m. kir. 5. (szegedi) honvéd gyalogezred hadrendileg a 45. (szegedi) honvéd 
gyalogdandár keretében, a 23. (szegedi) honvéd hadosztályhoz volt beosztva.

A mozgósításkor a balkáni hadszíntérre szánták, de itt nem került bevetésre.

22 u. o. m in t19
23 Nónay Dezső: A volt m. kir. (szegedi) 5. honvéd gyalogezred a világháborúban. ?, 1931



1914. augusztus 20-án a keleti (orosz) hadszíntérre került, ahol augusztus 30- 
án Kolodizenkonál esett át a tűzkeresztségen.

1914. szeptember 1-jén részt vett a kullkowi ütközetben, majd szeptember 6. 
és 11. között a janowi harcokban.

1914. szeptember 14-től október 12-ig a przemysli erődrendszer védelmében 
vesz részt, annak első ostroma során.

A przemysli erődrendszer 1914. november 8-ai a második körülzárástól 1915. 
március 22-ikei elestéig szintén az erőd védőrségéhez tarozik. Az ostrom során részt 
vesz a december 15-18-ig tartó kitörési kísérletben, melynek során részese a 
Poportenka-magaslat elfoglalásának. December 20-21-én Na-Gorach térségében 
harcol. Részt vesz az 1915. március 19-én szervezett utolsó nagy kitörési kísérletben, 
melynek sikertelensége után az ezred megmaradt emberállománya orosz 
hadifogságba kerül, ahonnan csak 1918-ban szabadul.

A hadsereg főparancsnoksága hivatalos hadijelentésiben az ezredet 
megdicsérte24:

1914-15-ben mint Przemysl védőrségét.

A m. kir. 5. honvéd gyalogezredből 8754-en járták meg az I. világháború 
harctereit. Elesett vagy eltűnt 185 tiszt és 972 honvéd25.

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

Az ezredet 1886-ban állították fel.

A m. kir. 6. honvéd gyalogezred alegységei a mozgósításkor a következő 
helységekben állomásoztak:

ezredtörzs és I. zászlóalj: Szabadka,
II. zászlóalj: Zombor
III. zászlóalj: Újvidék.

A m. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred hadrendileg a 80. (pécsi) hovéd 
gyalogdandár keretében, a 40. (budapesti) honvéd hadosztályhoz volt beosztva.

A mozgósításkor a balkáni hadszíntérre került, a 6. osztrák-magyar hadsereg 
XV. hadtestének kötelékébe.

1915. januárjában vezényelték át a keleti (orosz) hadszíntérre. 1918. március 
22-én kivonták és július végéig Horvátországban látott el karhatlami feladatokt.

Az ezred újabb bevetésére 1918. augusztusától került sor az olasz hadszíntéren 
és az egység számára itt is fejeződött be az I. világháború.

A m. kir. 6. honvéd gyalogezred jelentősebb bevetései26:

24 u. o. m in t19
25 u. o. m int20
26 Hadtörténelmi Levéltár Budapest. I. vh. gyűjtemény 3024. doboz



1914-ben: Visegrad (aug. 20.), Drina-menti ütközet (szept. 8-10.),Kuliste 
(szept. 13.), Loznica (szept. 16-17.), Gucevo-magaslat (szept. 23. -  nov. 6.), Perina- 
magaslat (nov. 7.), Bacinovac (nov. 21.), Moravci (nov. 28.), Poljanice, Parlog (dec. 1-
5.), visszavonulás a Száváig (dec. 6-18.).

1915-ben: Jasiowice (jan. 31.), Siánki körüli harcok (feb. 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.), Wollowetztől keletre ( aug.
13. -  dec. 9.).

1918-ban: Monté Asalone (aug.).

A MAGYARKANIZSAI HADIKÓRHÁZ ÉS 
KATONATEMETŐ (1914-1918)

Az 1914 augusztusában Szerbia ellen megindított hadjárat a kezdetektől fogva 
nagy emberi veszteségeket okozott a Monarchia haderejének. Az elesettek mellett 
nagyszámú sebesültről és betegről is gondoskodni kellett.

Magyarkanizsa város még 1902-ben kötelezetséget válalt, melynek értelmében 
háború esetén biztosítja 200 üdülő -  lábadozó sebesült katona teljes ellátását.

Azonban már a háború kezdeti szakaszában jelentkezett a szerb harctérről 
érkező nagyszámú sebesült és beteg katona elhelyezésének problémája, ami 
engedményekre késztette a várost.

Dr. Király Sándor polgármester az 1915. március 16-án megtartott képviselő- 
testületi rendes közgyűlésen a következőképpen számolt be erről27:

„...A hadvezetőség és az Országos Vöröskerszt Egylettel folytatott tárgyalások 
folytán kénytelen voltam beleegyezni abba, hogy Magyarkanlzsán ne csak üdülő 
lábadozó betegeket küldhessenek, hanem kisegítő kórház állítassák fel, -  minthogy 
azonban ezen esetben az orvosi műszereket és gyógyszereket is nekünk kellett 
előállítatni, előterjesztésemre az eddigi 1 korona 20 fillérben megállapítva volt 
betegellátási díjat sikerült 2 koronára felemeltetni, mi által elértük, hogy 50 fillér 
minden betegnél megmaradt, műszerekre és gyógyszerekre, mert az eltartás 
személyenkint 1 korona 50 fillérért vállalták el az apácák a zárdában, a szegényházban 
és a kifőzőnő a kórházban."

Az első sebesültek 1914. október 5-én érkeztek meg.

Kezdetben valóban könnyebb sebesültek érkezhettek, mert meglehetősen 
alacsony volt a halálozási arány, ám annál magasabb a kezelt betegek száma. A 
polgármester erről a következőt mondta28:

27 Történelmi Levéltár Zenta. F.004 Magyarkanizsa Rendezett Tanácsú Város 1850-1918, 53. könyv: 
Közgyűlési jegyzőkönyv 27/1915 jkv. szám.



„...A sebesülteket 1914. október 5-től megkezdetten a mai napig csoportokban 
küldettek ki gyógykezelésre, számszerint 588-an. Ezek közül gyógyultan 
visszautaltatott 551, meghalt 4, kezelés alatt áll jelenleg 33."

Az ellátás minőségét és kórház-személyzet odaadó munkáját Dr. Király a 
következőket szavakkal méltatta29:

4. A magyarkanizsai Haynald leánynevelő intézet épülete, amelyben a háború során a 
tartalékkórház működött (Emberségünk vára, CD-rom)

„...A sebesültek nálunk igen jó ellátásban részesültek, úgy hogy a mi 
szegényházi és zárdái kórházunk, az egész országban jó hírnévre tett szert, és ez a jó 
hírnév a legszebb dicséret városunk közönsége s különösen azon önfeláldozó és 
lankadatlan buzgalmú apácák és hölgyek részére, akik fáradtságot nem kímélve 
iparkodnak a haza védelmében megbetegedett katonákat nemcsak ápolni és minden 
jóval ellátni, hanem humánus és emberszerető bánásmódjukkal kedélyüket is 
felvidítani." A hadikórház fentartása jelentős anyagi eszközöket igényelt, a 
polgármester erről így referált30:

28 u. o. m int25
29 u. o. m int25
30 u. o. m int25



„...A sebesültek élelmezésére az Országos Vöröskereszt Egylettől eddig 25778 
koronát vettem kézhez, melyből a szegényház, Haynald nevelő intézet vezetőségének és 
a kórháznak 21419 korona 20 fillért, gyógyszer, kötszer és orvosi műszerekre 2832 
korona 49 fillért utalványoztam ki, -  a sebesült katonák kezelése körül az élelmezésen 
és kötszereken kívül 2845 korona 21 fillér kiadás merült fel felszerelési, mosatási és 
egyéb költségekben úgy, hogy végeredményként összesen a mai napig 1319 korona 
töbletkiadás van.

A sebesültek a harctérről számos ragályos betegséget behurcoltak városunkba, 
kolera, vérhas, tífusz esetek fordultak elő, ezekre 2587 korona 97 fillér költség merült 
fel, amely összegnek vagy legalább egy részének az országos betegápolási alapból 
való megtérítése iránt a szükséges intézkedéseket folyamatba tettem.

A sebesültek közt fellépett járványok szükségessé tették számos olyan 
intézkedést, amelyek a fent feltüntetett 2587 korona kiadását megmagyarázzák, a 
szegényházban fel kellett állítani egy járvány osztályt, amely nagy mérvű átalakítással 
járt, -  ki kellett bérelni egy szomszéd házat sa a járvány kórházban külön ápolók 
félfogadása vált szükségessé, fertőtlenítő gépek s egyéb fekszerelési eszközök 
beszerzése is szaporította a költségeket, szükségessé vált továbbá, hogy a 
szegényházból a szegények és az árva gyerekek kihelyeztessenek, ami szintén 
tetemes költségbe került."

Az elkövetkező háborús években a hadikórház fenntartásához nélkülözhetetlen 
anyagi kiadások egyre nőttek. A helyzetet csak rontotta az pénzromlás, az árak 
emelkedése és a lakosság háború okozta általános elszegényedése. Mindez igencsak 
megterhelte a város amúgy is egyre szegényesebb költségvetését, de a hadikórház
1918-ig rendületlenül működött.

5. A magyarkanizsai tartalékkórház 
pecsétlenyomata (TLZ )



A hadikórház magyarkanizsai feliállítása újabb problémát eredményezett: a 
sebesültek közül néhányan meghaltak, gondoskodni kellett eltemetésükről. A 
polgármester erről a következőt jelentette 1915 márciusában31:

„...A sebesültek közül 4 meghalt, ezeknek eltemetéséről a város költségén 
gondoskodtam, s részükre a római katolikus temető egyik legszebb helyén 
díszsírkertet eszközöltem ki a római katolikus plébános úrnál."

Magyarkanizsa képviselő-testülete közvetlenül a háború befejezése előtt -  1918. 
október 30-án -  megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő döntést hozta a 
katonatemetőre vonatkozóan32:

„...A városi tanács javaslatának elfogadása mellett utasítatik a tanács, hogy a 
hősök sírját a f. év nov. 1-ső napján díszítéssé fel, a felmerülő költségek 
utalványoztatnak.

Egyben pedig a hősök sírjainak jövőbeni ápolásáról is gondoskodni kívánván, 
kettőezer koronát az 1919. évi költségvetésben előirányoz s utasítja a főszámvevőt, 
hogy ezen összeget a költségvetésbe vegye fel, melyből 1919. évi halottak napján a 
hősi halált halt katonáink sírjai feldíszítendők."

A két világháború között a katonasírokat a hozzátartozók gondozták, egyesek 
síremlékeket is emeltettek. Az 1941-1944-es időszakban sor került a sírkert kisebb 
felújításra, aminek keretében egyforma bádoglapok kerültek a fejfákra a hősi halottak 
nevével.

Hogy valójában hány hősi halottat temettek el a magyarkanizsai 
katonatemetőben, ezt már több mint 80 év távlatából meglehetősen nehéz 
megállapítani. Maradt tehát a temetőparcellában még ma is azonosítható sírok 
összeírása, és az elkészült lista összevetése a különböző levéltári forrásokból 
felkutatott adatokkal.

2000 tavaszán megtörtént a sírkert sírjainak összeírása, 75 sír lett azonosítva a 
következő felosztásban33:

71 név szerint ismert I. világháborús hősi halott,
2 ismeretlen I. világháborús hősi halott,
2 II. világháborús hősi halott.

31 u. o. m int25
32 Történelmi Levéltár Zenta. F.004 Magyarkanizsa Rendezett Tanácsú Város 1850-1918, 58. könyv: 

Közgyűlési jegyzőkönyv 418/1918 jkv. szám.
33 Dobó Sándor adatai alapján.



A magyarkanizsai katonatemetőben eltemetett név szerint ismert I. 
világháborús hősi halottak névsora (bővebben lásd az Adattár fejezetben):
1. APRÓ János, 2. ÁROK József, 3. BAKOTA Ferenc,
4. BAKOTA Péter, 5. BATA Ferenc, 6. BESZÉDES Mátyás,
7. BICSKEI István, 8. BICSKEI Lukács, 9. BOSZNAI István,
10. BOZIC, Grujo, 11. BÚS Ferenc, 12. BÚS István,
13. CSONKA Lajos, 14. DOBÓ Ferenc, 15. DOBÓ János,
16. DOBÓ Mihály, 17. DUJMOVICS János, 18. DUKAI György,
19. DUKAI István, 20. ERDÉLYI Alajos, 21. FARAGÓ Sándor,
22. FARKAS István, 23. FÁTYOL András, 24. FEHÉR György,
25. GULYÁS Albert, 26. GULYÁS Gergely, 27. GULYÁS János,
28. GYURA Illés, 29. HARMATH Miklós, 30. JANKÓ Ferenc,
31. JOÓ Vince, 32. JÓZSA György, 33. KARÁCSONYI Simon,
34. KARAI Simon, 35. KARAPANDZIC, Milos, 36. KAZI Ferenc,
37. KAZI Pál, 38. KELECS Mátyás, 39. KISS József,
40. KONCZ András, 41. KOVÁCS Lukács, 42. KOVÁCS Miklós,
43. KÖRÖSI Antal, 44. KREUZEL, Vencel, 45. KUCZORA Pál,
46. LÁSZLÓ Mátyás, 47. LOSONCZ József, 48. MAJOR János,
49. MÁNYI Pál, 50. MÉSZÁROS Sándor, 51. MUHI Illés,
52. MUHI István, 53. MUHI István, 54. NAGY Ferenc,
55. NAGY Menyhért, 56. ÓZSVÁR Lajos, 57. PEKLA Sándor,
58. PILISI Pál, 59. PÓSA János, 60. REKECZKI Jakab,
61. SARNYAI János, 62. SŐREGH Vince, 63. SZABADOS Péter,
64. SZABÓ István, 65. SZABÓ József, 66. TÖRTELI Ferenc,
67. TÖRTELI János, 68. TÖRTELI Lukács, 69. VAJDA János,
70. VÉRSÉGI Mihály, 71. VUKOVICH István.

6. A kanizsai katonatemető 2002. őszén (fotó: Nagygyörgy Z.)



A magyarkanizsai önkormányzat évről-évre koszorúzással rója le kegyeletét a 
hősök sírjainál. Az 1995. november 2-ai koszorúzás alkalmával mgr. Dobos János a 
következő beszédet mondta:

„Hölgyeim és uraim, Tisztelt honfi- és polgártársaim!

Ismét itt állunk a kanizsai nagytemető első világháborús katona-temetője 
nagykeresztjénél, immár ötödik alkalommal, hogy kegyelettel emlékezzünk az első 
világháborúban elesett katonákra; azokra is akik a front egyik, és azokra is, akik a 
front másik oldalán harcolva estek el. Mert ugyan ki tehetett arról, hogy minek 
született? Magyarnak, vagy szerbnek, franciának vagy németnek?

November 2-a van, Halottak Napja. Ilyenkor az ember megáll, hogy vissza, és 
előre tekintsen. Felidézi apja, nagyapja emlékét, még maga előtt látja anyja, 
nagyanyja valamely emlékképpé merevedett mozdulatát. Nagybácsik és nagynénik 
arca villan fel; im itt már csak egy sírhant, egy kereszt, egy név márványba vésve. A 
hulló sárga falevelek, az ellobbanó gyertyák kósza lángja az elmúlást idézi: apák, 
anyák, nagyszülők, testvérek, közeli és távoli rokonok, barátok, jótevők, haragosok 
tegnap még voltak, de ma már csak emlékezetünkben élnek. És holnap? Ha előre 
tekintünk, tudjuk egy napon ellobban a gyertyánk, nevünk elé keresztet tesznek és 
mögötte két évszám jelöli azt, hogy voltunk. Reméljük, hogy ott fogunk nyugodni, 
ahol őseink és szeretteink is nyugszanak, és hogy emlékünk tovább él utódainkban és 
ivadékainkban, akik majd ilyenkor, a halottak napján virágot hoznak sírunkra. A halál 
kérlelhetetlen, de van humanitása a kegyeletben, a tiszteletadásban amellyel az élők a 
holtakat megtisztelik.

Ilyen tiszteletadásra gyűltünk össze immár hagyományosan itt a világháborús 
katona-sírok nagykeresztjénél, hogy megemlékezzünk azokról a katonákról, akik itt 
nyugszanak, de nem csupán őróluk, hanem azokról is, akiket a háború messze 
elragadott innen, ahol éltek, a bérces Balkánra, az Isonzó kietlen völgyébe, a 
Kárpátokon túlra, ahol csontjaik jeltelen sírokban porladnak, immár majd nyolc 
évtizede. Megvannak-e még sírhantjaik ? Emlékezik-e még valaki rájuk? Gyermekeik, 
unokáik őrzik-e megsárgult fényképüket? A családi ereklyék között megvan-e még a 
nagyapa sapkarózsája, kardbojtja, tábori levelezőlapja, netán kitüntetése?

Tisztelt polgártársak!

Az első világháború kanizsai elesett katonáinak itt csupán egy elentésző hányada 
alussza örök álmát, hiszen csupán 80 évvel ezelőtt, 1915-ben, a háború második 
esztendejében 175 kanizsai katona esett el, vagy halt meg sebesülés vagy a háború 
okozta betegség következtében. Az első világháború tiz millió elesett katonájához Kanizsa 
461 halottja nagyon is nagy hányad, ha figyelembe vesszük, hogy az akkori község 
mintegy 14 000 lakosából az eltűntekkel együtt majdnem ötésfélszáz34 teremtő erejében 
lévő férfi esett ki ! Azon túl, hogy november 1-jén misét mondattunk az 
világháborúban elesett kanizsai katonák lelkiüdvéért, és ezt a jövőben hagyománnyá 
tesszük, ismételten felvetjük annak a korábbi javaslatnak a gondolatát, hogy rendeznünk 
kell ezen első világháborús sírkertet, és benne egy tartósabb emlékművet emelni a háború

34 Ma már a levéltári kutatások alapján tudjuk, hogy a kanizsai első vlláháborús hősi halottak száma 785 fő.
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valamennyi kanizsai katona-áldozatának. Valójában ezzel rónánk le kegyeletünket a 
világháború befejezésének 80. évfordulóján, 1998-ban."

Azt hiszem, néhai kollégám elmondott mindent, amit el lehet és el kell mondani. 
Remélem, hogy a szép elképzelés -  ha kis késéssel is -  de 2003-ban, az első 
világháború befekezésének 85-ik évfordulóján teljesülni fog!
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7. Milojevic tábornok távirata az adorjáni eseményekről (VII)

Az 1918 novemberében bekövetkező szerb katonai megszállást a 
magyarkanizsaiak és a környék lakossága -  mivel idiglenesnek vélte -  sztoikus 
nyugalommal tűrte.

1919. január 17-én Adorjánon azonban olyan tragikus események játszódtak le, 
amelyek megpecsételték a falu lakóinak sorsát és kihatással voltak az 1944 őszén 
elkövetett vérengzésre is: Adorjánon ezen a napon megöltek három szerb katonát.

A szabadkai katonai parancsnok az üggyel kapcsolatban a következő táviratot 
továbbította az újvidéken székelő szerb hadseregparancsnokságra 1919. január 19-
én35:

„(Magyar)Kanizsa város parancsnoka tegnap a következőt jelenette telefonon: 
folyó év 4-éről 5-re36 virradó éjszaka Adorján faluban megölték a kombinált ezred 3. 
zászlóaljának 4. századába tartozó katonákat Radivoj Mijatovicot, Milojko Stefanovlcot 
és Mirko Paunovicot. A gyilkosságot alattomosan követték el, a meggyilkoltak nem

35 Vojnoistorijski institut, Vojni Arhiv Beograd. Fond Prve armije, Popsinik 4, kutija 74, fasc. 4, reg. br. 14/5.
36 A Julián-naptár szerint, melyet a szerbek még 1919-ben is használtak. Eltérése 13 nap mínusz a Gergely-

naptárhoz viszonyítva.



követtek el semmilyen kihágást a faluban. A nyomozás folyamatban van, az elkövetők 
ismertek, de még szabadlábon vannak. Az elkövetők és a cinkosok családtagjai 
őrizetben vannak. Elrendeltem mindazok kihallgatását akik bármilyen kapcsolatban 
voltak a meggyilkoltakkal. Részletes jelentést az adatok beérkezése után teszek.

parancsnok 
Milojevic tábornok"37

Hogy a magyarkanizsai szerb parancsnok később mit jelentett, ezt sajnos nem 
sikerült megtudni mivel a jelentés eltűnt vagy talán el sem készü lt!?

A bácskai magyar lapokat ekkor már erőssen cenzúrázták, így hát ezekben nem 
jelenhetett meg tudósítás erről az eseményről. A szegedi Délmagyarország viszont 
1919. január 22-én „Adorján község fellázadt a szerbek ellen" címmel, január 23-án 
pedig „Mit mondanak adorjáni emberek a falubeli véres összeütközésről" címmel 
jelentetett meg tudósítást az Adorjánon történtekről38. A két cikkben némileg 
ellentmondásos állítások vannak, ezért leghitelesebbnek az adorjáni plébánia 
évkönyvébe bejegyzett leírást tekinthetjük, melyet Horváth János plébános készített39:

„1918 decemberében megszállták a szerbek egész Bács-Bodrog megyét. 
Adorjánba azonban nem jött állandó szerb őrség, hanem Bicskei Szilveszter hadnagy 
parancsnoksága alatt 4 tagból álló helyi polgárőrség volt hivatva a rendre felügyelni. A 
plgárőrség föl is volt fegyverezve. De hamar ideszoktak a szerb katonák. A dohány 
csalta őket ide. Rendszerint fegyveresen jöttek, lövöldöztek, több helyen a házba is 
belőttek, s állandóan rémületben tartották a lakosságot. Itt van a csírája az 1919. január 
17-én történt hármas gyilkosságnak, mely oly szomorú következményekkel járt. Ezt 
azonban részletesen és hitelesen megírta Gulyás Károly, ideiglenes adminisztrátor, aki 
az adorjáni borzalmakat átélte.

Következik Gulyás Károly szóról-szóra átírt feljegyzése:

1919. január 17-én, péntek este 7 őrá után 3 fegyveres szerb katonát agyonlőtt 
3 adorjáni legény Sarnyai Sándor udvarában; a holttesteket a Tisza szélén a vízbe 
dobták. A szerbek részegek voltak s valószínűleg gyilkosaik is. A tettesek: Lipták 
István, Tóth (Laci) Orbán és Elek Péter még akkor este elmenekültek.

Másnap, 18-án szombaton Magyarkanizsáról szerb tisztek és fegyveres katonák 
jöttek ki Adorjánba géppuskákkal és ágyúkkal, amelyeket a vasúti állomásnál állítottak 
fel. A gyilkosok atyafiait és teljesen ártatlanokat is összefogdosva és a szerb katonák 
hulláit a Tiszából kivéve szombaton este a szerbek haza mentek Magyarkanizsára, a 
géppuskákat és az ágyúkat is hazavitték.

Ugyanakkor 45 adorjáni lakost is elhajtottak Magyarkanizsára, akiket aznap 
fogdostak össze.

19-én, vasárnap hajnalban 1 óra után körülfogták Adorjánt szerb katonák, akik 
Magyarkanizsáról és Zentárói jöttek, és elkezdték a házak végében összerakott

37 A szerző fordítása szerb eredetiből.
38 Somogyi Könyvtár Szeged. Napilapgyüjtemény -  Délmagayrország, Szeged 1919.
39 Részlet az adorjáni Sarlós Boldogasszony r.k. plébánia évkönyvéből, ft. Tari János plébános közlése 
alapján.



takarmányféléket gyújtogatni. Géppuskákat is állítottak fel. Aki a tüzet oltani akarta, 
azt agyonlőtték. Másokat menekülés közben lőttek meg.

Agyonlőtték a következőket: 1. Milutinovics István és neje, 2. Sarnyai Krisztina, 3. 
Pósa Vince, 4. Milutinovics János, 5. idős Sóti György, 6. Apró Péter, 7. Szabó István 
(Orbán fia, Vajda Rozália férje) megsebesült, de január 30-án Magyarkanizsán meghalt,
8. Sóti Illés Györgyöt pedig egy szerb katona szuronnyal megszúrta, ez is meghalt 
február 1-jén.

Magyarkanizsáról a piactérről visszahajtották a szerbek azt a 45 adorjánit a falu alá, 
akiket szombaton este kisértek el Adorjánból. Ezek kb. fél óráig nézték a házak égését és 
hallgatták a puskaropogást, azután újból elhajtották őket a szerbek Magyarkanizsára, és a 
városháza alatt bezárták őket a börtönbe, ahonnan csak 7-10 nap múlva szabadultak ki 
némely részük.

Teljesen leégett 10 ház, 5 háznál csak a melléképületek égtek le; igen sok 
takarmány ezenfelül és háziállatok is égtek meg.

A lakosok közül a gyújtogató szerb katonák többeket megvertek: így Ladóczki 
Istvánnét, Milutinovics Emíliát is, aki január 18-án délelőtt szülte meg gyermekét. 
Szalma György a háborúban elveszette az egyik lábát: házát teljesen leégették a 
szerbek. Körmöczi Miklós és családja az égő házból csak úgy tudott kimenekülni, hogy 
a beső szoba hátulsó falát baltával kivágták és ott bújtak ki. Samu Bonaventúra 
gyermekágyas feleségét háza udvarában a kiszáradt kútba eresztette le gyermekével 
együtt.

Vasárnap, 19-én Zentára, Magyarkanizsára, Martonosra, Felsőhegyre, 
Oromhegyesre és a szállásokra menekült Adorján lakossága úgy, hogy a 19-ről 20-ra 
virradó éjszaka 20 lélek sem volt a faluban.

Január 20-án, hétfőn Zentárói és Magyarkanizsáról kocsikon fegyveres szerb 
katonák jöttek Adorjánba és egész nap raboltak, különösen az elhagyott házakat 
fosztották ki. Elvittek sok pénzt, élelmiszereket és ruhaféléket; kárt is igen sokat tettek 
a bútorokban.

Január 21-én, kedden délután eltemették az 5 agyonlőtt áldozatot 3 sírba.

A magyarkanizsai börtönből idő múlva minden adorjáni foglyot kieresztettek a 
szerbek, csak 11 maradt fogva, azokat pedig elkísérték Zentára és ott zárták be őket.

így lakolt meg Adorján lakossága 3 hencegő fiatalember értetlen és oktalan 
hősködéséért."

A szerencsétlenül járt adorjániak némi anyagi segélyt -  500-500 koronát -  csak 
öt hónappal később, az addigra már Magyarkanizsán is megalakult „néptanácstól" 
kaptak40.

A falu köztiszteletben álló, idős plébánosa szerint az idősebb adorjániak 
emlékezetében még több mint 80 év távlatában is elevenen él az 1919-es szörnyű napok

40 Történelmi Levéltár Zenta. F.072 Ókanizsa Nagyközség 1919-1941, 1. könyv: Magyarkanizsai Néptanács 
közgyűlési jegyzőkönyvei 1919., 144/1919, 145/1919 és 146/1919 jkv. számok.



emléke, hiszen szüleiktől sokat hallottak erről. Sajnos a bosszúállást 1944 őszén 
megismételték, és a kommunista partizánok már nem voltak olyan „könyörületesek" mint
1919-es elődeik.

Az 1919. január 19-ei adorjáni szerb katonai megtorló akció polgári áldozatai 
méltán tekinthetők az I. világháború áldozatainak, hiszen fegyverszünet volt 
érvényben, de a háborút lezáró békeszerződés még nem született meg. Álljon tehát itt 
mementóul az áldozatok névsora és adatai az adorjáni r.k. plébánia halotti 
anyakönyve alapján41:

APRÓ Péter földműves. 30 éves, r.k. vallású, felesége Magda Viktória. Elhunyt 
lőtt sebtől eredő belső vérzés következtében 1919. január 19-én Adorjánon. 
Bejegyezve az adorjáni r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 8/1919 sz. alatt.

MILUTINOVICS István földműves. 60 éves, r.k. vallású, felesége Sarnyai 
Krisztina. Elhunyt lőtt sebtől eredő belső vérzés következtében 1919. január 19-én 
Adorjánon. Bejegyezve az adorjáni r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 11/1919 sz. 
alatt.

MILUTINOVICS János földműves. 60 éves, r.k. vallású, felesége Sóti Rozália. 
Elhunyt lőtt sebtől eredő belső vérzés következtében 1919. január 19-én Adorjánon. 
Bejegyezve az adorjáni r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 7/1919 sz. alatt.

MILUTINOVICS szül. Sarnyai Krisztina földműves. 55 éves, r.k. vallású, 
férje Milutinovics István. Elhunyt lőtt sebtől eredő belső vérzés következtében 1919. 
január 19-én Adorjánon. Bejegyezve az adorjáni r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 
9/1919 sz. alatt.

NAGY Erzsébet földműves. 36 éves, r.k. vallású, férje Bénák Ferenc. Elhunyt 
1919. február 22-én -  az 1919. január 19-ei események áldozata. Bejegyezve az 
adorjáni r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 18/1919 sz. alatt.

PÓSA Vince földműves. 54 éves, r.k. vallású, felesége Borsos Erzsébet. 
Elhunyt lőtt sebtől eredő belső vérzés következtében 1919. január 19-én Adorjánon. 
Bejegyezve az adorjáni r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 6/1919 sz. alatt.

SÓTI György földműves. 60 éves, r.k. vallású, felesége Milutinovics Anna. 
Elhunyt lőtt sebtől eredő belső vérzés és megégés következtében 1919. január 19-én 
Adorjánon. Bejegyezve az adorjáni r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 5/1919 sz. alatt.

SÓTI Róza földműves. 56 éves, r.k. vallású, férje Milutinovics János. Elhunyt
1919. március 23-án -  az 1919. január 19-ei események áldozata. Bejegyezve az 
adorjáni r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 23/1919 sz. alatt.

HORGOSII. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
Az 1917-ben meghozott VIII. törvénycikk42 értelmében a városoknak, 

községeknek lehetősége adatott, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten emlékműveket

41 Az adorjáni Sarlós Boldogasszony r.k. plébánia V. halotti anyakönyve 1919-1931
42 Magyar Törvények. 1917. évi törvénycikkek az összes élő törvények tárgymutatójával. Bp., 1918



emeljenek, ily módon emléket állítva a nagy számú hősi halottnak, akik távoli 
csatatereken estek el hazájuk szolgálatában. A törvény megalkotását a következőkkel 
indokolták:

„...A most folyó háború, a résztvevők száma, valamint az emberéletben és 
vagyonban bekövetkezett pusztulás mértéke tekintetében páratlanul áll a 
világtörténelemben.

Ebben az óriási harcban nagy lelkierővel, ön megtagadással és buzgó munkával vesz 
részt az egész nemzet, tehát azok is, akik a harctér mögött teljesítik nem kevésbé fontos 
állampolgári kötelességeiket; és büszkén vallhatjuk, hogy nincs a társadalomnak olyan 
rétege, amely méltó módon ne vette volna és ne venné ki részét a mai nagy idők 
küzdelmeiből.

Mégis hasonlíthatatlanul nagyobb azoknak az áldozata és érdeme, akik a 
harctéren, minden pillanatban szembenézve a halállal, immár harmadik éve 
lankadatlan kitartással küzdenek királyukért és hazájukért, és rendíthetetlen 
bátorsággal állják az ádáz tusát, amelyhez foghatót nem ismer a világtörténelem.

A nemzetnek a harcvonal mögött dolgozó része szívének melegével fordul az 
ellenséggel viaskodó fiai, testvérei és apái felé, és hálájának lelke mélyéből fakadó 
érzését a maradandó törvény betűiben kívánja minden időkre megörökíteni.

Ebből a hálás érzésből fakad a törvénynek az a rendelkezése, amely a nemzet 
elismerésének és bensőséges köszönetének babérkoszorúját meleg szeretettel nyújtja 
a hazáért küzdő hős véreink dicsőítésére.

A háború során azonban a legsúlyosabb áldozatot azok hozták, akik hazájuk 
védelmében életükkel adóztak.

Ezeknek a hősöknek áldott emlékezete felé fokozott kegyelettel tekint az egész 
nemzet; szent emléküket pedig tiszteletben kell tartani nemcsak a mai nemzedéknek, 
hanem a késő utókornak is, hogy példájukból buzdítást merítsen az önfeláldozásra és 
a hazaszeretetre. Ez teszi kötelességünké, hogy névszerint örökítsük meg 
mindazokanak az emlékét, akik életüket áldozták fel a hazáért, mindnyájunkért.

Ennek alkalmas módja, hogy minden község (város) a saját területén létesítsen 
olyan emlékművet, amelyre a haza védelmében elesett hős fiainak nevét 
maradandóan bevésse. Vagyonos községnek (városnak) monumentális műemléken, a 
szegénynek pedig szerény táblán, de mindenesetre méltó módon és minden 
egyszerűsége mellett is nemes művészi kivitelben kell megörökítenia hős fiainak nevét 
és emlékezetét.

Oltár lesz ez az emlék minden időkön át: a hazaszeretet oltára, amelyen a 
tisztelet és soha el nem múló hála örök fényében fognak ragyogni a hazáért hősi 
halált halt vitézeink áldott nevei."

Az I. világháború során monumentális emlékművek elkészítésére csak kevés 
helyen került sor, a trianoni Magyarországon ez a 20-as években volt jellemző. Az 
elszakított részeken -  Délvidék, Erdély, Felvidék -  erről szó sem lehetett, hiszen az 
uralkodó nemzetek az irredentizmus csíráját vélték felfedezni minden ilyen 
kezdeményezésben.



Vidékünkön -  a Tisza mentén -  is csak a Délvidék 1941-es visszacsatolása után 
nyilt lehetőség I. világháborús hősi emlékmű felállítására. Egy ilyen emlékművet 
Horgoson is emeltek, valószínűleg 1941 második felében43.

A horgosi I. világháborús emlékmű a falu központjában volt felállítva, ott ahol a 
Szeged felöl jövő út Magyarkanizsa felé ágazik. Az emlékmű tetején bronzból készült 
honvéd puskára támaszkodik, fején acélsisak. Az emlékmű K-i (Magyarkanizsa felé 
néző) oldalán a magyar címer, alatta: „1914-1918 A HAZÁÉRT" felirat volt. Az É-i, Ny- 
i (?) és D-i oldalon a hősi halottak nevei sorakozak betűrendes sorban.

Az emlékmű szomorú véget ért meg, 1944-ben a „felszabadítók" ledöntötték. A 
honvéd-figurát állítólag a posta építésekor az alapba betonozták bele (?).

2002 decemberében előkerült a horgosi határ valamelyik szegletéből az 
emlékmű É-i (Szeged felé néző) lapja, melynek alsó 1/3-a hiányzik. A vésés elég jó 
állapotban megmaradt, így a kőlapon a következő nevek olvashatók:

1. ÁBRAHÁM András,
4. BAJTAI Lukács,
7. BALOG Imre,
10. BATÉ András,
13. BÁLINT János,
16. BÁRSONY Kálmán,
19. BEKKEN János,
22. BENDE Antal,
25. BENDE Mátyás,

8. A horgosi I. világháborús hősi 
emlékmű felavatása 1941-ben (?) 
(Nagygyörgy Zoltán tulajdonában)

2. ÁGOSTON József,
5. BALOG István,
8. BARTA Félix Szilveszter,
11. BATÉ Mihály,
14. BÁLINT Mihály,
17. BÁRSONY Márton Lajos,
20. BEKKEN József,
23. BENDE József,
26. BERÉNYI Balázs,

3. BAJTAI András,
6. BALOG Pál,
9. ifj. BATA István,
12. BATÉ Lukács,
15. BÁN József,
18. BÁRSONY Mihály Kálmán,
21. BENCSIK János,
24. BENDE Sándor,
27. BERÉNYI Isrtván,

43 A horgosi I. világháborús emlékműre vonatkzóan levéltári anyagot nem sikerült találni, az összes ide 
vonatkozó adat Nagygyörgy Zoltán horgosi helytörténész gyűjtésének eredménye.



28. BERÉNYI János, 29. BERÉNYI János, 30. BERÉNYI László,
31. BERÉNYI Mihály, 32. BERTA Lukács, 33. BÍRÓ József,
34. BITÉ Antal, 35..........ÁN Kálmán, 36. .........János,
37..............János, 38. DOBÓ Antal, 39. DOBÓ Ferenc,
40. DOBÓ János, 41. DOBÓ Miklós, 42. DONGÓ István,
43. DÖMÖTÖR Aladár, 44. DVORAK HORVÁTH Imre, 45. ERDÉLYI András,
46. ERDÉLYI János, 47. ERDÉLYI János, 48. ERDÉLYI Mihály,
49. ERDÉLYI Miklós, 50. ERDÉLYI Miklós, 51. FARKAS András,
52. FARKAS CS. János, 53. FARKAS József, 54. FAZEKAS Szilveszter,
55. FEHÉR Albert, 56. FEHÉR Béla Albert, 57. FEHÉR Gergely,
58. FEHÉR György, 59. FEHÉR István, 60. FEHÉR Kálmán,
61. FEHÉR József, 62. FEHÉR Mihály, 63. FODOR Ferenc,
64. FODOR György, 65. FODOR István, 66. FODOR János,
67. FODOR József, 68 . FODOR Lázár, 69. FÖLDI István,
70. FRANCK István, 71. FÜLÖP István János, 72. FÜLÖP István,
73. FÜLÖP........

A hiányzó 1/3-on még talán 20-25 név lehet.

9. Horgos központja 1943-ban: 1. Országzászló 2. Hősök 
emlékműve (1914-1918)

Számítások szerint ha mind a három oldalon (É-i, Ny-i és D-i) hasonló 
elrendezésben, hasonló számú név volt, akkor 300 körül lehetett a feltüntetett hősi 
halottak száma. Ezt azonban a levéltári adatok teljes mértékben nem igazolták, hiszen 
az emlékmű megmaradt darabján olyan nevek is szerepelnek, amelyekre a levéltári 
kutatások során egyik forrásban sem akadtunk rá.

Sajnos ez a hősi emlékmű -  mint oly sok más is itt a bérces Balkánon -  annak 
a kizárólagos nemzetpolitikának esett áldozatul, melynek egyik alaptétele hogy az 
ellenséget nem elé csak legyőzni, hanem meg is kell alázni.



A VESZTESEGKUTATAS LEVÉLTÁRI MÓDSZERE, 
FORRÁSAI -  MAGYARÁZATOK AZ ADATTÁRHOZ

Munkám kezdetekor néhai kollégám -  mgr. Dobos János -  által a Kanizsai 
Újságban „Mire a levelek lehullanak...", „Akikért a harangok sem szóltak" III. Az I. 
világháborúban 1914-1918 elesett és eltűnt kanizsaiak c. alatt megjelent újságcikkeire 
támaszkodhattam. Ezekben a cikkekben azonban -  helyszűke miatt - egy-egy hősi 
halottról csak a minimális adatok (vezeték- és keresztnév, születési év, katonai 
alakulat ill. az elhalálozás helye és dátuma) kerülhettek be és csak Kanizsára 
szorítkozott. Az adatok forrása a kanizsai Anyakönyvi Hivatlaban (AH) őrzött Hősi 
halált halt katonák nyilvántartása (1.) volt.

A vizsgált időszakban -  1914-1918 -  a mai kanizsai község területén 3 településen: 
Horgoson, Martonoson és Kanizsán volt Anyakönyvi Hivatal ill. ezeken a településeken 
vezették u.n. „állami" születési, házasságkötési és halotti anyakönyveket. Mivel 
vizsgálódásom tárgyát a község egész mai területére kiterjesztettem ezért a felsorolt 
településeken át kellet vizsgálni a Halotti anyakönyveket (2.) 1914-1918-ig -  a háború 
tartama alatt ezekbe a könyvekbe csak a Belügyminisztérium engedélyével lehetett beírni 
a hősi halottakat - ,  ill. tovább is napjainkig a holttá nyilvánítások miatt. Ugyanez 
megtörtént a többi települések -  Oromhegyes, Adorján, Orom, Klsplac -  esetében is, ahol 
csak 1945 után kezdődött meg az anyakönyvek vezetése. Ebben a munkában nagy 
segítségemre voltak a kanizsai Anyakönyvi Hivatal munkatársai, ill. az egyes településeken 
a helyi irodák munkatársai.

Egy-egy hősi halott adatainak pontosítása miatt át kellett nézni az 1895 előtt az 
egyház által vezetett, de azóta már az Anyakönyvi Hivatalban őrzött Kereszteltek 
anyakönyveit (3.) az 1870-1895-ös időszakra. Ez alkalommal a keresztelési 
bejegyzéseknél hősi halálra ill. egyházi holttá nyilvánítási utaló adatokra leltem, olyan 
személyek esetében is akiket semmilyen más forrásban nem találtam.

Az egyház által vezetett Halotti anyakönyvekbe (4.) 1914-1918 között a 
plébánosok beírták az általuk eltemetett hősi halottak ill. később az egyház által holttá 
nyilvánított eltűnt katonák személyi adatait. Egyházi holttá nyilvánítást 1921-ig a 
kalocsai Érseki Főszentszék (ÉF), 1922-től pedig a szabadkai Apostoli Adminisztratúra 
Szentszéke (AASz) végzett. A következő r. k. plébániák halotti anyakönyveit kutattam 
át:

a kanizsai Szt. Őrangyalok, 
az adorjáni Sarlós Boldogasszony,
a martonosi Szűz Mária Neve, 
a horgosi Havasboldogasszony.

A terepen begyűjtött anyag feldolgozása után a zentai Történelmi Levéltárban 
folytattam a kutatást a zentai Járásbíróság (5.) fondjaiban, amelyek közül:
-  az F.020 az 1851-1918-ig, 

az F.504 az 1941-1944-ig,
az F.127 az 1945-1962-ig terjedő időszakot öleli fel.



A zentai Járásbíróság 1960-ig a mai kanizsai, zentai és adai községek területére 
volt illetékes, majd 1960-ban először mindhárom községben járási-, majd 1962-ben 
községi bíróságok alakultak. így Kanizsán is 1960-1961 között járási, 1962-től 
napjainkig Községi Bíróság (6.) működik, melynek iratanyagát a zentai Történelmi 
Levéltár F.687 fondja őrzi.

A bírósági iratokban (halálesetjelentések, holttányilvánítási- és hagyatéki 
tárgyak) sok hasznos információt, korabeli dokumentumot találtam a hősi halottakra 
vonatkozóan -  a tanulmányban szereplő mellékletek java része is ebből a levéltári 
anyagból származik.

Kutatásaim során az I. viláháborús hősi halottakra vonatkozóan értékes 
forrásnak bizonyultak még a Levéltár következő fondjai:

F.053 amelyben a horgosi Anyakönyvi Hivatal (7.) 1895-1950 közötti iratai 
találhatók,
F. 099 amely Horgos nagyközség (8.) 1941-1944 levéltári anyagát őrzi és 
tartalmazza a hadigondozás dokumentumait is,
F.073 Martonos község (9.) fondja 1919-1941 szintén tartalmaz hadigondozási 
iratokat,
F.004 Magyarkanizsa rendezett tanácsú város (10.) fondja az 1850-1918-as 
időszakra,
F.054 a magyarkanizsai Anyakönyvi Hivatal (11.) fondja az 1895-1944-es 
időszakra, ebben találtam egy könyvet: Háborúban elesettek könyve 1914- 
1918, amelyet a segély-, ¡11. özvegyi nyugdíj folyósításának céljából vezettek, 
F.101 Magyarkanizsa megyei város (12.) fondja az 1941-1944-es időszakra és 
az
F.115 Kanizsai község (13.) fondja 1945-től napjainkig.

A budapesti Hadtörténelmi Levéltár fondjai között találtam rá a Tábori 
lelkészet (14.) fondjára, mely tartalmazza a magyar legénységi állományú közös 
ezredek, valamint a honvédség I. világháború során vezetett halotti anyakönyveit is.

Végül, de nem utolsó sorban már megjelent könyvekből is gyűjtöttem adatokat:
Gaksch József -  Dimics Szilárd: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred 
története 1882-1918. ?,1940 (15.) és
Hegedűs Márton (szerk.): A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Bp., 1942 
(16.).

Alkalmam nyílt betekinteni az Országos Széchényi Könyvtár páratlanul gazdag I. 
világháborús fényképgyüjteményébe (17.) is, aminek köszönhetően néhány igen 
megrázó korabeli fotóval tudtam kibővíteni tanulmányomat.

Ebből a 17 forrából nyert adatok alapján állt össze az I. világháború hősi 
halottainak adattára, amely négy részre tagozódik -  a felosztás az előzőekben már 
elmondott azon tényen alapszik, mely szerint 1914 és 1918 között a község mai 
területén 3 településen volt Anyakönyvi Hivatal -  melyek a következők:
I. magyarkanizsai (1-781. számig, azaz 781 fő),
II. horgosi (782-958. számig, azaz 177 fő)
III. martonosi hősi halottak (959-1123. számig, azaz 165 fő), valamint



IV. elhunyt hadifoglyok (olaszok: 2 fő, oroszok: 3 fő).
A hősi halottak besorolása születési és lakóhelyük alapján történt, ill. annak 

alapján hogy melyik település levéltári anyagában találtam rá. A hadifoglyok 
valamennyien a község mai területén hunytak el 1914 és 1918 között. Egy-egy 
fejezeten belül a hősi halottak betűrendes sorrendben következnek.

Törekedtem arra, hogy minden hősi halottról minél több ellenőrizhető adatot 
közöljek. Egy-egy személyre maximális adatbőség esetén a következő adatokat 
közlöm: vezeték- és keresztnév, katonai rang és alakulat, születési dátum és hely vagy 
életkor, apja neve, anyja leánykori vezeték és keresztneve, vallása, foglalkozása, 
családi állapota (házastársa leánykori vezeték- és keresztneve, házasságkötés ideje és 
helye, élő gyermekek száma), hadbavonulásra vonatkozó adatok, a haláleset helye és 
ideje vagy a holttányilvánítás adatai, halotti anyakönyvezés esetén az erre vonatkozó 
adatok.

Az elhalálozás -  hősi halál -  helyszíneként megjelölt települések, földrajzi 
fogalmak esetében -  különösen Galícia és Bukovina, valamint az olasz hadszíntérre 
vonatkozóan -  jobbára megtartottam a korabeli elnevezéseket.

A dőlt betűvel szedett szöveg a szerző megállapítása, következtetése.

A tanulmány végén található a Rövidítések jegyzéke, valamint a Helységnévtár 
amely a Magyar Királyság 1913-ban fennálló közigazgatási rendszerét tükrözi, ill. az 
elcsatolt területek településeinek mai elnevezését és hovatartozását.



AZ I. VILÁGHÁBORÚ MAGYARKANIZSAI HŐSI 
HALOTTAINAK ADATTÁRA (A-ZS)

1. ÁDÁM Hermann katona. Izr. vallású. Elesett a háborúban. (Hadviselt zsidók.)

2. ALMÁSI András hadikocsis. Született 1889-ben, apja Pál, anyja Szabó Klára. 
R.k. vallású, nős -  felesége Szlávik Erzsébet, 1 gyermek apja. Elhunyt az iloki 
kórházban 1914. december 27-én. (Hősi halottak: A.5.)

3. ALMÁSI Imre hadikocsis. 26 éves, apja István, anyja Nagy Viktória. R.k. 
vallású, nőtlen. Elhunyt Budapesten 1918. november 30-án. A halálesetet regisztrálta 
a zentai JB Pk. 4759/1918 sz. ügyiratával.

4. ALMÁSI Lukács népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben, apja József, anyja Terék Etel. R.k. vallású, kőműves, nőtlen. Elesett 
haslövés következtében a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916. augusztus 7- 
én (BM sz. 9274/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 309/1917 
sz. alatt. (Hősi halottak: A.8.)

5. ANCSÁN György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892- 
ben, apja István, anyja ?. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1914. szeptember 8- 
án. (Eltűntek: A .l.)

6. APRÓ András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887-ben, 
apja József, anyja Gecse Luca. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Lipták 
Franciska, 2 gyermek apja. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. 
május 20-án (BM sz. 40898/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
271/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: A.7.)

7. APRÓ András katona. Született 1888. október 9-én apja 
Ferenc, anyja Törteli Terézia. R.k. vallású, felesége Palatinusz Julianna (házasságköt. 
1913. okt. 18.). Elesett a szerb harctéren 1914. december 14-én. Holttá nyilvánította a 
szabadkai AASz 1923-ban. (Kerszteltek anyakönyve 422/1888).

8. APRÓ János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. ? éves, apja János, 
anyja Gordos Mária. R.k. vallású, nős -  felesége Nagy Viktória, 5 gyermek apja. 
Elhunyt Magyarkanizsán 1917. május 18-án. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 172/1917 (?) sz. alatt. (Hősi halottak: A . l l . )

9. APRÓ János tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886-ban, 
apja András, anyja Szögi Mária. R.k. vallású, levélhordó, nős, 3 gyermek apja. Elesett 
a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19. és 21-e között (BM sz. 
96785/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 525/1915 sz. alatt. 
(Hősi halottak: A.3.)

10. APRÓ Lukács póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1884-ben, apja Márton, anyja Bugyi Ágnes. R.k. vallású, napszámos, nős -  
felesége Sándor Rozália, 4 gyermek apja. Elhunyt a tarnowi (Galícia) cs. és kir.
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tartalékkórházban harctéri kimerültség következtében 1914. szeptember 9-én (BM sz. 
75052/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 495/1915 sz. alatt. 
(Hősi halottak: A .l.)

11. APRÓ Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
február 16-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Nagy Anna. R.k. vallású, nőtlen. 
Elhunyt Besztercebányán tífusz következtében 1915. március 30-án. (Hősi halottak:
A.2.)

12. APRÓ Mihály közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 30 éves, apja 
Alajos, anyja Livcsik Viktória. R.k. vallású, földműves. Elesett Assiagó (olasz harctér) 
mellett 1918. augusztus 27-én (belgrádi BM sz. 7597/1919). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 331/1919 sz. alatt.

13. APRÓ Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. július 
16-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Ágoston Anna. R.k. vallású, kőműves, nős -  
felesége Bicskei Erzsébet (házasságköt. 1907. ápril. 13.), 3 gyermek apja. Elesett a 
Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 26-án (BM sz. 26254/1916). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 231/1916 sz. alatt. (Hadiözvegyek:
A. 1. Hősi halottak: A.6.)

14. APRÓ Szilveszter közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született 
1898. december 14-én Magyarkanizsán, apja György, anyja Kecskés Viktória. R.k. 
vallású, szabó, nőtlen. Elesett az olasz harctéren a cs. és kir. 46. gyalogezred 
kötelékében 1917. július 19-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.3350/1917 sz. 
ügyiratával. (Hősi halottak: A. 10.)
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10. A belgrádi BM értesítése APRÓ Mihály (12.) honvéd halálesetéről (TLZ F.054)



15. ÁROK István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893-ba, 
apja Máté, anyja Dobó Verona. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett Lokvicz 
(Krajna) mellett idegen csapattest kötelékében 1916. szeptember 16-án (BM 
sz. 115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 298/1918 sz. 
alatt. (Hősi halottak: A.9.)

16. ÁROK József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
november 16-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Kapuszi Teréz. R.k. vallású, 
nőtlen. Elhunyt tüdővész következtében 1915. október 26-án, eltemetve 
Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 345/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: A.4.)

17. ÁROK Szilveszter szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1877. december 27-én Magyarkanizsán, apja Elek, anyja Németh Veronika. R.k. 
vallású, nős -  felesége Jaksi Julianna (házasságköt. 1910. jan. 22. Adorján), 2 
gyermek apja. Elesett Zborow (Galícia) mellett 1916. augusztus 27-én. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R.166/1938 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. 
december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 163/1938 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: A.2.)

18. ASZTALOS István katona. Született 1883. június 3-án Magyarkanizsán, apja 
Lajos, anyja Gulyás Borbála. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
10683/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. december 1-je. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 17/1927 sz. alatt.

19. BÁBINSZKI Menyhért tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877-ben, apja István, anyja Priszlai Piroska. R.k. vallású, napszámos, felesége 
Cseszkó Margit. Elhunyt Podbrdo (olasz harctér) mellett 1917. november 13-án (BM 
sz. 46664/1918), eltemetve ugyanott. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 260/1918 sz. alatt.

20. BAGI Imre közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben, apja 
István, anyja Domonkos Anna. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt a trencséni kórházban 
harctéren szerzett sebesülés következtében 1915. szeptember 14-én. (Hősi halottak: 
B.67.)

21. BAGI István hadikocsis. Született 1897-ben, apja József, anyja Béni Rozália. 
R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt a leibnitzi (?) kórházban 1915. augusztus 2-án. (Hősi 
halottak: B.34.)

22. BAGI István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892-ben, 
apja Vince, anyja Farkas Mária. R.k. vallású, gyári munkás, nőtlen. Elesett a Drohobicz 
(Galícia) melletti csatatéren 1915. május 20-án (BM sz. 135706/1915). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 73/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: B.29.)
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11. A m. kir. 1/6. népfelkelő hadtáp zászlóalj értesítése BAGI Simon (29.) honvéd hősi haláláról
(TLZ F.101)

23. BAGI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. 
december 11-én Magyarkanizsán, apja Simon, anyja Kovács Viktória. R.k. vallásé, 
kőműves, nős -  felesége Tóth Teréz (házasságköt. 1902. jan. 29.), 4 gyermek apja. 
Hadba vonult 1914-ben. Elesett a román harctéren 1916. szeptemberében. 
(Hadiözvegyek: B.4.)

24. BAGI János póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886-ban, 
apja István, anyja Szögi Teréz. R.k. vallású, szabó, nős, 2 gyermek apja. Elhunyt 
Freudenhalban (?) harctéren szerzett betegség -  tüdővész következtében (BM sz. 
36123/1918) 1915. május 6-án. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
255/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.19.)

25. BAGI József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892-ben, 
apja István, anyja Bata Etelka. R.k. vallasú, földműves, nőtlen. Elesett a Vucjak- 
magaslatért (szerb harctér) folytatott harcokban 1914. szeptember 16. és 17-e között 
(BM sz. 17350/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 227/1915 sz. 
alatt. (Hősi halottak: B.13.)



26. BAGI Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877- 
ben, apja János, anyja Koncz Klára. R.k. vallású, földműves, nős. Elesett Lepenac 
(Montenegró) mellett 1916. január 6-án (BM sz. 124524/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 198/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: B.51.)

27. BAGI Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891-ben, 
apja Sándor, anyja Csizmadia Viktória. R.k. vallású, kereskedő. Elesett Rarancze 
(Bukovina) mellett 1916. április 4-én (BM sz. 107060/1916). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 98/1917 sz. alatt.

28. BAGI Pál póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1884-ben, apja Pál, anyja Apró Verona. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Bús 
Anna, 2 gyermek apja. Elhunyt Glemchben (Ausztria) harctéren szerzett sebesülés 
következtében 1915. január 15-én (BM sz. 75052/1915). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 496/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: B.16.)

29. BAGI Simon népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1879. 
október 27-én Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Apró Verona. R.k. vallású, napszámos, nős 
-  felesége Rekeczki Viktória (házasságköt. 1906. febr. 17.), 2 gyermek apja. Elesett Jarak 
(szerb harctér) mellett 1915. október 8. és 10-e között. (Hadiözvegyek: B.4. Hősi halottak: 
B.37.)

30. BAJÁRI Imre honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1877-ben, 
apja Sándor, anyja Kardos Julianna. R.k. vallású, molnár, nős -  felesége Baka Piroska, 
4 gyermek apja. Elhunyt 1918. július 24-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
3140/1918 sz. ügyiratával.

31. BAJUSZ Lajos népfelkelő a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1879. 
augusztus 9-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Horváth Verona. R.k. vallású, n ő s -  
felesége Gulyás Julianna (házasságköt. 1904. ápril. 26.), 3 gyermek apja. Eltűnt a 
szerb harctéren 1914. szeptember 6-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 583/1954 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1914. szeptember 30-a. (Eltűntek: B .l.)

32. BAJZÁK János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895- 
ben. Elesett 1915. július 18-án. (Hősi halottak: B.28.)

33. BAKÓ Sándor szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1875-ben, apja Sándor. R.k. vallású, nős -  felesége Porzsolt Anna, 3 gyermek apja. 
Elhunyt 1916. november 2-án. (Hősi halottak: B.49.)

34. BAKOS János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
július 12-én Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Berecz Erzsébet. R.k. vallású. Elhunyt 
Marburgban (Krajna) 1915. június 30-án. (Háborúban elesettek könyve: 462. sz.)



12. A m. kir. honvéd kiegészítő parancsnokság értesítése BAKOTA Ferenc (35.) tizedes
halálesetéről (TLZ F.004)

35. BAKOTA Ferenc tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882- 
ben, apja Ferenc, Ózsvár Ágota. R.k. vallású, rendőr, nős -  felesége Paku Mária 
(házasságköt. 1914. jan. 12. Szeged), 3 gyermek apja. Elhunyt gennyes 
agyhártyagyulladás következtében Magyarkanizsán 1914. december 16-án, eltemetve 
ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 
330/1914 sz. alatt. (Hősi halottak: B .l.)

36. BAKOTA István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja 
István, anyja Kazinczi Rozália. Rk. vallású, asztalos. Elesett a Slawna -  Mogila (Galícia) 
melletti csatatéren 1916. szeptember 10-én (BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 297/1918 sz. alatt.

37. BAKOTA Péter őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
február 16-án Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Tóth Rozália. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Vincze Viktória (házasságköt. 1914. jún. 27.), 1 gyermek 
apja. Elhunyt spanyolnátha következtében Magyarkanizsán 1918. november 2-án, 
eltemetve ugyanott. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 292/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.74.)

38. BAKOTA Péter póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1882-ben, apja János, anyja Sóti Borbála. R.k. vallású, tanító, nős -  felesége 
Holecska Vilma Franciska, 1 gyermek apja. Elesett Chyrow (Galícia) mellett 1914.
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október 28-án (BM sz. 30106/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 241/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: B.14.)

39. BALÁZS Mihály közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született
1883. augusztus 29-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Apró Erzsébet. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Bognár Julianna (házasságköt. 1908. febr. 19.), 3 gyermek 
apja. Elhunyt az ungvári kórházban kolera következtében 1914. október 27-én (BM sz. 
107662/1915). Az ungvári AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 27/1916 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: BCsD/1942. Hősi halottak: B.10.)

40. BÁLI István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888-ban, 
apja Sándor, anyja Bata Viktória. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt a zental kórházban
1916. január 28-án (BM sz. 40898/1916). A zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 434/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: B.47.)

41. BÁLINT András közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja 
János, anyja Bagi Viktória. R.k. vallású, földműves, csantavéri lakos, nőtlen. Elhunyt a 
kolozsvári tartalékkórházban harctéren szerzett betegség következtében 1917. június
20-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.2241/1917 sz ügyiratával.

42. BÁLINT Mihály népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1895-ben, 
apja József, anyja Pilisi Anna. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett az orosz 
harctéren 1915. október 18-án (BM sz. 54441/1916). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 207/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: B.30.)

43. BALOGH Mihály közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1883. 
szeptember 5-én Hódmezővásárhelyen, apja József, anyja Blahovics Anna. Ref. 
vallású, borbély, nős -  felesége Berec Mária (házasságköt. 1914. aug. 26.), 1 gyermek 
apja. Elesett az Isonzó (olasz harctér) menti harcokban 1915. július 1. és 10-e között, 
gránáttalálat következtében. (Hadiözvegyek: B.7. Hősi halottak: B.75.)

44. BÁRÁNY Illés katona. Született 1896. július 4-én, anyja Bárány Viktória. 
Katonai szolgálatod: teljesített, eltűnt a harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a 
kanizsai KB R. 165/1968 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1920. december 1- 
je.

45. BÁRÁNY Orbán népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja József, anyja Varga Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt 
Bécsben (Ausztria) harctéren szerzett sebesülés következtében 1915. április 19-én 
(BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/1917 
sz. alatt. (Hősi halottak: B.22.)

46. BARÁTH Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896- 
ban, apja Mihály, anyja Ilyparti Franciska. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett az 
orosz harctéren, a Bruszilov-offenzíva során 1916. június 4-én (BM sz. 75259/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: 
B.65.)

47. BARÁTH János népfeleklő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1878. június 18-án Magyarkanizsán, apja Imre, anyja Nagy Terézia. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Rekeczki Veronika (házasságköt. 1900. jan. 24.), 8



gyermek apja. Elesett a szerb harctéren 1914. december 13-án. (Hadiözvegyek: B.8. 
Hősi halottak: B.3.)

48. BARKÓCZI Vilmos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben. 
R.k. vallású, nőtlen. Elesett Jablonki (Galícia) mellett 1915. február 28-án. (Hősi halottak: 
B.18.)

49. BARTÓK János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1872- 
ben, apja György, anyja Mányi Verona. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Vörös 
Ágnes, 4 gyermek apja. Elesett a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916. 
augusztus 11-én (BM sz. 175361/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 251/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: B.50.)

50. BASTENDORFF Ernő közlegény a cs. és kir. 4. hegyi tüzérezredben. Született 
1890. január 12-én Szegeden, apja Sándor, anyja Ocskay Berta. R.k. vallású, 
budapesti lakos. Elhunyt 1916. március 27-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve 
a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 77/1916 sz. alatt.

51. BATA András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. 
november 8-án Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Lékó Katalin. R.k. vallású, nőtlen. 
Elhunyt Bálványospataknál 1917. január 18-án. (Hősi halottak: B.54.)

52. BATA András közlegény a m. kir. 7. honvéd huszárezredben. 25 éves, apja 
Péter, anyja Medgyesi Julianna. R.k. vallású, nőtlen. Elesett 1916. szeptember 6-án. 
(Háborúban elesettek könyve: 462. sz.)

53. BATA Antal hadimunkás. 48 éves. R.k. vallású. Elhunyt Haidenschaftban 
(osztrák tengermellék) 1915. október 5-én (126901/1916). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 165/1917 sz. alatt.

54. BATA Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja István, anyja Bagi Rózsa. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. 
április 6-án. (Eltűntek: B.4.)

55. BATA Ferenc közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1893-ban, 
apja Mihály, anyja Zsoldos Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a 
Kulakovcze (orosz harctér) melletti csatatéren 1915. július 31-én (BM sz. 
189062/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 274/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: B.27.)

56. BATA Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1876-ban, apja Ferenc, anyja Hajas Mária. R.k. vallású, mezőőr, nős -  felesége Újvári 
Anna, 4 gyermek apja. Elhunyt tüdővész következtében 1916. május 5-én 
Magyarkanizsán, eltemetve ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 112/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: B.42.)

57. BATA György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
március 26-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Domonkos Terézia. R.k. vallású, 
felesége Dukai Rozália. Elhunyt román hadifogságban 1917-ben. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 59/1933 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. augusztus 2-a. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 271/1933 sz. alatt.



58. BATA György népfelkelő a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
március 30-án Magyarkanlzsán, apja György, Losoncz Teréz. vallású, nőtlen. 
Eltűnt a harctéren 1916. január 29-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6002/1926 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. január 31-e. A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 212/1926 sz. alatt. (Hősi halottak: B.52.)

59. BATA Gyula póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 
Született 1881-ben, apja János, anyja Tóth Anna. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Tukacs Erzsébet, 3 gyermek apja. Elhunyt Vinkovciban tífusz következtében
1915. június 4-én (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 114/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: B.20.)

60. BATA Illés póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1889. július 13-án Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Rövid Verona. R.k. vallású, nőtlen. 
Elhunyt tífusz következtében a fehértemplomi kórházban 1914. november 2-án. (Hősi 
halottak: B.12.)

61. BATA István katona. Született 1892. július 27-én Magyarkanizsán, apja 
György, anyja Orosz Borbála. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
2476/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. március 31-e. A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 186/1927 sz. alatt.

62. BATA Jakab póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1884. július 25-én, apja István, anyja Kalmár Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Harmath Piroska (házasságköt. 1911. máj. 10.), 1 gyermek apja. Elesett a 
Kamionka-Strumilowa (Galícia) melletti csatatéren fejlövés következtében 1915. július 
28-án (BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
289/1918 sz. alatt. (Hadiözvegyek: B.9. Hősi halottak: B.25.)

63. BATA János hadikocsis. Született 1869-ben, apja Mátyás, anyja Mucsi Viktória. 
R.k. vallású, nős -  felesége Fejős Rozália, 4 gyermek apja. Elhunyt Mitrovicán 1915. 
január 5-én. (Hősi halottak: B.35.)

64. BATA Károly egyéves önkéntes tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1895. október 27-én Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Rövid Verona. R.k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Korszylow (Galícia) melletti csatatéren 1916. 
október 1-jén (BM sz. 115836/1917). Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 360/1957 sz. 
végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 291/1918, az 
oromhegyesi AH bejegyezte 5/1958 sz. alatt.

65. BATA Máté katona. Született 1895. szeptember 13-án Magyarkanizsán, apja 
Antal, anyja Losoncz Erzsébet. R.k. vallású. Eltűnt a román harctéren 1915-ben. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 4005/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
augusztus 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 12/1925 sz. alatt.

66. BATA Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873-ban, 
apja István, anyja Bagi Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Mányi Rozália 
(házasságköt. 1901. jan. 29.), 8 gyermek apja. Hadba vonult 1914-ben, 1917-ben 
súlyosan megsebesült. Elhunyt Magyarkanizsán szervi szívbajban 1918. október 25-én.



A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 443/1918 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 
B.10.)

67. BATA Mihály póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 
Született 1887-ben, apja Pál, anyja Kovács Julianna. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Bábinszki Brigitta, 2 gyermek apja. Elesett a szerb harctéren 1914. augusztus 
21-én (BM sz. 30106/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
238/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: B.6.)

68. BATA Miklós közlegény a cs. és kir. 86. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született
1885-ben, apja Mihály, anyja Koncz Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a 
Selo (osztrák tengermellék) körüli csatatéren, a IV. isonzói csata során 1915. 
november 30-án (BM sz. 111858/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 150/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.39.)

69. BATA Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896-ban, 
apja Mihály, anyja Zsoldos Viktória. R.k. vallású, nőtlen. Elesett 1916. január 11. és
21-e között. (Hősi halottak: B.48.)

70. BATA Péter hadnagy a cs. és kir. 7. utászzászlóaljnál. Született 1893-ban, apja 
Miklós, anyja Tukacs Franciska. R.k. vallású, műegyetemi hallgató. Elesett Zablotow 
(Galícia) mellett 1917. július 30-án (BM sz. 139354/1917), eltemetve Magyarkanizsán. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 279/1917 
sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 283/1918 sz. alatt. (Hősi 
halottak: B.59.)

71. BATA Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883-ban, 
apja István, anyja Bagi Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Bugyi Rozália. 
Elesett a Tomasovszk -  Bratków (orosz harctér) melletti csatatéren 1914. december 
27-én (BM 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
127/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: B.17.)

72. BATA Péter Pál katona. Született 1892. május 15-én Magyarkanizsán, apja 
György, anyja Mélykúti Katalin. R.k. vallású, zentai lakos. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 4832/1931 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. szeptember 1-je. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 11/1932 sz. alatt.

73. BATA Vince tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. 
január 19-én, apja Flórián, anyja Fejős Viktória. R.k. vallású, szolga, nős -  felesége 
Kazi Erzsébet, 2 gyermek apja. Elesett Burla (Bukovina) mellett 1917. augusztus 17-én 
(BM sz. 61236/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 299/1918 és 
163/1922 sz. alatt. (Hősi halottak: B.60.)

74. BELLA Antal népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1886. 
március 27-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Sári Anna. R.k. vallású, nőtlen. 
Elhunyt a mödlingi (?) kórházban 1915. december 30-án. (Hősi halottak: B.36.)

75. BELLA János katona. Született 1882. május 6-án Magyarkanizsán, apja István, 
anyja Sári Anna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Gyuris Franciska 
(házasságköt. 1912.febr. 17.). Hadba vonult 1914-ben. Eltűnt a Gucevo (szerb 
harctér) környékén vívott harcokban 1914. november 5-én. Holttá nyilvánítva a zentai



JB Gn. 4432/1926 sz. végzésével, a halál megállapított Ideje 1915. január 31-e. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 176/1926 sz. alatt.

76. BELLA Lajos póttartalékos honvéd a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. 
Született 1890-ben, apja István, anyja Sári Anna. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. 
Elhunyt Saclában (Csehország) betegség (pestis ?) következtében 1916. április 1-jén 
(BM 15736/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 423/1917 sz. 
alatt. (Hősi halottak: B.40.)

77. BELLÉR József honvéd a m. kir. 307. honvéd gyalogezredben. Született 1874- 
ben. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Boros Anna. Elesett kézigránát okozta 
fejseb következtében a Neumarkt (Tirol) melletti csatatéren 1918. június 1-jén. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1/1919 sz. ügyiratával.

78. BERGEL József honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1881- 
ben, apja Hermán, anyja Róza. Izr. vallású, nős -  felesége Neuberger ?. Eltűnt a 
Kulikov (orosz harctér) melletti harctéren 1914. augusztus 30-án. (Eltűntek: B.2.)

79. BESZÉDES Lukács tizedes a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1880. szeptember 28-án Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Bata Viktória. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Raffai Julianna, 7 gyermek apja. Elhunyt az újvidéki 
kórházban tüdőgyulladás következtében 1915. május 5-én. (Hősi halottak: B.9.)

80. BESZÉDES Mátyás közlegény. Született 1888. január 29-én Magyarkanizsán, 
apja András, anyja Gyura Viktória. R.k. vallású, ács, nős -  felesége Raffai Julianna 
(házasságköt. 1919. aug. 23.). Elhunyt háborúban szerzett tüdővész következtében
1920. május 17-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok 
r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 161/1920 sz. alatt.

81. BESZÉDES Vince őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1868. január 22-én Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Váradi Rózsa. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Kiss Anna (házasságköt. 1892. febr. 22.), 8 gyermek apja. 
Elhunyt Wippach (Krajna) mellett 1917. június 20-án (BM sz. 103873/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 372/1917 sz. alatt. (Hadiözvegyek:
B.12. Hősi halottak: B.61.)

82. BICZÓK István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja József, anyja Borsos Rozália. R.k. vallású. Elhunyt tífusz következtében 
Miskolcon 1915. december 5-én. (Háborúban elesettek könyve: 448 sz.)

83. BICSKEI András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882- 
ben, apja Vince, anyja Barna Viktória. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Csáki 
Erzsébet, 2 gyermek apja. Elesett a Bacinovac (Szerbia) melletti csatatéren 1914. 
december 21-én (BM sz. 41164/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 351/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: B.4.)

84. BICSKEI András katona. Született 1875. november 28-án Magyarkanizsán, 
apja Antal, anyja Berec Julianna. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Nagy Etelka. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 7431/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1917. január 18-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2/1931 sz. 
alatt.



85. BICSKEI Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1879. szeptember 6-án Magyarkanizsán, apja Sándor, anyja Kazl Rozália. R.k. vallású, 
nős -  felesége Szabó Anna. Elesett Lepenac (Montenegró) mellett 1916. január 7-én 
(BM sz. 124524/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 199/1917 
sz. alatt. (Hősi halottak: B.41.)

86. BICSKEI György őrmester a cs. és 46. gyalogezredben. R.k. vallású, 
városi rendőr, nős -  felesége Cseh Viktória (házasságköt. 1912. máj. 8.). Elesett az 
orosz harctéren 1916. június 4-én. (Hadiözvegyek: B.13.)

87. BICSKEI István katona. Született 1879. november 11-én Magyarkanizsán, 
apja Albert, anyja Sátai Anna.R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 75/1933 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1915. január 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 274/1933 sz. alatt.

88. BICSKEI István közlegény. Eltemetve Magyarkanizsán.

89. BICSKEI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887- 
ben, apja János, anyja Fejős Rozália. R.k. vallású, földműves, nős, 2 gyermek apja. 
Elhunyt Vinkovciban 1915. március 15-én (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: B.23.)

90. BICSKEI József népfelkelő a m. kir. 1. népfelkelő gyalogezredben. Született
1878. március 9-én Magyarkanizsán, apja József, anyja Apró Rózsa. R.k. vallású, 
nőtlen. Elesett Simanovecz ( orosz harctér)mellett 1915. augusztus 22-én. (Hősi 
halottak: B.26.)

91. BICSKEI Lukács póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1884-ben, apja Jakab, anyja Szabó Borbála. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Dukai Erzsébet, 1 gyermek apja. Elhunyt Magyarkanizsán hastífusz 
következtében 1915. január 7-én (belgrádi BM sz. 6817/1924), eltemetve ugyanott. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 10/1915 sz. 
alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 142/1924 sz. alatt. (Hősi 
halottak: B.15.)

92. BICSKEI Pál János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893. január 25-én Magyarkanizsán, apja Jochaim, anyja Kiss Rozália. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Rekeczki Zsófia (házasságköt. 1911. jún. 3.), 3 gyermek 
apja. Eltűnt Bukovinában (orosz harctér) 1915. január 17-én. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 60/1930 sz. alatt. (Hadiözvegyek: B.14.)

93. BICSKEI Pál népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1879. január 22-én Magyarkanizsán, apja Vince, anyja Kovács Verona. R.k. vallású, 
nős -  felesége Vajda Erzsébet (házasságköt. 1905. máj. 24.), 2 gyermek apja. Elesett 
Sabacnál (Szerbia) 1914. november 8-án (BM sz. 197444/1914). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 20/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: B.2.)

94. BICSKEI Pál póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1890-ben, apja László, anyja Szabó Ágnes. R.k. vallású, földműves, nőtlen. 
Elesett a Slawna (Galícia) melletti csatatéren 1917. április 2-án (BM sz. 78783/1918). 
A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 326/1918 sz. alatt.



95. BICSKEI Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895- 
ben, apja Lukács, anyja Demus Mária. R.k. vallású, napszámos. Elesett a Seredynce 
(Galícia) melletti csatatéren 1916. május 17-én (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 97/1918 sz. alatt.

96. BINDISCH András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884- 
ben, apja István, anyja Verebes Anna. R.k. vallású, cipész. Elesett a Polonicze (Galícia) 
melletti csatatéren 1915. július 1-jén (BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 287/1918 sz. alatt.

97. BÍRÓ János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
december 15-én Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Újhelyi Anna. R.k. vallású, 
nőtlen. Elhunyt 1915. március 6-án. (Hősi halottak: B.21.)

98. BLAUHORN József hadapród a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja Márk, anyja Singer Cecília. Izr. vallású, nőtlen. Elesett a Zlocsow-Mogila 
(Galícia) melletti csatatéren 1917. március 31-én. (Hősi halottak: B.58.)

99. BLUMENBERG Hermann közlegény cs. és kir. 67. gyalogezredben. Született 
1882. augusztus 3-án, apja Oser, anyja Schinfeld Rózsi. Izr. vallású, kántor, nős -  
felesége Hubert Flóra, 3 gyermek apja. Eltűnt az orosz harctéren 1914. december 3- 
án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 799/1942 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1917. december 31-e. (Hősi halottak: B.7.)

100. BOGNÁR Antal katona. Született 1890. június 6-án Csantavéren, apja 
Gergely, anyja Ózsvár Terézia. R.k. vallású. Hadba vonut 1914-ben, eltűnt a szerb 
harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1686/1927 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1915. március 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 268/1926 sz. alatt.

101. BOGNÁR Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Elesett a 
háborúban. (Ált. ügyiratok 7013/1917.)

102. BOGNÁR János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 40 éves, apja 
Lukács, anyja Dobó Klára. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Kelecs Erzsébet. 
Elesett Rivolta (olasz harctér) mellett 1917. november 2-án (BM sz. 91879/1918). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 388/1918 sz. alatt.

103. BOGNÁR János népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1896. február 6-án Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Koncz Piroska. R.k. vallású, 
adorjáni lakos, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben. Elesett az olasz harctér 1916-ban. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 61/1957 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1916. december 31-e. (Hősi halottak: B.44.)

104. BOGNÁR Lukács közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888- 
ban, apja Lukács, anyja Dobó Klára. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt 
Bischofban (?) harctéren szerzett betegség - tüdőgyulladás következtében 1916. 
február 3-án (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
101/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.38.)

105. BOGNÁR Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1876- 
ban, apja Vince, anyja Árok Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Molnár
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Etelka (házasságköt. 1905. jún. 7.), 6 gyermek apja. Elesett a Bruszilov-offenzíva 
során, Seredynce (Galícia) mellett haslövés következtében 1916. június 4-én (BM sz. 
75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 100/1918 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: B.15. Hősi halottak: B.66.)

106. BOGOSAVUEV, Djordje közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, 
apja Arkadije, anyja Teodóra Raksic. G.kel. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt 
Magyarkanizsán 1918. március 6-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk.785/1918 
sz. ügyiratával.

107. BOGOSAVLJEV, Lazar katona. Született 1894. március 26-án 
Magyarkanizsán, apja Mladen, anyja Persida Matic. G.kel. vallású. Hadba vonult 1914- 
ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5648/1924 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1914. november 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 203/1925 sz. alatt.

108. BOGOSAVUEV, Petar honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881-ben, apja Milos, anyja Kruna Kragujev. G.kel. vallású, nős -  felesége Jelena Milic, 
4 gyermek apja. Elhunyt Pirotban (Szerbia) 1915. március 9-én. (Hősi halottak: B.64.)

109. BOGOSAVUEV, Vasilije póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredben. Született 1886-ban, apja Djordje, anyja Draga Mijatov. G.kel. vallású, 
földműves, özvegy. Elesett fejlövés következtében Burla (Bukovina) mellett 1917. 
augusztus 31-én (BM sz. 147603/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 164/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.62.)

110. BONTOVICS Mátyás árkász közlegény. Született 1896-ban, apja István, 
anyja Bata Erzsébet. R.k. vallású, nőtlen. Elesett St. Martino (osztrák tengermellék) 
mellett 1916. június 30-án (BM sz. 55253/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 39/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.57.)

111. BORSOS András katona. Született 1884. október 26-án Csantavéren, apja 
Mihály, anyja Dukai Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Leopold Jolán. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5400/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1916. szeptember 4-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 293/1925 
sz. alatt.
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13. Német nyelvű értesítés BONTOVICS Mátyás (110.) árkász közlegény halálesetéről

(TLZ F.004)

112. BORSOS Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
június 8-án, apja Ferenc, anyja Csizmadia Verona. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Borsos Franciska, 2 gyermek apja. Elhunyt sebesülés - fejlövés 
következtében a 2/15. sz. mozgó tábori kórházban 1914. november 6-án Suljin Han 
(Bosznia) mellett (BM sz. 29254/1915), eltemetve ugyanott. A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 229/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: B.5.)
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14. A zentai JB végzése BORSOS Bálint (113.) közlegény holttányilvánítási ügyében
(TLZ F.054)



113. BORSOS Bálint közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
február 6-án Adorjánon, apja Pál, anyja Ladóczki Erzsébet. R.k. vallású, városi rendőr, 
nős -  felesége Vajda Terézia (házasságköt. 1912. ápril. 27.). Elesett lőtt seb 
következtében a grodeki (orosz harctér) csatában 1914. szeptember 4-én. Holttá 
nyilvánítva a kalocsai ÉF 233/1922 sz. ítéletével, valamint a zentai JB Pk. 5109/1921 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 2-a. Bejegyezve az adorjáni 
Sarlósboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 14/1922 sz. alatt. A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 3/1922 sz. alatt.

114. BORSOS Ferenc katona. Született 1893. október 9-én Magyarkanizsán, apja 
András, anyja Bús Viktória. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6560/1931 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. június 5-e. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 12/1932 sz. alatt.

115. BORSOS Géza őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882- 
ben, apja József, anyja Borsos Anna. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Sóti Anna, 
2 gyermek apja. Elesett az olasz harctéren 1916. március 3-án (belgrádi BM sz. 
7596/1919). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 330/1919 sz. alatt. 
(Hősi halottak: B.69.)

116. BORSOS Illés póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1883-ban. R.k. vallású. Elhunyt a törökkanizsai elmegyógyintézetben 1915. 
július 20-án. (Háborúban elesettek könyve: 442. sz.)

117. BORSOS János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881- 
ben, apja Mihály, anyja Dukai Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Molnár 
Erzsébet. Elesett fejlövés következtében Rarancze (Bukovina) mellett 1916. május 31- 
én (BM sz. 124524/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
195/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: B.43.)

118. BORSOS Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
július 18-án Magyarkanizsán, apja József, anyja Borsos Anna. R.k. vallású, nős -  
felesége Sarnyai Mária (házasságköt. 1911. jan. 30. Zenta), 4 gyeremek apja. Elesett 
az olasz harctéren 1917. szeptember 24-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 
411/1925 sz. ítéletével. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 293/1917 sz. alatt. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 18/1965 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. január 1-je. (Hősi halottak: B.68.)

119. BORSOS Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves, apja 
Mihály, anyja Soós Rozália. R.k. vallású, földműves. Elesett a Worobijówka -  
Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. április 18-án (BM sz. 75259/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1918 sz. alatt.

120. BOSZNAI István katona. Született 1889. augusztus 8-án, apja Mihály, anyja 
Bicskei Terézia. R.k. vallású, nős -  felesége Dukai Mária (házasságköt. 1913. ápril.
22.). Elesett 1914. szeptember 8-án. Holttá nyilvánította a szabadkai AASz 137/1923 
sz. ítéletével. (Kereszteltek anyakönyve 299/1889).

121. BOSZNAI István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884- 
ben, apja Illés, anyja Kazi Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Varjú



Viktória, 2 gyermek apja. Elesett Seredynce (Galícia) mellett, a Bruszilov-offenziva 
során 1916. június 5-én (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 98/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.45.)

122.BO SZNAI Orbán őrvezető -  századkürtös a cs. és kir. 86. gyalogezred 11. 
századában. Született 1890-ben, apja Bálint, anyja Szakala Rozália. R.k. vallásé, 
kőműves, nőtlen. Elesett a Selo (oszták tengermellék) melletti csatatéren, a III. 
isonzói csata során 1915. október 21-én (BM sz. 111858/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 152/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.32.)

123. BOZIC, Grujo hadikocsis. Született 1870-ben, apja Mihajlo, anyja Ana Stancic.
G.ket. vallású, özvegy, 1 gyermek apja. Elhunyt 1916. szeptember 22-én, eltemetve 
Magyarkanizsán. (Hősi halottak: B.56.)

124. BÖDŐ István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891- 
ben, apja Mátyás, anyja Nagy Anna. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Szabó 
Julianna, 1 gyermek apja. Elesett a Tuzsko (Galícia) melletti csatatéren 1915. február 
16-án (BM sz. 55327/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
484/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: B.8.)

125. BÖDŐ János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896-ban, 
apja János, anyja Muhi Franciska. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Bruszilov- 
offenziva során, Seredynce (Galícia) mellett 1916. június 6-án (BM sz. 75259/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 99/1918 sz. alatt. (Hősi halottak:
B.53.)

126. BÖRÖCZ József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
március 13-án Magyarkanizsán, apja Ferenc, anyja Bicskei Anna. R.k. vallású, nőtlen. 
Elhunyt Budapesten 1918. november 22-én. (Hősi halottak: B.71.)

127. BÚCZÓ János népfelkelő a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1876. 
szeptember 19-én Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Búzás Rózsa. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Varkulja Marcella (házasságköt. 1901. jan. 14. Martonos). 
Elesett Gyimesnél (román harctér) 1917. április 1-jén. A haléálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 1815/1917 sz. ügyiratával. (Hadiözvegyek: 5.)

128. BUGYI György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
április 12-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Losoncz Veronika. R.k. vallású, nős -  
felesége Huszák Regina. Eltűnt az orosz harctéren 1914. szeptember 27-én. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 2619/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. 
december 28-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 354/1924 sz. alatt.

129. BUKÁLOVITY Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1895-ben, apja Sándor, anyja Durszt Julianna. R.k. vallású, cipész, nős. Elesett 
Mogilán (Galícia) 1916. szeptember 29-én (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 94/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: B.55.)

130. BÚS Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. 
május 23-án, apja István, anyja Mihályi Franciska. R.k. vallású, iparos, nős -  felesége 
Sarnyai Franciska (házasságköt. 1911. jan. 31.), 2 gyermek apja. Elhunyt háborúban 
szerzett tüdővész következtében Magyarkanizsán 1919. március 10-én, eltemetve



ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 
83/1919 sz. alatt. (Hősi halottak: B.72.)

131. BÚS István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892-ben, 
apja Lukács, anyja Muhi Viktória. R.k. vallású, köteles, nőtlen. Elhunyt tüdővész 
következtében 1918. április 10-én Magyarkanizsán, eltemetve ugyanott. Bejegyezve a 
kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 77/1918 sz. alatt. (Hősi 
halottak: B.70.)

132. BÚS János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
július 10-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Muhi Julianna. R.k. vallású, kovács. 
Elhunyt a budapesti 16. sz. helyőrségi kórházban hastífusz következtében 1915. 
november 24-én. (Hősi halottak: B.33.)

133. BÚS János tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
október 5-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Apró Judit. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Vajda Mária (házasságköt. 1903. jún. 6.), 4 gyermek apja. Hadba 
vonult 1914-ben. Az olasz harctéren 1918. szeptember 27-én súlyosan megsebesült, 
elhunyt Innsbruckban (Ausztria) 1918. november 2-án. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB 
R. 307/1961 sz. végzésével. (Hősi halottak: B.73.)
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134. BÚS Lajos népfelkelő a cs. és kir. 4. vonatosztálynál. Született 1893-ban, apja 
Sándor, anyja Szabó Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Ivangorodnál 
(orosz harctér) lövéstől eredő sebesülés következtében 1915. augusztus 16-án (BM sz. 
170792/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 230/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: B.24.)

135. BÚS Lukács András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves, apja 
János, anyja Fehér Julianna. R.k. vallású, földműves. Elesett Nestorovce-Seredynce 
(Galícia) mellett 1915. szeptember 16-án (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 102/1918 sz. alatt.

136. BÚS Mátyás közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
február 24-én Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Sarnyai Anna. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Rekeczki Etelka (házasságköt. 1909. jan. 23.). Hadba 
vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8695/1928 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. július 3-a. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 532/1928 sz. alatt.

137. BÚS Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. 
szeptember 11-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Muhi Julianna. R.k. vallású, 
földműves, oromhegyesi lakos, nős -  felesége Burány Terézia (házasságköt. 1906. 
nov. 25. Zenta). Hadba vonult 1914-ben, elesett az olasz harctéren 1917. február 4- 
én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 319/1922 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1917. február 4-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 668/1922 
sz. alatt.

138. BÚS Pál honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1880-ban, apja 
János, anyja Fehér Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Szabó Anna, 3 
gyermek apja. Elhunyt a 4/1. sz. tábori kórházban tüdőlövés következtében 1915. 
július 26-án (BM sz. 107662/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
67/1916 sz. aiatt. (Hadiözvegyek: B.18. Hősi halottak: B . l l . )

139. BÚS Simon tartalékos közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 
1886-ban, apja István, anyja Nagy Teréz. vallású, nőtlen. Elesett Chyrow (orosz 
harctér) mellett 1914. november 18-án. (Hősi halottak: B.46.)

140. CZALBERT György póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1884. március 25-én Horgoson, apja Mihály, anyja Szalai Teréz. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Révész Ágnes (házasságköt. 1906. jan. 20. Magyarkanizsa), 
4 gyermek apja. Elesett a Nestorovce (Galícia) melletti csatatéren 1916. május 29-én 
(BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 292/1918 
sz. alatt. (Hősi halottak: C.14.)

141. CZALBERT István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1878. december 6-án Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Szalai Teréz. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Bajzák Ilona (házasságköt. 1902. nov. 29.), 6 gyermek 
apja. Elhunyt Nisben (Szerbia) tífusz következtében 1915-ben. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Pk. 8176/1942 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 
31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 68/1943 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: C.20.)



142. CZÉRNA György honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született
1880. április 21-én Magyarkanizsán, apja Szilveszter, anyja Berec Katalin. R.k. vallású, 
cipész, nős -  felesége Iván Mária (házasságköt. 1906. febr. 13. Zenta). Hadba vonult 
1914-ben, eltűnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6984/1928 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1915. február 3-a. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 496/1928 sz. alatt.
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16. Értesítés tábori levelezőlapon CZALBERT György (140.) póttartalékos közlegény hősi haláláról
(TLZ F.101)

143. CZÉRNA István katona. Született 1874. december 23-án Magyarkanizsán, apja 
Ferenc, anyja Molnár Terézia. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Pekla Terézia 
(házasságköt. 1898. nov. 23.), 7 gyermek apja. Eltűnt az olasz harctéren 1916. április
26-án. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 16/1949 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: C.21.)

144. CZÉRNA János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1884-ben (?), apja Imre, anyja Tóth Verona. R.k. vallású, földműves. Elesett 1915. 
május 19. és 21-e között Drohobicz (Galícia) mellett (BM sz. 56785/1915). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 519/1915 sz. alatt.

145. CZÉRNA János póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1886. április 1-jén Magyarkanizsán, apja Szilveszter, anyja Berec Katalin. R.k. 
vallású, napszámos, nős -  felesége Varga Anna (házasságköt. 1910. jan. 18.). Eltűnt 
az orosz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3762/1929 sz.



végzésével, a halál megállapított ideje 1916. július 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 14/1930 sz. alatt.

146. CZÉRNA Menyhért közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves, apja 
Ferenc, anyja Pálfy Ágnes. R.k. vallású, földműves. Elesett a Korszylow (Galícia) 
melletti csatatéren 1917. július 2-án (BM sz. 78783/1918). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 329/1918 sz. alatt.

147. CZÉRNA Mihály katona. Született 1888. szeptember 28-án Magyarkanizsán, 
apja Szilveszter, anyja Berecz Katalin. R.k. vallású, nős -  felesége Lajkó Rozália 
(házasságköt.1911. jan. 24.). Elesett Stari Sambor (orosz harctér) mellett 1914. 
november elején. Holttá nyilvánította a kalocsai ÉF 185/1923 sz. ítéletével. 
(Kereszteltek anyakönyve 400/1888).

148. CZÉRNA Vince őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892-ben, 
apja Mihály, anyja Körmöczi Anna. R.k. vallású, nőtlen. Elesett a Chyrow -  Szumina 
(orosz harctér) melletti csatatéren 1914. október 12. és 13-a között. (Hősi halottak: C.5.)

149. CSÁKI Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben, 
apja József, anyja Tóth Anna. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Seredynce- 
Worobijówka (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 12-én (BM sz. 115836/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 285/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: Cs.16.)

150. CSANYIGA János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1884-ben, apja József, anyja Bellei Teréz. R.k. vallású, nős -  felesége Luppuj Ilona, 2 
gyermek apja. Elesett Mt. Clossichnál (osztrák tengermellék) 1916. április 18-án (BM 
sz. 175361/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 246/1917 sz. 
alatt. (Hősi halottak: Cs.12.)

151. CSÁSZÁR István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
november 15-én Csantavéren, apja István, anyja Bellér Teréz. R.k. vallású, nőtlen. 
Eltűnt a harctéren 1914. november 28-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 82/1935 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. április 1-je. A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 133/1935 sz. alatt. (Eltűntek: Cs.l.)

152. CSESZKÓ János Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1894. május 1-jén Csantavéren, apja András, anyja Losoncz Teréz. R.k. vallású, 
nőtlen. Eltűnt az orosz harctéren 1915. február 28-án. (Eltűntek: Cs.2.)

153. CSESZKÓ Mihály tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1877. 
szeptember 3-án Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Muhi Verona. R.k. vallású, nős -  
felesége Báli Krisztina, 2 gyermek apja. Elesett 1915. október 19. és 25-e között. (Hősi 
halottak: Cs.15.)

154. CSESZNEK Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1895. november 17-én Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Varga Teréz. R.k. vallású, 
kőműves, nőtlen. Elesett fejlövés következtében a Pogorely ( harctér) körüli 
csatatéren 1915. szeptember 14-én (BM sz. 151879/1915). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 130/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: Cs.10.)



155. CSESZNEK Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
október 30-án Magyarkanlzsán, apja Mihály, anyja Varga Teréz. R.k. vallású, nős. 
Elesett Galíciában 1915. június 3-án. (Hősi halottak: Cs.7.)

156. CSIKÓS Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878- 
ban, apja Ferenc, anyja Bognár Teréz. R.k. vallású, nős -  felesége Rövid Rozália. 
Elesett Drohobicz (Galícia) mellett 1915. május 21-én. (Hősi halottak: Cs.3.)

157. CSIKÓS Fülöp Jakab cimz. tizedes a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 
Született 1890-ben, apja János, anyja Bús Anna. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 
Jagodnja (Szerbia) mellett 1914. szeptember 15-én (BM sz. 75052/1915). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 497/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: Cs.4.)

158. CSIKÓS Gyula György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1889. április 8-án Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Molnár Brigitta. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Szabados Julianna (házasságköt. 1914. febr. 24.), 1 
gyermek apja. Eltűnt az orosz harctéren 1916. június 4-én. Holttá nyilvánítva a 
szabadkai AASz 313/1924 sz. ítéletével. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 184/1948 sz. alatt. (Eltűntek: Cs.7. Hadiözvegyek: Cs.22.)

159. CSIKÓS István tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1882. 
december 23-án Magyarkanizsán, apja József, anyja Kürti Teréz. R.k. vallású, nős -  
felesége Terhes Ilona (házasságköt. 1908. okt. 28.), 2 gyermek apja. Elesett 1916. 
december 12-én. (Hősi halottak: Cs.18.)

160. CSIKÓS János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893-ban, 
apja József, anyja Csikós Anna. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett Mogilán 
(Galícia) rohamosztag tagjaként 1917. január 18-án (BM sz. 1265599/1917). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 187/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: Cs.13.)

161. CSIKÓS János őrvezető a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született 1888. 
június 10-én, apja János, anyja Bús Anna. R.k. vallású, nős -  felesége Gulyás Erzsébet 
(házasságköt. 1914. jún. 9.), 1 gyermek apja. Elhunyt tífusz következtében Vinkovciban
1915. január 22-én (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 115/1917 sz. alatt. (Hadiözvegyek: BCsD/1942. Hősi halottak: Cs.6.)

162. CSIKÓS Péter közlegény a cs. és kir. ö.vártüzérezredben. Született 1899-ben, 
apja Mihály, anyja Farkas Piros. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a Piave (olasz 
harctér) mellett 1918. június 15-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
3800/1918 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: Cs.19.)

163. CSIKÓS Péter Pál tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
május 24-én, apja Sándor, anyja Zsoldos Ágnes. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Szabó Etel (házasságköt. 1913. máj. 17.), 1 gyermek apja. Elesett a Poljanice 
és Parlag {szerb harctól) körül vívott ütközetben 1914. december 1. és 5-e között (BM 
sz. 41164/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 352/1915 sz. 
alatt. (Hadiözvegyek: Cs.23. Hősi halottak: Cs.l.)

164. CSIKÓS Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1880. december 29-én, apja György, anyja Borsos Erzsébet. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Nagy Viktória (házasságköt. 1906. febr. 20.), 6 gyermek apja. Elesett



Kirlibaba (Bukovina) mellett 1916. október 4-én (BM sz. 29712/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 399/1917 sz. alatt. (Hadiözvegyek: Cs.24. Hősi 
halottak: C s . l l. )

165. CSISZÁR Miklós egyéves önkéntes őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1894-ben, apja József, anyja Szilágyi Zsófia. R.k. vallási), díjnok, nőtlen. 
Elesett a Kamionka-Strumilowa (Galícia) melletti csatatéren 1915. július 28-án (BM sz. 
115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 288/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: Cs.8.)

166. CSITÁRI Dániel népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1875-ben, apja István, anyja Laczkó Viktória. R.k. vallású, kőműves, nős -  felesége 
Kanyó Anna, 3 gyermek apja. Elhunyt Bresztovicán (osztrák tengermellék) sebesülés 
következtében 1915. október 22-én (BM sz. 26254/1916). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 234/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: Cs.9.)

167. CSIZMADIA András tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1879. november 10-én Adorjánon, apja Mátyás, anyja Borsos Franciska. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Vajdovics Erzsébet. Elhunyt román hadifogságban -  Sipote 
fogolytábor (Románia) -  1917. április 11-én. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 67/1923 sz. alatt.

168. CSIZMADIA Pál Jakab honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878. június 29-én, apja Mózes, anyja Sáringer Verona. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Bálint Viktória (házasságköt. 1900. okt. 29.), 3 gyermek apja. Elesett a 
Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19. és 21-e között (BM sz. 
96785/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 522/1915 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: Cs.26. Hősi halottak: Cs.2.)

169. CSO N KA  Lajos népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1872-ben 
(?) Szegeden, apja István, anyja Juhász Franciska. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége 
Szilasi Teréz (házasságköt. 1890.). Elhunyt háborúban szerzett tüdővész következtében 
Magyarkanizsán 1917. augusztus 21-én, eltemetve ugyanott. Bejegyezve a 
magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 192/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: Cs.17.)

170. DANYI György póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86/111. 
gyalogzászlóaljban. Született 1887. április 17-én, apja Albert, anyja Csintalan Anna. 
R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Kiss Mária (házasságköt. 1911. jan. 21.), 2 
gyermek apja. Elesett a Prostruga (szerb harctér) melletti csatatéren 1914. december 
5-én. (Hadiözvegyek: D.5. Hősi halottak: D.2.)

171. D ÉKÁN Y  Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878. szeptember 18-án, apja Dávid, anyja Pilisi Magdolna. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Takács Julianna (házasságköt. 1907. jan. 15.), 5 gyermek apja. Elesett 
nyaklövés következtében a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916. december 6- 
án (BM sz. 36507/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 374/1917 
sz. alatt. (Hadiözvegyek: D.28. Hősi halottak: D.20.)

172. DEUTSCH Fülöp katona. Izr. vallású. Elesett a háborúban. (Hadviselt zsidók.)



173. DIJNOK Dezső Ernő népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1881-ben, apja József, anyja Ferenczi Mária. Ref. vallású, cipész, nős. Elesett a 
Baranle (orosz harctér) melletti csatatéren 1915. szeptember 6-án (BM sz. 
68363/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: D.12.)

174. DOBÓ András közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
február 2-án Magyarkanizsán, apja Ferenc, anyja Kanyó Erzsébet. R.k. vallású, nőtlen. 
Eltűnt a harctéren 1915. május 19-én. (Eltűntek: D.3.)

175. DOBÓ Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. v. 
1883-ban (?) március 12-én, apja Péter, anyja Bugyi Rozália. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Bús Franciska, 2 gyermek apja. Elhunyt tüdővész következtében 1918. 
április 4-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 69/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: D.21.)

176. DOBÓ Gáspár póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1882. január 1-jén Csantavéren, apja Imre, anyja Bicskei Borbála. R.k. 
vallású, magyarkanizsai lakos, földműves, nős -  felesége Engi Julianna, 2 gyermek 
apja. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1914. december 6. és 10-e között. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 94/1954 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1919. november 12-e. (Eltűntek: D .l.)

177. DOBÓ György katona. Született 1878. április 4-én Magyarkanizsán, apja Pál, 
anyja Paksánszki Regina. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Apró Erzsébet 
(házasságköt. 1912. febr. 7.). Hadba vonult 1915-ben, eltűnt az orosz harctéren. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 1252/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
június 13-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1925 sz. alatt.

178. DOBÓ György tizedes. Született 1889. március 20-án. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Szögi Piroska (házasságköt. 1914. febr. 11.), 1 gyermek 
apja. Eltűnt Sabacnál (Szerbia) 1914. augusztus 22-én. (Hadiözvegyek: D.29.)

179. DOBÓ János katona. Született 1874. április 8-án Magyarkanizsán, apja 
Mihály, anyja Zsámboki Klára. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az orosz 
harctéren. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 71/1963 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1919. november 12-e.

180. DOBÓ János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893-ban, 
apja István, anyja Kriska Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett Jablonki 
(Galícia) mellett 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 122/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: D.5.)

181. DOBÓ János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. 
december 9-én, apja Pál, anyja Apró Katalin. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége 
Molnár Piroska (házasságköt. 1905. nov. 15.), 5 gyermek apja. Elhunyt a szarajevói 
(Bosznia) 25. sz. helyőrségi kórházban, hadifogságban szerzett betegség - 
vesegyulladás következtében 1916. március 1-jén (BM sz. 56905/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 319/1916 sz. alatt. (Hadiözvegyek: D.30. Hősi 
halottak: D.14.)



182. DOBÓ József honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1897. 
augusztus 23-án, apja Péter, anyja Kovács Magdolna. R.k. vallású. Elhunyt infulenza 
következtében 1918. november 23-án, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a 
kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 357/1918 sz. alatt.

183. DOBÓ József katona. Született 1885. március 6-án Magyarkanizsán, apja 
Antal, anyja Szőke Terézia. R.k. vallású, nős -  felesége Oláh Piroska (házasságköt.
1910. ápril. 26.). Elhunyt orosz hadifogságban 1915. októberében. Holttá nyilvánította 
a kalocsai ÉF 864/1922 sz. ítéletével. (Kereszteltek anyakönyve 114/1885.)

184. DOBÓ Lukács honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881-ben. 
R.k. vallású, nős - felesége Muhi Teréz. Elesett a háborúban. (Hősi halottak: D.23.)

185. DOBÓ Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
szeptember 22-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Kriska Erzsébet. R.k. vallású, nős 
-  felesége Beszédes Rozália (házasságköt. 1910. jan. 19.), 2 gyermek apja. Elhunyt 
Magyarkanizsán 1915. december 25-én, eltemetve ugyanott. (Hősi halottak: D.8.)

186. DOBÓ Pál katona. Született 1889. január 22-én Magyarkanizsán, apja János, 
anyja Nagy Anna. R.k. vallású, felesége Bagi Erzsébet (házasságköt. 1912. nov. 26.). 
Elhunyt a szabadkai katonai kórházban 1918. október 15-én. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 285/1957 sz. végzésével. Holttá nyilvánította a kalocsai ÉF 1185/1922 sz. 
ítéletével. (Kereszteltek anyakönyve 37/1889.)

187. DOBÓ Péter katona. Született 1886. június 18-án Magyarkanizsán, apja 
Mátyás, anyja Csonka Erzsébet. R.k. vallású, nős -  felesége Úri Julianna (házasságköt. 
1909. aug. 25.). Holttá nyilvánította a szabadkai AASz 97/1923 sz. ítéletével 
(Kereszteltek anyakönyve 255/1886.)

188. DOBÓ Simon népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. 
február 17-én Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Sóti Verona. R.k. vallású, nős -  
felesége Gulyás Rózsa, 1 gyermek apja. Eltűnt a Zarece ( harcték) melletti 
csatatéren 1916. július 31-én. (Eltűntek: D.8.)

189. DOBÓ Szilveszter póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1887-ben, apja Pál, anyja Apró Katalin. R.k. vallású, cipész, nős -  felesége 
Zsilinszki Viktória. Elesett a Czierkowce (Galícia) melletti csatatéren 1915. március 16- 
án (BM sz. 20684/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 106/1916 
sz. alatt. (Hősi halottak: D .l.)

190. DOMONKOS István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1890. július 27-én Magyarkanizsán, apja József, anyja Dobó Julianna. R.k. vallású, 
földműves, nőtlen. Eltűnt a szerb harctéren, a Drina-folyón való átkelés során 1914. 
szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 386/1924 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1914. szeptember 30-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 238/1924 sz. alatt.

191. DOMONKOS István póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredben. Született 1879-ben, apja István, anyja Bata Viktória. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Gulyás Erzsébet, 1 gyermek apja. Elesett a Bukovinka



(Galícia) melletti csatatéren 1915. március 11-én (BM sz. 69727/1915). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 487/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: D.4.)

192. DOMONKOS József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1887. március 13-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Bata Viktória. R.k. vallású, 
nőtlen. Elesett Telepóc (orosz harctér) mellett 1915. április 18-án. (Hősi halottak: D.6.)

193. DOMONKOS József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1884. február 23-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Bicskei Verona. R.k. vallású, 
kerskedősegéd, nős -  felesége Strumpf Rozália (házasságköt. 1912. máj. 28.). Elhunyt 
Sternthalban (Morvaország) 1915. november 3-án (BM sz. 151879/1915). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 131/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: D.10.)

194. DOMONKOS Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1881. február 10-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Bicskei Verona. R.k. vallású, 
nős -  felesége Nagy Ilona, 2 gyermek apja. Elhunyt a debreceni kórházban 1915. 
április 17-én. (Hősi halottak: D.3.)

195. DOMONKOS Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1876. 
január 29-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Bata Viktória. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Bata Viktória (?), 7 gyermek apja. Elhunyt Ljusnában (Albánia) 
mocsárláz következtében 1917. szeptember 12-én (BM sz. 78783/1918). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 331/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: D.22.)

196. DOMONKOS Tamás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1885. március 3-án Magyarkanizsán, apja József, anyja Bús Éva. R.k. vallású, nős -  
felesége Nagyszelevényi Rozália (házasságköt. 1914. jún. 28. Tornyos). Elesett Halics- 
hegynél (orosz harctér) 1916. január 11. és 21-e között. Holttá nyilvánítva a szabadkai 
AASz 90/1923 sz. ítéletével. (Hősi halottak: D.18.)

197. DÖMÖK István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895- 
ben, apja Lajos, anyja Horváth Erzsébet. R.k. vallású, szabó, nőtlen. Elesett Drohobicz 
(Galícia) mellett 1915. július 30-án (BM sz. 55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 408/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: D.7.)

198. DUJNOVICS János cimz. tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 
éves, született Temerinben, apja János, anyja Veronika. R.k. vallású, temerini lakos, 
felesége Badinszki Rozália. Elhunyt tüdővész következtében Magyarkanizsán 1916. 
május 10-én (BM sz. 107061/1916), eltemetve ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. 
Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 117/1916 sz. alatt. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 322/1916 sz. alatt.

199. DUKAI András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. 
november 24-én Csantavéren, apja István, anyja Bognár Ilona. R.k. vallású, nőtlen. 
Elesett a harctéren 1915. július 3-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2392/1925 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1915. október 4-e. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 110/1927 v. 156/1929 (?) sz. alatt. (Hősi halottak: D.9.)

200. DUKAI András katona. Született 1890. október 29-én Magyarkanizsán, apja 
István, anyja Varnyú Márta. R.k. vallású, földműves. Eltűnt az olasz harctéren 1915- 
ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2826/1929 sz. végzésével, a halál megállapított



ideje 1916. január 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 156/1929 
sz. alatt.

201 .D U KAI Antal szakaszvezető a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1887- 
ben, apja János, anyja Bata Viktória. R.k. vallásé, nőtlen. Eltűnt Sopanowcsik ( 
harctéi) melletti csatatéren 1916. június 4-én. (Eltűntek: D.7.)

202. DUKAI György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897.március 30-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Vörös Julianna. R.k. vallásé, 
napszámos, nőtlen. Elhunyt tüdővész következtében 1916. június 11-én (BM sz. 
163354/1916), eltemetve Magyarkanizsán. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 148/1917 sz. alatt. (Hadigondozott családtag: D. sz. nélkül.)

203. DUKAI István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893- 
ban, apja András, anyja Bagi Anna. R.k. vallásé, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. 
szeptember 14-én. (Eltűntek: D.5.)

204. DUKAI István közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1892-ben, 
apja János, anyja Szél Rozália. R.k. vallásé, földműves, nőtlen. Elesett a Lopusno (orosz 
harctér) melletti csatatéren 1915. október 24-én (BM sz. 54441/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 208/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: D . ll.)

205. DUKAI István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-ben, 
apja István, anyja Báli Mária. R.k. vallásé, földműves, nőtlen. Elhunyt Magyarkanizsán 
harctéren szerzett betegség - tüdővész következtében 1916. február 24-én (BM sz. 
111858/1917), eltemetve ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 40/1916 sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 155/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: D.16.)

206. DUKAI János hadikocsis. Született 1895-ben, apja János, anyja Bata Viktória. 
R.k. vallásé, nőtlen. Elhunyt az iloki kórházban 1915. január 8-án. (Hősi halottak: D.13.)

207. DUKAI Joachaim katona. Született 1885. november 23-án Adorjánon, anyja 
Dukai Klára. R.k. vallásé. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az orosz harctéren. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 9800/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
március 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 359/1926 sz. alatt.

208. DUKAI József katona. Született 1891. március 18-án Csantavéren, apja 
Lukács, anyja Zsoldos Etelka. R.k. vallásé. Elesett az olasz harctéren, a Piave-folyó 
mentén vívott harcokban 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 874/1925 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 267/1927 sz. alatt.

209. DUKAI Márton katona. Született 1884. november 5-én Csantavéren, apja 
Lukács, anyja Zsoldos Etelka. R.k. vallásé. Elesett a Kárpátokban vívott harcokban 1916- 
ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 874/1925 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1918. december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
265/1927 sz. alatt.

210. DUKAI Márton őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884- 
ben, apja Lukács, anyja Zsoldos Éva. R.k. vallásé, földműves, nős -  felesége Borsos



Brigitta. Elesett a Nalipach (?) melletti csatatéren 1915. november 10-én (BM sz. 
40898/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 272/1916 sz. alatt.

211 .D U KA I Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja ?, 
anyja Bata Julianna. R.k. vallású, földműves. Elesett Rarancze (Bukovina) mellett
1916. január 18-án (BM sz. 118516/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 426/1917 sz. alatt.

212. DUKAI Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. 
május 30-án, apja Pál, anyja Milutinovics Verona. R.k. vallású, földműves, nős - 
felesége Borsos Rozália. Elesett 1916. június 8-án, a halálesetet megállapította BB vm. 
alispánja 9399/1922 sz. határozatával. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 192/1922 sz. alatt.

213. DUKAI Péter tartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1886-ban, apja János, anyja Nagy Mária. R.k. vallású, nős -  felesége Borsos Anna, 2 
gyermek apja. Elesett Bogumilów {orosz harciéi) mellett 1914. december 4-én. (Hősi 
halottak: D.19.)

214. DUKAI Sándor katona. Született 1888. február 27-én Csantavéren, apja 
Lukács, anyja Zsoldos Etelka. R.k. vallású. A háború végén Albániából gőzhajón 
szállították haza alakulatát, a hajón keletkezett tűzben vesztette életét. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 874/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. 
december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 266/1927 sz. alatt.

215. DUKAI Vince közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. 
szeptember 13-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Pataki Erzsébet. R.k. vallású, 
kőműves, nőtlen. Elesett Kirlibaba (Bukovina) mellett 1916. december 18-án. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1940 sz. alatt. (Hadigondozott 
családtag: D.6.)

216. ELEK István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. 
szeptember 30-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Csizmadia Erzsébet. R.k. 
vallású, adorjáni lakos, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben. Eltűnt az olasz 
harctéren 1915. szeptember 14-én. (Hadigondozott családtag: 7. Eltűntek: E .l.)

217. ELEK János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1899. 
május 3-án, apja István, anyja Csizmadia Erzsébet. R.k. vallású, adorjáni lakos, 
földműves, nőtlen. Hadba vonult 1916-ban. Elesett az orosz harctéren. (Hadigondozott 
családtag: 7.)

218. ENGEL Sándor katona. Izr. vallású. Elesett a háborúban. (Hadviselt zsidók.)

219. ERDELJAN, Jovan póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1884-ben, apja Mihajlo, anyja Ruza. G.kel. vallású, cipész, nős, 1 gyermek 
apja. Elhunyt a gödingi (Ausztria) cs. és kir. tartalékkórházban 1915. április 7-én (BM 
sz. 75052/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 498/1915 sz. 
alatt. (Hősi halottak: D.2.)

220. ERDEUAN, Petar honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886- 
ban, apja Mihajlo, anyja Ruza. G.kel. vallású. Elesett 1915. május 7-én. (Hősi halottak: 
D.3.)



221. ERDÉLYI Alajos közlegény a cs. és klr. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
június 19-én, apja András, anyja Körmöczl Ilona. R.k. vallásé, napszámos, nős -  
felesége Gruik Mária. Elhunyt tüdővész következtében 1917. február 10-én, eltemetve 
Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 25/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: D.5.)

222. ERDÉLYI Imre katona. Született 1896. szeptember 15-én Horgoson, apja 
Imre, anyja Vajda Borbála. R.k. vallásé, magyarkanizsai lakos, nős -  felesége Bús 
Matild (házasságköt. 1915. máj. 18. Magyarkanizsa). Hadba vonult 1915-ben, eltűnt 
az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 117/1957 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1919. november 12-e.

223. ERDÉLYI Mózes katona. Született 1890. december 19-én Magyarkanizsán, 
apja Mózes, anyja Dobó Éva. R.k. vallásé, oromi lakos. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt 
a harctéren. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB R. 116/1962 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1919. november 12-e.

224. ERDŐS (SCHLEIFER) István póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. 
gyalogezredben. Született 1880-ban, apja Ignác, anyja Kráhl Nina. Izr. vallásé, nős, 1 
gyermek apja. Elhunyt harctéren szerzett betegség következtében a budapesti 16. sz. 
helyőrségi kórházban 1914. november 25-én. (Hősi halottak: E .l.)

225. EREMIC, Aleksandar honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1883. december 2-án Martonoson, apja Nikola, anyja Ljubica Bordjoski. G.kel. vallásé, 
földműves, nőtlen. Elesett Crni Vrhnél (szerb harctér) 1914. november 28-án (BM sz. 
41164/1915). Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 290. 
sz. alatt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 442/1949 sz. végzésével. A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 12/1951 sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 349/1917 sz. alatt.

226. FARAGÓ Antal katona. Született 1882. január 13-án Magyarkanizsán, apja 
János, anyja Zsoldos Terézia. R.k. vallásé, nős -  felesége Baráth Viktória 
(házasságköt. 1907. máj. 18.). Elesett Zvornik (szerb harctér) mellett 1914. 
szeptember 17-én. Holttá nyilvánította a kalocsai ÉF 179/1923 sz. ítéletével 
(Kereszteltek anyakönyve 14/1882).

227. FARAGÓ János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1877. október 3-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Dobó Magdolna. R.k. vallásé, 
földműves, nős -  felesége Dobó Ilona (házasságköt. 1901. ápril. 27.), 4 gyermek apja. 
Hadba vonult 1914-ben. Elesett Petrozsény ( harctér) mellett haslövés 
következtében 1916. szeptember 15-én. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB R. 363/1960 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e. (Hadiözvegyek: F.33. 
Hősi halottak: F.16.)

228. FARAGÓ József népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1874. március 7-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Beszédes Rozália. R.k. vallásé, 
földműves, nős -  felesége Medgyesi Erzsébet (házasságköt. 1898. febr. 19.), 2 
gyermek apja. Hadba vonult 1914-ben, elesett a román harctéren szuronyroham 
során 1916. december 8-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 412/1958 sz. végzésével,



a halál megállapított ideje 1919. november 12-e. Az oromhegyesi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 9/1959 sz. alatt. (Hadiözvegyek: F.34.)

229. FARAGÓ Sándor hadikocsis. Születetett 1861-ben. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Kiss Rozália (házasságköt. 1888. jan. 25.), 3 gyermek apja. Elhunyt 
1915. november 11-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. 
Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 358/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: F.8.)

230. FARKAS FAZEKAS Ferenc póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. 
gyalogezredben. Született 1888-ben, apja Márton, anyja Remete Viktória. R.k. vallású, 
nős -  felesége Juhász Viktória, 1 gyermek apja. Eltűnt a harctéren 1915. 
augusztusában. (Eltűntek: F.3.)

231. FARKAS István honvéd. Született 1887. július 24-én Magyarkanizsán, apja 
János, anyja Nagy Rozália. R.k. vallású, nős -  felesége Dukai Viktória (házasságköt.
1913. Martonos). Elhunyt háborúban szrezetttüdővész következtében 1924. április 5- 
én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 70/1924 sz. alatt.

232. FARKAS István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
december 15-én Magyarkanizsán, apja Márton, anyja Cseszkó Verona. R.k. vallású. 
Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
8696/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. január 15-e. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 533/1928 sz. alatt.

233. FARKAS János katona. Született 1882. június 7-én Magyarkanizsán, apja 
József, anyja Tandari Rózsa. R.k. vallású, nős -  felesége Tóth Teréz (házasságköt.
1908. szept. 7. Horgos). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva 
a zentai JB Gn. 1993/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 
18-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 515/1928 sz. alatt.

234. FARKAS Sándor szekerész a cs. és kir. 4. vonatosztálynál. Született 1893. 
február 25-én Magyarkanizsán, apja Illés, anyja Bagi Teréz. R.k. vallású, nőtlen. 
Elesett Halics {orosz harctér) mellett 1915. július 19-én. (Hősi halottak: F.7.)

235. FÁTYOL András honvéd. 39 éves, adorjáni születésű. R.k. vallású, felesége 
Bicskei Franciska. Elhunyt szervi szívbaj következtében 1917. február 23-án, eltemetve 
Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 47/1917 sz. alatt.

236. FÁTYOL Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. 
március 4-én Magyarkanizsán, apja Imre, anyja Molnár Viktória. R.k. vallású, 
oromhegyesi lakos, napszámos, nős -  felesége Nagy Margit, 1 gyermek apja. Elesett 
az olasz harctéren 1918. február 12-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
975/1918 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: F.20.)

237. FÁTYOL Ferenc póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1889-ben, apja Antal, anyja Takács Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. 
Elhunyt a bécsi (Ausztria) Rudolf-kórházban 1914. október 1-jén (BM sz. 30106/1915). 
A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 237/1915 sz. alatt. (Hősi halottak:
F.5.)



238. FÁTYOL Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben, 
apja Antal, anyja Takács Rozália. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett Jablonki 
(Galícia) mellett 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 123/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: F.3.)

239. FAZEKAS István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884- 
ben, apja János, anyja Rekeczki Ágnes. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Viola 
Verona. Elesett Rarancze (Bukovina) mellett 1916. június 8-án (BM sz. 15530/1918). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: F.15.)

240. FAZEKAS Szilveszter népfelkelő a m. kir. 5. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1877. december 29-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Rekeczki Ágnes. 
R.k. vallású, horgosi lakos. Elhunyt az ungvári kórházban 1914. október 3-án. (Hősi 
halottak: F . l l . )

241. FEHÉR György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben Martonoson, apja István, anyja Kazi Rozália. R.k. vallású, földműves. 
Elhunyt tüdővész következtében Magyarkanizsán 1916. október 4-én (BM sz. 
175359/1916), eltemetve ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 221/1916 sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 267/1917 sz. alatt.

242. FEHÉR György őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876- 
ben, apja János, anyja ?. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Piontek Borbála 
(házasságköt. 1903. nov. 12.), 4 gyermek apja. Hadba vonult 1914-ben. Elhunyt 
Nagykikindán 1914. november 16-án. (Hősi halottak: F .l.)

243. FEHÉR János honvéd a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879-ben, 
apja Ádám, anyja Mucsi Terézia. R.k. vallású, nős -  felesége Bata Krisztina. Elhunyt 
szerb hadifogságban Paracinban (Szerbia) 1915. április 19-én. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 3946/1925 (?) sz. végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 252/1925 sz. alatt. (Hősi halottak: F.17.)

244. FEHÉR János katona. Született 1882. május 14-én Magyarkanizsán, apja Mihály, 
anyja Bálint Julianna. R.k. vallású, nős -  felesége Pekla Piroska (házasságköt. 1909. febr. 
3.). Elesett Simienovska (orosz harctér) mellett 1917. február 10-én. Holttá nyilvánította 
a szabadkai AASz 91/1923 sz. ítéletével. (Kereszteltek anyakönyve 206/1882.)

245. FEHÉR Miklós hadikocsis. Született 1875. december 6-án Magyarkanizsán, 
apja Vince, anyja Sóti Rozália. R.k. vallású, nős -  felesége Rekeczki Erzsébet, 5 
gyermek apja. Elhunyt St. Dánielben (?) 1915. június 9-én. (Hősi halottak: F.9.)

246. FEHÉRVÁRI Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1884. február 16-án Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Cseh Rozália. R.k. vallású, 
nős -  felesége Varga Teréz (házasságköt. 1913. aug. 31. Budapest), 5 gyermek apja. 
Eltűnt a harctéren 1916. június 16. és 24-e között. (Eltűntek: F.8.)

247. FEJŐS Fábián Sebestyén katona. Született 1897. január 3-án, apja Antal, 
anyja Molnár Viktória. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 121/1933 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1915. július 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 315/1933 sz. alatt.



248. FEJŐS István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. 
november 29-én, anyja Fejős Erzsébet. R.k. vallású, szolga, nős -  felesége Körmöczi 
Rozália (házasságköt. 1903. febr. 4.), 6 gyermek apja. Elhunyt sebesülés 
következtében Baranie -  Krupiec (orosz harctér) környékén 1915.szeptember 4-én 
(BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 104/1918 sz. 
alatt. (Hadiözvegyek: F.40. Hősi halottak: F.21.)

I MAGYAR SZENT KO QV'A 0 iS:ÁGA'W< 
YÓRÖS KERESZT EGYLETE 

BUDAPESTI TUj USíTÚ IRODA
rv.. yAczi-utca 38.

Budapest, 191 ? . 3 V r. . -.ü. .hó.

ir.no u r  r.z

. . .

Tudakozódásának elintézéséül a kivet
kezőket közöljük :
Név : ..............^ ..............................................

- R e n d f o k o z a t  :    £T.  . . . . . . .

C s a p a t t e s t : .................T ? , í

S z ü l e t é s i  h e l y  é s  év7 . 2R79-SQ
. . ]•* C T h ü e 1 • -4 c. >~i ,(c »: •• *-• »« # nt
É r t e s í t é s  : . . .  ü . _ T t
1 9 1E s z e p t e m b e r  4 - é n  < s *2 . hodop2tr ' l y  c -

feéFzeegüf-«. 1 orz lopni 1 rr.rghalt

követkestéten.rUtQiaottetett a Snyrow-i kü::- 
c é g i  t e m e t ' b e n .  / l ü l i c U / .

i n t e  r é p n v e t t e ]

T i  s í  t e l e  t t e l  

B U D A P E S T I  T U D Ó S Í T Ó  IP.ODX.

17. A Vöröskereszt értesítése FEJŐS István (248.) közlegény 
halálesetéről (TLZ F.101)



249. FEJŐS János népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1875. január 18-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Fehér Teréz. R.k. vallásíi, nős 
-  felesége Losoncz Julianna, 2 gyermek apja. Elesett Jarak (szerb harctér) mellett 
1915. október 8. és 10-e között. (Hősi halottak: F.10.)

250. FEJŐS József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887- 
ben, apja József, anyja Lepár Julianna. R.k. vallású, szolga, nős -  felesége Csömöre 
Mária, 1 gyermek apja. Elesett a Gucevo (Szerbia) magaslatért folytatott harcokban 
1914. október 28-án (BM sz. 29254/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 228/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: F.2. Hadiözvegyek: 19.)

251. FEJŐS József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1899. 
március 11-én, apja Vince, anyja Molnár Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. 
Hadba vonult 1917-ben. Eltűnt az olasz harctéren 1918. június 18-án. (Hadiözvegyek: 
FGGy/1942.)

252. FEJŐS József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887- 
ben, apja József, anyja Szabó Rozália (?). R.k. vallású, földműves. Elesett Pocajovicz 
(Galícia) mellett 1915. május 19-én (BM sz. 135706/1915). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 74/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: F.12.)

253. FEJŐS Károly közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892-ben, 
apja András, anyja Nagy Teréz. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt a brüni (Csehország) cs. 
és kir. tartalékkórházban 1918. július 7-én. (Hősi halottak: F.19.)

254. FEJŐS Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. 
október 5-én Magyarkanizsán, apja Mózes, anyja Dobó Borbála. R.k. vallású, tornyosi 
lakos, napszámos, nős -  felesége Huszák Viktória (házasságköt. 1904. febr. 18. 
Zenta). Elesett lövéstől eredő sebesülés következtében Baranie -  Krupiec (Galícia) 
környékén 1915. szeptember 5-én (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 103/1918 sz. alatt.

255. FEJŐS Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887-ben, 
apja András, anyja Nagy Teréz. R.k. vallású, nős. Elesett 1914. november 27. és 28-a 
között. (Hősi halottak: F.4.)

256. FEJŐS Péter népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1878. június 22-én, apja Simon, anyja Dobó Julianna. R.k. vallású, kőműves, felesége 
Bús Katalin (házasságköt. 1900. jún. 18). Eltűnt a Bukovinában folyó harcok során 
1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5901/1926 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. október 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 236/1926 sz. alatt.

257. FEJŐS Sándor katona. Született 1875. január 12-én Magyarkanizsán, apja 
János, anyja Porzsolt Anna. R.k. vallású, kereskedő, felesége Mészáros Anna 
(házasságköt. 1901. jan. 30.). Eltűnt az orosz harctéren 1915-ben. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 771/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. április 20-a. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 78/1925 sz. alatt.

258. FEJŐS Szilveszter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898- 
ban, apja János, anyja Sőregi Julianna. R.k. vallású, szabó. Elesett Mogilán (Galícia)



1917. április 11-én (BM sz. 78783/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 328/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: F.18.)

259. FILISZTER Márton szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1892. november 23-án Csókán, apja Márton, anyja Remete Viktória. R.k. 
vallású, magyakanizsai lakos, földműves, nőtlen. Eltűnt az orosz harctéren 1915. 
június 2. és 3-a között. (Eltűntek: F.4.)

260. FRÁNYÓ János honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1891- 
ben, apja István, anyja Tukacs Franciska. vallású, nőtlen. Elesett az olasz 
harctéren, a III. isonzói csatában 1915. november 5-én. (Hősi halottak: F.14.)

261. FRUZA, Jovan közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887-ben 
Deszken, apja Vasilije (?), anyja Fodor Anna. G.kel. vallású, napszámos, nőtlen. 
Elesett Chyrow (Galícia) mellett 1914. október 23-án (BM sz. 30106/1915). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 244/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: F.6.)

262. FUTOVICS János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben. R.k. vallású. Elhunyt Boschiniben (?) sebesülés következtében 1916. április 
5-én. (Hősi halottak: F.13.)

263. GAÁL Mihály katona. Született 1872. szeptember 26-án Magyarkanizsán, apja 
Imre, anyja Szabados Terézia. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Csikós Terézia 
(házasságköt. 1904. máj. 11.). Eltűnt az orosz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva 
a zentai JB Gn. 632/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. október 1- 
je. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 109/1925 sz. alatt.

264. GÁBOR (?) István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. R.k. vallású. 
Elesett 1915. február 12-én. (Háborúban elesettek könyve: 206. sz.)

265 .GAVÓ D I János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
június 17-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Boldizsár Mária. R.k. vallású, nős -  
felesége Fejős Julianna (házasságköt. 1910. nov. 14. Titel). Elhunyt az ungvári 
kórházban hastífusz következtében 1915. április 23-án. (Hősi halottak: G.6.)

266. GAZDAG András népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1879. november 13-án Magyarkanizsán, apja Imre, anyja Árok Klára. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Kálmán Viktória, 5 gyermek apja. Elesett Jarak (szerb 
harctér) mellett 1915. október 8-án. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 112/1922 sz. alatt BB vm. alispánjának 4710/1922 határozata alapján. 
(Hősi halottak: G . l l . )

267. GAZDAG József közlegény -  százackürtös a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. 
századában. Született 1891. március 8-án Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Kriska 
Piroska. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1914. augusztusában. (Eltűntek: G.6.)

268. GECSE Mihály őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880-ban, 
apja István, anyja Kazi Alojzina. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Mészáros 
Hermina, 3 gyermek apja. Elesett Pomorzany (Galícia) mellett 1917. április 30-án (BM 
sz. 3267/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 261/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: G.17.)



269.GÓLIÁTH István közlegény a m. kir. 1. népfelkelő huszárezredben. Született
1889. augusztus 14-én, apja Pál, anyja Priszli Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Szabó Mária. Elesett Assiagó (olasz harctér) mellett 1918. augusztus 9-én 
(belgrádi BM sz. 7598/1919). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
333/1919 sz. alatt. (Hősi halottak: G.19.)

270. GORDOS Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja Antal, anyja Felmayer Julianna. vallású, nőtlen. Elhunyt harctéri 
kimerültség következtében Sátoraljaújhelyen 1915. június 19-én. (Hősi halottak: G.8.)

271. GORDOS Illés póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1883. október 29-én, apja Illés, anyja Dukai Rozália. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Ladóczki Mária (házasságköt. 1908. jan. 21.), 2 gyermek 
apja. Elesett Burla (Galícia) mellett haslövés következtében 1915. február 1-jén (BM 
sz. 55327/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 483/1915 sz. 
alatt. (Hadiözvegyek: G.45. Hősi halottak: G.3.)

272. GORDOS Imre népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1890. október 10-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Bognár Anna. R.k. vallású, 
napszámos, nőtlen. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19. 
és 21-e között (BM sz. 96785/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 518/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: G.9.)

273. GORDOS István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
július 4-én Magyarkanizsán, apja Illés, anyja Dukai Rozália. R.k. vallású, napszámos, 
nős -  felesége Bajzák Ágnes (házasságköt. 1911. jan. 11.). Elesett az orosz harctéren 
1914. szeptember 11-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1142/1918 sz. 
ügyiratával. (Eltűntek: G.4.)

274. GORDOS János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
január 30-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Bognár Anna. R.k. vallású,
földműves, nőtlen. Elesett Nestorovce-Worobijóvka (Galícia) melletti csatatéren 1916. 
június 18-án (BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak
anyakönyvébe 296/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: G.16.)

275. GRADIC, Danilo népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1880-ban, apja Sever, anyja Magdalena Vlanikolin. G.kel. vallású, nős -  felesége 
Törteli Rozália. Eltűnt a harctéren 1915. szeptember 14-én. (Eltűntek: G.5.)

276. GRADIC, Ljubomir honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877. december 16-án Magyarkanizsán, apja Nikola, anyja Sofija Radisic. G.kel. 
vallású, naszámos, nős -  felesége Zorka Karapandzic (házasságköt. 1907. nov. 23.). 
Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn.
1341/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. március 10-e. A kanizsai
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 246/1925 sz. alatt.

277. GRADIC, Savó póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1885-ben, apja Nikola, anyja Sofija Radisic. G.kel. vallású, szabó. Elesett 
Jablonki (Galícia) mellett 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 124/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: G.10.)



278. GRÁNICZ János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben, apja Péter, anyja Borsos Viktória. R.k. vallású, adorjáni lakos, napszámos, 
nőtlen. Elhunyt a pozsonyi cs. és kir. 10. sz. helyőrségi kórházban 1917. június 29-én. 
A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2446/1917 sz. ügyiratával. (Hősi halottak:
G.20.)

279. GREGUS Gyula Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1881. december 24-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Szabados Ágnes. R.k. 
vallású. Elesett a szerb harctéren 1914. december 1. és 5-e között. (Háborúban 
elesettek könyve: 144 sz.)

280. GULYÁS Albert honvéd. Született 1889. szeptember 20-án. R.k. vallású, nős -  
felesége Kossányi Franciska (házasságköt. 1920. jan. 28.). Elhunyt háborúban szerzett 
betegség következtében 1926. augusztus 18-án, eltemetve Magyarkanizsán. 
Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 
157/1926 sz. alatt.

281. GULYÁS Gergely honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
szeptember 11-é, apja István, anyja Pósa Teréz. R.k. vallású, kőműves, nős-fe lesége  
Tóth Julianna, 3 gyermek apja. Hadirokkant katona, elhunyt tüdővész következtében
1918. március 9-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok 
r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 51/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: G.18.)

282. GULYÁS Illés katona. Született 1884. július 18-án Magyarkanizsán, apja Pál, 
anyja Kovács Teréz. R.k. vallású, nős -  felesége Medgyesi Franciska. Elesett a harctéren
1917. július 2-án. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 466/törv. sz. ítéletével 1939-ben. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 294/1917 sz. 
alatt.

283. GULYÁS István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1897-ben, apja Ferenc, anyja Nagy Rozália. R.k. vallású, cseléd, nőtlen. Elesett 
szívlővés következtében Tatarka Rebencsik (orosz harctér) mellett 1916. október 4-én 
(BM sz. 29712/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 400/1917 sz. 
alatt. (Hősi halottak: G.12.)
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18. A m. kir. (szabadkai) 4. honvéd huszárezred pótszázadának értesítése GULYÁS 
János (284.) hősi halált halt tizedes hagyatékáról (TLZ F.004)

284. GULYÁS János tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1895- 
ben, apja János, anyja Csikós Anna. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt 
hashártyagyulladás következtében 1916. november 15-én (BM sz. 5011/1917), 
eltemetve Magyarkanlzsán. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
85/1917 sz. alatt. (Hősi halottak/ G.13.)

285. GULYÁS János tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. 
augusztus 12-én Magyarkanlzsán, apja István, anyja Lengyel Rozália. R.k. vallású, nős 
-  felesége Méhes Julianna, 3 gyermek apja. Elesett Holoplk (?) mellett 1916. június 
13-án. (Hősi halottak: G.14.)



286. GULYÁS József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
március 7-én Magyarkanizsán, apja Antal, anyja Apró Katalin. R.k. vallású, nőtlen. 
Elesett 1914. októberében. (Hősi halottak: G.4.)

287. GULYÁS Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898- 
ban, apja Ferenc, anyja Nagy Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt 
Zlocsowban (Galícia) lövéstől eredő sebesülés következtében 1917. április 24-én (BM sz. 
78783/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 332/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: G.15.)

288. GULYÁS Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. december 29-én, apja János, anyja Csikós Anna. R.k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt román hadifogságban -  Sipote fogolytáborban -  1917. február 9-én. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1923 sz. alatt.

289. GYALUS István katona. Született 1883. december 13-án Magyarkanizsán, 
apja István, anyja Czikó Terézia. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a 
harctéren. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 134/1975 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1917. október 1-je.

290. GYALUS István póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1883-ban, apja Simon, anyja Törteli Klára. R.k. vallású, napszámos, felesége 
Dávid Rozália. Elesett a Poljanice és Parlag (Szerbia) környékén vívott ütközetben
1914. december 1. és 5-e között (BM sz. 41164/1915). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 354/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: Gy.2.)

291. GYALUS Károly közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. 29 éves, apja 
József, anyja Hegedűs Anna. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt a budapesti Zita-kórházban 
harctéren szerzett betegség következtében 1918. április 15-én. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 1693/1918 sz. ügyiratával.

292. GYALUS Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881-ben, 
apja István, anyja Sáringer Teréz. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Kovács 
Viktória, 4 gyermek apja. Elesett a Gucevo (Szerbia) magaslatért folytatott harcokban
1914. október 28-án (BM sz. 17350/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 226/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: G y .l.)

293. GYÖRGY György katona. Született 1882. április 12-én Adorjánon, apja István, 
anyja Pörzsölt Rózsa. R.k. vallású, napszámos, felesége Szécsi Erzsébet (házasságköt.
1905. máj. 20.). Hadba vonult 1914-ben. Eltűnt az orosz harctéren Zborow (Galícia) 
mellett 1917. június 27-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1056/1928 sz. 
végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 148/1928 sz. alatt.

294. GYÖRGY József póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1885. március 9-én Magyarkanizsán, apja Vendel, anyja Nagy Julianna. R.k. 
vallású, nős -  felesége Sarnyai Anna (házasságköt. 1912. szept. 4.). Eltűnt a 
harctéren 1914. szeptember 11-én. Holttá nyilvánítva a kalocsai ÉF 1282/1922 sz. 
ítéletével. (Eltűntek: Gy.l.)

295. GYŐRI János közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1897-ben 
Tataházán, apja Antal, anyja Csornai Ágnes. R.k. vallású, földműves. Elhunyt tüdővész



következtében 1917. március 31-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai 
Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 78/1917 sz. alatt.

296. GYULAI István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja István, anyja Sándor Teréz. R.k. vallású, cipész, nőtlen. Elesett Jablonki 
(Galícia) mellett 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 125/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: Gy.7.)

297. GYULAI Lukács őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja Antal, anyja Sarnyai Julianna. R.k. vallású, géplakatos, felesége Zsinderits 
Mária. Elhunyt a zentai vöröskeresztes kórházban tífusz következtében 1915. március
29-én (BM sz. 131584/1917). A haláleset 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. (Hősi halottak: Gy.5.)

298. GYURA Illés tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. július 
13-án, apja Ferenc, anyja Muhi Anna. R.k. vallású, nős -  felesége Nagy Emília, 1 
gyermek apja. Elhunyt harctéren szerzett betegség következtében 1918. július 13-án, 
eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 166/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: Gy.21.)

299. GYURIS József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
május 24-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Rekeczki Viktória. R.k. vallású. Hadba 
vonult 1914-ben, eltűnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
3312/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 16-a. A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 514/1928 sz. alatt.

300. HABI Illés póttartalékos a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született
1887. július 6-án Magyarkanizsán, apja Sándor, anyja Farkas Ilona. R.k. vallású, 
földműves, felesége Zsilinszki Julianna (házasságköt. 1911. nov. 13.). Elhunyt 
szívsérülés következtében Zvornikban (Bosznia) 1914. november 10-én (BM sz. 
75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 110/1918 sz. alatt.

301. HABI Vince népfelkelő a cs. és kir. 37. gyalogezredben. Született 1895. 
január 10-én Magyarkanizsán, apja Lőrinc, anyja Nagy Teréz. vallású, nőtlen. 
Elesett 1916. december 13-án. (Hősi halottak: H.10.)

302. HAJAS Pál póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 
Született 1884-ben, apja Károly, anyja Szőke Viktória. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Pósa Etelka, 2 gyermek apja. Elesett az olasz harctéren -  a IV. isonzói csata 
során -, a Seio (osztrák tengermellék) melletti csatatéren 1915. november 27-én (BM 
sz. 111858/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 149/1918 sz. 
alatt. (Hősi halottak: H.8.)

303. HAJBERT András őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1886. szeptember 5-én Magyarkanizsán, apja András, anyja Kókai Borbála. R.k. 
vallású, nős -  felesége Csányi Verona (házasságköt. 1912. szept. 23.). Elesett 
Határszögnél 1915. április 10-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz ítéletével 1924- 
ben. (Hősi halottak: H.4.)



304. HAJDÚ Antal honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1879. 
június 7-én, apja Mihály, anyja Pilisi Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége 
László Szabina (házasságköt. 1904. szept. 28.), 1 gyermek apja. Az orosz harctéren 
megsebesült és elhunyt 1915. szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
643/1952 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1921. április 5-e. Az oromhegyesi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 29/1953 sz. alatt. (Hadiözvegyek: H.46.)

305. HAJDÚ Imre katona. Született 1887. november 3-án Adorjánon, apja Mihály, 
anyja Pilisi Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Vérségi Amália 
(házasságköt. 1913. ápr. 26.), 1 gyermek apja. Hadba vonult 1916-ban, eltűnt az 
orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5924/1926 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 213/1926 sz. alatt.

306. HARMATH Antal póttartalékos közlegény a cs. és klr. 86. gyalogezredben. 
Született 1881-ben, apja Illés, anyja Nagy Julianna. vallású, nős -  felesége Lajkó 
Rozália, 3 gyermek apja. Eltűnt a harctéren 1914. szeptember 14-én. (Eltűntek: H .l.)

307. HARMATH Ernő közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja Mihály, anyja Bodó Anna. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt Korszylow (orosz 
harctér) mellett 1917. február 7-én. (Eltűntek: H.7.)

308. HARMATH Illés őrvezető. Született 1887. július 6-án Magyarkanizsán, apja 
István, anyja Terézia. R.k. vallású, földműves, felesége Szecsei Teréz (házasságköt.
1912. febr. 6.). Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 5/1935 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1914. december 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 41/1935 sz. alatt. (Hadiözvegyek: H.47.)

309. HARMATH János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. 
június 17-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Rekeczki Erzsébet. R.k. vallású, 
nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. március 4-én. (Eltűntek: H.3.)

310. HARMATH János tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
december 27-én, apja János, anyja Pósa Ilona. Csizmadia, felesége ? Gizella. R.k. 
vallású. Elhunyt román hadifogságban -  Sipote fogolytáborban -  1917. április 13-án. 
A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 70/1923 sz. alatt.

311. HARMATH Lukács hadikocsis. Született 1868-ban, apja Mihály, anyja Sóti 
Rózsa. R.k. vallású, nős -  felesége Rekeczki Verona. Elhunyt Laibachban (Krajna) 
tüdővész következtében 1917. április 28-án. (Hősi halottak: H . ll. )

312. HARMATH Miklós népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1878-ban, apja Pál, anyja Kávai Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Tukacs 
Viktória (házasságköt. 1907. máj. 13.), 3 gyermek apja. Elhunyt 1916. augusztus 8-án, 
eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 172/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: H.9.)

313. HARMATH Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. december 6-án Magyarkanizsán, apja András, anyja Dukai Julianna. R.k. 
vallású, nőtlen. Elhunyt a stanislaui ( Galícia) kórházban 1916. május 3-án. (Hősi 
halottak: H.6.)



314. HATVANI István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, 
született Szabadszálláson. R.k. vallású, felesége Sípos Margit. Elhunyt tüdővész 
következtében 1917. február 21-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai 
Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 46/1917 sz. alatt.

315. HEGEDŰS András tartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 
éves, apja István, anyja Zöldi Mária. R.k. vallású, nőtlen, cipész. Elhunyt a soproni 
tartalékkórházban 1917. április 9-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
1322/1917 sz. ügyiratával.

316. HEGEDŰS Bálint katona. Született 1883. február 10-én Magyarkanizsán, apja 
Márton, anyja Szabó Julianna. R.k. vallású, nőtlen. Elesett 1917. májusában. 
(Háborúban elesettek könyve: 474 sz.)

317. HEGEDŰS Pál póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1890-ben, apja János, anyja Borsos Borbála. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt 
Debrecenben 1915. március 22-én. (Hősi halottak: H.3.)

318. HORVÁTH György póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
31 éves, apja Mátyás, anyja Kávai Veronika. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége 
Horváth Julianna, 2 gyermek apja. Elesett a Bratków (orosz harctér) melletti 
csatatéren 1916. december 31-én (BM sz. 126559/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 186/1918 sz. alatt.

319. HORVÁTH Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
augusztus 31-én Péterrévén, apja György, anyja Tóth Bagi Terézia. R.k. vallású, 
magyarkanizsai lakos, nőtlen. Elhunyt a weiskircheni (?) kórházban 1915. május 3-án. 
(Hősi halottak: H.5.)

320. HORVÁTH István népfelkelő a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 23 éves, 
apja Mátyás, anyja Károly Veronika. R.k. vallású, kőműves. Elesett az olasz harctéren 
-  a VI. isonzói csata során -  1916. augusztus 11-én (BM sz. 155763/1917). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 251/1918 sz. alatt.

321. HORVÁTH János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. 
december 28-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Langó Rozália. R.k. vallású, 
oromhegyesi lakos, napszámos, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben. Elesett az orosz 
harctéren 1916. augusztus 11-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 447/1939 sz. 
végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 104/1940 sz. alatt.

322. HORVÁTH Pál tizedes a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született 1887- 
ben, apja Imre, anyja Pekla Verona. R.k. vallású, nőtlen. Elesett a Jagodnja (szerb 
harctér) melletti csatatéren 1914. szeptember 15-én. (Hősi halottak: H .l.)

323. HUBAI Péter hadimunkás. Született 1873. június 22-én Magyarkanizsán, apja 
János, anyja Kovács Teréz. R.k. vallású. Elhunyt a belgrádi cs. és kir. 
tartalékkórházban 1916. május 13-án. (Hősi halottak: H.7.)

324. HUSZKA Sándor póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1892-ben, apja Gergely, anyja Fazekas Ágnes. R.k. vallású, kőműves, nőtlen. 
Elesett a Poljanice és Parlag (Szerbia) körül vívott ütközetben 1914. december 1. és 5-



e között (BM sz. 41164/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
353/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: H.2.)

325 .ILC S IK  István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
augusztus 6-án Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Körmöczi Erszébet. R.k. vallású. 
Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz harctéren 1914. október 14-én. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 1153/1925 sz. végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 165/1925 sz. alatt. (Hősi halottak: 1.1.)

326 .JAKU S  Mátyás tábori csendőr. Született 1886. február 20-án. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Sáringer Rozália (házasságköt. 1909. okt. 5.), 2 gyermek 
apja. Eltűnt az orosz harctéren 1916-ban. (Hadiözvegyek: J.48.)

327. JANKÓ Albert Béla népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1880. április 7-én Magyarkanizsán, apja Sándor, anyja Vajda Klára. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Lipták Etelka (házasságköt. 1902. jún. 11.), 3 
gyermek apja. Elesett Mt. Santonál (olasz harctér) 1917. augusztus 23-án (BM sz. 
91879/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 389/1918 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: J.43. Hősi halottak: J.9.)

328. JANKÓ Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
szeptember 24-én, apja János, anyja Fekete Ágota. R.k. vallású, ács, nős -  felesége 
Rekeczki Julianna, 1 gyermek apja. Elhunyt baleset következtében 1917. augusztus 6- 
án, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 181/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: J.10.)

329. JANKÓ Lukács póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1882. október 18-án Magyarkanizsán, apja József, anyja Oroszi Erzsébet. 
R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Jezierzanka - Mogila (Galícia) melletti 
csatatéren 1917. június 6-án (BM sz. 155763/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 253/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: J.8.)

330. JELENSZKI Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1894. augusztus 27-én Magyarkanizsán, apja Ferenc, anyja Faragó Erzsébet. R.k. 
vallású, ácssegéd, nőtlen. Hadba vonult 1914-ben. Elesett Tomasovnál (orosz harctér)
1914. december 27-én. (Hadigondozott családtag: 10. Hadiözvegyek: 75.)

331. JENEI István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879- 
ben, apja Pál, anyja Berényi Ágnes. R.k. vallású, cseléd. Elesett Asinara {olasz harctér) 
mellett 1916. július 6-án (BM sz. 106205/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 398/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: J.7.)

332. JENEI József közlegény a cs. és kir. 61. gyalogezredben. Született 1895-ben, 
apja Lajos, anyja Kovács Ágnes. R.k. vallású, nőtlen. Elesett 1915. szeptember 23. és
29-e között. (Hősi halottak: J.2.)

333. JONES, Antal őrvezető a bosznia-hercegovinai csendőrségnél. 31 éves, apja 
Vencel, anyja Franciska. R.k. vallású, származási helye Jasena (Csehország). Elhunyt 
tífusz következtében 1915. február 2-án, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a 
kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 30/1915 sz. alatt.



334. JO Ó  János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. május
7-én Magyarkanizsán, apja Elek, anyja Harmath Katalin. R.k. vallású, napszámos, nős 
-  felesége Horváth Erzsébet (házasságköt. 1903. febr. 3.), 4 gyermek apja. Elesett 
Jarak (szerb harctér) mellett 1915. október 9-én. (Hősi halottak: J.3.)

335. JOÓ  Vince népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
április 2-án Magyarkanizsán, apja Elek, anyja Harmath Katalin. R.k. vallású, kovács, 
nős -  felesége Rövid Julianna (házasságköt. 1900. jan. 22.), 3 gyermek apja. Elhunyt 
tüdővész következtében 1916. május 7-én Magyarkanizsán, eltemetve ugyanott. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 114/1916 
sz. alatt. (Hősi halottak: J.4.)

19. JOÓ Vince (335.) honvéd sírja 2002. őszén a kanizsai katonatemetőben (fotó: Nagygyörgy Z.)

336.JÓ ZSA  György népfelkelő a m. kir. 1. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1875-ben, György, anyja Szabó Verona. R.k. vallású, kőműves, nős -  felesége Bajúsz 
Ágnes (házasságköt. 1907.), 4 gyermek apja. Elhunyt háborúban szerzett szervi 
szívbaj következtében Magyarkanizsán 1919. április 5-én, eltemetve ugyanott. 
Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 
107/1919 sz. alatt. (Hősi halottak: J . l l . )

337.JÓ ZSA Mihály őrmester a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1890. 
augusztus 28-án, apja József, anyja Gulyás Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nőtlen.



Elesett a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916. szeptember 18-án (BM sz. 
44228/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 381/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: J.5.)

338 .JÓ ZSA  Mihály katona. Született 1883. szeptember 3-án, apja Pál, anyja 
Kovács Borbála. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Nagy Mária (házasságköt.
1909. jan. 23.), 2 gyermek apja. Eltűnt az orosz harctéren 1914-ben. Holttá 
nyilvánítva a zental JB Gn. 1265/1930 sz. végzésével, a halál megállápított ideje 1914. 
december 18-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 105/1930 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: J.51.)

339.JÓZSA Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. június
23-án Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Kovács Borbála. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt a 
harctéren 1914. szeptember 16. és 17-e között. (Eltűntek: J.2.)

340. JÓZSA Pál katona. Született 1872. január 9-én Magyarkanizsán, apja Péter, 
anyja Nagy Erzsébet. R.k. vallású, halász, felesége Losoncz Rozália (házasságköt.
1906. febr. 13.). Hadba vonult 1915-ben, elesett az orosz harctéren 1916. szeptember
8-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8198/1926 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 321/1926 sz. alatt.

341. JUHÁSZ András katona. Született 1885. november 23-án Csantavéren, apja 
István, anyja Nagy Katalin. R.k. vallású, felesége Gazdag Veronika. Hadba vonult 1914-ben. 
Elesett az orosz harctéren 1914. október 12-én. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 135/1965 
sz. végzésével. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASZ 622/1930. sz. ítéletével. Bejegyezve a 
kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 355/1914 sz. alatt.

342. JUHÁSZ István honvéd a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883- 
ban, apja István, anyja Vörös Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, nős, 3 gyermek apja. 
Elesett a Liplje ( szerb harctéi)melletti csatatéren 1914. szeptember 28-án (BM sz.
29254/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 230/1915 sz. alatt.

343. JUHÁSZ Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1878. 
január 9-én, apja Mihály, anyja Cseh Anna. R.k. vallású, bognár, nős -  felesége Dobó 
Viktória, 4 gyermek apja. Elhunyt harctéren szerzett betegség következtében Jarycow 
Nowyban (Galícia) 1916. augusztus 28-án (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 105/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: J.6.)

344. KAKAS József közlegény a cs. és kir. 6. tüzérezredben. Született 1892-ben, 
apja Imre, anyja Kovács Judit. R.k. vallású, nős -  felesége Gaál Zsuzsanna, 1 gyermek 
apja. Elhunyt a budapesti Mária Valéria barakkórházban 1918. július 2-án. (Hősi 
halottak: K.54.)

345. KÁLMÁN András honvéd. R.k. vallású. Orosz hadifogságba esett. Agyonlőtték 
szökési kísérlet alkalmával Oroszországban 1918. januar 23-án. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyve 3023 sz. alatt.

346. KÁLMÁN Mózes közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja Mózes, anyja Szecsei Verona. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a 
Siucicze (orosz harctér) melletti csatatéren 1914. december 20-án (BM sz.



30106/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 240/1915 sz. alatt. 
(Hősi halottak: K.6.)

347. KÁLMÁN Péter közlegény a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született
1898-ban, apja Vince, anyja Mizsér Julianna. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett 
Mt. Roveto (olasz harctér) mellett 1918. június 14-én (belgrádi BM sz. 7591/1919). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 336/1919 sz. alatt. (Hősi halottak: 
K.48.)

348. KALMÁR György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898- 
ban, apja György, anyja Bajusz Viktória. R.k vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1917. 
január 18-án. (Eltűntek: K.16.)

349. KALMÁR János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896- 
ban, apja János, anyja Koncz Mária. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett 
Worobijówka (Galícia) mellett 1916. június 17-én (BM sz. 68363/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 42/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: K.38.)

350. KANER András hadapród a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja 
István, anyja Varga Viktória. R.k. vallású. Elesett az Ugartsberg (Galícia) melletti 
csatatéren 1915. július 26-án (BM sz. 26254/1916). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 232/1916 sz. alatt.

351. KÁPOSZTA Benedek közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, 
apja János, anyja Pósa Terézia. R.k. vallású, napszámos. Elesett a Seredynce (Galícia) 
melletti csatatéren 1916. június 10-én (BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 284/1918 sz. alatt.

352. KÁPOSZTA János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1899-ben, apja János, anyja Pósa Terézia. R.k. vallású, nőtlen. Elesett a Piave (olasz 
harctér) mentén vívott harcokban 1918. június 16-án. (Hősi halottak: K.49.)

353. KARÁCSONYI Simon honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1887. október 26-án, apja Ferenc, anyja Vajda Anna. R.k. vallású, napszámos, nős -  
felesége Dobó Erzsébet (házasságköt. 1911. febr. 1.), 3 gyermek apja. Elhunyt 
Magyarkanizsán tüdővész következtében 1917. február 10-én, eltemetve ugyanott. 
(Hadiözvegyek: K.53. Hősi halottak: K.45.)
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20. KARAI Simon (354.) elhunyt hadimunkás hozzátartozóinak hadisegély iránti kérelme
(TLZ F.004)

354. KARAI Simon hadimunkás. Született 1878-ban Adorjánon, apja György, anyja 
Bognár Rózsa. R.k. vallású, kovács, nős -  felesége Bicskei Julianna (házasságköt. 
1902. febr. 10.), 6 gyermek apja. Elhunyt tüdővész következtében 1916. április 11-én, 
eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 90/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: K.35.)

355. KARAPANDZIC, Milos tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881-ben, apja Nenad, anyja Jelena Bordjoski. G.kel. vallású, nős -  felesége Vldosava



Bogosavljev, 2 gyermek apja. Elhunyt 1916. július 3-án, eltemetve Magyarkanizsán. 
(Hősi halottak: K.22.)

356. KARAPANDZIC, Vladimír katona. Született 1892. december 29-én, apja 
Vojin, anyja Milica Branovacki. G.kel. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
2953/1923 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. június 16-a. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1923 sz. alatt.

357. KÁVAI István honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1895- 
ben, apja Imre, anyja Dukai Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a 
Zbroja {orosz harciét) körüli csatatéren 1916. augusztus 9-én (BM sz. 173231/1916). 
A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 376/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: 
K.28.)

358. KÁVAI István katona. Született 1879. augusztus 10-én, apja József, anyja 
Ózsvár Ágnes. R.k. vallású, földműves, felesége Körmöczi Borbála. Eltűnt az orosz 
harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 484/1952 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1921. április 6-a. Az oromhegyesi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 6/1953 sz. alatt.

359. KÁVAI Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897- 
ben, apja Imre, anyja Dukai Erzsébet. R.k. vallású, nőtlen. Elesett a Mt. Closich 
(osztrák tengeremellék) körül vívott harcokban 1916. március 12-én (BM sz. 
163354/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 146/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: K.29.)

360. KÁVAI Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892-ben, 
apja Mátyás, anyja Bognár Veronika. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Szabó 
Rozália, 1 gyermek apja. Elesett Mogilán (Galícia) 1917. július 2-án (BM sz. 
84099/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 321/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: K.41.)

361. KAZI Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1872- 
ben v. 1881-ben (?), apja Károly, anyja Janóczki Teréz. R.k. vallású. Elesett Kirlibaba 
(Bukovina) mellett 1916. augusztus 11-én (BM sz. 9274/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 310/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: K.32.)

362. KAZI Ferenc póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1889. augusztus 30-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Tandari Teréz. 
R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt Magyarkanizsán 1914. december 22-én, eltemetve 
ugyanott. (Hősi halottak: K . l l . )

363. KAZI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. április
30-án Magyarkanizsán, apja Illés, anyja Bognár Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, 
nős -  felesége Hegedűs Rozália, 1 gyermek apja. Elesett Jelenca (Szerbia) mellett
1914. augusztus 19-én. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 16/1922 
sz. alatt BB vm. alispánjának 23980/1921 sz. utasítása alapján. (Hősi halottak: K .l.)

364. KAZI Pál közlegény. Született 1887. július 28-án Magyarkanizsán, apja János, 
anyja Lázár Julianna. R.k. vallású, nős -  felesége Komár Matild (házasságköt. 1911. 
máj. 14. Kiskundorozsma). Elhunyt háborúban sze tüdővész következtében 1919.



november 24-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. 
Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 291/1919 sz. alatt.

365. KECSKÉS Imre tartalékos közlegény a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. 
Született 1885. január 7-én Mágocson, apja Imre, anyja Pételi Anna. R.k. vallású, 
magyarkanizsai lakos, napszámos, nős -  felesége Kiss Teréz (házasságköt. 1914. máj. 
31. Békásmegyer). Elhunyt a bécsi (Ausztria) kórházban 1914. október 13-án. (Hősi 
halottak: K.3.)

366. KECSKÉS Lukács póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1888. október 7-én Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Pósa Verona. R.k. 
vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. augusztus 30-án. (Eltűntek: K . l l . )

367. KELECS Mátyás hadimunkás. Született 1869-ben Adorjánon, apja János, 
anyja Ózsvár Teréz. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Gyólai Borbála 
(házasságköt. 1895. febr. 4.). Elhunyt Magyarkanizsán 1916. január 28-án, eltemetve 
ugyanott. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 24/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: K.23.)

368. KELEMEN György katona. Született 1890. április 5-én, apja György, anyja 
Kovács Erzsébet (?). R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4438/1927 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 8-a. A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 333/1927 sz. alatt.

369. KELLER György cimz. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883-ban, anyja Borbála. R.k. vallású, nagykikindai lakos, nős. Elesett Rumno (Galícia) 
mellett 1914. szeptember 12-én. (Hősi halottak: K.7.)

370. KERTÉSZ János katona. 22 éves. R.k. vallású. Elesett 1915. január 20-án. 
(Háborúban elesettek könyve: 361 sz.)

371. KIRÁLY János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883-ben, 
apja Ferenc, anyja Király Ilona. R.k. vallású, nős -  felesége Losoncz Hermina, 1 
gyermek apja. Elhunyt harctéri kimerültség következtében 1916. szeptember 1-jén. 
(Hősi halottak: K.44.)

372. KIRÁLY József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. 
március 9-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Kávai Julianna. R.k. vallású, asztalos, 
nős -  felesége Seres Katalin, 2 gyermek apja. Elesett Jablonki (Galícia) mellett 1915. 
február 28-án (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 126/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: K.4.)

373. KISS Ferenc trénkatona. Született 1896. november 4-én, apja István, anyja 
Gulyás Borbála. R.k. vallású, nőtlen. Elesett az olasz harctéren 1918. június 18-án. 
(Hadigondozás: 86. sz. dosszié.)

374. KISS Imre katona. Született 1889. december 27-én Magyarkanizsán, apja 
Imre, anyja Apró Anna. R.k. vallású, felesége Törtei Mária (házasságköt. 1913. jan. 
21.). Elesett az orosz harctéren 1915. június 4-én. Holttá nyilvánította a 
693/1922 sz. ítéletével. (Kereszteltek anyakönyve 546/1889.)



375. KISS István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885- 
ben, apja János, anyja Orosz Erszébet. R.k. vallású, nős -  felesége Todorovics Rozália, 
4 gyermek apja. Elhunyt Tereskovicz ( orosz mellett 1916. június 30-án (BM 
sz. 146576/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 229/1917 sz. 
alatt. (Hősi halottak: K.31.)

376. KISS János közlegény a cs. és kir. 34. gyalogezredben. Született 1885. 
december 27-én, apja Lajos, anyja Váradi Rozália. R.k. vallású, nős -  felesége Juhász 
Erzsébet (házasságköt. 1911. jún. 7.), 2 gyermek apja. Elhunyt a perginei (olasz 
harctér) járványkórházban 1918. július 7-én. (Hősi halottak: K.53.)

377. KISS József közlegény a cs. és kir. 16. vonatosztálynál. Született 1885-ben, 
apja Antal, anyja Nagy Rozália. Ref. vallású, zsákai lakos, juhász, nős -  felesége Kiss 
Julianna, 2 gyermek apja. Elhunyt Magyarkanizsán lövéstől eredő sebesülés és kolera 
következtében 1914. december 31-én (BM sz. 123852/1915), eltemetve ugyanott. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 354/1914 
sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 485/1915 sz. alatt. (Hősi 
halottak: K.13.)

378. KISS Lukács őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895- 
ben, apja Mátyás, anyja Kókai Anna. R.k. vallású, szabó, nőtlen. Elesett a Rarancze 
(Bukovina) melletti csatatéren 1916. január 23-án (BM sz. 67298/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 424/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: K.30.)

379. KISS Lukács póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. 86/111. 
gyalogzászlóaljban. Született 1887-ben, apja Balázs, anyja Kovács Erzsébet. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Bajúsz Krisztina, 1 gyermek apja. Elesett Zborów 
(Galícia) mellett 1916. szeptember 1-jén (BM sz. 111858/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 154/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: K.55.)

380. KISS Mihály katona. Született 1887. május 29-én Magyarkanizsán, apja 
Mátyás, anyja Ladányi Rozália. R.k. vallású, felesége Faragó Julianna (házasságköt.
1913. jún. 8. Martonos). Elhunyt Vinkovciban 1915. január 13-án. (Hősi halottak: 
K.56.)

381. KISS Miklós tizedes a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1895. január 9- 
én, apja György, anyja Kalmár Katalin. R.k. vallású, földműves. Elhunyt tüdővész 
következtében Szabadkán 1918. július 3-án, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a 
kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 155/1918 sz. alatt.

382. KÓKAI György katona. Született 1874. április 17-én. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Faragó Krisztina (házasságköt. 1908. jan. 25. Martonos), 2 gyermek 
apja. Eltűnt a román harctéren 1916. október 19-én. (Hadiözvegyek: K.56.)

383. KÓKAI Illés népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879-ben, 
apja Sándor, anyja Kővágó Magdolna. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a Milno 
(Galícia) melletti csatatéren 1915. szeptember 25-én (BM sz. 75259/1917). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 114/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: K.15.)

384. KÓKAI János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja 
Mátyás, anyja Fehér Etelka. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Pilisi Magdolna, 1



gyermek apja. Elesett Kapilovka (orosz harctér) mellett 1916. július 30-án (BM sz. 
175361/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 248/1917 sz. alatt.

385. KÓKAI János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
április 8-án, apja István, anyja Varga Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége 
Ludvig Rozália (házasságköt. 1912. febr. 3.), 1 gyermek apja. Elesett Runculin (román 
harctér) mellett 1917. szeptember 19-én (BM sz. 15530/1918). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1918 ? sz. alatt. (Hadiözvegyek: K.57. Hősi 
halottak: K.37.)

386. KÓKAI Mátyás közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
február 19-én Magyarkanizsán, apja Mátyás, anyja Fehér Etelka. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Gyalus Terézia (házasságköt. 1915. nov. 24.). Hadba 
vonult 1916-ban, eltűnt az orosz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 1794/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. október 15-e. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 313/1924 sz. alatt.

387. KÓKAI Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888-ban, 
apja Mátyás, anyja Fehér Etelka. R.k. vallású, szolga, nős -  felesége Gajda Viktória, 4 
gyermek apja. Elesett a Rajtarovice -  Krukienice (Galícia) melletti csatatéren 1915. 
május 21-én (BM sz. 55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
402/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: K.12.)

388. KOKOVAI János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1894-ben, apja István, anyja Jaksa Erzsébet. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren
1915. április 11. és 12-e között. (Eltűntek: K.3.)

389. KOMJÁTI Mátyás cimz. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1885-ben, apja Mátyás, anyja Sisa Julianna. R.k. vallású, nős -  felesége Bagi 
Emília, 2 gyermek apja. Elesett Grodek (orosz harctér) mellett 1914. szeptember 8-án. 
(Hősi halottak: K.2.)

390. KONCZ András közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
október 31-én, apja István, anyja Kovács Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  
felesége Dobó Mária (házasságköt. 1911. nov. 7.). Mint rokkant tért haza a háborúból, 
elhunyt Magyarkanizsán tüdővész következtében 1915. május 5-én, eltemetve 
ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 
133/1915 sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 168/1915 sz. 
alatt. (Hadiözvegyek: K.sz.nélkül. Hősi halottak: K.5.)

391. KONCZ András őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. 
november 28-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Varga Viktória. R.k. vallású, 
tanító, nőtlen. Elesett Galíciában 1915. június 2. és 3-a között. (Hősi halottak: K.10.)

392. KONCZ György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1895-ben, apja György, anyja Kormos Rozália. R.k. vallású, nőtlen. Elesett 1915. 
augusztus 30-án. (Hősi halottak: K.17.)

393. KONCZ István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895- 
ben, apja István, anyja Kovács Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a 
Zborów (Galícia) melletti csatatéren 1916. szeptember 1-jén (BM sz. 36123/1918). A



kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 257/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: 
K.43.)

394. KONCZ János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. 
június 16-án Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Papp Viktória. R.k. vallásé, kőműves, 
nős -  felesége Dávid Erzsébet (házasságköt. 1907. ápril. 20.), 4 gyermek apja. Hadba 
vonult 1914-ben. Elesett a szerb harctéren 1915. április 22-én (belgrádi BM sz. 
7594/1919). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 332/1919 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: K.59. Hősi halottak: K.52.)

395. KONCZ Károly honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1880. 
október 30-án, apja János, anyja Verona. vallásé, földműves, felesége Fátyol 
Viktória (házasságköt. 1905. ?). Elesett Kupinovo (szerb harctér) mellett golyótalálat 
következtében 1914. szeptember 6-án. Holttá nyilvánítva a szabadkai Kör.B G. 
1028/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. június 4-e. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 361/1923 sz. alatt.

396. KONCZ Lajos István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja 
József, anyja Kekezovics (?) Julianna. R.k. vallásé, kereskedő. Elesett a Bruszilov- 
offenzíva során, a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 
115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 293/1918 sz. alatt.

397. KONCZ Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja Mihály, anyja Bellér Rózsa. R.k. vallásé, kőműves, nőtlen. Elesett a 
Bruszilov-offenziva során, Seredynce (Galícia) melletti csatatéren 1916. június 6-án 
(BM sz. 68363/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 43/1918 sz. 
alatt. (Hősi halottak: K.27.)

398. KONCZ Lukács népfelkelő a m. kir. 6. v. 17. honvéd gyalogezredben. 
Született 1897-ben, apja István, anyja Kovács Rozália. R.k. vallásé, nőtlen. Elesett 
Nebrasino {olasz harctét)mellett 1916. április 12-én (BM sz. 175361/1916). A kanizsai
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 252/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: K.26.)

399. KONCZ Mátyás közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves. R.k. 
vallásé. Elesett a háborúban. (Háborúban elesettek könyve: 308 sz.)

400. KONCZ Miklós hadapród őrmester a cs. és kir. 34. gyalogezredben. Született
1895-ben, apja Balázs, anyja Tóth Horgosi Verona. R.k. vallásé, könyvelő, nőtlen. 
Elesett a Tomanowice {orosz harctér) körüli csatatéren 1915. május 20-án (BM sz. 
57654/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 336/1916 sz. alatt. 
(Hősi halottak: K.9.)

401. KONCZ Orbán közlegény cs. és kir 8. huszárezredben. Született 1875. május
24-én, apja István, anyja Csikós Ágnes. R.k. vallásé, csantavéri lakos, földműves, nős 
-  felesége Nagy Viktória (házasságköt. 1899. nov. 18.), 5 gyermek apja. Elhunyt a 
munkácsi kórházban harctéren szerzett betegség következtében 1915. július 24-én. 
(Hadiözvegyek: K.61. Hősi halottak: K.57.)

402. KONCZ Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878- 
ban, apja István Pál, anyja Csikós Ágnes. R.k. vallásé, nős -  felesége Nagy Ágnes, 4



gyermek apja. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban tüdővész következtében 1916. 
május 21-én. (Hősi halottak: K.21.)

403. KONCZ Péter clmz. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892- 
ben, apja Ferenc, anyja Sarnyai Viktória. R.k. vallásé, földműves, nőtlen. Elesett a 
Milno (Galícia) melletti csatatéren 1915. szeptember 26-án (BM sz. 75259/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 115/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: 
K.16.)

404. KORDOVÁN János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1894-ben, apja Mihály, anyja Balázs Anna. vallásé, nőtlen. Eltűnt a harctéren
1915. január 31-én. (Eltűntek: K.8.)

405. KORDOVÁN Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1887-ben, apja Dömötör, anyja Fruzsa Anna. R.k. vallásé, oroszlámosi lakos, nőtlen. 
Elesett a Telepóc (orosz harctér) melletti cstattéren 1915. április 22-én. (Hősi 
halottak: K.24.)

406. KORDOVÁN Sándor póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredben. Született 1884-ben, apja János, anyja Julianna. R.k. vallásé, nős. 
Eltűnt a harctéren 1915. április 22. és 25-e között. (Eltűntek: K.10.)

407. KORPONAI István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889- 
ben, apja József, anyja Németh Katalin. R.k. vallásé. Elhunyt Budapesten, harctéren 
szerzett betegség következtében 1917. november 12-én. (Háboréban elesettek könyve: 
454 sz.)

408. KÓSZÓ János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897- 
ben v. 1881-ben, apja Ferenc, anyja Nemes Erzsébet. R.k. vallásé, földműves, nős. 
Elesett Druszkopol (orosz harctér) mellett 1915. szeptember 17-én. Bejegyezve a m. 
kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2246. sz. alatt. (HL, Tábori 
lelkészet.)

409. KOVÁCS György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. 
március 26-án, apja Péter, anyja B.(?) Áges. R.k. vallásé, földműves, nős -  felesége 
Oroszi Luca (házasságköt. 1896. szept. 28.), 8 gyermek apja. Elesett Lublin (orosz 
harctér) mellett 1915. jénius 15-én. A halálesete regisztrálta a zentai JB Pk. 
5042/1918 sz. ügyiratával. (Hadiözvegyek: K.62.)

410. KOVÁCS György népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben, apja József, anyja Stumpli (?) Julianna. R.k. vallásé, nőtlen. Elesett 1916. 
január 11. és 21-e között. (Hősi halottak: K.33.)

411. KOVÁCS István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887- 
ben Vajszkán. R.k. vallásé. Elhunyt 1917. január 31-én, eltemetve Adorjánon. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe sz. nélkül.

412. KOVÁCS Jakab népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1893-ban, apja Ferenc, anyja Bata Katalin. R.k. vallásé, földműves, nőtlen. Elesett a 
Delawa (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 23. és 25-e között (BM sz. 
96785/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 72/1916 sz. alatt. 
(Hősi halottak: K.8.)



413. KOVÁCS János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884- 
ben, apja Antal, anyja Nagy Viktória. R.k. vallású, nős -  felesége Muhi Erzsébet, 2 
gyermek apja. Eltűnt a harctéren 1914. szeptemberében. (Eltűntek: K.2.)

414. KOVÁCS János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896- 
ban, apja Lukács, anyja Mélykúti Teréz. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a 
Milno (Galícia) melletti csatatéren 1915. november 21-én (BM sz. 75259/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 111/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: 
K.20.)

415. KOVÁCS József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja 
József, anyja Kiss Anna. R.k. vallású, földműves. Elesett lövéstől eredő sebesülés 
következtében Zalosce-Milno (Galícia) mellett 1915. szeptember 29-én (BM sz. 
75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 108/1918 sz. alatt.

416. KOVÁCS Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86. 86/111. gyalogzászlóaljban. 
Született 1885-ben, apja István, anyja Gulyás Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Kálmán Borbála (házasságköt. 1913. jún. 21.), 1 gyermek apja. Elesett a VI. 
isonzói csata során, a Mts. Gábriel (osztrák tengermellék) körüli csatatéren 1916. 
augusztus 11-én (BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 290/1918 sz. alatt. (Hadiözvegyek: K.63. Hősi halottak: K.42.)

417. KOVÁCS Lukács népfelkelő a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. Született
1875. október 18-án, Mihály, anyja Oroszi (?) Anna. R.k. vallású, napszámos, nős -  
felesége Nagy Julianna, 8 gyermek apja. Elhunyt tüdővész következtében 1918. 
október 14-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 256/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: K.51.)

418. KOVÁCS Márton népfelkelő. Született 1899-ben Magyarkanizsán, apja Tóbiás. 
Elesett a háborúban. (Ált. ügyiratok 3735/1918.)

419. KOVÁCS Mihály népfelkelő a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született
1879-ben, apja István, anyja Molnár Mária. R.k. vallású, nős -  felesége Borsos 
Rozália, 2 gyermek apja. Elesett Szokaszul ( harctér) mellett 1916. december
27-én. (Hősi halottak: K.47.)

420. KOVÁCS Miklós népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1881-ben, apja József, anyja Zsoldos Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége 
Faragó Teréz (házasságköt. 1914. máj. 19.), 2 gyermek apja. Elhunyt háborúban 
szerzett tüdővész következtében Magyarkanizsán 1917. augusztus 27-én, eltemetve 
ugyanott. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 200/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: K.36.)

421. KOVÁCS Péter tizedes. Született 1882. január 15-én Zentán, István, anyja 
Vörös Mária. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Gyalus Viktória (házasságköt.
1907. máj. 29.), 3 gyermek apja. A szerb harctéren hadifogságba esett, elhunyt tífusz 
következtében 1914. december 9-én Szkopljéban (Macedónia). Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 241/1955 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12- 
e. Az oromhegyesi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 10/1956 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: K.64.)



422. KOVÁCS Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886- 
ban, apja Mihály, anyja Bödő Veronika. R.k. vallású, cipész, nős -  felesége Mikuska 
Viktória, 2 gyermek apja. Elesett Cholojów (orosz harctér) mellett 1915. augusztus 30- 
án (BM sz. 68363/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 46/1918 
sz. alatt. (Hősi halottak: K.40.)

423. KOVÁCS Simon népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
október 15-én, apja Mihály, anyja Oroszi Anna. R.k. vallású, felesége Bálint Mária 
(házasságköt. 1910. febr. 5.) Elesett Cholojów (orosz harctér) mellett 1916. augusztus
31-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 621/1930 sz. ítéletével. Bejegyezve a 
kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 274/1916 sz. alatt. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/1932 sz. alatt.

424. KÖRMENDI Lázár katona. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Dobó 
Veronika (házasságköt. 1914. febr. 4.), 1 gyermek apja. Elhunyt orosz hadifogságban
1918. október 19-én. (Hadiözvegyek: K. sz. nélkül.)

425. KÖRMÖCZI Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1895-ben, apja Ferenc, anyja Rövid Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 
Jamina (osztrák tengermellék) körül 1915. október 22-én (BM sz. 175361/1916). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 245/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 
K.14.)

426. KÖRMÖCZI Imre népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1892. április 14-én Magyarkanizsán, apja Imre, anyja Sarnyai Verona. R.k. vallású, 
nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. április 6-án. (Eltűntek: K.7.)

427. KÖRMÖCZI János hadikocsis. Született 1878. február 28-án, apja Jakab, 
anyja Szabó Rozália. R.k. vallású, földműves, felesége Rekeczki Verona (házasságköt.
1906. febr. 10.). Elhunyt Marburgban (Stájerország) -  vonat ütötte el 1915. október 
13-án (BM sz. 10145/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
90/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: K.18.)

428. KÖRMÖCZI János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886. december 5-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Kovács Ágnes. R.k. vallású, 
nős -  felesége Törteli Viktória (házasságköt. 1911. jan. 24.), 1 gyermek apja. Eltűnt 
az orosz harctéren 1916. június 4-én. Holttá nyilvánítva a kalocsai ÉF 651/1922 sz. 
ítéletével. (Eltűntek: K.17.)

429. KÖRMÖCZI László honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben, apja Lajos, anyja Bús Borbála. R.k. vallású, nőtlen. Elesett 1916. január 11. 
és 21-e között. (Hősi halottak: K.34.)

430. KÖRMÖCZI Lukács hadimunkás. Született 1862-ben, apja József, anyja 
Zsámboki Rozália. R.k. vallású, nős - felesége Horti Teréz, 5 gyermek apja. Elhunyt 
Debrecenben 1916. augusztus 12-én. (Hősi halottak: K.25.)

431. KÖRMÖCZI Lukács népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1880. szeptember 16-án Magyarkanizsán, apja Gábor, anyja Bata Rozália. 
R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Losoncz Viktória (házasságköt. 1907. nov. 5.),



2 gyermek apja. Elesett Ragov krs ( Montenegrómellett 1916. január 10-én. (Hősi 
halottak: K.19.)

432. KÖRMÖCZI Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895- 
ben, apja Mátyás, anyja Csizmadia Verona. R.k. vallású, szolga, nőtlen. Elesett 
Mogilán (Galícia) 1917. március 18-án (BM sz. 126559/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 184/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: K.39.)

433. KÖRÖSI Antal honvéd. Elesett a háborúban. Eltemetve Magyarkanlzsán.

434. KREUZER, Vencel közlegény a cs. és klr. 73. gyalogezredben. 23 éves, apja 
János, anyja Hemeri Júlia. R.k. vallású, származási helye Drelhacken (Csehország). 
Elhunyt gennyes agyhártyagyulladás következtében 1914. október 20-án, eltemetve 
Magyarkanlzsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 276/1914 sz. alatt.

435. KRISKA István katona. Született 1897. július 20-án Magyarkanlzsán, apja 
Lukács, anyja Lékó Verona. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. 
Holttá nyilvánítva a zental JB Gn. 5150/1926 sz. végzésével, a halál megállapított Ideje
1915. július 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 229/1926 sz. 
alatt.

436. KRISKA József honvéd a m. klr. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
február 27-én, apja Mátyás, anyja Berényi Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. 
Elhunyt román hadifogságban -  Slpote fogolytábor (Románia) -  1917. január 26-án. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 66/1923 sz. alatt.

437. KUCZO RA  Ferenc népfelkelő a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1894-ben, apja Ferenc, anyja Asztalos Etelka. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren
1916. április 6-án. (Eltűntek: K.6.)

438. KUCZORA István népfelkelő a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1894-ben, apja István, anyja Szabó Teréz. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren
1915. április 11. és 12-e között. (Eltűntek: K.9.)

439. KUCZORA Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1899- 
ben, apja István, anyja Szabó Teréz. R.k. vallású, szolga, nőtlen. Elhunyt Sziléziában 
(?) harctéren szerzett betegség következtében 1917. december 21-én (belgrádi BM sz. 
7599/1919). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 334/1919 sz. alatt. 
(Hősi halottak: K.50.)

440. LACZKÓ István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884- 
ben, apja János, anyja Zsámbokl Mária. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt harctéren 
szerzett sebesülés következtében a szabadkai kórházban 1915. június 11-én. (Hősi 
halottak: L.4.)

441. LACZKÓ István tizedes a cs. és klr. 86. gyalogezred 4. századában. Született
1889. július 16-án Magyarkanlzsán, apja Ignác, anyja Buczó Anna. R.k. vallású, 
nőtlen. Elhunyt a llskól (?) kórházban 1914. október 12-én. (Hősi halottak: L.6.)

442. LACZKÓ Lukács őrvezető a cs. és klr. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja 
Miklós, anyja Bagl Katalin. R.k. vallású, asztalos, nőtlen. Elesett Nestorovcze (Galícia)



melletti csatatéren 1916. június 4-én (BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 295/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: L.19.)

443. LACZKÓ Miklós katona. Született 1890. november 14-én Magyarkanizsán, apja 
Miklós, anyja Bagi Katalin. R.k. vallásé. Hadba vonult 1915-ben, eltűnt az orosz 
harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3405/1928 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1915. szeptember 4-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 513/1928 sz. alatt.

444. LADÁNYI András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja Mihály, anyja Bálint Veronika. R.k. vallásé, földműves. Elesett Krupiec (orosz 
harctér) mellett 1915. szeptember 6-án (BM sz. 68363/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 45/1918 sz. alatt.

445. LADÁNYI Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893- 
ban, apja Péter, anyja Nyilas Piroska. R.k. vallásé, nős -  felesége Bálint Etelka. Elesett
1916. január 11. és 21-e között. (Háborúban elesettek könyve: 248 sz.)

446. LADÁNYI Mihály szakaszvezető. Született 1883. szeptember 22-én, apja 
György. R.k. vallásé, napszámos, nős -  felesége Urbán Julianna (házasságköt. 1912. 
ápril. 17.), 2 gyermek apja. Elesett az orosz harctéren 1915. április 4-én. 
(Hadiözvegyek: L.70.)

447. LADÓCZKI Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898- 
ban, apja József, anyja Gyulai Rózsa. R.k. vallásé, papucsos, nőtlen. Elhunyt a 
budapesti Zita-kórházban, harctéren szerzett betegség következtében 1917. március
30-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3131/1918 sz. ügyiratával. (Hősi 
halottak: L.14.)

448. LADÓCZKI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
december 26-án, apja Imre, anyja Úri Teréz. R.k. vallásé, asztalossegéd, nőtlen. 
Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz harctéren 1915-ben. (Hadigondozás: 99. sz. 
dosszié.)

449. LADÓCZKI József szakaszvezető. Született 1889. május 19-én, apja György, 
anyja Bicskei Rózsa. R.k. vallásé, borbély, nős -  felesége Nagy Anna (házasságköt.
1911. febr. 14.), 1 gyermek apja. Elesett az orosz harctéren 1914. november 1-jén. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 78/1935 sz. végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 169/1937 sz. alatt. (Hadiözvegyek: L.72.)

450. LAJKÓ János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898- 
ban, apja Ferenc, anyja Bödő Ágnes. R.k. vallásé, nőtlen. Elesett Kirlibaba (orosz 
harctér) mellett 1916. szeptember 26-án. (Hősi halottak: L.17.)

451. LANGÓ József közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született
1888. október 8-án Magyarkanizsán, apja Ferenc, anyja Raffai Viktória. R.k. vallásé, 
földműves, nős -  felesége Kiss Mária (házasságköt. 1914. máj. 6.), 1 gyermek apja. 
Elesett a Selo (osztrák tengermellék) körüli csatatéren, az V. isonzói csata során 1916. 
február 12-én (BM sz. 111858/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 151/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: L . l l . )
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21. A budapesti Zita-kórház jegyzőkönyve az elhunyt LADÓCZKI Antal (447.) 
közlegény hagyatékával kapcsolatban (TLZ F.004)



452. LÁSZLÓ József póttartalékos közlegény a cs. és klr. 46. gyalogezredben. 
Született 1888. március 10-én Magyarkanizsán, apja Sándor, anyja Joó Erzsébet. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Árok Teréz (házasságköt. 1910. máj. 4.). Elesett a 
Komén (osztrák tengermellék) körüli csatatéren 1915. november 22-én (BM sz. 
115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 294/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: L.10.)

453. LÁSZLÓ Mátyás honvéd. Született 1897-ben, apja István, anyja Takács 
Viktória. R.k. vallású. Elhunyt háborúban szerzett tüdővész következtében 1918. 
november 23-án, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. 
Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 340/1918 sz. alatt.

454. LÁZÁR György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
március 24-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Kazi Magda. R.k. vallású, nőtlen. 
Elesett a Bratków (Galícia) melletti csatatéren 1915. január 4-én. (Hősi halottak: L.5.)

455. LÁZÁR  József póttartalékos honvéd a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1885. március 15-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Dobó Rozália. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Csorba Emília (házasságköt. 1908. nov. 25.), 3 
gyermek apja. Elhunyt Székesfehérváron 1915. március 17-én. (Hősi halottak: L.2.)

456. LÉKÓ Lajos honvéd a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
augusztus 11-én, apja István, anyja Szabados Anna. R.k. vallású, napszámos. Elhunyt 
román hadifogságban -  Sipote fogolytábor (Románia) -  1917. március 28-án. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1923 sz. alatt.

457. LÉKÓ Mátyás tizedes a m. klr. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1878- 
ban, apja Mátyás, anyja Fejős Viktória. R.k. vallású, nős -  felesége Bicskei Katalin, 5 
gyermek apja. Elesett 1916. július 6-án. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 17/1936 sz. alatt. (Hősi halottak: L.13.)

458. LÉKÓ Mihály szakaszvezető a cs. és klr. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja János, anyja Berecz Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt a 
komáromi katonai kórházban 1918. szeptember 5-én. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 4060/1918 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: L.21.)

459. LENGYEL György népfelkelő a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. Született 
1897-ben, apja Pál, anyja Világos Erzsébet. R.k. vallású, kovács, nőtlen. Elesett Mt. 
Sief (?) melletti csatatéren 1916. május 9-én (BM sz. 108139/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 373/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: L.9.)

460. LESTYÁNSZKI Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883-ban, apja Mihály, anyja Rigó Anna. R.k. vallású, nős -  felesége Mák Ágnes, 3 
gyermek apja. Elesett 1915. augusztus 7-én. (Hősi halottak: L.20.)

461. LIPTÁK Bálint Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1876. április 12-én Magyarkanizsán, apja Ferenc, anyja Gábor Erzsébet. R.k. vallású, 
asztalos, felesége Kormányos Anna (házasságköt. 1911. febr. 14.). Elhunyt román 
hadifogságban 1917. március 2-án. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
61/1923 sz. alatt.



462. LIPTÁK József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 18 éves, apja 
Mihály, anyja Pilisi Julianna. R.k. vallású, napszámos. Elesett Radzilow (orosz harctér) 
mellett 1915. szeptember 6-án (BM sz. 68363/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 47/1918 sz. alatt.

463. LIPTÁK Lukács népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898- 
ban, apja József, anyja Bagi Viktória. R.k. vallású, cseléd, nőtlen. Elesett a Tatarka 
Rebencsik (orosz harctér) melletti csatatéren 1916. december 11-én (BM sz. 
36507/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 375/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: L.15.)

464. LIPTÁK Mihály szekerész -  hadikocsis. Született 1868-ban, apja Jovák (?), 
anyja Lógó Rózsa. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Pilisi Julianna, 4 gyermek 
apja. Elhunyt a prágai vasútállomáson történt páncélvonat-robbanás során 1917. 
július 10-én. (Hősi halottak: L.18.)

465. LÓGÓ András cimz. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
november 28-án Magyarkanizsán, anyja Lógó Erzsébet. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt a 
harctéren 1914. szeptember 23-án. (Eltűntek: L.l.)

466. LOLÉ József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, anyja 
Amália. R.k. vallású, földműves. Elesett Presovcze {orosz harctél) mellett 1916. január 
21-én (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
112/1918 sz. alatt.
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22. A román Hadügyminisztérium értesítése a hadifogságban elhunyt 

LOSONCZ Antal (467.) honvéd halálesetéről (TLZ F.054)

467. LOSONCZ Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. 
március 26-án Magyarkanizsán, apja István, anyja Nagy Viktória. R.k. vallásé, 
kőműves, nőtlen. Elhunyt román hadifogságban -  Sipote fogolytábor (Románia) -
1917. március 11-én. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 65/1923 sz. 
alatt.

468. LOSONCZ Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 éves, 
apja Mihály, anyja Lékó Viktória. Elesett a Rarancze (Bukovina) melletti csatatéren
1916. január 12-én (BM sz. 189105/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 427/1917 sz. alatt.

469. LOSONCZ István közlegény a cs. és kir. 4. vonatosztálynál. Született 1898- 
ban, apja János, anyja Losoncz Julianna. R.k. vallásé, földműves, nőtlen. Elhunyt



tüdővész következtében Szarajevóban (Bosznia) 1917. április 8-án. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 1384/1917 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: L.15.)

470. LOSONCZ Jakab tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
február 14-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Fejős Erzsébe R.k. vallásút, 
napszámos, nős -  felesége Rövid Piroska, 5 gyermek apja. Elhunyt román 
hadifogságban -  Sipote fogolytábor (Románia) -  1917. március 17-én. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 64/1923 sz. alatt. (Hősi halottak: H.12.)

471. LOSONCZ János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
január 2-án Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Borsos Terézia. R.k. vallású, 
földműves, felesége ? Verona. Eltűnt az orosz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a 
szabadkai Kör.B G. 1949/1921 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. június 
4-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 256/1923 sz. alatt.

472. LOSONCZ János póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1886-ban, apja Szilveszter, anyja Illés Julianna. R.k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt Jasiowiecz ( orosz harctéi)mellett 1915. január 31-én (BM sz. 
55327/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 482/1915 sz. alatt. 
(Hősi halottak: L.3.)

473. LOSONCZ József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
február 28-án, apja Mózes, László Anna. R.k. vallású, cipész, nőtlen. Elhunyt a 
budapesti 17. sz. helyőrségi kórházban harctéren szerzett betegség -  tüdővész 
következtében 1917. május 30-án, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai 
Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 132/1917 sz. alatt.

474. LOSONCZ Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892- 
ben, apja István, anyja Varga Viktória. vallású, nőtlen. Elhunyt szerb 
hadifogságban, Valjevóban (Szerbia) 1915. március 15-én. (Hősi halottak: L.8.)

475. LOSONCZ Sándor szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1889-ben, apja István, anyja Varga Viktória. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt 
Budweisban (Csehország) 1915. október 8-án (BM sz. 13561/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 189/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: L.7.)

476. LOSONCZ Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880. december 30-án Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Lékó Viktória. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Sóti Mária, 3 gyermek apja. Elesett Rarancze (Bukovina) 
mellett 1916. január 11-én (belgrádi BM sz. 12038/1919). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 402/1919 sz. alatt. (Hősi halottak: L.12.)

477. LUDVIG Mózes honvéd -  százaokürtös a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 10. 
századában. Született 1882. augusztus 27-én Magyarkanizsán, apja György, anyja 
Varga Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Bödő Regina, 3 gyermek apja. 
Elhunyt a tuzlai (Bosznia) cs. és kir. tartalékkórházban 1914. december 1-jén (BM sz. 
29254/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 231/1915 sz. alatt. 
(Hősi halottak: L .l.)

478. MÁCSAI Péter népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1897-ben, 
apja Albert, anyja Erdélyi Ilona. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt a



maroshévízi kórházban 1917. október 21-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
774/1918 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: M.30.)

479. MAGYAR István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897- 
ben, apja István, anyja Czikó Teréz. R.k. vallású, nőtlen. Elesett 1916. január 11. és 
21-e között. (Hősi halottak: M.23.)

480. MAGYAR János haditengerész cs. és kir. hadiflottánál. Született 1884-ben, 
apja Pál, anyja Kovács Viktória. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt a budapesti Szt. János 
kórházban 1918. május 6-án. (Hősi halottak: M.36.)

Ajkaj félzászlóalj parancsnokság- 52 .század t
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Es wird bestätige, dass der Genannte wahrend 

des Krieges 1914 1915 im Mai 1915 der Kriegs- 
besatiung des Festen Fiaízes Petro varadin-Újvidék 
an gehörte und somit dessen Angehörige im Fa*le 
seines Ablebens um Verleihung einer Unterstützung aus 
der Sthtung der Kriegsbesatzung des Festen Platzes 

etrovaradm-Újvidék anzusuchen berechtigt sind 
Die Gesuche sind nach dem allgemeinen Friedens

schlüsse längstens aber 3 Monate vorn Tage des 
definitiven Friedensschlusses gerechnet an das Kom
mandó des Festen Platzes in Petrovaradin-Újvidék 
unter Anschluss dieser Legitimation einzubringen.
I otenschein, 1 rauungsschein (Familienauskuuftsbo- 
gen Gemeidezetigms über die Vermögens- und 
l^amrlienVerhältnisse des üesuchsstcllers u. dgl. sind 

: beizuschlicssen.

országban, im Jahre /¿/,v  ¿vi)en gebühren ist.
született.

Igazoljuk, hogy nevezett az 1914 1915. évi há- 
botit folyamán az 1915. ív  május havában a petro- 
varadm-ujvidéki erőd védfiseregének állományában 
volt. s így hozzátartozói az ó halála esetén a petro- 
varadm-ujvidéki megszálló csapatok alapítványából 
nyújtandó segélyért folyamodásra jogosultak.

A kérvény az általános békekötés után, de leg
később a végleges békekötés napjától számított 
J hónapon belül a pctrovaradin-ujvidékí várparancs- 
rmksághoz küldendő be A kérvényhez csatolandó • 
ez az Igazolvány, a halotti bizonyítvány, a házassági 
anyakönyvi kivonat (családi értesítő), községi bizo
nyítvány a folyamodó anyagi és családi viszonya- 
irol. stb.

Pelrovaradin-Ujvidék, am .^ juni 1915.

L. S.

23. MAGYARI István (481.) elhunyt honvéd igazolványa (TLZ F.101)



24. MAGYARI István (481.) honvéd síremléke a pécsi temetőben 1978-ban (Bicskei Erzsébet
tulajdonában)

481. MAGYARI István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1875. augusztus 10-én Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Koncz Ilona. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Szögi Terézia (házasságköt. 1898. máj. 2.), 4 gyermek 
apja. Elhunyt Pécsett malária következtében 1917. május 12-én (BM sz. 92650/1917). 
A pécsi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1858/1917 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 
M.75. Hősi halottak: M.28.)

482. MAGYARI József póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 
éves, apja Béla, anyja Kovács Ilona. R.k. vallású, cipész. Elhunyt Magyarkanizsán 
tüdővész következtében 1915. április 15-én (BM sz. 36123/1918), eltemetve ugyanott. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 108/1915 
sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 138/1915 sz. alatt.

483. MAJOR Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1877. október 19-én Magyarkanizsán, apja Sándor, anyja Pekla Viktória. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Pekla Viktória, 4 gyermek apja. Elhunyt a laibachi (Krajna) 
kórházban 1916. május 7-én (BM sz. 163354/1916). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 149/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: M.18.)

484. MAJOR János népfelkelő. 21 éves, apja Mátyás, anyja Sóti Viktória. R.k. 
vallású. Elhunyt tüdővész következtében 1915. április 5-én, eltemetve 
Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 98/1915 sz. alatt.

485. MAJOR József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
március 18-án, apja István, anyja Lőrincz Mária. R.k. vallású, napszámos, nős -



felesége Kálmán Piroska (házasságköt. 1907. jan. 29.), 3 gyermek apja. Hadba vonult 
1914-ben. Olasz hadifogságba esett ahol súlyosan megbetegedett. Elhunyt a 
budapesti Erzsébet-kórházban 1918. szeptember 1-jén. (Hadiözvegyek: M.76. Hősi 
halottak: M.37.)

486. MÁNYI Miklós tartalékos őrvezető a cs. és kir. 4. utászzászlóaljban. Született
1880. november 29-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Szecsei Rozália. R.k. 
vallású, ács, nőtlen. Elesett Dolega {oroszharctér) melletti csatatéren 1914. december 
20-án (BM sz. 66545/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
330/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: M.3.)

. ¿A'*
DES IC. c . :'.

/ük. s z ón .

E l h a l á l o z á s .

Az 'I li# '

é r d e c e s  Községi  E L Ö L J Á R Ó  S Á G  E í  K

Hagyar kaní zsa .

Bács- Bodrog negye.

Budapes t ,  1916 ,  f e b r uá r  3 . á n .

H i v a t a l o s  t i s z t e l e t t e l  megkereseti a t .  CÍMEI,  

hogy Mányi t ü k í ó s  ő r v e z e t ő  hozzátartozói t  é r t e s í t e n i  

s z í v e s k e d j é k ,  hogy n e v e z e t t  az északi  harcztóren 1 914 ,  

deezeEber 20-án h ő s i  h a l a i t  hal t  és ugyanaznap Dcle- 
ga- ban e l t e n e t t e t e t t .

25. A cs. és kir. 4. utászzászlóalj pótszázadának értesítése MÁNYI Miklós (486.) utász őrvezető
hősi haláláról (TLZ F.004)



487. MÁNYI Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1872-ben, 
apja Vince, anyja Nagy Verona. R.k. vallású, földműves, nős -  felessége Bicskei 
Rozália, 7 gyermek apja. Elhunyt 1917. május 17-én, eltemetve Magyarkanizsán. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 113/1917 
sz. alatt. (Hősi halottak: M.29.)

488. MATKOVITY Lajos katona. Született 1873. szeptember 18-án, apja György, 
anyja Radisics Ágnes. Nős -  felesége Kecsenovics Anna. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
R. 74/1933 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 14-e.

489. MAZÁK József Mátyás őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1895-ben, apja Pál, anyja Nyilas Julianna. R.k. vallású, kereskedősegéd, nőtlen. 
Elesett a Rarancze (orosz harctér) melletti csatatéren 1916. január 19-én (BM sz. 
189105/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 428/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: M.21.)

490. MAZÁK József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897- 
ben, apja János, anyja Pekla Verona. R.k. vallású, munkás, nőtlen. Elhunyt 
Steinbrückben (?) 1916. április 23-án (BM sz. 163354/1916). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 145/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: M.24.)

491.MEDGYESI Ferenc hadikocsis. Született 1898-ban, apja István, anyja Kátai 
Mária. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt a vukovári kórházban 1915. március 2-án. (Hősi
halottak: M.12.)

492. MEDGYESI Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1895. szeptember 22-én Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Szabó Piroska. R.k. vallású, 
kőműves, nőtlen. Eltűnt az orosz harctéren 1915. szeptember 14-én. (Eltűntek: M.4.)

493. MEDGYESI István közlegény a cs. és kir. 31. tábori tüzérezredben. Született
1890. július 19-én Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Selmeczi Anna. R.k. vallású, nős -  
felesége Lázár Emília (házasságköt. 1913. okt. 29.), 1 gyermek apja. Elhunyt 
öngyilkosság következtében a budapesti 3. sz. tartalékkórházban 1918. április 4-én. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1321/1918 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: 
M.34.)

494. MÉSZÁROS Sándor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1872-ben, apja Károly, anyja Bagi Julianna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége 
Apró Julianna (házasságköt. 1900. okt. 1.), 4 gyermek apja. Elhunyt háborúban 
szerzett szívbaj következtében Magyarkanizsán 1915. január 4-én, eltemetve 
ugyanott. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 3/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: M.35.)

495. MIHÁLYI Ferenc népfelkelő a m. kir. 307. honvéd gyalogezredben. Született
1880. január 11-én, apja Mózes, anyja Hegedűs Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nős 
-  felesége Magyari Krisztina (házasságköt. 1906. febr. 3.), 4 gyermek apja. Elhunyt 
Dorna Vatra (Bukovina) mellett, harctéren szerzett betegség következtében 1917. 
február 19-én (BM sz. 58144/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 69/1918 sz. alatt. (Hadiözvegyek: M.79. Hősi halottak: M.27.)



496. MIHÁLYI György póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1883-ban, apja Antal, anyja Csikós Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. 
Elesett Jablonki (Galícia) mellett 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 116/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 
M.4.)

497. MIHÁLYI János katona. Született 1898. május 1-jén Magyarkanizsán, apja 
Sándor, anyja Kiss Mária. R.k. vallású, kőműves. Eltűnt az olasz harctéren 1915-ben. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6923/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1918. június 30-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 378/1927 sz. 
alatt.

498. MIHÁLYI Lajos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja Pál, 
anyja Gulyás Mária. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt Grazban (Ausztria) 
tüdővész következtében 1918. február 14-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
727/1918 sz. ügyiratával.

499. MIHÁLYI Lukács népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1894. szeptember 26-án Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Gulyás Mária. R.k. vallású, 
cipész, nőtlen. Elesett Drohobicz (Galícia) mellett 1915. május 19. és 21-e között (BM 
sz. 96785/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 524/1915 sz. 
alatt. (Hősi halottak: M . ll. )

500. MIHÁLYI Lukács póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1887-ben, apja Vince, anyja Vajda Viktória. vallású, nőtlen. Eltűnt a 
harctéren 1914. december 6. és 10-e között. (Eltűntek: M .l.)

501. MIHÁLYI Sándor katona. Született 1896. február 2-án Magyarkanizsán, apja 
Sándor, anyja Kiss Mária. R.k. vallású, kőműves. Hadba vonult 1915-ben, eltűnt az 
olasz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6924/1927 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1918. június 30-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 377/1927 sz. alatt.

502. MILUTINOVIC, Velimir árkász a cs. és kir. újvidéki (?) árkászzászlóaljban. 
19 éves, apja Paja. G.kel. vallású, földműves. Elhunyt Kiina (Szerbia) mellett 1916. 
január 11-én (belgrádi BM sz. 7592/1919). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 327/1919 sz. alatt.

503. MILUTINOVICS János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1888. február 5-én. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Vajda Viktória 
(házasságköt. 1914. nov. 19.), 2 gyermek apja. Eltűnt a Pruth folyó (orosz harctér) 
mentén vívott harcokban 1916. június 11-én. (Hadiözvegyek: M.80.)

504. MISKUR Antal őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. 
június 13-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Nagy Julianna. R.k. vallású, napszámos, 
nőtlen. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19. és 21-e között 
(BM sz. 96785/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 523/1915 sz. 
alatt.

505. MISKUR Sándor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Születet 1887. 
augusztus 26-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Nagy Julianna. R.k. vallású, n ő s



felesége Nagy Mária (házasságköt. 1913. máj. 7.). Elhunyt szerb hadifogságban 1915. 
január végén. Holttá nyilvánította a kalocsai ÉF 178/1923 sz. ítéletével (Kereszteltek 
anyakönyve 362/1887. Hadigondozás: 190 sz. dosszié.)

506. MIZSÉR Ferenc közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született 
1892-ben, apja János, anyja Körmöczl Verona. R.k. vallású, vasutas, felesége Valkai 
Rozália. Elesett idegen csapattest kötelékében Km ( harciét) környékén 1916. 
december 15-én (BM sz. 155763/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 250/1918 sz. alatt.

507. MOLNÁR Dániel népfelkelő a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. Született 1895- 
ben, apja József, anyja Bodor Katalin. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a 
Charjna (Galícia) körüli csatatéren 1916. október 3-án (BM sz. 105129/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 362/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 
M.33.)

508. MOLNÁR Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1878. 
szeptember 22-én Magyarkanizsán, apja Tóbiás, anyja Zsoldos Anna. R.k. vallású, 
fazekas, nős -  felesége Szűcs Franciska (házasságköt. 1913. máj. 27.). Elesett Milno 
(Galícia) mellett 1915. október 25-én (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 107/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: M.15.)

509. MOLNÁR György cimz. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1891. április 24-én Magyarkanizsán, apja Albert, anyja Rekeczki Teréz. R.k. vallású, nőtlen. 
Elesett a Rumno (orosz harctér) melletti csatatéren 1914. szeptember 9-én. (Hősi halottak: 
M.2.)

510. MOLNÁR György póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1875. április 22-én Magyarkanizsán, apja András, anyja Csizmadia 
Emerencia. R.k. vallású, nős. Eltűnt a harctéren 1915. június 17-én. (Eltűntek: M.8.)

511. MOLNÁR János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891- 
ben, apja Antal, anyja Mazák Borbála. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett Zborow 
(Galícia) mellett 1915. szeptember 20-án (BM sz. 26254/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 233/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: M.10.)
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26. A BM értesítése MOLNÁR János (512.) halálesetéről (TLZ F.078)

512. MOLNÁR János közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született 
1894. november 13-án Magyarkanizsán, apja Bálint, anyja Sass Anna. R.k. vallásé, 
földműves, nőtlen. Elesett a Selo (olasz harctér) melletti csatatéren 1917. október 8- 
án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4284/1924 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1918. január 8-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 325/1924 
sz. alatt.



513. MOLNÁR Lukács cimz. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1888. október 13-án Magyarkanizsán, apja Mátyás, anyja Domonkos Ágnes. 
R.k. vallású, nőtlen. Elesett Jablonki (Galícia) mellett 1915. február 28-án. (Hősi 
halottak: M.5.)

514. MOLNÁR Mátyás szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1879-ben, apja Vince, anyja Mélykúti Erzsébet. R.k. vallású, földműves; nős - 
felesége Bende Rozália, 1 gyermek apja. Elesett Toporutz (Bukovina) mellett a 306. 
honvéd gyalogezred kötelékében 1916. május 17-én (BM sz. 124524/1916). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 196/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: M.16.)

515. MOLNÁR Orbán népfelkelő a cs. és kir. 50. gyalogezredben (?). Született
1885. május 26-án, apja Mátyás, anyja Domonkos Ágnes. R.k. vallású, napszámos, 
nős -  felesége Fejős Viktória (házasságköt. 1908. máj. 6.), 2 gyermek apja. Elesett az 
olasz harctéren 1916. június 15-én (BM sz. 18833/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 49/1918 sz. alatt. (Hadiözvegyek: M.81. Hősi halottak: M.17.)

516. MOLNÁR Vince közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja Antal, anyja Nemes Franciska. R.k vallású, nőtlen. Elesett Jablonki (Galícia) 
mellett 1915. február 28-án. (Hősi halottak: M.6.)

517. MÓZES Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. 
június 22-én Magyarkanizsán, apja Sándor, anyja Körmöczi Anna. R.k. vallású, nőtlen. 
Elhunyt a munkácsi cs. és kir. tartalékkórházban hátgerinclövés következtében 1915. 
június 28-án. (Hősi halottak: M.8.)

518. MUCSI János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879- 
ben, apja István, anyja Nagy Viktória. Rk. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt a cacaki 
(Szerbia) járványkórházban vérhas következtében 1915. január 8-án (BM sz. 
189105/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 429/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: M.22.)

519. MUHI Albert trénkocsis. Született 1864-ben v. 31 éves (?), apja Károly, anyja 
Nagy Katalin. R.k. vallású, nős -  felesége Faragó Viktória, 4 gyermek apja. Elhunyt
1917. február 10-én. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 183/1937 sz. 
alatt. (Hősi halottak: M.26.)

520. MUHI Illés népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja András, anyja Ludvig Anna. R.k. vallású, felesége Koncz Julianna 
(házasságköt. 1914. jan. 12.). Elhunyt tüdővész következtében 1916. március 7-én, 
eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 57/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: M.14.)

521. MUHI István közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1891-ben, 
apja János, anyja Bellér Borbála. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a 
Komarowsky (orosz harctér) körüli csatatéren 1915. október 20-án (BM sz. 
70543/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 377/1916 sz. alatt. 
(Hősi halottak: M.13.)



522. MUHI István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890-ben, 
apja Péter, anyja Fehér Rózsa (?). Nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. június 25-én. 
(Eltűntek: M.5.)

523. MUHI István népfelkelő a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 1876-ban, 
apja Péter, anyja Fehér Rozália (?). Nőtlen. Elhunyt Skodrában (Albánia) 1916. június 5-én 
(BM sz. 138794/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 194/1917 sz. 
alatt.

524. MUHI István népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1886-ban, apja Imre, anyja Nagy Erzsébet. R.k. vallásé, kőműves, nős -  felesége 
Százi Ida, 1 gyermek apja. Elhunyt Skutariban (Albánia) 1916. június 5-én (BM sz. 
9274/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 310/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: M.20.)

525. MUHI István tartalékos hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1889-ben Egyházaskeszőn, apja József, anyja Koncz Anna. R.k. vallású, 
nőtlen. Elhunyt betegség következtében Magyarkanizsán 1916. november 13-án, 
eltemetve ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 249/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: M.25.)

526. MUHI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
március 11-én Magyarkanizsán, apja András, anyja Domonkos Rozália. R.k. vallású, 
napszámos, nőtlen. Elesett a Kamionka-Strumilowa (Galícia) melletti csatatéren 1915. 
július 29-én (BM sz. 68363/1917). Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4006/1924 sz. 
végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 48/1918 és 11/1925 sz. 
alatt. (Hősi halottak: M.9.)

527. MUHI János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja András, anyja Ludvig Anna. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. 
április 11. és 12-e között. (Eltűntek: M.2.)

528. MUHI János őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 24 éves, apja Mátyás, 
anyja Czérna Veronika. R.k. vallású, földműves. Elesett Krukienicze (Galícia) mellett
1915. május 24-én (BM sz. 55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 403/1917 sz. alatt.

529. MUHI József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896- 
ben, apja István, anyja Erdélyi Zsófia. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt 
Csíkszeredán sebesülés következtében 1917. június 6-án. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 139/1918 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: M.31.)

530. MUHI Péter tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
február 19-én Magyarkanizsán, apja Ferenc, anyja Borsos Rozália. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Erdélyi Rozália (házasságköt. 1908. febr. 14. Florgos), 1 
gyermek apja. Elhunyt a nagyváradi tartalékkórházban 1915. március 31-én. (Hősi 
halottak: M .l.)

531. MUHI Tamás közlegény a cs. és kir. 7. huszárezredben. Született 1868-ban, 
apja Ferenc, anyja Flarmath Rozália. R.k. vallású, nős -  felesége Losoncz Julianna, 8



gyermek apja. Elhunyt Kokmán (Bukovina) mellett 1916. május 27-én. (Hősi halottak: 
M.19.)

532. NACSA Fábián népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben, apja Miklós, anyja Papp Julianna. vallású, nőtlen. Elhunyt a miskolci 
kórházban 1916. május 13-án. (Hősi halottak: N.7.)

533. NAGY András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888-ban, 
apja János, anyja Szakala Anna. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt Rogoznán 
(?) a 7/1. sz. tábori kórházban 1915. május 23-án (BM sz. 55387/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 404/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: N.3.)

534. NAGY Bálint közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Péter, 
anyja Pósa Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Magyarkanizsán 1917. 
szeptember 4-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3040/1917 sz. ügyiratával.

535. NAGY Fábián népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
január 10-én, apja János, anyja Bicskei Anna. R.k. vallású, malommunkás, nős -  
felesége Tukacs Jolán (házasságköt. 1912. jún. 25.), 3 gyermek apja. Elesett fejlövés 
következtében Kurkienicze (Galícia) mellett 1915. május 24-én. (Hadiözvegyek: N.84. 
Hősi halottak: N.4.)

536. NAGY Ferenc Béla katona. Született 1887. október 4-én. R.k. vallású, gyári 
munkás, nős -  felesége Almási Rozália (házasságköt. 1912. nov. 23.), 1 gyermek 
apja. Elhunyt fronton szerzett betegség - vérhas - következtében Zemplénorosziban
1914. szeptember 29-én. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 146/1948 
sz. alatt. (Hadiözvegyek: N.85.)

537. NAGY Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
szeptember 21-én Magyarkanizsán, apja Jovák, anyja Bagi Teréz. R.k. vallású, 
kőműves, nőtlen. Elhunyt a komáromi katonai kórházban 1918. július 31-én, 
eltemetve Magyarkanizsán. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3033/1918 sz. 
ügyiratával. (Hősi halottak: N.14.)

538. NAGY György katona. Született 1870. április 21-én. R.k. vallású, földműves, 
felesége Pósa Borbála. Elhunyt agyhártyagyulladás következtében 1918. március 15- 
én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 55/1918 sz. alatt.

539. NAGY Illés honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898-ban, 
apja Imre, anyja Körmöczi Piroska. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt tüdővész 
következtében Papfalván 1917. március 6-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk.2520/1918 ügyiratával.

540. NAGY István katona. Született 1883. november 26-án, apja József. R.k. 
vallású, napszámos, nős -  felesége Pósa Margit (házasságköt. 1908. aug. 12.), 3 
gyermek apja. Elesett a szerb harctéren 1914. szeptember 16-án. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 225/1936 sz. végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 188/1937 sz. alatt. (Hadiözvegyek: N.86.)



541. NAGY István Péter népfelkelő a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1878-ban, apja János, anyja Bagl Teréz. R.k. vallású. Elesett Nebresino (olasz harctér) 
mellett 1916. április 29-én. (Hősi halottak: N.16.)

542. NAGY János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877- 
ben. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Parti Margit (házasságköt. 1906. okt. 1.), 3 
gyermek apja. Elesett Nebrasino (osztrák tengermellék) körüli csatatéren 1916. április 
29-én (BM sz. 175361/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
250/1917 sz. alatt.

543. NAGY János póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1882-ban, apja István, anyja Bicskei Luca. R.k. vallású. Eltűnt a harctéren
1915. május 19. és 21-e között. (Eltűntek: N.3.)

544. NAGY János tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1869-ben 
Szegeden, apja Imre, anyja Bité Ágnes. R.k. vallású, hentes, nős -  felesége Bagi 
Julianna (házasságköt. 1896. szept. 16.), 4 gyermek apja. Hadba vonult 1916-ban, az 
olasz harctéren súlyosan megsebesült. Elhunyt Sopronban 1918. február 28-án. (Hősi 
halottak: N.15.)

545. NAGY József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. 
március 7-én Adorjánon, apja Lukács, anyja Bagi Anna. R.k. vallású, földműves, 
felesége Czérna Erzsébet (házasságköt. 1913. máj. 7.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt 
az orosz harctéren 1916. szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 2/1953 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. szeptember 30-a. Az oromhegyesi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 4/1953 sz. alatt.

546. NAGY József közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született
1889-ben, apja Menyhért, anyja Fejős Julianna. R.k. vallású, földműves, nőtlen. 
Elesett a Selo (oszták tengermellék) körüli csatatéren, a III. isonzói csata során 1915. 
október 22-én (BM sz. 111858/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 153/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: N.5.)

547. NAGY József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883-ban, 
apja Pál, anyja Császár Ágota. R.k. vallású, nős -  felesége ? Borbála, 2 gyermek apja. 
Eltűnt a harctéren 1916. június 9-én. (Eltűntek: N.15.)

548. NAGY Károly honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1893-ban, 
apja Miklós, anyja Losoncz Eszter. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. április
7-én. (Eltűntek: N.5.)

549. NAGY Lukács honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
október 18-án, apja Pál, anyja Losoncz Terézia. R.k. vallású, földműves, oromhegyesi 
lakos, felesége Koncz Viktória (házasságköt. 1912. jan. 27.). Hadba vonult 1914-ben, 
szerb hadifogságba esett. Elhunyt Nisben (Szerbia) 1914. decemberében. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 40/1950 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. 
december 31-e. Az oromhegyesi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 24/1951 sz. 
alatt.

550. NAGY Lukács népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892- 
ben, apja György, anyja Sóti Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt az



ungvári kórházban sebesülés következtében 1915. február 9-én. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 119/1937 sz. alatt. (Hősi halottak: N.2.)

551. NAGY Márton póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880- 
ban, apja Péter, anyja Fejős Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Felmayer 
Julianna, 3 gyermek apja. Elesett Mogilán (Galícia) 1917. január 10-én (BM sz. 
126559/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 185/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: N.12.)

552. NAGY Menyhért népfelkelő a m. kir. 17. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1897-ben, apja László, anyja Sarnyai Mária. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 
Doberdón (olasz harctér) lövéstől eredő sebesülés következtében 1916. május 31-én 
(BM sz. 163354/1916), eltemetve Magyarkanizsán (?). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 147/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: N.6.)

553. NAGY Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. január
15-én, apja Ferenc, anyja Császár Ágota. R.k. vallású, felesége Kovács Verona 
(házasságköt. 1914. jan. 24.), 1 gyermek apja. Hadba vonult 1915-ben, eltűnt az 
orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9647/1926 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1915. december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 12/1927 sz. alatt.

554. NAGY Pál közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887-ben, apja 
István. R.k. vallású. Elesett Baranie -  Krupiec (orosz harctér) környékén 1915. szeptember 
4-én. (Háborúban elesettek könyve: 325 sz.)

555. NAGY Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 18 éves, apja Lukács, 
anyja Bagi Anna. R.k. vallású, földműves. Elesett Zborow (Galícia) mellett 1916. augusztus 
31-én (BM sz. 131584/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
148/1918 sz. alatt.

556. NAGY Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893-ban, 
apja Pál, anyja Losoncz Teréz. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt orosz hadifogságban 1915. 
augusztus 23-án. (Hősi halottak: N.8.)

557. NAGY Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888-ban, 
apja István, anyja Szőke Rozália. R.k. vallású, nőtlen. Elesett 1915. május 23-án. 
(Háborúban elesettek könyve: 382 sz.)

558. NAGY Sándor cimz. tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban, apja István, anyja Csikós Anna. R.k. vallású, nős -  felesége Rekeczki Irma, 
4 gyermek apja. Eltűnt a Stavicse (?) melletti csatatéren 1916. június 14-én. 
(Eltűntek: N.8.)

559. NAGY Sándor tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1889- 
ben, apja Mózes, anyja Beszédes Katalin. R.k. vallású, szolga, nőtlen. Elesett a Berek 
(orosz harctér) melletti csatatéren 1916. június 26-án (BM sz. 154021/1916). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 321/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: 
N.9.)

560. NAGY Sándor tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1877. 
szeptember 23-án Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Körmöczi Terézia. R.k. vallású, nős
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-  felesége Lékó Julianna, 7 gyermek apja. Elesett 1915. június 28. és 30-a között.
(Hősi halottak: N.13.)

561. NAGY Vince honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1884-ben, apja 
János, anyja Dobó Erzsébet. R.k. vallású, nős. Elesett 1914. október 26-án. (Hősi halottak: 
N.l.)

562. NEMES Bernát katona. Izr. vallású. Elesett a háborúban. (Hadviselt zsidók.)

563. NEMES Zsigmond katona. Izr. vallású. Elesett a háborúban. (Hadviselt 
zsidók.)

564. NÉMETH András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892- 
ben, apja András, anyja Farkas Teréz. R.k. vallású, molnár. Elesett a Jezierzanka 
(Galícia) melletti csatatéren 1917. július 2-án (BM sz. 84099/1918). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 323/1918 sz. alatt.

565. NÉMETH Péter tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
február 15-én Magyarkanizsán, apja András, anyja Lipták Verona. R.k. vallású, nőtlen. 
Eltűnt a harctéren 1914. október 24-én. (Eltűntek: N.4.)

566. NYERGES Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1895-ben, apja Albert, anyja Nagy Pál Julianna. R.k. vallású, nőtlen. Elesett Kirlibaba 
(orosz harctér) mellett 1916. szeptember 24-én. (Hősi halottak: Ny.10.)

567. NYILAS István katona. Született 1889. december 11-én Magyarkanizsán, 
apja Pál, anyja Bata Ágnes. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a Pruth-folyó 
(Galícia) mentén vívott harcokban 1916. június 11-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 7802/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. szeptember 11-e. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 429/1927 sz. alatt.

568. NYILAS János honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1877. 
július 16-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Kovács Teréz. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Balassa Margit (házasságköt. 1904. febr. 13. Csantavér), 2 gyermek 
apja. Hadba vonult 1915-ben. Eltűnt a Gaiora Gura (román harctér) melletti 
csatatéren 1916. október 17. és 20-a között. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 45/1958 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e. (Eltűntek: Ny.9.)

569. OLÁH János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
január 19-én Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Sóti Borbála. R.k. vallású, nőtlen. 
Eltűnt a harctéren 1917. január 18-án. (Eltűntek: 0.2.)

570. OLÁH Menyhért népfelkelő a m. kir. 17. (?) honvéd gyalogezredben. Született
1897-ben, apja Szilveszter, anyja Molnár Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. 
Elesett a Doberdó-fennsíkon 1916. március 13-án (BM sz. 175361/1916). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 247/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 0.5.)

571. OLÁH Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891-ben, 
apja Mihály, anyja Sóti Borbála. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a Jasiwiecz 
( orosz harctér) melletti csatatéren 1915. január 31-én (BM sz. 55327/1915). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 481/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: 
0 .2.)



572. O LLA I János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
január 19-én Magyarkanizsán, apja Mihály, anyja Sóti Borbála. R.k. vallású. Hadba 
vonult 1917-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6287/1924 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. január 1-je. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 170/1925 sz. alatt.

5 7 3 .0 R 0 S Z I Dezső népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja Szilveszter, anyja Kovács Verona. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 
Jablonki (Galícia) mellett 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 121/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 0.3.)

574.ÓZSVÁR György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
április 21-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Beszédes Verona. R.k. vallású, 
nagykárolyi lakos, nőtlen. Elesett a Rumno (orosz harctér) melletti cstatéren 1914. 
szeptembr9. és 11-e között. (Hősi halottak: 0.1.)

575. ÓZSVÁR István szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1888-ban, apja József, anyja Ladóczki Viktória. vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren
1915. január 31-én. (Eltűntek: 0.1.)

576. ÓZSVÁR Lajos hadikocsis. Született 1869-ben Törökkanizsán, apja János, 
anyja Gyulai Rózsa. R.k. vallású, napszámos, felesége Herke Erzsébet. Elhunyt 
háborúban szerzett szívbaj következtében Magyarkanizsán 1917. október 31-én, 
eltemetve ugyanott. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 251/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 0.6.)

577. ÓZSVÁR Pál közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja Balázs, 
anyja Dani Teréz. R.k. vallású, napszámos. Elesett a Korszylow (Galícia) melletti 
csatatéren 1916. október 26-án (BM sz. 115836/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 286/1918 sz. alatt.

578. ÖRDÖGH István népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1880. 
augusztus 18-án, apja Péter, anyja Farkas Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  
felesége Kovács Veronika (házasságköt. 1904. máj. 4.), 5 gyermek apja. Elhunyt a 
Kolomea (Galícia) melletti kórházban, lövéstől eredő sebesülés következtében 1915. 
szeptember 15-én (BM sz. 54441/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 209/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: Ö.4.)

579. PAKSÁNSZKI Ferenc katona. Született 1879. március 24-én, apja Ferenc. 
R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Sáfrány Katalin (házasságköt. 1905. febr. 27.), 
2 gyermek apja. Elhunyt Udine (olasz harctér) mellett, harctéren szerzett betegség 
következtében 1918. szeptember 5-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 50/1933 sz. 
végzésével. (Hadiözvegyek: P.91.)

580. PÁLINKÁS Bálint közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született
1887-ben, apja Balázs, anyja Ladóczki Anna. R.k. vallású, nőtlen. Elesett a Jagodnja 
(szerb harctér) melletti csatatéren 1914. szeptember 21-én. (Hősi halottak: P.4.)

581. PÁLINKÁS Sándor őrmester a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1879. október 24-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Kovács Anna. R.k. vallású,



felesége Tóth Julianna. Elhunyt a budapesti helyőrségi kórházban 1915. január 23-án. 
(Hősi halottak: P . l l . )

582. PALOTÁS Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896- 
ban, apja Illés, anyja Zsilinszki Rózsa. R.k. vallású, kőműves, nőtlen. Hadba vonult 
1915-ben, az orosz harctéren súlyosan megsebesült. Elhunyt a budapesti Mária Valéria 
barakkórházban 1916. október 12-én. (Hadiözvegyek: 127. Hadigondozott családtag: 
20.)

583. PALOTÁS Illés honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. 
július 5-én, apja Pál, anyja Koncz Anna. R.k. vallású, napszámos, nős - felesége 
Molnár Teréz (házasságköt. 1901. jún. 1.), 4 gyermek apja. Elhunyt harctéren szerzett 
betegség következtében a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 1916. július 31-én. 
(Hadiözvegyek: P.92. Hősi halottak: P.15.)

584. PAPP Bálint közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884-ben, 
apja Bálint, anyja Bata Rozália. R.k. vallású. Elhunyt harctéren szerzett betegség 
következtében Besztercebányán 1917. február 25-én. (Hősi halottak: P.17.)

585. PATÓ Sándor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889- 
ben, apja Mihály, anyja Gyalus Piroska. R.k. vallású, nős -  felesége Bene Julianna. 
Elhunyt az ungvári kórházban sebesülés következtében 1915. április 8-án. (Hősi 
halottak: P.6.)

586. PEKLA Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. 
június 20-án Magyarkanizsán, apja Gábor, anyja Bognár Etelka. R.k. vallású, nős -  
felesége Kókai Eszter (házasságköt. 1911. febr. 25.), 3 gyermek apja. Elesett Jablonki 
(Galícia) mellett 1915. február 28-án. (Hősi halottak: P.2.)

587. PEKLA Sándor népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1875. március 3-án, apja Simon, anyja Molnár Brigitta. R.k. vallású, napszámos, n ő s -  
felesége Bús Viktória (házasságköt. 1903. máj. 12.), 4 gyermek apja. Elhunyt 
agyhártagyulladás következtében Magyarkanizsán 1916. augusztus 11-én (BM sz. 
10522/1917), eltemetve ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 175/1916 sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 239/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: P.16.)

588. PILISI István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 22 éves, apja 
Fábián, anyja Boros Mária. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Komén (olasz 
harctér) melletti ütközetben 1915. október 24-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 3989/1917 sz. ügyiratával.

589. PILISI Pál közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. ? éves, apja István, 
anyja Bajúsz Teréz. R.k. vallású,.nős -  felesége Szabó Teréz, 1 gyermek apja. Elhunyt 
1918. november 11-én, eltemetve Magyarkanizsán. (Hősi halottak: P.22.)

590. PILISI Simon póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1886-ban, apja Lukács, anyja Jaksi Anna. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Takács Rozália, 1 gyermek apja. Elesett a Korszylow (Galícia) melletti 
csatatéren 1917. április 19-én (BM sz. 78783/1918). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 327/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: P.19.)



591. PIRI Orbán honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
április 27-én, apja Sándor, anyja Farkas Piroska. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. 
Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz harctéren 1915-ben. (Hadigondozás: 123. sz. 
dosszié.)

592. PÓSA Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben v.
1895-ben (?), apja Vince, anyja Milutinovics Klára. R.k. vallású, szobafestő, nőtlen. 
Elesett Jablonki (Galícia) mellett 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 120/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 
P.8.)

593. PÓSA Béla népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben, 
apja Sándor, anyja Pekla Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a 
Tomanovicze-Buchowice (Galícia) melletti csatatéren 1915. június 15-én (BM sz. 
55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 405/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: P.14.)

594. PÓSA Ferenc tizedes a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 26 éves, apja 
József, anyja Borbála. R.k. vallású, kereskedő. Harctéren szerzett sebesülés 
következtében elhunyt Zapardiban (Bosznia) 1914. szeptember 24-én (BM sz. 
36123/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 256/1918 sz. alatt.

595. PÓSA György tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
március 29-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Nagy Teréz. R.k. vallású, nőtlen. 
Elesett Jelenca (Szerbia) mellett 1914. augusztus 19-én. (Hősi halottak: P.3.)

596. PÓSA Illés tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. július 12- 
én Magyarkanizsán, apja József, anyja Király Judit. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt 
harctéren szerzett sebesülés következtében 1914. november 28-án. (Hősi halottak: 
P.9.)

597. PÓSA István tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882-ben, 
apja János, anyja Gyulai Viktória. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Kovács 
Ilona, 1 gyermek apja. Elhunyt a brckói (Bosznia) cs. és kir. tartalékkórházban 1914. 
december 17-én (BM sz. 41164/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 350/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: P .l.)

598. PÓSA János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. R.k. vallású. Elhunyt 
Magyarkanizsán 1919. február 27-én, eltemetve ugyanott. (Hősi halottak: P.23.)

599. PÓSA János trénkatona. Született 1885. szeptember 1-jén Magyarkanizsán, 
apja János, anyja Gyulai Viktória. R.k. vallású, nős -  felesége Somogyi Verona 
(házasságköt. 1912. okt. 12.), 2 gyermek apja. Elhunyt a zágrábi kórházban 1918. 
július 1-jén. (Hősi halottak: P.21.)

600. PÓSA József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
december 8-án, apja József, anyja ?. R.k. vallású, földműves, felesége Apró Terézia 
(házasságköt. 1915. jún. 2.). Hadba vonult 1915-ben, az orosz harctéren súlyosan 
megsebesült. Elhunyt Magyarkanizsán 1918. október 5-én. (Hadigondozás: 248. sz. 
dosszié.)



601. PÓSA József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja János, 
anyja Törtei! Borbála. R.k. vallásé, géplakatos, nőtlen. Elhunyt Klein Münchenben 
{Ausztria) 1918. április 8-án (belgrádi BM sz. 7600/1919). A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 4383/1918 sz. ügyiratával. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 335/1919 sz. alatt.

602. PÓSA József népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezred 6. századában. 
Született 1876-ban, apja József, anyja Király Luca. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Pósa Franciska, 2 gyermek apja. Elesett Lepenac (Montenegró) mellett 1916. 
január 6-án (BM sz. 124524/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
197/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: P.12.)

603. PÓSA Péter hadimunkás. Született 1888. június 4-én Magyarkanizsán, apja 
Ferenc, anyja Kalmár Etelka. R.k. vallású, nős -  felesége Olasz Julianna (házasságköt.
1913. jún. 10.), 1 gyermek apja. Elhunyt Susekban 1914. december 19-én. (Hősi 
halottak: P.13.)

604. PÓSA Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
augusztus 4-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Gyulai Viktória. R.k. vallású. Hadba 
vonult 1914-ben, eltűnt az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
3464/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. március 30-a. A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 172/192.9 sz. alatt.

605. PÓSA Péter póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1881-ben, apja Péter, anyja Bata Ilona. R.k. vallású, oromi lakos, földműves, 
nős -  felesége Pósa Rózsa, 3 gyermek apja. Elhunyt lövéstől eredő sebesülés 
következtében Chyrowban (Galícia) 1915. március 27-én (BM sz. 75259/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 109/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: 
P.18.)

606. PÓSA Péter tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. 
április 26-án, apja Mátyás, anyja Bagi Viktória. vallású. Elesett az orosz harctéren. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1579/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1918. augusztus 10-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 133/1944 
sz. alatt.

607. PÓSA Sándor cimz. őrmester a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1889- 
ben v. 1890-ben (?), apja István, anyja Rúzsa Teréz. R.k. vallású, földműves, nőtlen. 
Elesett a Jablonki (Galícia) körüli csatatéren 1915. március 14-én (BM sz. 
136207/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 70/1916 sz. alatt. 
(Hősi halottak: P.7.)

608. PÖRZSÖLT Péter póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1883-ban, apja Mihály, anyja Ladóczki Rozália. R.k. vallású, nős -  felesége 
Sóti Terézia, 1 gyermek apja. Elhunyt harctéren szerzett betegség következtében 
Nagybecskereken 1915. február 2-án. (Hősi halottak: P.5.)

609. PRODRUG, (Antal) Antun közlegény a cs. és kir. 5. élelmezési osztagnál. 29 
éves. R.k. vallású, származási helye Sinj (Dalmácia). Elhunyt kolerában 1915. január



19-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 20/1915 sz. alatt.

610. PÜSPÖK Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja Ferenc, anyja Tandari Anna. R vallású, nős -  felesége Sóti Piros, 1 
gyermek apja. Elesett 1918. augusztus 4-én. (Hősi halottak: P.20.)

611 .RAFFA I Flórián népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban, apja János, anyja Pósa Rózsa. R.k. vallású, üveges, nőtlen. Elhunyt 
haslövés következtében az 1318. sz. tábori kórházban 1917. október 18-án, eltemetve 
Csernovicz (Bukovina) mellett (BM sz. 3267/1918). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 262/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: R.12.)

612. RAFFAI István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893- 
ban. R.k. vallású. Elhunyt a csernoviczi (Bukovina) tábori kórházban 1917. október 18- 
án. Bejegyezve m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyve 2226 sz. alatt.

613. RAFFAI István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1876-ban, apja István, anyja Csikós Julianna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége 
Kanyó Erzsébet, 4 gyermek apja. Elhunyt Tiranában (Albánia) 1916. március 2-án (BM 
sz. 67298/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 425/1917 sz. 
alatt. (Hősi halottak: R.9.)

614. REKECZKI Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
január 5-én, apja Pál, anyja Bata Rózsa. R.k. vallású, földműves, felesége Fejős 
Erzsébet. Hadba vonult 1915-ben. Elesett az olasz harctéren 1918-ban. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Pk. 845/1942 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. 
július 16-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 68/1942 sz. alatt.

615. REKECZKI Ferenc póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1892-ben, apja Tamás, anyja Magosi Verona. R.k. vallású, napszámos, 
nőtlen. Elesett a Sianki (Galícia) melletti csatatéren 1915. április 13. és 14-e között 
(BM sz. 81815/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 515/1915 sz. 
alatt. (Hősi halottak: R.4.)

616. REKECZKI György katona. Született 1899. március 19-én, apja Flórián, anyja 
Dobó Rozália. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5399/1925 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. október 15-e. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 304/1925 sz. alatt.

617. REKECZKI Jakab tartalékos tizedes -  századkürtös a cs. és kir. 8. 
huszárezredben. Született 1884-ben, apja István, anyja Körmöczi Verona. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Szabó Julianna, 3 gyermek apja. Elhunyt tüdővész 
következtében 1916. november 4-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai 
Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 244/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: 
R.8.)

618. REKECZKI János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban, apja Szilveszter, anyja Gazdag Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. 
Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 1917. május 3-án. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 1636/1917 sz. ügyiratával.



619. REKECZKI János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
december 27-én Magyarkanlzsán, apja Péter, anyja Nagy Viktória. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Németh Borbála (házasságköt. 1904. ápril. 19.). Hadba 
vonult 1914-ben, olasz hadifogságba esett 1918. július 15-én. Elhunyt Valonában
1919. február 6-án. Holttá nyilvánította a kalocsai ÉF 1146/1922 sz. ítéletével. 
(Kereszteltek anyakönyve 482/1880. Hadigondozás: 137. sz. dosszié.)

620. REKECZKI Lajos népfelkelő a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. Született 1895. 
június 20-án, apja Illés, anyja Bús Julianna. R.k. vallású, kőműves, nőtlen. Elesett a 
Hladky (Galícia) melletti csatatéren 1915. augusztus 7-én (BM sz. 97726/1916). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 15/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 
R.5.)

621. REKECZKI Mátyás őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1882. február 16-án Magyarkanizsán, apja Mózes, anyja Pósa Teréz. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Dobó Julianna (házasságköt. 1906. jan. 27.). Hadba vonult
1915-ben. Eltűnt Galíciában (orosz harctér) 1915. szeptember 13-án. (Hadiözvegyek: 
R.99.)

622. REKECZKI Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
november 20-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Losoncz Viktória. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Cseszkó Teréz, 3 gyermek apja. Elhunyt Karlovácon 1915. 
október 22-én. (Hősi halottak: R.10.)

623. REKECZKI Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885- 
ben, apja Péter, anyja Nagy Viktória. R.k. vallású, napszámos. Elesett Seredynce 
(Galícia) mellett, a Bruszilov-offenzíva során 1916. június 4-én (BM sz. 75259/1917). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 95/1918 sz. alatt.

624. REKECZKI Vince katona. Született 1887. április 5-én Magyarkanizsán, apja 
Flórián, anyja Dobó Rozália. R.k. vallású, felesége Kriska Erzsébet. Elesett Stari 
Sambor (orosz harctér) mellett 1914. novemberében. Holttá nyilvánította a kalocsai ÉF 
174/1923 sz. ítéletével. (Kereszteltek anyakönyve 146/1887.)

625. REMETE Lukács közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
október 6-án Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Kiss Borbála. R.k. vallású, nős -  
felesége Ludvig Rozália (házasságköt. 1911. febr. 21.). Elesett Bogumilów (orosz 
harctér) mellett 1914. december 4. és 12-e között. (Hősi halottak: R.2.)

626. REMETE Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
március 26-án Magyarkanizsán, apja Antal, anyja Körmöczi Ágnes. R.k. vallású, nős -  
felesége Fehér Erzsébet (házasságköt. 1913. febr. 3. Csóka), 1 gyermek apja. Elesett 
az orosz harctéren 1915. február 17-én. (Hősi halottak: R.7.)

627. RÓZSA György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887- 
ben, apja György, anyja Bús Ágnes. R.k. vallású, nős -  felesége Törteli Rozália, 1 
gyermek apja. Elesett a Rumno (orosz harctér) melletti csatatéren 1914. szeptember 
11-én. Hősi halottak: R .l.



628. RÖVID Ferenc tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892- 
ben, apja Ferenc, anyja Szecsei Viktória. R.k. vallású, munkás, nőtlen. Elhunyt 
tüdővész következtében Szatmárnémetiben 1918. március 3-án. (Hősi halottak: R . l l. )

629. RUCHWALD Ábrahám katona. Izr. vallású. Elesett a háborúban. (Hadviselt 
zsidók.)

630. RUCHWALD Károly népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja 
Sámuel, anyja Lindner Terézia. Izr. vallású, fényképész. Elhunyt harctéren szerzett 
sebesülés következtében 1917. augusztus 23-án (BM sz. 48068/1918). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 263/1918 sz. alatt.

631.RUTTAI Sándor közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888- 
ban, apja Ferenc, anyja Schlatt Magdolna. vallású. Elhunyt kolera következtében
1914. októberében. (Hősi halottak: R.6.)

632. SÁNDOR Lukács közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
október 15-én, apja József, anyja Fekete Ágnes. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. 
Hadirokkant katona, elhunyt harctéren szerzett betegség következtében 1918. március
8-án, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 50/1918 sz. alatt.

633 .SÁN D O RO V Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1896-ban, apja János, anyja Szmiljanin Márta. R.k. vallású, fodrász, nőtlen. 
Elesett Rarancze (Bukovina) mellett 1916. január 20-án (BM sz. 189105/1916). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 430/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: 
S.45.)

634. SÁRINGER György póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1881. március 5-én, apja Mihály, anyja Bárány Ilona. R.k. vallású, napszámos, 
felesége Nyilas Mária (házasságköt. 1903. jún. 6. Adorján). Elesett a Czerkasynál (orosz 
harctér) vívott ütközetben 1914. szeptember 9. és 11-e között. (Hadiözvegyek (Horgos): 
új/22.)

635. SÁRINGER István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja 
Mihály, anyja Bárány Ilona. R.k. vallású, földműves. Elhunyt harctéren szerzett 
sebesülés következtében Lembergben (Galícia) 1916. június 6-án (BM sz. 
68363/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 40/1918 sz. alatt.

636. SÁRINGER József népfelkelő a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 
1877. augusztus 26-án, apja Mihály, anyja Bárány Ilona. R.k. vallású, földműves, nős 
-  felesége Horváth Erzsébet (házasságköt. 1899. ápril. 25.), 5 gyermek apja. Elesett a 
Vulkán-szorosnál ( román harctér) 1916. október 24-én. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 288/1918 sz. ügyiratával. (Hadiözvegyek: S.101. Hősi halottak: S.34.)

637. SARNYAI András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1892. november 17-én Magyarkanizsán, apja András, anyja Pósa Borbála. R.k. vallású, 
nőtlen. Eltűnt a harctéren 1914. december 6. és 10-e között. (Eltűntek: S.3.)

638. SARNYAI András közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
január 25-én Magyarkanizsán, apja József, anyja Nagy Ágnes. R.k. vallású, nős -  
felesége Bagi Jusztina (házasságköt. 1914. jan. 28.), 1 gyermek apja. Elesett 1914.
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szeptember 8-án. Holttá nyilvánítva a zental JB Gn. 2043/1927 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. március 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 376/1928 sz. alatt. (Hősi halottak: S .l.)

639. SARNYAI Antal póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1887-ben, apja József, anyja Árok Anna. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Szabó Erzsébet, 1 gyermek apja. Elesett Káli (Galíca) mellett 1915. július 22- 
én (BM sz. 75259/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 106/1918 
sz. alatt. (Hősi halottak: S.12.)

640. SARNYAI Balázs közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. 
január 31-én Magyarkanizsán, apja Orbán, anyja Nagy Anna. R.k. vallású, földműves, 
felesége Dukai Verona. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az orosz harctéren 1916-ban. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2214/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1916. november 16-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 223/1928 
sz. alatt.

641. SARNYAI Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891- 
ben, apja András, anyja Kovács Anna. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett Siucice 
(orosz harctér) mellett 1914. december 27-én (BM sz. 30106/1915). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 239/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: S.9.)

642. SARNYAI Ferenc tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1888- 
ban, apja Pál, anyja Bartók Anna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Lipták 
Mária (házasságköt. 1913. máj. 31.), 1 gyermek apja. Elesett a Búg folyó (orosz 
harctér) partján, haslövés következtében 1915. augusztus 6-án (BM sz. 107662/1915). 
A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 68/1916 (?) sz. alatt. (Hősi 
halottak: S.5.)

643. SARNYAI Gyula közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891- 
ben, apja Ferenc, anyja Nagy Julianna. R.k. vallású, lakatos, nőtlen. Elesett a 
Rogowicze ( orosz harctéi)körüli csatatéren 1914. december 15-én (BM sz. 
139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 118/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: S.6.)

644. SARNYAI Imre közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893- 
ban, anyja Sarnyai Viktória. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt harctéren szerzett sebesülés 
következtében a miskolci kórházban 1915. szeptember 15-én. (Hősi halottak: S.14.)

645. SARNYAI István őrvezető a m. kir. 102. népfelkelő gyalogezredben (?). 
Született 1878. július 9-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Dobó Verona. R.k. 
vallású, felesége Vadász Anna. Elesett 1914. novemberében. (Hősi halottak: S.21.)

646. SARNYAI János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban, apja Vince, anyja Mazák Teréz. R.k. vallású, földműves, nős - felesége 
Csikós Julianna. Elhunyt Szatmárnémetiben 1916. november 15-én. (Hősi halottak: 
S.29.)

647. SARNYAI János tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
december 8-án, apja Péter, anyja Nyilas Ilona. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 
a Jezierzanka (Galícia) melletti csatatéren 1917. június 1-jén (BM sz. 155763/1917),



eltemetve Magyarkanlzsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 44/1918 sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
252/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: S.35.)

648. SARNYAI József zászlós a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897-ben, 
apja József, anyja Nagy Ágnes. R.k. vallású. Elesett a Brany (orosz harctér) melletti 
csatatéren idegen csapattest kötelékében 1917. szeptember 23-án (BM sz. 
84099/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 318/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: S.40.)

649. SARNYAI Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1872. 
október 9-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Losoncz Júlia. R.k. vallású, nős -  felesége 
Fehér Rozália. Elesett Maguránál ( orosz harctér) 1916. augusztus 19-én. (Hősi halottak: 
S.32.)

650. SARNYAI Mátyás közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1876. 
február 21-én, apja István, anyja Sándor Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Kával Zsuzsanna (házasságköt. 1899. jan. 25.). Elhunyt Durazzóban (Albánia) 
harctéren szerzett betegség -  malária -  következtében 1916. augusztus 8-án. 
(Hadiözvegyek: S.100. Hősi halottak: S.28.)

651. SARNYAI Mátyás póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1885. február 21-én Magyarkanizsán, anyja Sarnyai Rozália. R.k. vallású, 
nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. június 8. és 9-e között. (Eltűntek: S.4.)

652. SARNYAI Mihály clmz. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1884-ben, apja József, anyja Nagy Ágnes. R.k. vallású, kőműves, nős -  
felesége Nagy Teréz, 1 gyermek apja. Elesett Jablonki (Galícia) mellett 1915. február
28-án (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
119/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: S.7.)

653. SARNYAI Miklós népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1898-ban, apja Péter, anyja Koncz Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett az 
olasz harctéren 1917. október 3-án (belgrádi BM sz. 7593/1919). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 328/1919 sz. alatt.

654. SARNYAI Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
január 12-én Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Borsos Etelka. R.k. vallású. Hadba 
vonult 1915-ben, elesett az orosz harctéren 1916. január 11. és 21-e között. Holttá 
nyilvánítva a zental JB Gn. 7481/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. 
április 21-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 488/1928 sz. alatt. 
(Hősi halottak: S.25.)

655. SÁTAI György népfelkelő. Született 1877-ben. R.k. vallású. Elhunyt betegség 
következtében 1915. október 8. és 10-e (?) között. (Háborúban elesettek könyve: 412 
sz.)

656. SCHLEIHER Márton közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1882-ben, apja Alajos, anyja Schmidtmeister M.(?). Nős -  felesége Hegedűs Mária v. 
Ilona (?), 2 gyermek apja. Elhunyt harctéren szerzett betegség következtében a 
szabadkai tartalékkórházban 1916. május 11-én. (Hősi halottak: S.20.)



657. SEBŐK János katona. Született 1880. május 15-én, apja András, anyja Rövid 
Anna. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a szabadkai Kör.B Og. 5/1935 sz. végzésével, a
halál megállapított ideje 1915. március 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 168/1935 sz. alatt.
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27. A m. kir. 11. honvéd lovas haosztály tábori lelkészének értesítése SEBŐK Mihály (658.)
honvéd halálesetéről (TLZ F.004)

658. SEBŐK Mihály népfelkelő a m. kir. 2. honvéd huszárezredben. Született 1880- 
ban, apja János, anyja Kiss Krisztina. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 1917. 
december 17-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 602/1918 sz. ügyiratával. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 184/1937 sz. alatt.

659. SEBŐK Orbán közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1892-ben, 
apja András, anyja Rövid Julianna. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt 
Vinkovciban 1915. január 2-án (BM sz. 136207/1915). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 69/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: S.18.)



660. SEBŐK Vince katona. Született 1879. december 11-én Martonoson, apja 
Mátyás, anyja Losoncz Anna. R.k. vallású, oromhegyesi lakos, földműves, nős -  
felesége Koncz Erzsébet (házasságköt. 1905. febr. 15.). Hadba vonult 1914-ben, 
elesett Mitrovicánál (szerb harctér) 1914-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
43/1934 és R. 53/1960 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 31- 
e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 124/1934, az oromhegyesi AH 
bejegyezte 7/1961 sz. alatt.

661 .S IM O N O V , Andrija hadikocsis. Született 1885-ben, apja Dimitrije. G.kel. 
vallású, nőtlen. Elhunyt Haidenschaftban (osztrák tengermellék) 1915. november 26- 
án (BM sz. 126901/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
166/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: S.19.)

662. SINGER József honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1886-ban 
Szakcson, apja Adolf, anyja Deutsch Rozália. Izr. vallású, kocsolai lakos, nős -  felesége 
Heller Ilona. Megsebesült 1914. szeptember 8-án, elhunyt vérmérgezés következtében a 
budapesti Rókus-kórházban 1914. december 28-án. (Hősi halottak: S.15.)
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28. Magyarkanizsa polgármesterének határozata Jevrem SMILJANIN (663.) 
közlegény halálesetének anyakönyveztetési ügyében (TLZ F.054)

663. SMILJANIN, Jevrem népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, 
apja Petar, anyja Marija Miskovic. G.kel. vallású, kereskedő. Elhunyt Magyarkanizsán 
tüdővész következtében 1917. március 9-én (BM sz. 142133/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 271/1917 (?) sz. alatt.

20D 7/eln .1017 .szóra. Magyarkanizsa r .t :v á r o s  polgárm esterétől.
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Magyarkanizsa, 1 0 1 7 .évi ji



664.SMIRKÁSZ József népfelkelő a m. klr. 1. honvéd gyalogezredben. Született
1877-ben, apja József, anyja Székbíró Verona. R.k. vallású, napszámos, nős -  
felesége Bajzák Viktória (házasságköt. 1903. máj. 21.), 6 gyermek apja. Hadba vonult 
1914-ben. Elesett a Vulkán-szorosnál ( román 1916. október 24-én. (Hősi 
halottak: S.33.)

665. SOMOGYI Vince népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880. január 21-én Magyarkanizsán, apja Péter, anyja Nagy Erzsébet. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Dukai Viktória, 3 gyermek apja. Elesett a Piave (olasz 
harctér) mellett 1918. június 14-én. (Hősi halottak: S.44.)

666. SÓTI Antal honvéd-tisztiszolga a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1888-ban, apja Mihály, anyja Berkó Anna. R.k. vallású, földműves, felesége Valkai 
Rozália. Elhunyt a klagenfurti (Ausztria) 1. sz. tartalékkórházban 1917. november 3-án 
(BM sz. 15530/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 167/1918 sz. 
alatt. (Hősi halottak: S.41.)

667. SÓTI Géza katona. Született 1876. augusztus 31-én Magyarkanizsán, apja 
Antal, anyja Losoncz Rózsa. R.k. vallású, földműves. Hadba vonult 1915-ben, eltűnt az 
olasz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3425/1927 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. március 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 270/1927 sz. alatt.

668. SÓTI György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
március 22-én Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Pilisi Verona. R.k. vallású, nős -  
felesége Páncél Matild (házasságköt. 1908. jún. 24.), 3 gyermek apja. Elesett 
Buckowice (orosz harctér) mellett 1914. december 25-én. (Hősi halottak: S.3.)

669. SÓTI István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
december 10-én Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Nagy Rozália. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Apró Anna (házasságköt. 1914. febr. 4.), 1 gyermek apja. 
Elesett Sabac - Jelenca (Szerbia) mellett 1914. augusztus 19-én. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 548/1958 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12- 
e. (Hadiözvegyek: S.137. Hősi halottak: S.2.)

670. SÓTI József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893-ban, 
apja Lőrinc, anyja Nagy Katalin. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt orosz 
hadifogságban -  Szibériában -  1916. július 8-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 1508/1919 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: S.43.)

671. SÓTI Máté katona. R.k. vallású, felesége Mihályi Erzsébet (házasságköt.
1908. jan. 28.). Holttá nyilvánította a kalocsai ÉF 878/1922 sz. ítéletével. (Kereszteltek 
anya könyve 442/1889.)

672.SŐREGH  Vince népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1888-ban Martonoson, apja Lukács, anyja Pálinkás Julianna. R.k. vallású, földműves, 
martonosi lakos. Elhunyt tüdővész következtében Magyarkanizsán 1917. január 7-én 
(BM sz. 36507/1917), eltemetve ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 5/1917 sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 376/1917 sz. alatt.



673. SZABADOS Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898- 
ban, apja Mihály, anyja Bagi Erzsébet. R.k. vallású, szabó, nőtlen. Elhunyt háborúban 
szerzett tüdővész következtében 1919. április 15-én, eltemetve Magyarkanizsán. 
Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 
117/1919 sz. alatt. (Hősi halottak: S.47.)

674. SZABÓ Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887-ben, 
apja János, anyja Gubányi Mária. R.k. vallású, rokkant katona, felesége Sarnyai 
Erzsébet. Elhunyt Tornyoson 1915. február 4-én. Bejegyezve a tornyosi Magyarok 
Nagyasszonya r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 10/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: 
Sz.22).

675. SZABÓ Ferenc katona. Született 1879. december 10-én Magyarkanizsán, apja 
István, anyja Kiss Viktória. R.k. vallású, felesége Újvári Mária (házasságköt. 1910. jan. 
31.). Holttá nyilvánítva a zentai JB R.4/1935 sz. végzésével, a halál ideje 1914. 
december 14-e. A kanizsai AH bejegyezte 109/1935 sz. alatt. (Hadiözvegyek: Sz.107.)

676. SZABÓ Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
szeptember 15-én Magyarkanizsán, apja György, anyja Szecsei Anna. R.k. vallású, nős 
-  felesége Lipták Anna, 2 gyermek apja. Elesett Kirlibaba (Bukovina) mellett 1916. 
augusztus 29-én. (Hősi halottak: Sz.31.)

677. SZABÓ István honvéd a m. kir. 3. honvéd huszárezredben. Született 1889. 
december 13-án Magyarkanizsán, apja Orbán, anyja Tandari Viktória. R.k. vallású, 
hódegyházi lakos, nős -  felesége Vajda Rozália (házasságköt. 1914. jan. 21. Adorján). 
Elhunyt háborúban szerzett betegség következtében 1919. január 29-én, eltemetve 
Magyarkanizsán. (Hősi halottak: Sz.46.)

678. SZABÓ István népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1880. január 30-án, apja István, anyja Telek Julianna. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Remete Erzsébet (házasságköt. 1901. febr. 19.), 4 gyermek apja. Elesett az 
olasz harctéren gránáttalálat következtében 1915. október 20-án. A halálesete 
regisztrálta a zentai JB Pk. 1068/1917 sz. ügyiratával. (Hadiözvegyek: Sz.108. Hősi 
halottak: Sz.16.)

679. SZABÓ István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja 
György, anyja Ladóczki Viktória. R.k. vallású, földműves. Elesett Polonicze (Galícia) 
mellett 1915. július 1-jén (BM sz. 55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 407/1917 sz. alatt.

680. SZABÓ János katona. R.k. vallású, napszámos, felesége Szabó Julianna 
(házasságköt. 1908. máj. 27.). Eltűnt az olasz harctéren 1918-ban. (Hadiözvegyek: 
Sz.109.)

681. SZABÓ János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892-ben, 
apja Lukács, anyja Lengyel Teréz. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 1917. július 
2-án a Jezierzanka (Galícia) melletti csatatéren (BM sz. 84099/1918). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 324/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: Sz.39.)

682. SZABÓ János őrvezető a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 1875. 
december 21-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Muhi (?) Viktória. R.k. vallású, nős



-  felesége Gyuris Erzsébet, 3 gyermek apja. Hadba vonult 1914-ben. Elesett Kirlibaba 
(Bukovina) mellett 1916. augusztus 29-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 100/1959 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e. (Hősi halottak: 
Sz.26.)

683. SZABÓ János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888- 
ban, anyja Szabó Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Bús Julianna, 1 
gyermek apja. Elesett a Kirlibaba (Bukovina) melletti csatatéren 1916. augusztus 12- 
én (BM sz. 175361/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
249/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: Sz.30.)

684. SZABÓ János póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1884-ben, apja István, anyja Kiss Viktória. R.k. vallású, napszámos, nős, 3 gyermek apja. 
Elhunyt harctéren szerzett sebesülés következtében Bécsben (Ausztria) 1915. május 12-én 
(BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 117/1917 sz. 
alatt.

685. SZABÓ József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
január 7-én, apja Balázs, anyja Berecz Piroska. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt harctéren 
szerzett sebesülés következtében a szabadkai kórházban 1915. november 6-án, 
eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 354/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: Sz.17.)

686. SZABÓ Lukács népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1871. 
október 5-én, apja József, anyja Bognár Verona. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Rekeczki Julianna (házasságköt. 1895. nov. 27.), 5 gyermek apja. Elesett az 
olasz harctéren 1917. december 20-án (belgrádi BM sz. 7595/1919). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 329/1919 sz. alatt. (Hadiözvegyek: Sz. sz. 
nélkül.)

687. SZABÓ Miklós népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
augusztus 29-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Dobó Klára. R.k. vallású, 
napszámos, nőtlen. Hadba vonult 1914-ben. Eltűnt a harctéren 1915. június 29-én. 
(Eltűntek: Sz.5.)

688. SZABÓ Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891-ben, 
apja Pál, anyja Sarnyai Teréz. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt a budapesti 17. 
sz. helyőrségi kórházban 1917. március 8-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
286/1918 sz. ügyiratával. A budapesi AH (I.-II. kér.) bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 3099/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: S.36.)

689. SZALAI Fülöp Dezső honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1885-ben, apja Imre, anyja Takács Rozália. vallású, nős-fe lesége  Pataki Verona, 
3 gyermek apja. Elesett 1914. november 23-án. (Hősi halottak: S.38.)

690. SZEBELLÉDI János közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 
Született 1892-ben, apja Orbán, anyja Jenel Marcella. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. 
Elesett Ruda (Szerbia) mellett 1914. november 23-án (BM sz. 75052/1915). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 499/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: Sz.8.)



691.SZECSEI Lukács tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
október 3-án Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Kálmán Borbála. R.k. vallású, nős -  
felesége Pekla Borbála (házasságköt. 1911. jún. 21. Adorján), 2 gyermek apja. Elesett 
Galíciában 1915. június 2. és 3-a között. (Hősi halottak: Sz.13.)

692 .SZECSEI Mátyás katona. Született 1890. február 14-én, apja Lukács, anyja 
Sóti Teréz. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 57/1934 sz. végzésével, a
halál megállapított ideje 1914. december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 86/1934 sz. alatt.

693.SZECSEI Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
augusztus 30-án Magyarkanizsán, apja György, anyja Sátai Etelka. R.k. vallású, 
földműves, felesége Tandari Mária (házasságköt. 1914. júl. 11. Adorján). Elesett 
Mogilán (Galícia) 1916. szeptember 2-án (BM sz. 155763/1917). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 254/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: Sz.42.)

694.SZECSEI Pál közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1883. január
29-én Magyarkanizsán, apja Tamás, anyja Ágoston Julianna. R.k. vallású, kőműves, 
nős -  felesége Lőrincz Viktória, 2 gyermek apja. Elhunyt a tarnowi ( )
tartaiekkórházban 1914. október 16-án. (Hősi halottak: Sz.4.)

695. SZECSEI Sándor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. 
február 1-jén Magyarkanizsán, apja György, anyja Pataki Viktória. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Szűcs Erzsébet (házasságköt. 1911. jún. 14.), 1 gyermek 
apja. Elesett az orosz harctéren 1915. július 25-én. (Hősi halottak: Sz. 11.)

696. SZECSEI Sándor szakaszvezető a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1878. október 25-én Magyarkanizsán, apja Lukács, anyja Kálmán Borbála. 
R.k. vallású, nős -  felesége Sóti Julianna (házasságköt. 1904. szept. 4.), 6 gyermek 
apja. Elesett a román harctéren 1916. december 10-én. (Hősi halottak: Sz.27.)

697. SZÉCSÉNYI Balázs népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1875-ben, apja Illés, anyja Ilcsik Anna. R.k. vallású, nős -  felesége Vörös Rozália, 4 
gyermek apja. Elhunyt a máramarosszigeti cs. és kir. járványkórházban 1916. 
augusztus 13-án. (Hősi halottak: Sz.24.)

698. SZÉNÁSI Károly közlegény a cs. és kir. 67. gyalogezredben. Született 1882- 
ben, apja Mór. Nős, 4 gyermek apja. Elesett 1916. október 20-án. (Háborúban 
elesettek könyve: 346 sz.)

699. SZILÁGYI Andor százados a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883- 
ban, apja György, anyja Fehér Jolán. R.k. vallású, nőtlen. Elesett a Jablonki (Galícia) 
melletti csatatéren 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 112/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: Sz.10.)

700. SZILÁGYI István Sándor katona. Született 1900. augusztus 6-án Szegeden, 
apja Antal, anyja Varga Mária. R.k. vallású, magyarkanizsai lakos. Hadba vonult 1918. 
júniusában, eltűnt az olasz harctéren. Holttá nyilvánította a zenta JB R. 147/1952 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1921. április 5-e.



701. SZŐKE Rezső cimz. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred.. Született
1887-ben. R.k. vallású. Elesett a Pnikut (orosz harctér) melletti csatatéren 1915. 
június 5-én. (Háborúban elesettek könyve: 142 sz.)

702 .SZÖ LLŐ SI Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895- 
ben Csantavéren, apja Péter. R.k. vallású, kőműves, felesége Apró Anna 
(házasságköt. 1913. nov. 26.). Elesett az olasz harctéren 1917. március 31-én. 
(Hadiözvegyek: Sz.121. Hadiözvegyek: 147.)

703. SZŰCS Pál Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1885-ben, apja Péter, anyja Bálint Teréz. R.k. vallású, napszámos, felesége Korom 
Rozália. Elesett Krukienicze (orosz harctér) mellett 1915. május 24-én (BM sz. 
55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 406/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: Sz.23.)

704. TAKÁCS György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887- 
ben, apja György, anyja Varga Rozália. R.k. vallású, nős -  felesége Barna Erzsébet, 2 
gyermek apja. Elesett Krukienicze (orosz harctér) mellett 1915. május 27-én. 
(Háborúban elesettek könyve: 262 sz.)

705. TAKÁCS János honvéd a m. kir. 301. honvéd gyalogezredben. Született 1883. 
szeptember 17-én, apja György, anyja Mária. R.k. vallású, városi rendőr, nős -  felesége 
Makk Viktória (házasságköt. 1907. jan. 28.), 4 gyermek apja. Hadba vonult 1914-ben. 
Elesett a Telepócnál (orosz harctér) 1915. április 13-án. (Hősi halottak: T.15.)

706.TANDARI András közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született
1896-ban, apja József, anyja Bata Viktória. R.k. vallású, nőtlen. Elesett az olasz 
harctéren, a XII. isonzói csata során 1917. október 24-én. (Hősi halottak: T.16.)

707.TANDARI Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. 
december 3-án Magyarkanizsán, anyja Tandari Anna. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt
1916. április 15-én. (Háborúban elesettek könyve: 333 sz.)

708.TARI Pál közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1885-ben 
Szegeden, apja Mátyás. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Mák Piroska 
(házasságköt. 1909. febr. 6.), 3 gyermek apja. Hadba vonult 1915-ben. Az olasz 
harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt 1915. november 8-án. 
(Hadiözvegyek: T. sz. nélkül. Hadiözvegyek: 216.)

709. TELEKI György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888- 
ban, apja Mihály, anyja Bakota Mária. R.k. vallású, nős -  felesége Sass Anna 
(házasságköt. 1912. jan. 23.), 2 gyermek apja. Elesett Telepóc (orosz harctér) mellett
1915. május 8-án. A papházi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 171/1917 sz. 
alatt. (Hadiözvegyek: T. sz. nélkül. Hősi halottak: T.10.)

710 .TERÉNYI Simon hadimunkás. 19 éves. R.k. vallású, asztalos. Elhunyt 
Laibachban (Krajna) 1916. július 21-én (BM sz. 156604/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 337/1916 sz. alatt.

711. TÓTH CZIBOLYA János népfelkelő -  századkürtös a m. kir. 6. népfelkelő 
gyalogezredben. Született 1879-ben, apja Antal. R.k. vallású. Elesett 1915. október 
19. és 25-e között. (Hősi halottak: T.14.)



712. TÓTH Mátyás közlegény a cs. és. kir. 86. gyalogezredben. Született 1884-ben, 
apja János, anyja Rövid Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Mészáros 
Erzsébet (házasságköt. 1907. máj. 29.), 3 gyermek apja. Elhunyt orosz hadifogságban
1916. április 20-án. (Hadiözvegyek: T.116. Hősi halottak: T.12.)

713. TÓTH Mátyás cimz. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. ? éves, apja 
István (?). Öngyilkos lett Szabadkán 1917. október 23-án. (Ált. ügyiratok 5681/1917.)

714. TÓTH Péter közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született 1888. 
október 7-én Zentán, apja Antal, anyja Andruskó Veronika. R.k. vallású, 
magyarkanizsai lakos, füldműves, nőtlen. Hadba vonult 1915. január 16-án, eltűnt az 
olasz harctéren 1915. július 23-án. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB R. 56/1960 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

715. TÓTH Sándor közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
június 22-én, apja Sándor, anyja Szabados Veronika. R.k. vallású, munkás, nős -  
felesége Baráth Borbála (házasságköt. 1914. ápril. 25.), 1 gyermek apja. Elhunyt 
Liskoban (Galícia), kolera következtében 1914. szeptember 25-én. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 125/1925 sz. alatt.
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29. Német nyelvű értesítés TÓTH Sándor (715.) közlegény halálesetéről (TLZ F.054)

716. TÓTH Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891- 
ben, apja Sándor, anyja Dér Ágnes. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a 
Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19. és 21-e között (BM sz. 
96785/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 516/1915 sz. alatt. 
(Hősi halottak: T.3.)



717.TÖ RTELI Ferenc honvéd a m. kir. 7. honvéd gyalogezredben. Született 1872- 
ben, apja Pál, anyja Bognár Rozália. R.k. vallásé, nős -  felesége Bús Terézia, 5 
gyermek apja. Elesett 1917. július 4-én. (Hősi halottak: T.13.)

718.TÖ RTELI Ferenc közlegény a cs. és klr. 86. gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja István, anyja Csikós Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett Pnikut 
(Galícia) mellett 1915. június 5-én (BM sz. 55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 409/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: T.5.)

719.TÖ RTELI György közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
április 17-én Magyarkanizsán, apja Mátyás, anyja Báli Viktória. R.k. vallású, nős -  
felesége Báli Rozália (házasságköt. 1914. febr. 4.), 1 gyermek apja. Elesett Grodeknál 
(orosz harctér) 1914. szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 68/1921 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 9-e. A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 431/1921 sz. alatt. (Eltűntek: T.2.)

720.TÖ RTELI István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. 
július 28-án Magyarkanizsán, apja Sándor, anyja Csikós Franciska. R.k. vallású, nős -  
felesége Tukacs Ilona (házasságköt. 1911. okt. 25.), 3 gyermek apja. Elhunyt tífusz 
következtében Debrecenben 1915. március 20-án. (Hősi halottak: T.2.)

721.TÖ RTELI János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1878- 
ban, apja János, anyja Bagi Anna. R.k. vallású, nős -  felesége Somogyi Teréz, 2 
gyermek apja. Elesett a Milno (Galícia) melletti csatatéren 1915. szeptember 25-én. 
(Hősi halottak: T.6.)
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30. TÖRTELI György (719.) hősi halált halt közlegény holttá nyilvánítási ügyében 
beadott indítvány (TLZ F.078)
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31. A m. kir. (szabadkai) 6. népfelkelő parancsnokság értesítése TORTELI János 
(721.) hősi halált halt népfelkelő özvegyének nyugdíjával kapcsolatban (TLZ F.004)

722.TÖ RTELI Lukács katona. Született 1884-ben. R.k. vallású, felesége Apró 
Rozália (házasságköt. 1909. febr. 1.). Elhunyt háborúban szerzett szívbaj 
következtében 1920. február 29-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a 
magyarkanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 74/1920 sz. alatt.



723.TÖ RTELI Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891- 
ben, apja Sándor, anyja Schneider Mária. R vallású, nőtlen. Elesett Rumno (Galícia) 
mellett 1914. szeptember 12-én. (Hősi halottak: T.4.)

724.TÖ RTELI Mihály népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1879. szeptember 23-án Magyarkanizsán, apja Mátyás, anyja Báli Viktória. R.k. 
vallású, nős -  felesége Bús Etelka (házasságköt. 1905. febr. 20.), 3 gyermek apja. 
Eltűnt a harctéren 1914. december 10. és 13-a között. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 4298/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 12-e. A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 287/1933 sz. alatt. (Eltűntek: T .l.)

725.TÖ RTELI Orbán népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1879-ben v. 1877-ben (?), apja Pál, anyja Bognár Rozália. R.k. vallású. Elesett 1915. 
október 19. és 25-e között. (Hősi halottak: T.7.)

726.TÖ RTELI Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1886-ban v. 1876-ban (?), apja Lukács, anyja Bata Margit. R.k. vallású, földműves, 
nős - felesége Újhelyi Viktória, 4 gyermek apja. Elesett Lepenac (Montenegró) mellett
1916. január 6-án (BM sz. 124524/1916). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 200/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: T.8.)

727. TUKACS Dezső közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894- 
ben, apja András, anyja Börcsök Verona. R.k. vallású, nőtlen. Elhunyt tífusz 
következtében a homonnai kórházban 1915. március 21-én. (Hősi halottak: T .l.)

728. TUKACS György népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887- 
ben, apja György, anyja Varga Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Barna 
Erzsébet, 2 gyermek apja. Elesett Rajtarovicze (Galícia) mellett 1915. május 27-én 
(BM sz. 55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 410/1917 sz. 
alatt. (Hősi halottak: T.9.)

729. TUKACS József Antal őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1886. június 17-én, apja György, anyja Antal Mária. R.k. vallású, földműves, felesége 
Harmath Regina (házasságköt. 1913. jún. 17.). Elhunyt Magyarkanizsán tüdővész 
következtében 1916. augusztus 28-án (BM sz. 48068/1918), eltemetve ugyanott. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 194/1916 
sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 264/1916 sz. alatt.

730. TUKACS Péter József tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1892. február 5-én Magyarkanizsán, apja András, anyja Börcsök Verona. R.k. vallású, 
nőtlen. Elesett Zvornik (Bosznia) mellett 1914. november 12-én. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 320/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: T . l l . )

731.UBAJ Péter hadimunkás. 42 éves. R.k. vallású, munkás. Elhunyt Belgrádban 
(Szerbia) tüdőgyulladás következtében 1916. május 13-án (BM sz. 147030/1916). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 323/1916 sz. alatt.

732. ÚRI István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898-ban, 
apja Péter, anyja Törteli Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Slawna 
(Galícia) melletti csatatéren 1917. április 4-én (BM sz. 78783/1918). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 330/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: U .l.)



733. Ú R I Orbán népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884-ben, 
apja János, anyja Molnár Erzsébet. R.k. vallású, szolga. Elesett Krukienicze (Galícia) 
mellett 1915. május 19-én (BM sz. 68363/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 44/1918 sz. alatt. (Hősi halottak: U.2.)

fK.u.k.llilitiir-General-Gouverneuient in Serbien.
\bt.1/a.Nr.17407.
Nachlass des Zivilurbeitcru 
Albay Peter.

An

die Stadtkerneinde 
in

Haqarkannso .

üit Bcout auf die do.Zuschrift vom 12.April 1917,Nr. 
1912/1/ wird dh.raitgeteilt,duss laut Angabe des k.u.Post
amtes in ^¿yarkanizsa vorn 24 ./9.1917, Hr. 115 - der rekom
mandierte Brief Nr.14308/17 enthaltend eine Celdtascbc und 
der. Barbetrot von Kr.8.46 ule Nachlass des teotorbenen Zi- 
vilarbeiters Ubuy l’eter.sumt einem Doppelverseichnis an 0. 
12.1916 der Stadtcemeinde austehandigt wurde.

Infoltedessen wird braucht das dorthin sutestellte Ce- 
tenvcrseichnis unterfertigen,mH der da.Stampiglie versehen  
und sodann anher einoenden su wollen.

Fullo der Verstorbene in den dortigen Vcrlaooenschofts- 
vcrhandlungsbcreich nicht gehört, 30 wolle der Nachlass sowie 
die Todesdokuaente rückteoendct werden.

In Vertretung des Gouverneurs:

/V  / .

ix C

/r-u. v>.,

32. Német nyelvű értesítés UBAJ Péter (731.) hadimunkás halálesetéről

(TLZ F.004)
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734. VÁGÓ Lukács János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1886-ban, apja Lajos, anyja Jenel Etelka. R.k. vallású, gyári munkás. Elesett Capul (?) 
mellett 1916. szeptember 12-én (BM sz. 58144/1917). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 68/1918 sz. alatt.

735. VÁGÓ Szilveszter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 42 éves, 
anyja Vágó Julianna. R.k. vallású, földműves. Elesett Otlica (osztrák tengermellék) 
környékén 1917. augusztus 19-én (BM sz. 61263/1918). A kanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 300/1918 sz. alatt.

736. VAJDA Orbán közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887- 
ben, apja János, anyja Pósa Verona. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Remete 
Borbála, 1 gyermek apja. Elhunyt kolera következtében Chyrowban (Galícia)1914 
október 28-án (BM sz. 30106/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 242/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: V.5.)

737. VAJDA Ferenc hadikocsis. Született 1871-ben, apja Ferenc, anyja Kávai 
Viktória. R.k. vallású, nős -  felesége Sóti Zsófia. Elhunyt a vukovári kórházban 1915. 
március 4-én. (Hősi halottak: V.10.)

738. VAJDA György népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1879. június 30-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Dukai Verona. R.k. vallású, nős 
-  felesége Mélykúti Erzsébet, 3 gyermek apja. Eltűnt a Prut-folyó (orosz harctér) 
mentén vívott harcokban 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2676/1933 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. augusztus 1-je. A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 1/1935 sz. alatt.

739. VAJDA János tüzér a cs. és kir. 18. hegyi tüzérezredben. Született 1873-ban, 
apja Mátyás, anyja Törteli Anna. R.k. vallású, adorjáni lakos, földműves, nős -  
felesége Borsos Ágnes, 2 gyermek apja. Elhunyt a kassai helyőrségi kórházban 1918. 
március 6-án, eltemetve Magyarkanizsán. (Hősi halottak: V.20.)

740. VAJDA Pál József népfelkelő a m. kir. 5. népfelkelő gyalogezredben. Született
1880. augusztus 26-án Magyarkanizsán, apja Pál, anyja Bata Katalin. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Ladányi Piroska (házasságköt. 1905. máj. 31.), 3 gyermek 
apja. Elesett a szerb harctéren 1914. szeptember 8-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
R. 58/1934 sz. végzésével. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
87/1934 sz. alatt. (Hadiözvegyek: V.119.)

741. VAJDA Mihály katona. Született 1885. szeptember 15-én, apja Antal, anyja 
Bús Julianna. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 67/1927 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1915. december 31-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 264/1927 sz. alatt.

742. VAJDA Pál katona. Született 1889. január 7-én, apja Sándor, anyja Pósa 
Julianna. R.k. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3645/1927 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1915. március 30-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 258/1927 sz. alatt.

743. VAJDA Pál közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. április 
1-jén, apja Pál, anyja Muhi Teréz. R.k. vallású, szolga, nőtlen. Hadba vonult 1916-ban.



Elesett a Korszylow (Galícia) melletti csatatéren 1917. július 2-án (BM sz. 
84099/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 320/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: V.18.)

744. VAJDA Sándor hadikocsis. Született 1887. március 2-án Magyarkanizsán, apja 
Ferenc, anyja Kávai Viktória. R.k. vallású, nős -  felesége László Mária (házasságköt.
1909. jan. 20.), 2 gyermek apja. Elhunyt a mitrovicai kórházban 1915. január 3-án. 
(Hősi halottak: V . l l . )

745. VAJDOVITS Ferenc őrvezető a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1879-ben, apja Ferenc. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Csizmadia 
Piroska (házasságköt. 1904. nov. 9.), 4 gyermek apja. Elesett Bele Vode (szerb 
harctér) falunál 1914. december 12-én (BM sz. 197444/1914). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 23/1915 sz. alatt. (Hadiözvegyek: V.sz. nélkül.)

33. A cs. és kir. 86. gyalogezred értesítése VAJDA Pál (743.) közlegény hősi haláláról (TLZ F.004)

746 .V ALKA I Bálint katona. Született 1879. február 7-én Magyarkanizsán, apja 
András, anyja Remete Viktória. R.k. vallású, kőműves, felesége Dér Piroska 
(házsasságköt. 1904. okt. 8.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a román harctéren
1916. szeptember 23-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2416/1926 sz. végzésével, 
a halál megállapított ideje 1917. január 30-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 269/1927 sz. alatt.

747 .VALKA I Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. 
június 4-én Magyarkanizsán, apja János, anyja Csizmadia Viktória. R.k. vallású,



földműves, nős -  felesége Gyalus Rozália (házasságköt. 1906. szept. 11.), 2 gyermek 
apja. Elesett Drohoblcz (Galícia) mellett 1915. május 19. és 21-e között (BM sz. 
96785/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 517/1915 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: V.121. Hősi halottak: V.17.)

748. VÁRADI Bertalan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882- 
ben, apja Antal, anyja Vajda Róza. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Tóth Katalin, 4 
gyermek apja. Elhunyt Tuzlán (Bosznia) a 3/13. sz. cs. és kir. tartalékkórházban 1914. 
november 22-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 110/1915 sz. ügyiratával. (Hősi 
halottak: V.2.)

749. VÁRADI Ferenc szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1878-ban, apja János, anyja Gyuris Anna. R.k. vallású, fazekas, nős -  felesége Nyilas 
Ilona, 3 gyermek apja. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1915. július 14-én, 
eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 222/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: V.7.)

750. VARGA András közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
november 29-én Magyarkanizsán, apja Antal, anyja Muhi Verona. R.k. vallású, nős -  
felesége Gubányi Hermina, 2 gyermek apja. Elesett Krukienicze (Galícia) mellett 1915. 
május 24-én. (Hősi halottak: V.22.)

751. VARGA Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1885. január 24-én Magyarkanizsán, apja Mátyás, anyja Újvári Verona. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Bella Margit (házasságköt. 1912. jún. 4.). Elhunyt 
Stanislauban (Galícia) 1915. július 1-jén (BM sz. 135706/1915). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 71/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: V.9.)

752. VARGA István közlegény a cs. és kir. 6. gyalogezredben. Született 1887-ben, 
apja István, anyja Gábor Mária. R.k. vallású, nős -  felesége Harmath Erzsébet, 1 
gyermek apja. Elesett Czebrow ( Galícia)mellett 1916. június 6-án. (Hősi halottak: 
V.14.)

753. VARGA János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892-ben, 
apja Orbán, anyja Borsos Rozália. R.k. vallású, napszámos, nőtlen. Elhunyt harctéren 
szerzett betegség következtében a budapesti 4. sz. tartalékkórházban 1917. július 5- 
én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 763/1918 sz. ügyiratával. (Hősi halottak: 
V.21.)

754. VARGA László Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, 
apja János, anyja Hürkecz (?) Mária. R.k. vallású, kárpitos, nőtlen. Elhunyt lövéstől 
eredő sebesülés következtében Sokaiban (Galícia) 1917. január 4-én (BM sz. 
84099/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 319/1918 sz. alatt. 
(Hősi halottak: V.19.)

755. VARGA Máté közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886-ban, 
apja Ignác. R.k. vallású, asztalos, nős -  felesége Nagy Rozália (házasságköt. 1914. 
jún. 15.), 1 gyermek apja. Elesett a Bug-folyó (orosz harctér) mentén vívott 
harcokban 1915. július 27-én. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
182/1940 (?) sz. alatt. (Hadiözvegyek: V.sz. nélkül.)



756. VASS Ferenc honvéd a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1890-ben, 
apja János, anyja Császár Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt tüdővész 
következtében Nowy Targ (Galícia) kórházában 1915. február 5-én (BM sz. 
39030/1915). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 288/1915 sz. alatt. 
(Hősi halottak: V.4.)

757. VASS István póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 34 
éves, apja Imre, anyja Szücs Erzsébet. R.k. vallású, cipész. Elesett Presowce-Zborów 
(Galícia) mellett 1916. augusztus 31-e és szeptember 2-a között (BM sz. 84099/1918). 
A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 322/1918 sz. alatt.

758. VASS József honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
február 20-án Szabadkán, apja János, anyja Császár Viktória. R.k. vallású, napszámos, 
felesége Lengyel Rozália (házasságköt. 1910. jún. 25.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt 
az orosz harctéren 1914. októberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3211/1926 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. január 30-a. A kanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 303/1926 sz. alatt.

759. VECSERNYÉS János népfelkelő. Született 1875-ben Horgoson. R.k. vallású, 
földműves, felesége Farkas Teréz. Elhunyt szívbaj következtében 1916. január 8-án, 
eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 6/1916 sz. alatt.
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34. VASS Ferenc (756.) honvéd Nowy Targ-ban (Galícia) kiállított egyházi halotti
akv. kivonata (TLZ F.054)
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760. VÉRSÉGI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. 
február 3-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Bús Rozália. R.k. vallású, nős -  
felesége Lápár Piroska, 2 gyermek apja. Elesett Bogummilów (orosz harctér) mellett
1914. december 4. és 12-e között. (Hősi halottak: V.3.)

761. VÉRSÉGI Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897- 
ben, apja János, Bús Rozália. R.k. vallású, ács, nőtlen. Elhunyt harctéren szerzett 
betegség - tüdővész következtében 1917. február 9-én, eltemetve Magyarkanizsán. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 22/1917 sz. 
alatt. (Hősi halottak: V.15.)

762. VINCZE József őrvezető a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született
1890-ben, apja András, anyja Pósa Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 
Jagodnja (Szerbia) mellett 1914. szeptember 23-án (BM sz. 75052/1915). A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 500/1915 sz. alatt. (Hősi halottak: V.6.)

763. VINCZE József zászlós a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. Született 1886- 
ban, apja András. R.k. vallású, szabadkai lakos. Elhunyt a lugosi kórházban 1914. 
december 4-én. (Hősi halottak: V.12.)

764. VINCZE Vince népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1872- 
ben, apja János, anyja Tóth Rozália. R.k. vallású, hentes. Elhunyt tüdőgyulladás 
következtében a belgrádi (Szerbia) cs. és kir. tartalékkórházban 1917. május 23-án 
(BM sz. 92650/1917), eltemetve ugyanott. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 412/1917 sz. alatt.

765 .V IN CZER  István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
július 30-án Magyarkanizsán, apja Dániel, anyja Kunszt Ilona. R.k. vallású. Elhunyt 
Besztercebányán 1917. szeptember 21-én. (Hősi halottak: V.16.)

766 .VO TIPKA  Ferenc közlegény a cs. és kir. 52. gyalogezredben. 26 éves, apja 
Vasztav, anyja Vapka. R.k. vallású, születési helye Tesnice -  Bosanski Brod (Bosznia). 
Elhunyt tüdővész következtében 1916. április 3-án, eltemetve Magyarkanizsán. 
Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 82/1916 sz. 
alatt.

767. VÖRÖS Imre népfelkelő a m. kir. 14. népfelkelő gyalogezredben. Született
1876-ban, apja János, anyja Tóth Teréz. R.k. vallású, kőműves, nős -  felesége Bognár 
Rozália, 6 gyermek apja. Elhunyt Gödingben (Morvaország) v. a nyitrai kórházban (?)
1915. június 16-án lövéstől eredő sebesülés következtében (BM sz. 148302/1915). A 
kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 173/1916 sz. alatt. (Hősi halottak: 
V.8.)

768. VÖRÖS István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885-ben, 
apja István, anyja Czérna Regina. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Kókai Ágnes, 
1 gyermek apja. Elesett Krukienice (Galícia) mellett 1915. május 19-én (BM sz. 
55387/1917). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 411/1917 sz. alatt. 
(Hősi halottak: V.13.)

769. VÖRÖS János katona. Született 1892. november 20-án Magyarkanizsán, apja 
Lukács, anyja Mányi Borbála. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren.



Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5651/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1914. november 10-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 202/1925 sz. 
alatt.

770. VÖRÖS János közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1892. 
június 8-án Magyarkanizsán, apja János, anyja Nagy Rozália. R.k. vallású, nőtlen. 
Eltűnt a Sopanowcsik (orosz harctéi) melletti csatatéren 1916. június 4-én. (Eltűntek: 
V.3.)
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35. A BM értesítése VÖRÖS Károly (771.) népfelkelő hősi haláláról (TLZ F.054)

771. VÖRÖS Károly őrvezető a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született
1879-ben, apja János, anyja Tóth Teréz. R.k. vallású, nős -  felesége Fehér Erzsébet, 3 
gyermek apja. Elesett Sabacnál (Szerbia) 1914. november 10-én (BM sz. 
197444/1914). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 21/1915 sz. alatt. 
(Hősi halottak: V .l.)

772. VÖRÖS Lukács katona. 43 éves. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége 
Nagy Eszter (házasságköt. 1898. jan. 31.), 7 gyermek apja. Elesett Mogilán (orosz 
harctér) 1917. június 1-jén. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
310/1932 sz. alatt. (Hadiözvegyek: V.123.)

773. VUKOVICH István póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
26 éves, született Szabadkán -  Békova-szállás, apja József, anyja Petri Paula. R.k. 
vallású. Elhunyt tüdővész következtében Magyarkanizsán 1915. november 18-án (BM 
sz. 36123/1918), eltemetve ugyanott. Bejegyezve a kanizsai Szt. Őrangyalok r.k.



plébánia halotti anyakönyvébe 368/1915 sz. alatt. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 258/1918 sz. alatt.

774. ZÖLDI István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben, 
apja János, anyja Nagy Rozália. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Habkovce 
(Galícia) melletti csatatéren 1915. március 31-én (BM sz. 139310/1916). A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 111/1917 sz. alatt. (Hősi halottak: Z.2.)

775. ZSÁMBOKI István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1896-ban, apja András, anyja Dobó Julianna. vallású, nőtlen. Elesett 1915. 
október 22-én. (Hősi halottak: Zs.4.)

776. ZSÁMBOKI József katona. Született 1895. február 25-én, apja Lukács, anyja 
Nagy Rozália. R.k. vallású, csantavéri lakos. Hadbavonult 1915-ben, eltűnt a harctéren. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 163/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1915. augusztus 16-a. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 353/1924 sz. 
alatt.
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36. Kivonat a Hősi halált halt katonák nyilvántartásából ZSÁMBOKI József (777.) közlegényre
vonatkozóan (TLZ F.101)

777. ZSÁMBOKI József póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1881-ben, apja András, anyja Zsoldos Julianna. vallású, nős -  felesége 
Juhász Margit, 3 gyermek apja. Elhunyt fejlövés következtében az 1/8. sz. tábori 
kórházban 1915. április 5-én, Takcsányban temették el -  sírszáma: 417. 
(Hadiözvegyek: Zs. sz. nélkül. Hősi halottak: Zs.l.)



778. ZSOLDOS Antal katona. Született 1898. január 17-én Magyarkanizsán, apja 
Sándor, anyja Váradi Etelka. R.k. vallású. Hadba vonult 1916-ban, orosz hadifogságba 
esett -  eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5660/1926 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. november 12-e. A kanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 59/1927 sz. alatt.

779. ZSOLDOS Gellért egyévi önkéntes szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredben. Született 1893-ban, apja József, anyja Muhi Viktória. R.k. vallású, 
nőtlen, hivatalnok. Elhunyt Kőik (Krajna) mellett 1917. szeptember 27-én (BM sz. 
46664/1918). A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 259/1918 sz. alatt.

780. ZSOLDOS István hadikocsis. Született 1865-ben, apja János, anyja Losoncz 
Erzsébet. R .k. vallású, nős -  felesége Losoncz ?, 4 gyermek apja. Elhunyt az iloki 
kórházban 1914. december 28-án. (Hősi halottak: Zs.3.)

781. ZSOLDOS József népfelkelő a cs. és klr. 86. gyalogezredben. Született 1896- 
ban, apja Sándor, anyja Losoncz Ágnes. R.k. vallású, nőtlen. Eltűnt az orosz harctéren
1916. június 4-én. (Eltűntek: Zs.2.)



AZ I. VILÁGHÁBORÚ HORGOSI HŐSI 
HALOTTAINAK ADATTÁRA (A-ZS)

782. ÁBRAHÁM András katona. Született 1897. október 11-én Horgoson, apja 
János, anyja Kószó Julianna. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben. 
Elesett az orosz harctéren 1916. januárjában. A budapesti (IV. kér.) AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 23/1942 sz. alatt. (Hadigondozás: 2. sz. dosszié.)

783.ADAM OV, Vujlca közlegény a cs. és klr. 46. gyalogezredben. Született 1892. 
május 7-én Deszken, apja Svetozar, anyja Smlljana Brcan. G.kel. vallású, földműves, 
horgosi lakos, nős -  felesége Vukosava Stankov (házasságköt. 1911. máj. 6. Deszk). 
Hadba vonult 1915-ben. Eltűnt a Stryj-folyó (orosz harctér) mentén vívott harcokban
1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 2/1950 sz. végzésével, a halál 
megállapított Ideje 1919. december 31-e.

784. ÁGOSTON Antal katona. Született 1878. május 18-án Horgoson, apja István, 
anyja Kovács Rozália. R.k. vallású, nős -  felesége Csernák Terézia. Hadba vonult 
1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 519/1954 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

785. ÁGOSTON Antal népfelkelő a m. klr. 5. honvéd gyalogezredben. 27 éves, 
apja János, anyja Juhász Brigitta. R.k. vallású, földműves. Elesett 1915. április 16-án 
(BM sz. 99410/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 200/1915 sz. 
alatt.

786. ÁGOSTON Béla tizedes a m. klr. 2. honvéd tüzérezredben. Született 1890. 
április 11-én Horgoson, apja Ferenc, anyja Fehér Matlld. R.k. vallású, földműves, nős 
-  felesége Huszka Mária (házasságköt. 1910. máj. 25.). Elhunyt Szegeden 
tüdőgyulladás következtében 1918. október 16-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a 
horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 112/1918 sz. alatt. 
(Hadigondozás: 1. sz. dosszié.)

787. BAJTAI Lukács népfelkelő a m. klr. 5. honvéd gyalogezredben. 44 éves, apja 
Ferenc, anyja Bíró Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Venger Rozália. 
Elesett a Pultl ( oroszharctéi) körüli csatatéren (BM sz. 79574/1918). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 170/1918 sz. alatt.

788. BAJZÁK Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. 
április 22-én Horgoson, apja Péter, anyja Apró Teréz. R.k. vallású, kőműves, nős -  
felesége Bognár Teréz (házasságköt. 1913. szept. 27.), 1 gyermek apja. Elhunyt 
Markovban (orosz harctér) 1915. július 19-én (BM sz. 135706/1915). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1916 sz. alatt.

789. BÁLINT Antal szakaszvezető a m. kir. 9. honvéd gyalogezredben. 27 éves, 
apja Antal, anyja Ballagj Julianna. R.k. vallású, adóvégrehajtó, nős -  felesége Vőnekl 
Vilma. Elesett Przemyslnél (Galícia) 1915. február 9-én (BM sz. 99437/1916). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 42/1917 sz. alatt.



790. BÁLINT György közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1894. 
április 18-án Horgoson, apja János, anyja Tóth Veronika. R.k. vallású, földműves. 
Hadba vonult 1914-ben, eltűnt Galíciában 1915-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
9208/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. június 3-a. A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1929 sz. alatt.

791. BÁLINT Mihály honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1875. 
szeptember 12-én Horgoson, apja Miklós, anyja Bencsik Anna. R.k. vallású, 
napszámos, felesége Bíró Julianna (házasságköt. 1898. febr. 16.). Hadba vonult 1914- 
ben, az orosz harctéren súlyosan megsebesült -  rokkantán tért haza. Zavart elmével 
öngyilkosságot követett el 1915. május 17-én. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 91/1915 sz. alatt. (Hadigondozás: 4. sz. dosszié.)

792. BALOGH István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogazredben. Született 1896. 
április 29-én Horgoson, apja István, anyja Forró Julianna. R.k. vallású, napszámos, 
nőtlen. Hadba vonult 1916-ban. Az olasz harctéren 1917. decemberében súlyosan 
megsebesült. Elhunyt a székesfehérvári kórházban 1918. október 19-én. 
(Hadigondozás: 19. sz. dosszié.)

793. BALOGH Pál katona. Született 1880. szeptember 5-én Horgoson, apja Pál, 
anyja Bata Anna. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Tóth Godó Erzsébet 
(házasságköt. 1906. febr. 10.). Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba esett -  
eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9745/1926 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1916. március 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 120/1928 
és 151/1929 sz. alatt.

794. BARANYÁS Mihály katona. 27 éves, apja József, anyja Szécsi Éva. R.k. 
vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3188/1930 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1918. október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 108/1933 sz. alatt.

795. BARTHA Félix Szilveszter katona. Elesett a háborúban -  neve az egykori 
horgosi hősi emlékműn szerepel.

796. BATÉ András katona. Született 1896. november 8-án Horgoson, apja István, 
anyja Tóth Julianna. R.k. vallású, földműves. Eltűnt a harctéren 1916-ban. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 819/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. 
április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 30/1928 sz. alatt.

797. BATÉ Mihály katona. Született 1891. október 5-én Horgoson, apja Ferenc, 
anyja Szaniszló Anna. R.k. vallású. Eltűnt a harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB R. 209/1960 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12- 
e.

798. BÉKÉNY József katona. Született 1893. február 17-én Horgoson, apja János, 
anyja Bende Ágnes. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben. 1915-ben súlyosan 
megsebesült, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB R. 136/1961 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

799. BENCSIK János katona. Született 1886. február 3-án Horgoson, apja András, 
anyja Kiss Ilona. R.k. vallású, nős -  felesége Kovács Katalin. Hadba vonult 1914-ben,



eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 411/1958 sz. végzésével, a halál 
megállapított Ideje 1919. november 12-e.

800. BENCSIK József katona. Született 1884. június 5-én Horgoson, apja Rókus, 
anyja Pataki Ágnes. R.k. vallású, nős -  felesége Huszár Ilona (házasságköt. 1909. nov. 
10.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett az olasz harctéren 1916. februárjában. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 296/1956 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. 
február 28-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 18/1957 sz. alatt.

801. BEN DE József közlegény a cs. és kir. 46. gyalogazredben. Született 1894. 
december 27-én Horgoson, apja István, anyja Engi Erzsébet. R.k. vallású, nőtlen. Hadba 
vonult 1915-ben, elesett az olasz harctéren 1915. június 6-án. (Hadigondozás: 27. sz. 
dosszié.)

37. A fényképen jobbról BARTHA Félix Szilveszter (795.) hősi halált 
halt honvéd (eredeti a horgosi Bartha-család tulajdonában)



802. BERECZKA Mátyás népfelkelő a m. kir. 23. honvéd gyalogezredben. 20 éves, 
apja Mátyás, anyja Farkas Verona. R.k. vallású, földműves. Elesett a Nestorovcze 
(Galícia) melletti csatatéren 1916. június 8-án (BM sz. 187483/1916). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 142/1919 sz. alatt.

803. BERÉNYI István honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1875. 
augusztus 12-én Horgoson, apja Antal, anyja Hauk Julianna. R.k. vallású, napszámos, 
nős -  felesége Tóth Godó Verona (házasságköt. 1900. nov. 26.). Hadba vonult 1914- 
ben. Elesett az orosz harctéren 1914. november 17-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
198/1959 sz. végzésével, a halál megállapított Ideje 1919. november 12-e. 
(Hadiözvegyek: 1.)

804. BERÉNYI János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1885. 
június 20-án Horgoson, apja János, anyja Savanya Viktória. R.k. vallású, napszámos, 
nős -  felesége Erdélyi Matild (házasságköt. 1910. jan. 26.). Az olasz harctéren St. 
Martino mellett 1915. október 28-án súlyosan megsebesült, elhunyt Laibachban 
(Krajna) 1915. november 7-én. (Hadiözvegyek: 2.)

805. BERÉNYI László közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1885. 
januar 30-án Horgoson, apja István, anyja Sebők Veronika. R.k. vallású, napszámos, 
nős -  felesége Kálmán Emília (házasságköt. 1915. febr. 10.). Hadba vonult 1915-ben, 
elesett az olasz harctéren 1915. november 17-én. (Hadigondozás: 15. sz. dosszié.)

806. BERÉNYI Mihály honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja 
János, anyja Barta Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Tóth Julianna. 
Elesett 1914. szeptember 6. és 16-a között (BM sz. 13146/1915). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 122/1915 sz. alatt.

807. BERETKA Mátyás katona. 37 éves, apja István, anyja Tornai Julianna. R.k. 
vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 192/1938 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1914. október 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 22/1941 sz. 
alatt.

808. BERTA Ferenc népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja 
István, anyja Czinkus Ilona. R.k. vallású, cseléd. Elesett a Zsombovka ( harctér 
melletti csatatéren 1916. augusztus 2-án (BM sz. 72270/1918). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1918 sz. alatt.

809. BERTA Lukács katona. 35 éves, apja Mátyás, anyja Radil (?) Rozália. R.k. 
vallású, földműves. Elhunyt 1917. december 29-én (belgrádi BM 66853/1930). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 19/1931 sz. alatt.

810. BÍRÓ István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1880. 
március 28-án Horgoson, apja István, anyja Tóth Pál Mária. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Krekuska Viktória. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 8972/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. 
szeptember 20-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 36/1929 sz. alatt.

811. BÍRÓ János népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja 
István, anyja Farkas Rozália. R.k. vallású, földműves. Orosz hadifogságba került,



elhunyt Moszkvában (Oroszország) 1915. január 22-én (BM sz. 65981/1916). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1916 sz. alatt.

812. BÍRÓ József honvéd a m. kir. 6. honvéd huszárezredben. Született 1880. 
március 9-én Horgoson, apja József, anyja Farkas Anna. R.k. vallású, földműves, nős 
-  felesége Körmöndi Mária (házasságköt. 1908. febr. 12.). Hadba vonult 1914-ben. 
Elesett a román harctéren 1916. augusztusában. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
54/1955 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. szeptember 1-je. 
(Hadiözvegyek: 3.)

813. BÍRÓ Mihály tizedes. Született 1877. július 28-án Horgoson, apja János, anyja 
Tornai Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Zámborszki Anna (házasságköt. 
1902. aug. 25.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a szerb harctéren 1915-ben. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 5659/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1921. 
április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 74/1927 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: l/új.)

814. BÍRÓ Sándor katona. Született 1881. július 27-én Horgoson, apja Jakab, 
anyja Huzsvár Verona. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Vásárhelyi Anna. Hadba 
vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8908/1927 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1917. január 10-e. A horgosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 113/1928 sz. alatt.

815. BÍRÓ Sándor népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja 
István, anyja Farkas Rozália. R.k. vallású, földműves. Orosz hadifogságba esett, 
elhunyt Moszkvában (Oroszország) 1915. január 22-én (BM sz. 65981/1916). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1916 sz. alatt.

816. BÓKA János katona. Született 1890. december 6-án Horgoson, apja György, 
anyja Lovas Franciska. R.k. vallású, földműves. Hadba vonult 1915-ben. Orosz 
hadifogságba esett, ahonnan 1917. január 8-án jelentkezett utoljára -  eltűnt. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 3479/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. 
április 8-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 134/1927 és 173/1928 
sz. alatt.

817. BÓKA János közlegény a cs. kir. 46. gyalogezredben. 22 éves. R.k. vallású, 
vasúti munkás. Elesett a Gradowice {orosz harctér) melletti ütközetben 1914. október
16-án (BM sz. 9944/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1915 
sz. alatt.

818. BÓKA József katona. 36 éves, apja Mihály, anyja Kószó Veronika. R.k. 
vallású, napszámos. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 4870/1942 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1917. december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 62/1943 sz. alatt.

819. BÓZSŐ István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1878. 
augusztus 15-én Szegeden, apja Ferenc, anyja Veér Viktória. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Zádori Fekete Julianna (házasságköt. 1906. jan. 28. Martonos). Hadba 
vonult 1916-ban, eltűnt az olasz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB



Gn. 8526/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. május 24-e. A horgosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 31/1929 sz. alatt.

820. BÓZSÓ Vince katona. ? éves. R.k. vallású, nős -  felesége Szélpál Julianna. 
Elesett Przemysl (Galícia) körüli csatatéren 1915-ben. Holttá nyilvánítva a szabadkai 
AASz 724/1929 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 197/1915 sz. alatt.

821. BÖRCSÖK Pál katona. Született 1896. január 7-én Horgoson, apja Pál, anyja 
Dobó Erzsébet. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben. ben Przemyslnél 
megsebesült, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 402/1956 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

822. BRECZKA Mátyás népfelkelő a m. kir. 23. honvéd gyalogezredben. 20 éves, 
apja Mátyás, anyja Farkas Verona. R.k. vallású, földműves. Elesett a Nestorovcze 
(Galícia) melletti csatatéren 1916. június 8-án (BM sz. 187483/1916). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 26/1919 sz. alatt.

823. CZALBERT András népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 38 éves, 
apja Miklós, anyja Valkovics Anna. R.k. vallású, földműves. Elhunyt Stryj (Galícia) 
mellett lövéstől eredő sebesülés következtében 1915. május 17-én (BM sz. 
111789/1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 18/1918 sz. alatt.

824. CZALBERT Mátyás népfelkelő a m. kir. 3. honvéd gyalogezredben. 34 éyes, 
apja Miklós, anyja Valkovics Anna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Bende Éva. 
Elesett a Mt. San Michael (osztrák tengermellék) körüli csatatéren 1915. november 24- 
én (BM sz. 172638/1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 99/1917 
sz. alatt.

825. CSÁSZÁR Lukács közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884- 
ben, apja Ferenc, anyja Faragó Emerencia. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége 
Oltványi Piroska, 1 gyermek apja. Elesett az orosz harctéren 1914-ben. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 562/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. 
december 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1938 sz. alatt.

826. CSÉCSEI Lukács katona. 29 éves, apja József, anyja Huszár Julianna. R.k. 
vallású, földműves, felesége Tóth (?) Julianna. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
1048/1931 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. július 30-a. A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1931 sz. alatt.

827. CSILLAG Mihály katona. Született 1894. augusztus 26-án Horgoson, apja 
István, anyja Szelei Julianna. R.k. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 4207/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. május 1-je. A horgosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1926 sz. alatt.

828. CSILLAG Pál honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1883. 
január 9-én Horgoson, apja István, anyja Szelei Julianna. R.k. vallású, földműves, nős 
-  felesége Bende Piroska (házasságköt. 1906. nov. 13.). Hadba vonult 1915-ben, 
elesett az orosz harctéren 1915. július 9-én. (Hadiözvegyek: 6.)

829. CSONKA István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1879. 
július 22-én Martonoson, apja Antal, anyja Mózes Mária. R.k. vallású, földműves.
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Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 1657/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 2- 
a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1929 sz. alatt.

830. DANCSÓ Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1873. 
szeptember 25-én Martonoson, apja István, anyja Oláh Krisztina. R.k. vallású, horgosi 
lakos, napszámos, nős - felesége Vass Piroska (házasságköt. 1898. febr. 7.). Elesett a 
Seredynce (Galícia) körüli csatatéren 1916. június 9-én (BM sz. 111858/1917). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 66/1918 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 4.)

831. DANICS Sándor népfelkelő a cs. és kir. (pozsonyi) 5. árkászzászlóaljban. 21 
éves, apja János. R.k. vallású, ács. Elesett Kosoja (Albánia) mellett 1917. október 30- 
án (BM sz. 57803/1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 98/1918 
sz. alatt.

832. DANYI András népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 35 éves, apja 
István, anyja Kiss Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Nagy Anna. Elesett 
a Mt. San Michael (osztrák tengermellék) körüli csatatéren 1915. október 22-én (BM 
sz. 157137/1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1917 sz. 
alatt.

833. DEÁK András honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
november 16-án Horgoson, apja Ferenc, anyja Forró Erzsébet. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Radlcs Julianna (házasságköt. 1901. febr. 11.). Elesett a 
Kárpátokban 1915. február 20-án. (Hadiözvegyek: 5.)

834. DEÁK Ferenc őrvezető a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja 
József, anyja Bálint Mária. R.k. vallású, földműves. Elesett 1916. november 2-án (BM 
sz. 99135/1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1918 sz. alatt.

835. DOBÓ Antal póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 28 
éves, apja Antal, anyja Dóczi Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Fehér 
Emília. Orosz hadifogságba esett, elhunyt Samarkandban (Oroszország) 1916. 
augusztus 23-án (BM sz. 52184/1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 99/1918 sz. alatt.
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38. Tábori lelkészi értesítés DANCSÓ Mihály (830.) közlegény 
halálesetéről (TLZ F.099)

836. DOBÓ Miklós katona. 25 éves, apja Illés, anyja ? Rozália. R.k. vallású, 
földműves. Holttá nyilvánítva a zental JB R. 29/1934 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1915. december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 111/1934 sz. alatt.

837. DVORÁK HORVÁTH Imre közlegény a cs. és klr. 46. gyalogazredben. 
Született 1896. szeptember 15-én Horgoson, apja Imre, anyja Fodor Etelka. /?./r. 
vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben, az olasz harctéren súlyosan 
megsebesült. Elhunyt a laibachi (Krajna) katonai kórházban 1916. május 17-én. 
(Hadigondozás: 43. sz. dosszié)



838. D ZS IBU LYA  András katona. 31 éves, apja Mátyás, anyja Krisztin Rozália. R.k. 
vallású, földműves, nős - felesége Szalma Ilona. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
54/1935 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. május 31-e. A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 68/1935 sz. alatt.
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39. A ljubljanai AH értesítése DVORÁK HORVÁTH Imre (837.) 
közlegény halálesetéről (TLZ F.115)

839. ELEVEN Péter közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 24 éves, apja 
István. R.k. vallású. Elesett 1914. október 26-án (BM sz. 33169/1915). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/1915 sz. alatt.

840. ERD ÉLY I András katona. Született 1878. augusztus 13-án Horgoson, apja 
András, anyja Bíró Julianna. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Kenyeres Mária



(házasságköt. 1899. nov. 21.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 2519/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
január 29-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1925 sz. alatt.

841. ERDÉLYI István őrmester a m. kir. II. (szegedi) csendőrkerületben. 33 éves, 
apja Mátyás, anyja Miskolczi Anna. R.k. vallású. Elhunyt lövéstől eredő sebesülés 
következtében 1916. október 16-án (BM sz. 14447/1917). A horgosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 53/1917 sz. alatt.

842. ERDÉLYI János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1888. 
augusztus 27-én Horgoson, apja Mihály, anyja Faggyas Mária. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Tóth Ágnes (házasságköt. 1913. nov. 19.). Elesett az olasz harctéren
1915. november 9-én. Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 212/1925 sz. alatt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4507/1929 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. február 19-e. A horgosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 126/1929 sz. alatt.

843. ERDÉLYI Mihály katona. Született 1883. szeptember 17-én Horgoson, apja 
József, anyja Huszka Éva. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Molnár Emília 
(házasságköt. 1911. nov. 14.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 3993/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. 
november 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 7/1927 sz. alatt.

844. ERDÉLYI Miklós közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1895. 
december 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Faggyas Mária. R.k. vallású, földműves. 
Eltűnt az olasz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4506/1929 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. november 17-e. A horgosi AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 127/1929 sz. alatt.

845. FARKAS CS. Vince népfelkelő a cs. és kir. 64. gyalogezredben. 31 éves, apja 
Vince, anyja Lőrincz Piroska. R.k. vallású, napszámos. Elhunyt Brzezany (Galícia) 
mellett lövéstől eredő sebesülés következtében 1916. szeptember 7-én (BM sz. 
101115/1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1918 sz. alatt.

846. FARKAS CSÁNYI András katona. 39 éves, apja András, anyja Vass Erzsébet. 
R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Kispál Julianna. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
R. 14/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A horgosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 34/1934 sz. alatt.

847. FARKAS József tizedes a cs. és kir. 46. gyalogazredben. Született 1887. 
november 12-én Horgoson, apja József, anyja Czalbert Júlianna. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Gomba Matild (házasságköt. 1912. szept. 22.). Hadba 
vonult 1914-ben, elesett az orosz harctéren 1915. március 5-én. (Hadigondozás: 57. 
sz. dosszié.)

848. FEHÉR András katona. 36 éves, apja András, anyja Hoksza Anna. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Ábrahám Rozália. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 54/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1916. január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 52/1938 sz. 
alatt.



849. FEHÉR Béla Albert katona. Született 1877. július 27-én Horgoson, apja 
Mihály, anyja Fodor Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Rábik Marcella 
(házasságköt. 1900. nov. 17. Martonos). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2516/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1914. december 22-e. Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 166/1914 sz. alatt. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
102/1925 sz. alatt.

850. FEHÉR Gergely népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja 
Imre, anyja Bíró Terézia. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Császár Matild. 
Elesett Brostoni (?) mellett 1917. augusztus 3-án (BM sz. 79574/1918). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 169/1917 sz. alatt.

851. FEHÉR István katona. 20 éves, apja György, anyja Fehér Erzsébet. R.k. 
vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 436/1939 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1917. augusztus 20-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
53/1940 sz. alatt.

852. FEHÉR Mihály katona. Született 1879. szeptember 24-én Horgoson, apja 
János, anyja Pernyész Julianna. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Tornai Ágnes 
(házasságköt. 1902. nov. 19.). Elesett az olasz harctéren -  a Piave folyó mellett -  
1918. július 8-án. (Hadiözvegyek: 7.)

853. FODOR Ádám katona. Született 1892. december 4-én Horgoson, apja János, 
anyja Domonkos Viktória. R.k. vallású, földműves. Elesett az olasz harctéren 1916. 
augusztusában. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2405/1928 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1917. március 30-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 189/1928 sz. alatt.

854. FODOR György katona. 22 éves, apja István, anyja Kalmár Erzsébet. R.k. 
vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 50/1934 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. október 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
120/1934 sz. alatt.

855. FODOR István katona. 23 éves, apja István, anyja Kalmár Erzsébet. R.k. 
vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 51/1934 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1915. december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 119/1934 sz. alatt.

856. FODOR Kálmán katona. Született 1890. július 14-én Horgoson, apja István, 
anyja Szabados Luca. R.k. vallású, földműves. Hadba vonult 1916-ban, az olasz 
harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt 1918. június 15-én. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 4859/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. 
június 18-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 13/1929 sz. alatt.

857. FODOR Lázár katona. Született 1870. november 18-án Horgoson, apja János, 
anyja Domonkos Viktória. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Für Julianna 
(házasságköt. 1893. november 15.). Hadba vonult 1915-ben, eltűnt a szerb harctéren
1918. szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3707/1928 sz. végzésével, a



halál megállapított Ideje 1918. szeptember 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 190/1928 sz. alatt.

858. FÖDI István katona. 28 éves. R.k. vallású, nős -  felesége Almásl Piroska. 
Elesett az olasz harctéren 1915. november 15-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 
213/1925 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 194/1915 sz. alatt.

859. FÜLÖP István János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogazredben. Született 
1894. július 11-én Horgoson, apja Mihály, anyja Pataki Anna. R.k. vallású, napszámos, 
nőtlen. Hadba vonult 1917-ben, elesett az olasz harctéren 1918. július 4-én. 
(Hadigondozás: 51. sz. dosszié.)

860. FÜLÖP István katona. 31 éves, apja István, anyja Bellér Luca. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Molnár Verona. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
4772/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A horgosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1932 sz. alatt.

861 .GALGÓ CSI (?) Mihály népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 20 
éves, apja Mihály, anyja Herédi Rozália. R.k. vallású, napszámos. Elesett a Slatna (?) 
körüli csatatéren 1917. szeptember 10-én (BM sz. 79574/1918). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1918 sz. alatt.

862. GELETA Illés közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1892. 
augusztus 16-án Horgoson, apja Illés, anyja Bálint Etelka. R.k. vallású, földműves. 
Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
9206/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 14-e. A horgosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1929 sz. alatt.

863. GELETA János népfelkelő a m. kir. 3. honvéd huszárezredben. 19 éves, apja 
István, anyja Mósa Anna. R.k. vallású, földműves. Elhunyt az orosz harctéren, lövéstől 
eredő sebesülés következtében 1915. szeptember 18-án (BM sz. 26939/1915). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1916 sz. alatt.

864. GELETA József közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1894. 
november 7-én Horgoson, apja Illés, anyja Bálint Etelka. R.k. vallású, földműves. 
Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 9207/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. május 16-a. A horgosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 39/1929 sz. alatt.

865. GERŐ Sándor cimz. tizedes a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 25 éves, apja 
Goldstein Ignác, anyja Silberstein Janka. Izr. vallású, bankhivatalnok. A hadjárat során 
szerezett sebesülés következtében elhunyt Horgoson 1915. szeptember 30-án (BM sz. 
25535/1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1916 sz. alatt.

866. GORÁCZ István katona. Született 1886. április 28-án Horgoson, apja János, 
anyja Zámborszki Rozália. R.k. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a 
harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5658/1926 (?) sz. végzésével, a halál 
megállapított Ideje 1921. április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 164/1929 sz. alatt.



867. GÖRÖG Nándor népfelkelő a cs. és kir. vasúti ezredben. 20 éves. R.k. vallású. 
Elhunyt 1915. május 19-én (BM sz. 93994/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 199/1915 sz. alatt.

868. HARANGOZÓ Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 
1870. február 13-án Horgoson, apja Mihály, anyja Nagy Erzsébet. R.k. vallású, kocsis, 
nős -  felesége Vittmer Viktória (házasságköt. 1893. nov. 15.). Elhunyt himlőben a 
tarnopoli (Galícia) cs. és kir. 201. sz. tábori kórházban 1918. május 29-én. A budapesti 
(IV. kér.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 356/1931 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 
8.)

869. HAUK Antal tizedes. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Sutus Anna 
(házasságköt. 1908. júl. 16.). Elesett a háborúban. (Hadiözvegyek: 5/új.)

870. HERÉDI András katona. 27 éves, apja Mátyás, anyja Sulyok Erzsébet. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Kovács Rozália. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
91/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. július 31-e. A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 91/1936 sz. alatt.

871. HERÉDI Mihály katona. 27 éves, született Martonoson. R.k. vallású, horgosi 
lakos, nős -  felesége Krekuska Eszter. Elhunyt sebesülés következtében a kassai 20. 
sz. helyőrségi kórházban 1915. május 16-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a 
horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 86/1915 sz. alatt.

872. HEVESI András katona. Született 1886. november 22-én Horgoson, apja 
Mátyás, anyja Fazekas Julianna. R.k. vallású, nős -  felesége Farkas Erzsébet 
(házasságköt. 1911. febr. 18.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1918-ban. 
Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 123/1969 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1920. január 1-je.



K. u V í l i l i t á r ^ e e l s o r g c ^ '
desTeldspitales No. 1514

1»
:'*#V**• y.jr  ̂ ^

*«•
Á ,  v f £

M J Z : } ^  ;~ 7 ^ ‘
•^^C. , a y. ¿, > t*-* J  . -/£.<t--4C «sMÍtLV <4 — /̂

Jfejjííe**’ &~e}. u M }

sOf'a! /-íc. -í ■<?<. fő /  -«-*■
*£U->fcr - 7 ¿-cv ^

' ■ í*~c; -£**y  ■¿<*-'1

40. Az 1314. sz. tábori kórház értesítése HARANGOZÓ Mátyás (868.) 
népfelkelő halálesetéről (TLZ F.099)

873. HEVESI Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 7. utászzászlóaljban. 18 éves. R.k. 
vallásé, földműves. Elesett Kirlibaba (Bukovina) mellett 1916. augusztus 6-án (BM sz. 
162187/1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 93/1917 sz. alatt.

874. HUSZÁR József népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 25 éves. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Pataki Mária. Elhunyt tüdőgyulladás következtében 
a brassói cs. és kir. katonai kórházban 1916. március 10-én, eltemetve Horgoson. 
Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 41/1916 
sz. alatt.

875. HUSZÁR Miklós honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
december 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Bíró Anna. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Berényi Terézia (házasságköt. 1907. jan. 7.). Elhunyt orosz hadifogságban
1917. szeptember 17-én. (Hadiözvegyek: 7/új.)



876. HUSZÁR Sándor közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1885. 
szeptember 19-én Horgoson, apja Sándor, anyja Ágoston Verona. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Szécsl Julianna (házasságköt. 1910. jan. 24. Martonos). 
Hadba vonult 1915-ben, eltűnt az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a 
zental JB Gn. 6560/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. május 21-e. 
A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 149/1929 sz. alatt.

877. HÚSZRA Kálmán népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 19 éves, 
apja István, anyja Seres Erzsébet. R.k. vallású, földműves. Elesett Gura Negrin ( 
harctér) mellett 1917. március 4-én (BM sz. 99135/1917). A horgosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 64/1918 sz. alatt.

878. JUHÁSZ János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
december 30-án Horgoson, apja József, anyja Bálind Erzsébet. R.k. vallású, nős -  
felesége Erdélyi Mária. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a szerb harctéren. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 295/1954 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. 
november 12-e.

879. KÁLLÓ János honvéd a m. kir. 31. gyalogezredben. Született 1889. augusztus 
4-én Törökbecsén, apja István, anyja Piros Anna. R.k. vallású, horgosi lakos, 
fűrészgyári munkás, nős -  felesége Horváth Mária (házasságköt. 1911. júl. 10.). 
Elesett a Kárpátokban 1915. április 17-én. A budapesti (IV. kér.) AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 42/1943 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 10/új.)

880. KECSKEMÉTI Bertalan póttartalékos közlegény a cs. kir. 46. gyalogezredben. 
25 éves, apja Albert. R.k. vallású, templomszolga. Elesett Iwla ( harctél) mellett
1914. október 14-én (BM sz. 33169/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 125/1915 sz. alatt.

881. KINKA Mihály katona. 23 éves. R.k. vallású, nős -  felesége Lovas Julianna. 
Elesett Lipa (Krajna) körüli csatatéren 1916. szeptember 15-én. Holttá nyilvánítva a 
szabadkai AASz 211/1925 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 164/1916 sz. alatt.

882. KISS István katona. 39 éves, apja József, anyja Szélpál Julianna. R.k. vallású, 
földműves. Holttá nyilvánítva a szegedi JB Pk. 2232/1941 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1920. január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 93/1941 sz. alatt.

883. KOLONICS István népfelkelő a cs. és kir. 67. gyalogezredben. 31 éves, apja 
Gergely, anyja Nemes Rozália. R.k. vallású, földműves. Elesett a Jassionov (Galícia) 
melletti csatatéren 1916. október 1-jén (BM sz. 113141/1917). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 57/1918 sz. alatt.

884. KOVÁCS István honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja 
Illés, anyja Varga Erzsébet. R.k. vallású, földműves. Elesett Kolomea (Galícia) mellett
1916. január 7-én (BM sz. 82225/1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 8/1917 sz. alatt.

885. KOVÁCS István katona. Született 1875. augusztus 18-án Szegeden, apja 
Ferenc, anyja Makra Verona. R.k. vallású, horgosi lakos, nős -  felesége Dobó Piroska.



Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba esett -  eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB R. 272/1956 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

886. KOVÁCS János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1890. 
december 22-én Horgoson, apja János, anyja Csík Julianna. R.k. vallású, egyetemi 
hallgató. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a Komorno (orosz harctér) melletti csatatéren
1914. szeptember 8-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 381/1926 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1915. január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 64/1926 sz. alatt.

887. KÖRMENDI Ferenc honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született
1869. január 27-én Horgoson, apja József, anyja Borbély Terézia. R.k. vallású, nős -  
felesége Kovacsik Terézia (házasságköt. 1894. febr. 5.). Hadba vonult 1915-ben. Az 
orosz harctéren súlyosan megsebesült, elhunyt a temesvári kórházban 1917. február
17-én. (Hadigondozás: 76. sz, dosszié.)

888. KÖRMÖNDI József honvéd a m. kir. 51.(?) honvéd hegyi tüzérezredben. 22 
éves, apja András, anyja Farkas Katalin. R.k. vallású, földműves. Elesett 1918. 
szeptember 20-án (BM sz. 156717/1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 26/1919 sz. alatt.

889. LÁSZLÓ János katona. Született 1870-ben, apja József. vallású, nős -  
felesége Csernus Erzsébet. Hadba vonult 1914-ben, megsebesült az orosz harctéren
1914. novemberében. Elhunyt a debreceni kórházban. (Hadigondozás: 95. sz. 
dosszié.)

890. LÉHNER Antal tizedes a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
január 3-án Cikón, apja Antal, anyja Haflich Mária. R.k. vallású, kádár, nős -  felesége 
Orbán Viktória (házasságköt. 1905. nov. 26. Budafok). Elesett az uzsoki-szoros ( 
harctól) környékén vívott ütközetben 1914. október 30-án. (Hadiözvegyek: 12/új.)

891. LUKIC, Milán tartalékos közlegény -  tisztiszoga a cs. és kir. 7. lovas 
tüzérosztálynál. 29 éves. G.kel. vallású. A hadjárat során szerezett sebesülés 
következtében elhunyt Horgoson 1915. szeptember 30-án (BM sz. 22752/1916). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 112/1916 sz. alatt.

892. MAKRA Antal közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1878. 
december 19-én Szegeden, apja Ferenc, anyja Csúcs Erzsébet. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Rózsa Piroska. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az olasz 
harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1658/1929 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1918. december 2-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 84/1929 sz. alatt.

893. MASA János katona. Született 1893. június 22-én Szegeden, apja Imre, anyja 
Kovács Ágnes. R.k. vallású, horgosi lakos. Hadba vonult 1916-ban, eltűnt a harctéren. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 428/1958 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1919. november 12-e.

894. MÓDRA György katona. Született 1889. április 18-án Szegeden, apja Ferenc, 
anyja Jakus Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Bognár Erzsébet



(házasságköt. 1913. ápril.. 21.). Az orosz harctéren szerzett sebesülés következtébe^ 
elhunyt Debrecenben 1917. augusztusában. (Hadiözvegyek: 10.) *4

895. MOLNÁR István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1 8 4 l|  
július 9-én Horgoson, apja Pál, anyja Pálinkás Verona. R.k. vaHású, földműves, nősrfl 
felesége Tillinkó Mária (házasságköt. 1904. jan. 26.). Hadba vonult 1915-ben, e les«É 
az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3346/1929 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. október 4-e. A horgosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 166/1929 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 13/új.)

896. MOLNÁR János póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 24 
éves, apja József, anyja Berényi Ágota. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Szabé 
Julianna. Elesett a Wybnanovka (Galícia) melletti csatatéren 1915. június 28-án (BM 
sz. 106481/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 209/1915 sz. 
alatt.

897. MOSÓ István katona. R.k. vallású, nős -  felesége Rozman Piroska 
(házasságköt. 1909. máj. 19. Horgos). Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz ítéletével 
1925. április 27-én. (Magyarkanizsai kereszteltek anyakönyve 171/1889.)

898. MOSÓ Kálmán katona. 22 éves, apja Ádám, anyja Kovács Mária. R.k. vallású. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 443/1939 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1918. október 28-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 55/1940 sz. alatt.
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41. Igazolás NAGY GUSZLI János (899.) közlegény hősi haláláról (TLZ F.099)



899. NAGY GUSZLI János népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született
1885. május 18-án Horgoson, apja Miklós, anyja Nagygyörgy Mária. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Fodor Erzsébet (házasságköt. 1906. máj. 6.). Hadba vonult
1914. július 28-án, elesett Grodowicnél (orosz harctér) 1914. október 17-én. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 198/1934 sz. végzésével. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 50/1935 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 14/új.)

900. NAGY György honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1900. 
március 30-án Horgoson, apja György, anyja Poberai Rozália. R.k. vallású, földműves, 
nőtlen. Hadba vonult 1918. januar 6-án. Elesett az olasz harctéren 1918. október 3- 
án. (Hadigondozás: 347. sz. dosszié.)

901. NAGY Mihály katona. Született 1886. szeptember 28-án Horgoson, apja 
István, anyja Berényi Anna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Fehér Borbála 
(házassácjköt. 1914. dec. 12.). Az olasz harctéren szerzett sebesülés következtében 
elhunyt Érsekújváron 1918. január 6-án. (Hadiözvegyek: 9.)

902. NAGYGYÖRGY János István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 
Született 1877. december 18-án Horgoson, apja István, anyja Tóth Verona. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Graca Julianna (házasságköt. 1903. nov. 18.). Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 78/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. 
október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 12/1939 sz. alatt.
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42. Igazolás NAGYGYÖRGY Péter Pál (903.) közlegény halálesetéről ( TLZ F.099)



903. NAGYGYÖRGY Péter Pál népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 
Született 1883. június 21-én Horgoson, apja János, anyja Huzsvár Ilona. R.k. vallásé, 
napszámos, nős -  felesége Dobák Anna (házasságköt. 1906. febr. 26.). Hadba vonult
1915. február 2-án. Elhunyt a laibachi (Krajna) kórházban, lövéstől eredő sebesülés 
következtében 1915. november 6-án. (Hadiözvegyek: 15/új.)

904. NÉMETH Gáspár katona. 29 éves, szegedi születésű, apja András, anyja 
Szélpál Verona. R.k. vallású. Elhunyt tüdővész következtében 1918. március 2-án, 
eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 20/1918 sz. alatt.

905. NÉMETH Géza népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja 
Illés, anyja Kardos Ilona. R.k. vallású, napszámos. Elesett a Dzieviebnik (Galícia) 
melletti csatatéren 1915. július 6-án (BM sz. 122444/1916). A horgosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 64/1917 sz. alatt.

906. NIKONAS, Vasilije katona. 31 éves, született Nagycsanádon. G.kel. vallású, 
nős -  felesége Persida Pajcin. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 236/1937 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. május 31-e. A horgosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 41/1939 sz. alatt.

907. OROSZ András katona. 35 éves. R.k. vallású, nős -  felesége Radics Rozália. 
Elhunyt a temesvári kórházban 1915. május 13-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a 
horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 80/1915 sz. alatt.

908. ŐSZ András közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1885. 
november 11-én Horgoson, apja József, anyja Erdélyi Julianna. R.k. vallású, bognár, 
nős -  felesége Kiss Erzsébet (házasságköt. 1910. febr. 7. Szeged). Elesett a Dobrdó- 
fennsíkon (olasz harctér) 1916. július 15-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
2061/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. október 15-e. A horgosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1924 sz. alatt.

909. PAPDI Antal katona. 31 éves. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Ilija 
Viktória. Elesett a Mrzli Vrh -  Isonzó-völgye (olasz harctér) -  körüli csatatéren 1915. 
szeptember 6-án. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 462/1940 sz. ítéletével. 
Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 53/1940 
sz. alatt.
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43. ŐSZ András (908.) közlegény halotti bizonyítványa (TLZ F.078)

910. PAPLAGÓ Antal katona. 30 éves, apja József, anyja Ács Sánta Terézia. R.k. 
vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3915/1930 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1918. január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
16/1932 sz. alatt.

911. PAPLÓGÓ Mátyás katona. ? éves. R.k. vallású, nős -  felesége Horváth Etelka. 
Elesett Galíciában 1915. március 29-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 11/1931 
sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 196/1915 sz. alatt.

912. PONGRÁCZ Mihály póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 
34 éves, apja Gábor, anyja Fehér Julianna. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége 
Fehér Mária. Elesett Azuga (?) mellett 1916. november 12-én (BM sz. 72270/1918). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 84/1918 sz. alatt.
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44. RADICS István (913.) közlegény Budapesten kiállított halotti akv. kivonata (TLZ F.099)

913. R A D IC S  István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1874. 
szeptember 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Kelemen Viktória. R.k. vallásé, nős -  
felesége Fazekas Verona (házasságköt. 1902. jan. 15. Szeged). Holttá nyilvánítva a 
szegedi JB Pk. 51658/1935 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 
31-e. A budapesti (IV. kér.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 101/1936 sz. 
alatt. (Hadiözvegyek: 11.)

914. R IG Ó  András közlegény a cs. és kir. 101. gyalogezredben. Született 1888. 
november 6-án Békésszentandráson, apja György, anyja Topa Klára. R.k. vallású, 
cseléd, nős -  felesége Bende Márta (házasságköt. 1913. nov. 22.). Hadbavonuit 1915- 
ben, eltűnt az olasz harctéren 1916. május 26-án. (Hadiözvegyek: 12.)

915. RÓ ZSA  Gáspár közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1877. 
január 5-én Horgoson, apja József, anyja Varga Julianna. R.k. vallású, kőműves, nős -  
felesége Molnár Verona (házasságköt. 1900. máj. 30.). Elhunyt a nisi (Szerbia) 
kórházban 1916. július 10-én. (Hadiözvegyek: 13.)
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45. A HM értesítése RIGÓ András ( 914.) közlegény eltűnéséről (TLZ F.099)

916. SÁ R K Á N Y  Mihály közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1883. 
március 1-jén Horgoson, apja Miklós, anyja Szalai Rozália. R.k. vallású, földműves, nős 
-  felesége Fehér Anna (házasságköt. 1905. nov. 27.). Elesett az orosz harctéren -  
Stropkó falunál -  1915-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 439/1949 sz. végzésével, 
a halál megállapított ideje 1915. február 2-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 130/1940 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 24/új.)

917. S ISA  István népfelkelő a cs. és kir. 85. gyalogezredben. 33 éves, apja István, 
anyja Eleven Rozália. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Fodor Mária. Elesett 
Barszczovicza (Galícia) mellett 1915. június 26-án (BM sz. 93401/1916). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 75/1917 sz. alatt.



918. SORS Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves. R.k. 
vallású, Horgos -  királyhalmai lakos. Elesett Drohobicz (Galícia) mellett 1915. május 
20-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 685. sz. 
alatt. (HL, Tábori lelkészet.)

919.SŐREGH  János honvéd a m. kir. 3. honvéd huszárezredben. 18 éves, apja 
Lajos, anyja Horváth Ágnes. R.k. vallású, napszámos. Elesett az Ofinite (Bukovina) 
melletti csatatéren 1917. augusztus 6-án (BM sz. 94531/1918). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 155/1918 sz. alatt.

920. SZALAI Imre népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja 
József, anyja Hoksza Viktória. R.k. vallású, vasúti munkás. Elhunyt 1915. február 7-én 
(BM sz. 119300/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 17/1916 sz. 
alatt.

921. SZALAI Mátyás katona. 20 éves, apja Mihály, anyja Bité Éva. R.k. vallású, 
földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4375/1932 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. január 19-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 69/1935 sz. alatt.

922. SZALMA Ádám katona. 22 éves, apja József, anyja ? Terézia. R.k. vallású, 
földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 169/1937 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. július 28-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
40/1938 sz. alatt.

923. SZALMA András őrvezető a m. kir. 7. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja 
András, anyja Juhász Anna. R.k. vallású, földműves. Elhunyt a przemysli (Galícia) cs. 
és kir. 7. sz. kórházban 1914. szeptember 3-án (BM sz. 203110/1914). A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1915 sz. alatt.

924. SZALMA Imre közlegény a cs. és kir. 5. utászzászlóaljban. Született 1889. 
november 3-án Horgoson, apja Imre, anyja Tanács Anna. R.k. vallású, földműves, nős 
-  felesége Harangozó Anna (házasságköt. 1912. nov. 13.). Elesett az olasz harctéren 
1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 291/1937 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1916. november 7-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 129/1937 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 14.)

925. SZALMA János népfelkelő a cs. és kir. 85. gyalogezredben. 33 éves, apja 
András, anyja Juhász Anna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Tóth Julianna. 
Elesett Barszczovicza (Galícia) mellett 1915. június 25-én (BM sz. 93401/1916). A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 74/1917 sz. alatt.

926. SZALMA József katona. Született 1887. március 11-én Horgoson, apja János, 
anyja Somogyi Erzsébet. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Szalai Viktória 
(házasságköt. 1911. máj. 24.). Elesett az orosz harctéren 1917. november 22-én. 
(Hadiözvegyek: 15.)

927. SZANISZLÓ János katona. 39 éves, apja Ferenc, anyja Sáfrány Viktória. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Vass Julianna. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
3097/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. január 1-je. A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 112/1932 sz. alatt.



928. SZARVAS Mihály katona. Született 1886. április 14-én Horgoson, apja Ignác, 
anyja Tószegi Julianna. R.k. vallású, nős -  felesége Nagygyörgy Rozália (házasságköt. 
1912. máj. 27.). Orosz hadifogságba esett, eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
46/1958 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

929. SZEKERES István katona. 23 éves, apja József, anyja Miskolczi Mária. R.k. 
vallású, borbély. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6006/1933 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1914. október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 76/1933 sz. alatt.

930. SZEKERES Mihály katona. Született 1888. szeptember 13-án Horgoson, apja 
József, anyja Balogh Éva. R.k. vallású. Eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Gn. 2393/1925 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. április 1-je. A 
horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 80/1927 sz. alatt.

931. SZELEI János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1887. 
március 13-án Horgoson, apja János, anyja Guczi (?) Erzsébet. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Ördögh Mária (házasságköt. 1910. márc. 30. Jánoshalma). 
Az olasz harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt a laibachi (Krajna) 
kórházban 1915. június 15-én. (Hadiözvegyek: 16.)

932. SZŰCS Ferenc katona. 28 éves, apja Lukács, anyja Meleg Rozália. R.k. 
vallású, napszámos, nős -  felesége Miskolczi Anna. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
5/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 95/1936 sz. alatt.

933. SZŰCS Pál katona. 31 éves, apja Antal (?), anyja ? Borbála. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Szaniszló Matild. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 113/1934 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. július 7-e. A horgosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 160/1934 sz. alatt.

934. TAKÁCS Ádám népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves. R.k. 
vallású. Elesett Drohobicz (Galícia) mellett 1915. május 18-án. Bejegyezve a m. kir. 6. 
honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 671. sz. alatt. (HL, Tábori lelkészet.)

935. TAKÁCS Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896- 
ban. R.k. vallású. Elesett Kirlibaba (Bukovina) mellett 1917. április 1-jén. Bejegyezve a 
m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1781. sz. alatt. (HL, Tábori 
lelkészet.)

936. TAKÁCS Mátyás katona. Született 1884. január 28-án Horgoson, apja Pál, 
anyja Mészáros Cecília. R.k. vallású, nős -  felesége Farkas Mária (házasságköt. 1909. 
febr. 22.). Elesett az orosz harctéren 1915. július 12-én. (Hadiözvegyek: 17.)

937. TANÁCS Illés közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1874. 
július 19-én Horgoson, apja Antal, anyja Dobó Viktória. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Berényi Etelka (házasságköt. 1897. szept. 11.). Elhunyt a nagyszebeni 
kórházban tüdővész következtében 1917. május 7-én. Bejegyezve a horgosi 
Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 63/1917 sz. alatt, eltemetve 
Horgoson. (Hadiözvegyek: 18.)



938. TANÁCS István népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született
1875. december 18-án Horgoson, apja Imre, anyja Benár Verona. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Varga Marcella (házasságköt. 1901. jan. 28.). Elesett 
Bongárd (román harctér) mellett 1916. szeptember 28-án (Hadiözvegyek: 18/új.)

939. TILLINKÓ Ferenc katona. 28 éves. R.k. vallású, nős -  felesége Balogh Etelka. 
Rokkant katona, elhunyt tüdővész következtében 1918. április 14-én, eltemetve Horgoson. 
Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 35/1918 sz. 
alatt.

940. TILLINKÓ István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1878. 
augusztus 14-én Horgoson, apja Mihály, anyja Miskolczi Rozália. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Bakos Erzsébet (házasságköt. 1901. nov. 27.). Hadba 
vonult 1914-ben. Orosz hadifogságba esett 1916. június 5. és 11-e között -  eltűnt. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 165/1955 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1919. november 12-e. (Hadiözvegyek: 19/új.)
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46. TANÁCS István (938.) hősi halált halt népfelkelő anyakönyvi lapja (TLZ F.99)

941.TÓ BI Ferenc katona. Született 1861-ben Keglevichházán, apja Ferenc, anyja 
Pfanner Zsuzsanna. R.k. vallású, földműves, felesége Schofschitzl Mária (házasságköt. 
1886. máj. 30. Pádé). Fiadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1915-ben. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn. 2558/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 95/1929 sz. alatt.

942. TO R N A I József Mátyás honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 
1889. december 4-én Florgoson, apja József, anyja Fluszka Rozália. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Farkas Csamangó Erzsébet (házasságköt. 1911. máj. 18.). 
Fiadba vonult 1915-ben, elhunyt orosz hadifogságban 1917. december 31-én. Holttá



nyilvánítva a zentai JB Gn. 5650/1924 sz. végzésével, a halál megállapított Ideje 1918. 
január 15-e. Bejegyezve a  horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 148/1917 sz. alatt. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
91/1925 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 19.)
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47. TORNAI József (942.) honvéd tábori levelezőlapja orosz hadifogságból (TLZ F.078)

943. TÓTH Antal közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1883. április
30-án Horgoson, apja András, anyja Nagy Julianna. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Parti Anna (házasságköt. 1909. febr. 17. Martonos). Hadba vonult 1914-ben, 
eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6034/1928 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1914. október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 186/1928 sz. alatt.

944. TÓTH GODÓ István honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született
1870. július 4-én Horgoson, apja Antal, anyja Molnár Rozália. R.k. vallású, napszámos, 
nős -  felesége Berta Rozália (házasságköt. 1895. jan. 28.). Hadba vonult 1916-ban. 
Elesett a román harctéren 1916. augusztusában. (Hadiözvegyek: 20/új.)

945. TÓTH János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1871. 
december 17-én Horgoson, apja András, anyja Nagy Julianna. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Fehér Mária. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1916-ban. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6033/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1916. szeptember 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 187/1928 
sz. alatt.



946. TÓTH József katona. 23 éves, apja István, anyja Sárkány Terézia. R.k. 
vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 442/1939 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1915. március 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1940 
sz. alatt.

947. TÓTH József népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
július 27-én Horgoson, apja István, anyja Fodor Rozália. R.k. vallású, nős -  felesége 
Nacsa Etelka (házasságköt. 1904. nov. 14.). Elesett haslövés következtében az orosz 
harctéren 1915. szeptember 26-án. (Hadiözvegyek: 21/új.)

948. ÚJHELYI János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja 
Miklós, anyja Csizmadia Rózsa. R.k. vallású, nős -  felesége Miklós Rózsa. Elhunyt
1917. március 15-én. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 26/1923 sz. 
alatt.

949. URBÁN  János tizedes a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 23 éves, apja 
Iván, anyja Mészáros Ilona. R.k. vallású, géplakatos. Elesett a Kulikow (Galícia) 
melletti ütközetben 1914. augusztus 30. és szeptember 1-je között (BM sz. 
1665/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 127/1915 sz. alatt.

950. VALKOVICS István katona. Született 1882-ben Horgoson, apja Tamás, anyja 
Vincze Julianna. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz harctéren 1916-ban 
súlyosan megsebesült -  eltűnt. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB R. 47/1961 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

951 .VAN G ER  József katona. Született 1890. február 20-án Horgoson, apja 
György, anyja Fülöp Julianna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Harangozó 
Verona (házasságköt. 1914. máj. 2.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5827/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1916. november 16-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 61/1925 sz. 
alatt.

952. VARGA András honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1870. 
szeptember 15-én Horgoson, apja András, anyja Berta Anna. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Csonka Rozália (házasságköt. 1909. febr. 1. Szeged). Hadba vonult 
1916-ban, eltűnt a harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8973/1928 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. november 1-je. A horgosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 58/1929 sz. alatt.

953. VARGA Ferenc katona. 20 éves, apja Miklós, anyja Zámborszki Anna. R.k. 
vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 385/1937 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1918. június 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1938 
sz. alatt.

954. VAR G A  István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1885. 
november 8-án Horgoson, apja István, anyja Halka Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, 
nős -  felesége Csík Krisztina (házasságköt. 1909. febr. 16.). Eltűnt az orosz harctéren 
1915-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 118/1922 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1915. július 6-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
100/1922 sz. alatt.



955. VARGA Lajos közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1885. 
augusztus 12-én Szegeden. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Vágó Ilona 
(házasságköt. 1912. jan. 24.). Elesett az olasz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva 
a szegedi JB Pk. 7715/1920 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december
31-e. (Hadiözvegyek: új/27.)

956. VARGA Simon póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 
Született 1879. október 26-án Horgoson, apja István, anyja Farkas Terézia. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Maris Rozália (házasságköt. 1907. máj. 11. 
Magyarkanizsa). Elesett Koropiec (Galícia) mellett 1916. július 19-én (BM sz. 
183615/1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 116/1917 sz. alatt. 
(Hadiözvegyek: új/28.)

957 .V IN CZE  Ignác közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1888. 
július 28-án Horgoson, apja János, anyja Illés Verona. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Németh Anna (házasságköt. 1911. máj. 5.). Elhunyt Horgoson influenza 
következtében 1918. nov. 13-án. (Hadiözvegyek: 29/új.)
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48. Nyilatkozat VARGA István (954.) közlegény halálesetéről (TLZ F.078)

958.W EISZ  Vilmos közlegény a cs. és klr. 46. gyalogezredben. 21 éves. Izr. 
vallású, kereskedő. Elesett a Pecka (orosz harctér)melletti csatatéren 1914. november 
20-án (BM sz. 98439/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
16/1916 sz. alatt.



AZ I. VILÁGHÁBORÚ MARTONOSI HŐSI 
HALOTTAINAK ADATTÁRA (A-ZS)

959. ÁBRAHÁM Ferenc tizedes a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1890- 
ben, apja Imre, anyja Furus Verona. R.k. vallású. Elhunyt Gabrovica -  Sezana ( ) 
mellett 1917. április 24-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 4290/1917 sz. 
ügyiratával.

960 .ANTÓ CZI Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1889-ben, anyja Antóczi Julianna. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Filák 
Julianna, 1 gyermek apja. Elesett az orosz harctéren 1915-ben. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 1768/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. január 1-je. 
A martonosi AFI bejegyezte a halottak anyakönyvébe 71/1932 sz. alatt. 
(Fladiözvegyek: 1.)

961. BABARCZI Jenő közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja 
Mihály, anyja Rekeczki Erzsébet. R.k. vallású, rostakészítő. Elesett a Sinczicze (orosz 
harctér) melletti csatatéren 1914. december 20-án (BM sz. 30106/1915). A martonosi 
AFI bejegyezte a halottak anyakönyvébe 97/1915 sz. alatt.

962. BABARCZI Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1876. szeptember 11-én Martonoson, apja Antal, anyja Zvara Katalin. R.k. vallású, 
földműves, nős -  felesége Kálmán Viktória, 3 gyermek apja. Fiadba vonult 1914-ben, 
eltűnt orosz hadifogságban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9566/1929 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 31-e. A martonosi AFI 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 9/1930 sz. alatt. (Fladiözvegyek: 2.)

963. BABIN Sándor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves. Elesett 
Sabacnál (Szerbia) 1914. október 1-jén (BM sz. 197444/1914). A martonosi AFI 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 7/1915 sz. alatt.

964. BAKALIC, Dimitrije népfelkelő. 43 éves. G.kel. vallású, földműves, nős -  
felesége Draginja Nedeljkov, 2 gyermek apja. Elhunyt Szabadkán vérmérgezés 
következtében 1918. október 7-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
3926/1918 sz. ügyiratával.

965. BAKALIC, MHan népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 46 éves, apja 
Jovan, anyja Amalija Jagetov. G.kel. vallású, szobafestő, nős -  felesége Jelena 
Jakovljevic. Elhunyt Birkendorfban (?) 1917. május 17-én (BM sz. 155763/1917). A 
martonosi AFI bejegyezte a halottak anyakönyvébe 79/1918 sz. alatt.

966. BAKALIC, Svetozar katona. 44 éves, apja Joca, anyja Tereza (?) Savin. G.kel. 
vallású, nős -  felesége Sofija Miskovic. Elhunyt a Triest (osztrák tengermellék) melletti 
kórházában 1918. szeptember 10-én. A martonosi AFI bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 13/1923 sz. alatt.

967. BALÁZS Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, apja 
András, anyja Farkas Viktória. R.k. vallású. Elesett a Sianki (Galícia) melletti csatatéren
1915. január 31-én (BM sz. 71479/1915). A martonosi AFI bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 166/1915 sz. alatt.



968. BARÁTH Ferenc katona. Született 1886. január 27-én Martonoson, apja 
István, anyja Nagy Luca. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2851/1925 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1919. március 30-a. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
64/1926 sz. alatt.

969. BARÁTH Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 21 éves. R.k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt az ungvári cs. és kir. tartalékkórházban 1915. 
április 19-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2943. 
sz. alatt. (HL, Tábori lelkészet.)

970. BARÁTH Pál népfelkelő a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 21 éves, apja 
Mihály, anyja Papp Viktória. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Selo (osztrák 
tengermellék) körüli csatatéren 1915. október 18-án (BM sz. 126559/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 68/1918 sz. alatt.

971. BÁTKI Bálint Mihály közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 
1882-ben. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Ördögh Mária, 3 gyermek apja. 
Elhunyt Podmelec (olasz harctér) mellett a 3/15. sz. tábori kórházban 1916. április 15- 
én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2033/1918 sz. ügyiratával. 
(Hadiözvegyek: 4.)

972. BÁTKI Vince közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1881. 
január 15-én Horgoson, apja Balázs, anyja Börcsök Anna. R.k. vallású, martonosi 
lakos, napszámos, nős -  felesége Tanács Teréz, 5 gyermek apja. Eltűnt az olasz 
harctéren 1915. június 19-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 389/1954 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

973. BELANOV, Radovan katona. Született 1881. március 6-án Martonoson, apja 
Milán, anyja Milica Manic. G.kel. vallású, földműves, nős. 1915-ben orosz
hadifogságba esett, utoljára 1924-ben jelentkezett Odesszából (Oroszország) -  eltűnt. 
Holttá nyilvánította a zentai JB R. 219/1950 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 
1934. december 31-e.

974. BIACS Péter katona. 31 éves, apja Antal, anyja Huzsvár Mária. R.k. vallású, 
nős -  felesége Szebenyi Marceila. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 4381/1942 sz.
végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 31-e. A martonosi AH
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 74/1942 sz. alatt.

975. BIACS Simon katona. 40 éves, apja István, anyja Szórád Terézia. R.k. 
vallású, nős -  felesége Dobó Rozália. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1985/1924 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 31-e. A martonosi AH
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 87/1924 sz. alatt.

976. BITÉ József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves, apja János, 
anyja Fodor Terézia. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Dani Marcella, 2 gyermek 
apja. Elesett Lemberg (Galícia) mellett 1915. április 9-én (BM sz. 75259/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 42/1918 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 5.)



977. CONGRADAC, Milorad honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1886-ban. G.kel. vallású, nős -  felsége Jula Pecin, 3 gyermek apja. Elhunyt 
Martonoson 1918-ban. (Hadiözvegyek: 9.)

978. CONGRADAC, Jakov katona. 47 éves. G.kel. vallású. Elhunyt a szabadkai cs. 
és kir. tartalékkórházban 1917. február 26-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
806/1917 sz. ügyiratával.

979. COSIC, Dusán népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, apja 
Nikola, anyja Lenka Rakin. G.kel. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti 
csatatéren 1915. június 3-án (BM sz. 123412/1915). A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 32/1916 sz. alatt.

980 .CZ IN KU S  Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 27 éves. R.k. 
vallású, földműves, nős. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban tüdővész 
következtében 1915. május 21-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2797. sz. alatt. (HL, Tábori lelkészet.)

981 .CZ IN KU S  István János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, 
apja István, anyja Szalma Erzsébet. R.k. vallású. Elhunyt Zágrábban 1915. július 24- 
én (BM sz. 55387/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
124/1917 sz. alatt.

982. CSÁSZÁR Imre katona. 42 éves, apja Ferenc, anyja Faragó Emerencia. R.k. 
vallású, nős -  felesége Kenyeres Erzsébet. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 5/1934 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1920. december 31-e. A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 53/1934 sz. alatt.
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49. Értesítés CSIKÓS Antal (983.) tüzér hősi haláláról (TLZ F.020)

983. CS IKÓ S  Antal közlegény a m. klr. 7. honvéd tábori tüzérezredben. 32 éves, 
apja Ferenc, anyja Biacs Márta. R.k. vallású, nős -  felesége Berényl Mária, 2 gyermek 
apja. Elesett a Vojsica (osztrák tengermellék) körüli csatatéren, lövéstől eredő 
sebesülés következtében 1917. július 7-én (BM sz. 136375/1917). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 104/1918 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 11.)

984. CS IKÓ S  Elek népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 32 éves, apja 
István, anyja Antóczi Ágnes. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a St. Martino 
(osztrák tengermellék) körüli csatatéren 1916. május 10-én (BM sz. 155763/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 77/1918 sz. alatt.



985. CSIKÓS Illés katona. 33 éves, apja István, anyja Antóczl Ágnes. R.k. vallású, 
nős -  felesége Novák Rozália. Holttá nyilvánítva a zental JB Gn. 350/1930 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. február 18-a. A martonosi AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 28/1930 sz. alatt.

986. CSÓBIK Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves. R.k. 
vallású, nős -  felesége Baráth Viktória. Elhunyt a komáromi katonai kórházban 1918. 
november 6-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 476/1919 sz. ügyiratával. 
(Hadiözvegyek: 8.)

987. CSÓKA Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Pál, 
anyja Pásztor Etelka. R.k. vallású, kőműves, nőtlen. Elesett Debica (Galícia) mellett
1915. október 30-án (BM sz. 115836/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 114/1918 sz. alatt.

988. CSONKA István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja 
Vencel, anyja Szabó Ágnes. R.k. vallású, nős -  felesége Parti Rozália. Elesett az orosz 
harctéren 1914-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. (?) 366/1933 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1915. január 1-je. A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 27/1933 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 7.)

989. DALMÁT (DEUTSCH) Jenő katona. Izr. vallású, tisztviselő. Hadba vonult
1914-ben, az orosz harctéren megsebesült és hadifogságba esett. Elhunyt a 
habarovszki ( Oroszország)hadifogolytáborban. (Hadviselt zsidók.)

990. DÁVID Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
január 27-én Martonoson, apja Imre, anyja Hugyi Terézia. R.k. vallású, földműves, 
nős -  felesége Magyar Terézia (házasságköt. 1910. febr. 5. Magyarkanizsa), 3 
gyermek apja. Elhunyt harctéren szerzett betegség -  tüdővész következtében 
Martonoson 1917. január 15-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 233/1917 sz. 
ügyiratával. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 5/1917 sz. alatt.

991. DEMUS Antal közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja 
Szilveszter, anyja Koncz Éva. R.k. vallású, nős -  felesége Baráth Éva, 1 gyermek apja. 
Elesett az olasz harctéren 1915-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 268/1935 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1915. június 5-e. A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 43/1931 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 15.)

992. DOBÓ Ferenc katona. 35 éves. R.k. vallású. Elhunyt Kijevben (Ukrajna) orosz 
hadifogságban 1916. március 8-án. A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 29/1932 sz. alatt.

993. DOBÓ Ferenc katona. 41 éves, apja Ferenc, anyja Jójárt Erzsébet. R.k. 
vallású, nős -  felesége Németh Rozália. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 6958/1942 
sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 31-e. A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 13/1944 sz. alatt.

994. DOBÓ Gergely tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja Ferenc, 
anyja Szórád Viktória. R.k. vallású, földműves. Elesett a Lók (osztrák tengermellék) 
körüli csatatéren 1917. szeptember 20-án (BM sz. 36123/1918). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1918 sz. alatt.



995. DOBÓ Menyhért cimz. őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, 
apja János, anyja Ágoston Erzsébet. R.k. vallású. Elesett a Siljak (szerb harctér) 
melletti csatatéren 1914. november 27-én (BM sz. 75052/1915). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 167/1915 sz. alatt.

996. DOBRICKI, Milán póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
32 éves, apja Ljubomir, anyja Verka Mijatov. G.kel. vallású, felesége Marija Lung. 
Elesett a Jablonki (Galícia) melletti csatatéren 1915. február 28-án (BM sz. 
139310/1916). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1917 sz. alatt.

997. DOMONKOS Antal szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, 
apja Ferenc, anyja Huszár Anna. R.k. vallású. Elesett a Monté St. Gábriel (osztrák 
tengermellék) melletti csatatéren 1916. augusztus 12-én (BM sz. 115836/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 111/1918 sz. alatt.

998. DÖMÖTÖR Alajos közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 22 
éves, apja Mihály, anyja Krekuska Anna. R.k. vallású földműves, nőtlen. Elesett a Selo 
(osztrák tengermellék) körüli csatatéren 1915. november 30-án (BM sz. 
111858/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 51/1918 sz. alatt.

999. DUKAI Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves, apja 
Lukács, anyja Biacs Borbála. R.k. vallású. Elesett a Jasiowec (orosz harctér) melletti 
csatatéren 1915. január 31-én (BM sz. 55327/1915). A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 145/1915 sz. alatt.

1000. DURAKOV, Iván póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, 
apja ¿¡van, anyja Marija Janetic. G.kel. vallású, napszámos, nős -  felesége Katica 
Petric. Elhunyt Strettiben (olasz harctér) 1916. február 22-én (BM sz. 118516/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 134/1917 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 
14.)

1001. DURAKOV, Jovan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves, 
apja Zivan, anyja Marija Janetic. G.kel. vallású, cipész, nőtlen. Elhunyt haslövés 
következtében a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 1917. január 11-én. 
(Halálesetfelvétel 10/1917.)

1002. ELEK JUHÁSZ János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1891-ben. R.k. vallású, nős -  felesége Simon Etelka, 1 gyermek apja. Eltűnt az orosz 
harctéren 1915-ben. (Hadiözvegyek: 16.)

1003. EREMIG, Eugen -  Gena póttartalékos honvéd a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredben. 24 éves, apja Milos, anyja Emilija Jovic. G.kel. vallású. Elesett a 
Drohobicz (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 19. és 21. között (BM sz. 
96785/1915). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 6/1916 sz. alatt.

1004. FAGGYAS János szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 
éves, apja Antal, anyja Laskovicz Julianna. R.k. vallású. Elesett a Kirlibaba (Bukovina) 
melletti csatatéren 1916. július 25-én (BM sz. 163354/1916). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 49/1917 sz. alatt.
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50. Halálesetfelvétel Jovan DURAKOV (1001.) honvéd halálesetéről
(TLZ F.03)

1005. FARAG Ó  Antal katona. 21 éves, apja János, anyja Fehér Terézia. R.k. 
vallásé. Elhunyt román hadifogságban -  Sipote fogolytábor -  1917. március 25-én. A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 20/1923 sz. alatt.

1006. FARAG Ó  Béla póttartalékos honvéd a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1873-ban, apja Péter, anyja Dancsó Veronika. R.k. vallásé, földműves, nős -  
felesége Balázs Piri Cecília (házasságköt. 1893. nov. 27. Pallcs). Elhunyt Karlsbergben 
(Bukovina) tífusz következtében, a cs. és klr. 1213. sz. tábori kórházban 1917.



november 23-án (BM sz. 119190/1918). A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 53/1942 sz. alatt.

1007. FARAGÓ Péter közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
január 17-én Martonoson, apja János, anyja Pehár Terézia. R.k. vallású, nős -  
felesége Olovics Rozália (házasságköt. 1911. máj. 28.), 1 gyermek apja. Hadba vonult
1915-ben, súlyosan megsebesült 1915. áprilisában a Kárpátokban vívott harcokban -  
eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 75/1938 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1915. december 31-e. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
84/1938 sz. alatt.

1008. FARKAS Antal póttartalékos a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 28 éves, apja 
József, anyja Gyurgyán Ágnes. R.k. vallású. Elhunyt a podmeleci {olasz harciéi) 3/15. 
sz. tábori kórházban 1916. augusztus 9-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 
2609/1918 sz. ügyiratával.

1009. FARKAS Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja 
Bálint, anyja Petrik Cecília. R.k. vallású. Elhunyt Milosewban (Galícia) 1915. június 25-én 
(BM sz. 55387/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 123/1917 
sz. alatt.

1010. FEKETE István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, 
apja Sándor, anyja Dancsó Mária. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt a kaposvári 
cs. és kir. tartalékkórházban 1917. október 13-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB 
Pk. 2719/1918 sz. ügyiratával.

1011. FEKETE István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves, 
apja János, anyja Biacs Erzsébet. R.k. vallású, nős -  felesége Csányi Ilona, 2 gyermek 
apja. Elesett a Lepenac (Montenegró) melletti csatatéren 1916. január 7-én (BM sz. 
146576/1916). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 70/1917 sz. alatt.

1012. FERENCZI István őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves, 
apja Dömötör, anyja Horváth Erzsébet. R.k. vallású. Elesett a Mihalovice (Galícia) 
melletti csatatéren 1915. május 20-án (BM sz. 123412/1915). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 31/1916 sz. alatt.

1013. FILÁK Mátyás közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja 
János, anyja Koncz Etelka. R.k. vallású, nős -  felesége Kalmár Jusztina, 1 gyermek 
apja. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 68/1936 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1917. július 2-a. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 74/1936 
sz. alatt. (Hadiözvegyek: 17.)

1014. FILÁK Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja 
István, anyja Koza Krisztina. R.k. vallású, földműves. Elesett a Kirlibaba (Bukovina) 
melletti csatatéren 1916. július 16-án (BM sz. 9274/1917). A martonosi AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 89/1917 sz. alatt.

1015. GRUBANOV, Marko honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. május 8-án Martonoson, apja Milos, anyja Sultana Vukov. G.kel. vallású, nős -  
felesége Ana Pecin (házasságköt. 1909. márc. 3.). Hadba vonult 1914-ben. Elhunyt 
tífusz következtében Ungváron 1915. február 5-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd



gyalogezred halotti anyakönyvébe 2969. sz. alatt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
425/1954 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e.

1016. GRUBANOV, Tihomir közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1896. januar 9-én Martonoson, apja Andrija, anyja Anka Eremic. G.kel. vallású, 
kereskedő, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben, elesett az orosz harctéren 1915-ben. 
(Hadigondozás: 65. sz. dosszié.)

1017. GUTI János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890-ben. 
R.k. vallású, nős -  felesége Antóczi Verona, 1 gyermek apja. Elesett az orosz 
harctéren 1915-ben. (Hadiözvegyek: 20.)

1018. HABI Menyhért közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
december 28-án Martonoson, apja Lukács, anyja Rudics Katalin. R.k. vallású, 
kéményseprő, nőtlen. Hadba vonult 1914-ben. Elesett Sabac (Szerbia) mellett 1914- 
ben. (Hadigondozás: 71. sz. dosszié.)

1019. HERÉDI Mihály tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja 
István, anyja Szalma Mária. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Krekuska 
Erzsébet. Elhunyt Kassán 1915. május 16-án. A kassai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 508/1917 sz. alatt. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 1936/1917 
sz. ügyiratával.

1020. HOLLÓ Antal póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 
éves, apja Mihály, anyja Domonkos Ilona. R.k. vallású, nőtlen. Elesett a Konstanjevice 
(osztrák tengermellék) melletti csatatéren 1916. november 4-én (BM sz. 
115836/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 115/1918 sz. 
alatt.

1021. HOLLÓ István katona. 31 éves, apja Mihály, anyja Domonkos Ilona. R.k. 
vallású, nős -  felesége Sánta Katalin. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz ítéletével 
1924-ben, a halál megállapított ideje 1914. október 31-e. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Pk. 3896/1942 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 31-e. 
Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 
167/1914 sz. alatt. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 86/1942 sz. 
alatt.

1022. HOLLÓ Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
szeptember 13-án Martonoson, apja Mihály, anyja Domonkos Ilona. R.k. vallású, 
napszámos, nős -  felesége Mészáros Etelka, 1 gyermek apja. Eltűnt az orosz 
harctéren 1915. augusztus 11-én. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 129/1964 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. november 12-e. (Hadiözvegyek: 14. 
dosszié.)

1023. HORVÁTH Antal katona. Született 1886. június 7-én Martonoson, apja 
József, anyja Szabó Ilona. R.k. vallású, nős -  felesége Kökény Mária. Hadba vonult 
1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5336/1929 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1914. december 10-e. A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 25/1930 sz. alatt.



1024. HORVÁTH Gergely közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1886-ban. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Tanács Rozália, 1 gyermek apja. 
Eltűnt az orosz harctéren 1916. június 4-én.(Hadiözvegyek: 16. dosszié.)

1025. HORVÁTH István katona. Született 1893. augusztus 15-én Martonoson, 
apja József, anyja Szabó Ilona. R.k. vallású. Hadba vonult 1914-ben. Holttá nyilvánítva 
a zentai JB Gn. 5335/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. január 8-a. 
A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 24/1930 sz. alatt.

1026. HORVÁTH János közlegény a cs .és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1885-ben. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Sőregh Marcella, 2 gyermek apja. 
Eltűnt az orosz harctéren 1916. június 11-én. (Hadiözvegyek: 17. dosszié.)
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51. HORVÁTH János (1026.) eltűnt közlegény özvegyének tagsági könyvecskéje a 
Hadirokkantak és az Elesettek Hozzátartozóinak Egyesületében (TLZ F.073)

1027. HORVÁTH Pál őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
januar 28-án Martonoson, apja András, anyja Kiss Verona. R.k. vallású, földműves, 
nőtlen. Bevonult 1912-ben. A háború kitörésekor a harctérre került, elesett Valjevó 
(Szerbia) mellett haslövés következtében 1914. novemberében. (Hadigondozás: 69. 
sz. dosszié.)



1028. H U G YI Antal katona. 29 éves, apja Sándor, anyja Jurgacs Borbála. R.k. vallású. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 120/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1914. 
december 5-e. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 106/1936 sz. alatt.

1029. HUZSVÁR János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 32 éves, apja 
Lukács, anyja Csonka Erzsébet. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Perpauer 
Viktória, 5 gyermek apja. Eltűnt az olasz harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
272/1935 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. május 13-a. A martonosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1936 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 15. 
dosszié.)

1030. IVANICS György közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. 25 éves, apja 
György, anyja Sőregh Anna. R.k. vallású, kőműves, nőtlen. Elesett a Kirlibaba 
(Bukovina) melletti csatatéren 1916. szeptember 18-án (BM sz. 189062/1916). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 82/1917 sz. alatt.

1031. IVICSICS Ádám honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja 
József, anyja Csincsák Rozália. R.k. vallású, papucsos. Elesett a Vucjak magaslatért 
(szerb harctér) vívott ütközetben 1914. szeptember 16. és 17. között (BM sz. 
17350/1915). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1915 sz. alatt.

1032. JÓJÁRT György katona. 33 éves, apja Antal, anyja Bonarik Ágnes. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Kovács Piroska. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
449/1931 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. február 15-e. A martonosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 51/1931 sz. alatt.

1033. JUHÁSZ Lukács honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben. R.k. vallású. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 1917. január 
28-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2863. sz. 
alatt. (HL, Tábori lelkészet.)

1034. KÁDÁR Mátyás katona. Született 1883. február 22-én Martonoson, apja 
József, anyja Ivanics Terézia. R.k. vallású, nős -  felesége Püspök Matild (házasságköt. 
1907. nov. 20). Eltűnt a harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
7940/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. augusztus 1-je. A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 5/1928 sz. alatt.

1035. KENYERES Lajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, 
apja Jakab, anyja Mészáros Julianna. R.k. vallású. Elesett a Csernovicz (Bukovina) 
melletti csatatéren, lövéstől eredő sebesülés következtében 1916. január 18-án (BM 
sz. 56905/1916). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 108/1916 sz. 
alatt.

1036. KISS István közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
december 24-én Martonoson, apja Antal, anyja Csonka Ilona. vallású, nős -  
felesége Mészáros Rozália (házasságköt. 1915. szept. 27.). Bevonult 1912-ben, a 
világháború a seregben érte. 1915 őszén megsebesült. Felgyógyulása után ismét a 
harctérre került -  eltűnt. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB R. 21/1962 sz. végzésével, a 
halál megállapított ideje 1919. november 12-e.



1037. KISS János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 19 éves, apja János, 
anyja Kollár Emília. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Jezierzanka (Galícia) 
körüli csatatéren 1917. január 28-án (BM sz. 126559/1917). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 69/1918 sz. alatt.

1038. KOLOMPÁR Lajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1874. február 18-án Kerekegyházán (?), apja János, anyja Ifkó Anna. R.k. vallású, nős 
-  felesége Rostás Mária (házasságköt. 1913. okt. 5.), 1 gyermek apja. Elhunyt 
Triesztben (osztrák tengermellék) 1916. július 12-én (BM sz. 54460/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 57/1917 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 
18. dosszié. Halálesetfelvétel 57/1917.)

1039. KOMJÁTI András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége Czinkus Erzsébet (házasságköt. 
1905. nov. 12.), 1 gyermek apja. Elesett a szerb harctéren 1914. november 15-én. 
(Hadiözvegyek: 21. dosszié.)

1040. KOMJÁTI Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja 
János, anyja Jaksa Anna. R.k. vallású, nős -  felesége Juhász Szabina, 4 gyermek apja. 
Elesett a Pnikut (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 24-én (BM sz. 55387/1917). 
A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 120/1917 sz. alatt.

1041. KOVÁCS András katona. Született 1896. november 16-án Martonoson, apja 
János, anyja Udvardi Krisztina. R.k. vallású, földműves. Hadba vonult 1915-ben, eltűnt 
Görz mellett 1915. júliusában. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3196/1924 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. január 22-e. A martonosi AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 133/1924 sz. alatt.

1042. KOVÁCS András közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1877- 
ben Borsán. R.k. vallású, kovács, nős -  felesége Ceró Katalin. Hadba vonult 1914-ben, 
Sabac (Szerbia) mellett súlyosan megsebesült. Elhunyt 1914. decemberében. 
(Hadigondozás: 89. sz. dosszié.)

1043. KOVÁCS István János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, 
apja János, anyja Veronika. R.k. vallású, földműves. Elhunyt Rumán 1915. május 1-jén 
(BM sz. 55387/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 125/1917 sz. 
alatt.

1044. KOVÁCS Mihály népfelkelő a cs. és kir. 34. gyalogezredben. 21 éves, apja 
Miklós, anyja Fülöp Etelka. R.k. vallású, földműves. Elhunyt az ambachi (Tirol) tábori 
kórházban 1917. április 11-én (BM sz. 85636/1917). A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 57/1918 sz. alatt.

1045. KOZA Péter tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja Péter, 
anyja Fodor Etelka. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Brody (Galícia) mellett 
lövéstől eredő sebesülés következtében 1915. október 10-én (BM sz. 75259/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1918 sz. alatt.

1046. KREKUSKA János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 éves, apja 
Pál, anyja Csabai Anna. R.k. vallású. Elesett a Seredynce (Galícia) melletti csatatéren



1916. június 4-én (BM sz. 115836/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 112/1918 sz. alatt.

1047. KREKUSKA Mihály póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
25 éves, apja Mátyás, anyja Horti Viktória. R.k. vallású, pincér. Elhunyt a Piotzkov 
(orosz harctér) melletti cs. és kir. 4/4. sz. mozgó tartalékkórházban 1915. február 10- 
én (BM sz. 75052/1915). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
169/1915 sz. alatt.

1048. KRSTEKANIC, Pavle honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves, 
apja Milovan, anyja Milena Bajic. G.kel. vallású. Elesett a Sianki (Galícia) melletti 
csatatéren vívott csatában 1915. május 6. és 14. között (BM sz. 96785/1915). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 3/1916 sz. alatt.

1049. KRSTEKANIC, Pavle póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. 
gyalogezredben. 24 éves, apja Petar, anyja Anka. G.kel. vallású, kőműves. Elesett 
Neusse (orosz harctér) mellett 1915. február 27-én (BM sz. 115836/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1918 sz. alatt.

1050. KÜRTI István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1881. 
szeptember 6-án Szegeden, apja József. R.k. vallású, napszámos, nős - felesége 
Szabó Rozália (házasságköt. 1905. okt. 29. Martonos), 3 gyermek apja. Elesett az 
olasz harctéren 1915. október 20-án. (Hadiözvegyek: 20. dosszié.)

1051. LAD ÁN YI János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1899-ben. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt hashártyagyulladás következtében 
a perginei (Tirol) 2. sz. járvány kórházban 1918. szeptember 15-én. Bejegyezve a m. 
kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 1946. sz. alatt. (HL, Tábori 
lelkészet.)

1052. LASKOVICS József katona. Született 1883. március 15-én Martonoson, apja 
Albert, anyja László Erzsébet. R.k. valiású, napszámos, nős -  felesége Katona Ilona 
(házasságköt. 1907. febr. 6.), 3 gyermek apja. Hadba vonult 1914-ben, elesett 1915. 
július 19-én. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 139/70 sz. végzésével. (Hadiözvegyek: 22. 
dosszié.)



K. u. It. Hu33fí;nro(jirnent Nr. 8
HrsaUeakíidton.___

/¿ fit ^

.15 A ti A L K S 8 T 8 K J K L E  ?í ?  •! •,

Ji3*5S.S**i Jáii aj*» ixTfíx Ji Vi'

/. n * K W « W * k i r .  faadügrtiinUtoriu* '1 /lI .« m iU v iv .l  
1915 4» ip r tn , hí X  .  fa koll m  Sl4w  „ „ 4 , ^  llU|(j(ill ha(ü,Bl5_

j i i'U -jp : zél j ¿ra .

Ar e lh a l t  nevű:

Hangja :
C v av n l U ' n l *  : cí.* h  k ir , o# í[ u a a ú r e z r  e d .

Cs a 1 &1 i A lapo í a : # ;T7tTÍT77. ^

S z i U e l í s i  4 , , ,  s S o r o l S a i  é v e  j

Születési holyos.

^ M ^ jir^ z é lj írn  . , , ,

Illetőségi helye:

f t d r i ^ i . U ,  b eérk ezeti h ivzU lor. é r le s i  lés s z e r in t  1 Í J  P

r^r.ít/P^ ,«-r% , ¿z-  ̂  ̂̂  ^

n -rrT ..f.'.fj-'
5 s a b a t k a , ] 9 j # - * ^ 7  t» , 1 3

x S ií^ y A parancsnok •

0

‘  5 r ‘  1 f ‘ j  <• a - : ;  b i a o - ; c n a k

52. A cs. és kir. 8. huszárezred jelentése LASKOVICS Mihály (1053.) 
közlegény halálesetéről (TLZ F.020)

1053. LASKO VIC S  Mihály közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született
1892-ben. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. 
tartalékkórházban gennyes mellhártyagyulladás következtében 1917. július 17-én. A 
halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3111/1917 sz. ügyiratával.



1054. LÁSZLÓ József katona. 30 éves, apja Antal, anyja Krizsán Viktória. R.k. 
vallású, napszámos, felesége Gárdián Rozália. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
1970/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. október 16-a. A martonosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 71/1933 sz. alatt.

1055. LISIC, Ljubomir népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 32 éves, apja 
Ilija, anyja Katarina Bakalic. G.kel. vallású. Elhunyt 1915. augusztus 30-án (BM sz. 
68363/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 36/1918 sz. alatt.

1056. LUNG, Nikola cimz. őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves. 
G.kel. vallású, nőtlen. Elesett Sabacnál (Szerbia) 1914. november 8-án (BM sz. 
197444/1914). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 8/1915 sz. alatt.

1057. LUNG, Marko közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja 
Vasilije, anyja Marija Savin. G.kel. vallású, mészáros, nőtlen. Elesett a Zarudice 
(Galícia) melletti csatatéren 1917. július 2-án (BM sz. 84099/1918). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 117/1918 sz. alatt.

1058. MÉLYKÚTI Gergely katona. 22 éves, apja János, anyja Körmöczi Julianna. 
R.k. vallású, nőtlen. Elesett a Montelo (olasz harctér) melletti csatatéren 1918. június 
15-én. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 2803/1918 sz. ügyiratával.

1059. MÉSZÁROS Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben. R.k. vallású, martonosi lakos. Elesett sebesülés következtében Rarancze 
(Bukovina) mellett 1916. január 6-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 576. sz. alatt. (HL, Tábori lelkészet.)

1060. MILÁNKOVICS Péter Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1883. július 24-én Csantavéren, apja István, anyja Szokola Teréz. R.k. 
vallású, martonosi lakos, napszámos, nős -  felesége Csikós Erzsébet (házasságköt. 
1907. febr. 3. Csantavér). Elesett a Lovcen (Montenegró) mellett vívott ütközetben
1916. januar 7-én. (Hadigondozás: 105. dosszié.)

1061. MISIC, Ljubomir közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. 
március 7-én Martonoson. G.kel. vallású, földműves, nős -  felesége Marija Eremic, 1 
gyermek apja. Elesett az orosz harctéren 1915. szeptember 21-én. (Hadiözvegyek: 23. 
dosszié.)

1062. MITYÓK (?) Pál katona. 29 éves, apja Pál, anyja Klimó Mária. R.k. vallású, 
földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1156/1932 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1918. február 1-je. A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 26/1932 sz. alatt.

1063. MOLNÁR János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 32 éves, apja 
József, anyja Faragó Julianna. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Szűcs Emília, 1 
gyermek apja. Elesett a Porolow (Galícia) körüli csatatéren 1915. augusztus 29-én (BM 
sz. 111858/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 50/1918 sz. 
alatt.

1064. NAGY János őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Lajos, 
anyja Körmöczi Erzsébet. R.k. vallású, lakatos, nőtlen. Elesett a Milno (Galícia) melletti



csatatéren 1915. november 10-én (BM sz. 75259/1917). A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 44/1918 sz. alatt.

1065. NÉMETH Imre honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 1870- 
ben Csongrádon. R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Puskás Rozália. Hadba vonult 
1914-ben, a szerb harctéren megsebesült. Elhunyt a Bosanski Brod-i (Bosznia) 
kórházban 1914-ben. (Hadigondozás: 116. sz. dosszié.)

1066. NIKOLICIN, Stevan népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 38 éves, 
apja Vasilije, anyja Ana Ramadanski. G.kel. vallású. Elesett a Seredynce (Galícia) 
melletti csatatéren 1916. június 9-én (BM sz. 68363/1917). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1918 sz. alatt.

1067. PAKASKI, Josip népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja 
Mihajlo, anyja Emilija Ugljesanin. G.kel. vallású, kereskedő. Elesett a Polonicze 
(Galícia) melletti csatatéren 1915. június 30-án (BM sz. 68363/1917). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1918 sz. alatt.

1068. PAPDI Antal honvéd. 22 éves, apja Antal, anyja Bodor Julianna. R.k. 
vallású, földműves, martonosi lakos, nőtlen. Elhunyt a 7/1. sz. tábori kórházban 1915. 
május 28-án. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 858/1917 sz. ügyiratával.

1069. PAPP István póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 34 
éves, apja István, anyja Bugyi Anna. R.k. vallású, földműves, felesége Káplár ? 
(házasságköt. 1913. ápril. 20. Martonos). Elesett Zalosce Nowe (Galícia) mellett 
lövéstől eredő sebesülés következtében 1915. október 15-én (BM sz. 75259/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 43/1918 sz. alatt.

1070. PAPP Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
január 12-én Magyarkanizsán, apja István, anyja Bugyi Anna. R.k. vallású, martonosi 
lakos, ács, nős -  felesége Pósa Verona (házasságköt. 1913. máj. 4.). Elesett Sabac 
(Szerbia) mellett 1914. augusztusában. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 39/1977 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1919. december 1-je. (Hadigondozás: 337. 
dosszié.)

1071. PERTIC, Radovan katona. Született 1898. október 10-én Martonoson, apja 
Milán, anyja Marija Pilic. Orosz hadifogságba esett, elhunyt 1917-ben. Holttá nyilvánítva 
a zentai JB R. 297/1958 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. január 1-je.

1072. PETRIC, Miksa népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 31 éves. 
G.kel. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban
1915. április 6-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2795. sz. alatt. (HL, Tábori lelkészet.)

1073. PETRIC, Slavko katona. Született 1880. május 20-án Martonoson, apja 
Jovan, anyja Ágota Pivareva. G.kel. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, orosz 
hadifogságba esett. Mint önkéntes belépett a szerb hadseregbe, eltűnt a szaloniki 
fronton 1918. szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 124/1922 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 4-e. A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1923 sz. alatt.



1074. PETRICS István katona. 25 éves, apja Márton, anyja Vágó Erzsébet. R.k. 
vallásé, cipész. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 227/1940 sz. végzésével a halál 
megállapított ideje 1915. április 1-je. A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 92/1941 sz. alatt.

1075. PÜSPÖK István katona. 34 éves, apja István, anyja Mányi Borbála. R.k. 
vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 14/1941 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1914. december 31-e. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 94/1941 sz. 
alatt.

1076. PÜSPÖK Mihály katona. 32 éves, apja Ferenc, anyja Kothenc Julianna. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Kovács Margit. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
1591/1931 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. szeptember 1-je. A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 25/1932 sz. alatt.

1077. RADICS Béla katona. 39 éves, apja János, anyja Borbála. R.k. vallású. 
Elesett az orosz harctéren. Holttá nyilvánítva az újvidéki bíróság (?) 60/1939 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. december 31-e. A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 12/1942 sz. alatt.
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53. Értesítés Milán RAJIC (1078.) hősi halált halt honvéd 
hagyatékáról (TLZ F.073)

1078. RAJIC , Milán szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 28 éves, 
apja Nenad, anyja Jula Vasic. G.kel. vallásé, földműves, nős -  felesége Rozenfeld 
Paula, 2 gyemek apja. Elesett Lokovec (olasz harctér) mellett 1917. szeptember 20-án 
(119190/1918). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1942 sz. 
alatt.



1079. REKECZKI Tamás póttartalékos közlegény a cs. és klr. 86. gyalogezredben. 
Született 1886-ban, apja Tamás, anyja Szöllősi Terézia. R.k. vallású, nős -  felesége Sóti 
Piroska. Elesett a Grodek (Galícia) melletti csatatéren 1914. szeptember 10-én (BM sz. 
30106/1915). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 98/1915 sz. alatt.

1080. RÓZSA Ferenc Bálint népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 22 
éves, apja Ferenc, anyja Posta Rozália. R.k. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia) 
melletti csatatéren 1915. május 19. és 21. között (BM sz. 96785/1915). Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 226/1940 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. 
április. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 5/1916 és 89/1941 sz. 
alatt.

1081. RÖVID Imre katona. 20 éves, apja György, anyja Demus Éva. R.k. vallású, 
földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 17/1933 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1917. augusztus 11-e. A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 68/1933 sz. alatt.

1082. SÁNDOR Antal közlegény a cs. és kir. 15. vonatosztálynál. 22 éves. R.k. 
vallású. Elhunyt a hadjáratban szerzett betegség -  tüdővész következtében a tuzlai 
(Bosznia) tartalékkórházban 1915. március 6-án (BM sz. 71479/1915). A martonosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1915 sz. alatt.

1083. SÁRKÁNY Dezső honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született
1895. április 16-án Martonoson, apja Pál, anyja Majoros Mária. R.k. vallású, 
földműves. Hadba vonult 1915-ben. Elesett a Rarancze (Bukovina) melletti csatatéren
1916. március 30-án (BM sz. 107060/1916). Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
4995/1925 és R. 1731/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1916. január 1- 
je. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 29/1917, 117/1926 és 
14/1938 sz. alatt.

1084. SÁRKÁNY Lukács honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben. R.k. vallású. Elesett Coll Caprile (olasz harctér) magaslatnál 1918. 
szeptember 16-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2583. sz. alatt. (HL, Tábori lelkészet.)

1085. SEBŐK Ferenc honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 
1882-ben, apja Mátyás, anyja Losoncz Éva. R.k. vallású, földműves. Elesett az orosz 
harctéren 1915. február 17-én (BM sz. 143459/1917). Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
44/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. szeptember 1-je. A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 135/1917 sz. alatt. A kanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 125/1934 sz. alatt.

1086. SEBŐK Leó népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
május 24-én, apja Mátyás, anyja Losoncz Anna. R.k. vallású, földműves, nős -  
felesége Körmöczi Ilona (házasságköt. 1912. febr. 13.), 1 gyermek apja. Elesett 
Slawna (Galícia) mellett 1917. március 25-én (BM sz. 126559/1917). Holttá nyilvánítva 
a zentai JB R. 45/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 31- 
e. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 70/1918 sz. alatt. A kanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1934 sz. alatt. (Hősi halottak: S.37.)



1087. SIMON Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, anyja 
Simon Rozália. R.k. vallásé, nős -  felesége Szeredi Franciska. Elhunyt Chyrowban 
(Galícia) 1915. június 3-án (BM sz. 55387/1917). A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 122/1917 sz. alatt.

1088. SIMON Vilmos őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja 
János, anyja Almási Katalin. R.k. vallásé, borbély. Öngyilkosságot követett el 
Erdeviken 1915. január 7-én (BM sz. 141501/1915), eltemetve ugyanott. A martonosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 9/1916 sz. alatt.

1089. SOSTYÁK András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 éves, apja 
Károly, anyja Szaulisz Éva. R.k. vallásé, földműves. Elesett Telepóc ( harctér) 
mellett 1915. május 8-án (BM sz. 5387/1917). A papházi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 155/1917 sz. alatt. (Halálesetfelvétel 134/1917.)

1090. SÖRÖS Ferenc katona. Született 1883. október 8-án, apja Pál, anyja Gruik 
Jusztina. R.k. vallásé, napszámos, nős -  felesége Sőregh Krisztina (házasságköt. 1907. 
szept. 11.). Elhunyt Kragujevácon (Szerbia) 1915. október 16-án. (Hadiözvegyek 
[Horgos]: új/25.)

1091. SZABÓ István katona. 36 éves, apja István, anyja Berényi Erzsébet. R.k. 
vallásé, nős -  felesége Dobák Verona. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4915/1930



sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1918. január 1-je. A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 80/1930 sz. alatt.

1092. SZABÓ Menyhért közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1871. december 31-én, apja Gergely. R.k. vallásé, földműves, nős -  felesége Kiss 
Rozália. Hadba vonult 1916-ban, elhunyt Kiskunhalason hastífusz következtében 1917. 
szeptember 14-én (Hadigondozás: 142. dosszié.)

1093. SZALMA Vince közlegény a cs. és klr. 46. gyalogezredben. Született 1884- 
ben Szegeden (?). R.k. vallásé, napszámos, nős -  felesége Kiss Marcella, 2 gyermek 
apja. Elhunyt a samborl (Galícia) kórházban 1914. szeptember 12-én. (Hadiözvegyek: 
29. dosszié.)

1094. SZÁNTÓ Ferenc honvéd a m. klr. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
január 14-én Martonoson, apja Gábor, anyja Koncz Eszter. R.k. vallásé, földműves, nős 
-  felesége Szekeres Luca. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az orosz harctéren 1915-ben. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1458/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje
1915. szeptember 1-je. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 39/1927 
sz. alatt.

1095. SZEBELLÉDI Gergely János közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1885-ben. R.k. vallásé, ács, nős -  felesége Forró (?) Ilona, 3 gyermek apja. 
Elesett az olasz harctéren 1915. jélius 16-án. (Hadiözvegyek: 30. dosszié.)

1096. SZEBELLÉDI István népfelkelő a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 20 
éves, apja Pál, anyja Kovács Rozália. R.k. vallásé, kosárfonó, nőtlen. Elesett a Selo 
(osztrák tengermellék) körüli csatatéren 1915. október 22-én (BM sz. 111858/1917). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 52/1918 sz. alatt.

1097. SZEBENYI Ferenc őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született
1887-ben Martonoson. R.k. vallásé, napszámos, feketetói lakos, nős -  felesége Révész 
Piroska, 3 gyermek apja. Elhunyt 1917. augusztus 30-án. A halálesetet regisztrálta a 
zentai JB Pk. 1236/1918 sz. ügyiratával.

1098. SZEBENYI József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja 
Lukács, anyja Nagy Emília. R.k. vallásé, földműves. Elesett a Jablonki (Galícia) melletti 
csatatéren 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 40/1917 sz. alatt.

1099. SZEBENYI Orbán katona. Született 1883. május 20-án Martonoson, apja 
Sándor, anyja Dukai Anna. R.k. vallásé, nős -  felesége Kiss Kovács Ágnes. Hadba 
vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 342/1955 sz. 
végzésével, a halál megállapított Ideje 1919. november 12-e.

1100. SZÉLL István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1888. december 22-én Martonoson, apja János, anyja Szabados Julianna. R.k. vallásé, 
földműves, nős -  felesége Csonka Rozália (házasságköt. 1909. febr. 22). Elesett a 
Delawa (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 25-én (BM sz. 135706/1915). A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 30/1916 sz. alatt.

1101. SZÉLL Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja 
Lukács, anyja Lovászi Etelka. R.k. vallásé, földműves, nőtlen. Elhunyt Siemianovkában
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(Galícia) agyhártyagyulladás következtében 1917. július 17-én (BM sz. 155763/1917). 
A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 78/1918 sz. alatt.

1102. SZÉLL Mihály katona. Született 1882. szeptember 27-én Törökkanizsán, 
apja Pál, anyja Baráth Erzsébet. R.k. vallású, földműves, kispiaci lakos, nős -  felesége 
Beszédes Anna (házasságköt. 1913. szept. 27. Martonos). Hadba vonult 1914-ben, 
eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánította a zentai JB R. 88/1953 sz. végzésével, a halál 
megállapított ideje 1921. április 5-e.

1103. SZEREDI Simon tizedes a m. kir. 2. honvéd tüzérezredben. 22 éves, apja 
Balázs, anyja Huszár Veronika. R.k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Nagyváradon 
tüdővész következtében 1918. március 18-án. A nagyváradi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 595/1919 sz. alatt. A halálesetet regisztrálta a zentai JB Pk. 3899/1918 
sz. ügyiratával.

1104. SZÖLLŐSI Albert népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja 
Albert, anyja Bálint Viktória. R.k. vallású. Elesett a Jablonki (Galícia) melletti 
csatatéren 1915. február 28-án (BM sz. 139310/1916). A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 39/1917 sz. alatt.

1105. TELEK Balázs póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 
éves, apja Mihály, anyja Biacs Rozália. R.k. vallású. Elhunyt a Piotzkov (orosz harctér) 
melletti cs. és kir. 4/4. sz. mozgó tartalékkórházban 1915. február 8-án (BM sz. 
75052/1915). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 168/1915 sz. alatt.

1106. TELEK Elek népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja 
Lukács, anyja Beretka Julianna. R.k. vallású, cipész, nős -  felesége Papp Mária, 3 
gyermek apja. Elesett Krupiec (orosz harctér) mellett 1915. szeptember 6-án (BM sz. 
75259/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 40/1918 sz. alatt.

1107. TELEK Gergely közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 32 éves, apja 
Mihály, anyja Biacs Mária. R.k. vallású, nős - felesége Gorác Ilona, 2 gyermek apja. 
Elesett az olasz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 6210/1943 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1917. december 3-a. A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 52/1943 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 37. dosszié.)

1108. TELEK József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887. március 11-én Martonoson, apja Ignác, anyja Tóth Mária. R.k. vallású, 
földműves. Elesett a Neudorf (Galícia) melletti csatatéren 1915. május 23-án (BM sz. 
40898/1916). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 90/1916 sz. alatt.

1109. TÍM ÁR Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja 
István, anyja Vastag Teréz. R.k. vallású, földműves. Elhunyt Ungváron 1915. május 
30-án (BM sz. 123412/1915). Az ungvári AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
524/1916 sz. alatt. (Halálesetfelvétel 77/1917.)

1110. TO R M A  Sándor népfelkelő a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. 19 éves, apja 
Alajos. R.k. vallású, bognár. Elesett Brumeck (Tirol) mellett 1916. május 25-én (BM sz. 
108139/1917). A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2/1918 sz. alatt.

1111. TÓTH József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. 
augusztus 26-án Horgoson, apja János, anyja Kovacsik Teréz. R.k. vallású, földműves,
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nős -  felesége Zrimány Krisztina (házasságköt. 1904. febr. 10. Martonos). Hadba 
vonult 1914-ben, az orosz harctéren súlyosan megsebesült. Elhunyt 1915-ben. 
(Hadigondozás: 163. dosszié.)

1112. T U B IC SÁ K  András tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 26 éves, 
apja Antal, anyja Kőműves Margit. R.k. vallású. Elesett a Drohobicz (Galícia) melletti 
csatatéren 1915. május 19. és 21. között (BM sz. 96785/1915). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 4/1916 sz. alatt.

1113. VAD KER TI Mihály János póttartalékos közlegény a cs. és kir. 86/111. 
gyalogzászlóaljban. Született 1881. május 14-én, apja Mihály, anyja Nagy Veronika. 
R.k. vallású, földműves, nős -  felesége Radics Rozália (házasságköt. 1904. okt. 19. 
Horgos). Elhunyt laibachi (Krajna) helyőrségi kórházban tífusz következtében 1915. 
augusztus 10-én (BM sz. 553871917). A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 121/1917 sz. alatt. (Hadiözvegyek [Horgos]: 20.)
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55. VADKERTI Mihály (1113.) elhunyt közlegény Ljubljanában 
(Szlovénia) kiállított egyházi halotti akv. kivonata (TLZ F.099)

1114. VÁGÓ  Dezső szakaszvezető a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. 28 éves, 
apja István, anyja Faragó Rozália. R.k. vallású. Elesett a Selo (osztrák tengermellék) 
körüli csatatéren 1915. október 24-én (BM sz. 111858/1917). A martonosi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 49/1918 sz. alatt.



1115. VÁGÓ György közlegény a cs. és kir. 86/111. gyalogzászlóaljban. Született
1886. április 18-án Martonoson, anyja Vágó Katalin. R.k. vallású, nős -  felesége Gruik 
Julianna. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1915. novemberében. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4673/1926 sz. végzésével, a halál megállapított 
ideje 1916. március 1-je. A martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
70/1926 sz. alatt.

1116. VAJTAI Orbán honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 29 éves, apja 
András, anyja Poberai Mária. R.k. vallású. Elesett Han Brazina (szerb harctér) mellett 
1914. szeptember 23-án (BM sz. 11853/1915). A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 37/1915 sz. alatt.

1117. VARKULJA Lukács katona. 32 éves, apja Vince, anyja Nagy Julianna. R.k. 
vallású, nős -  felesége Baráth Mária. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3586/1932 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1916. január 1-je. A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 13/1933 sz. alatt.

1118. VINCZE János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
június 8-án Martonoson, anyja Vincze Rozália. R.k. vallású, napszámos, nős -  felesége 
Nagy Piroska (házasságköt. 1902. febr. 9), 1 gyermek apja. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Gn. 2403/1933 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. január 1-je. A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 101/1934 sz. alatt. (Hadiözvegyek: 
40. dosszié.)

1119. VISNYEI Mihály katona. ? éves, apja Mihály, anyja Kisgyörgy Veronika. R.k. 
vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JSZ 13641/1931 sz. határozatával, a 
halál megállapított ideje 1915. május 19-e. A martonosi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 87/1931 sz. alatt.

1120. ZÁDORI FEKETE Ferenc katona. 24 éves, apja Márk (?), anyja Horváth 
Julianna. R.k. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2554/1929 sz. 
végzésével, a halál megállapított ideje 1918. február 3-a. A martonosi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 80/1929 sz. alatt.

1121. ZARIC, Mladen katona. 37 éves, apja Djurica, anyja Mileva Milosev. G.kel. 
vallású. Elhunyt román hadifogságban -  Sipote fogolytábor -  1917. március 28-án. A 
martonosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 18/1923 sz. alatt.

1122. ZÖLLEI (?) Károly katona. 27 éves, apja Miklós, anyja Illés (?) Rozália. R.k. 
vallású, földműves, nős -  felesége Kéri Viktória. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 
7054/1931 sz. végzésével, a halál megállapított ideje 1915. november. A martonosi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 118/1931 sz. alatt.

1123. ZIVIN, Djura honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1871- 
ben Ókeresztúron. G.kel. vallású, földműves, nős -  felesége Mileva (házasságköt.
1896. jan. 14. Martonos). Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz harctéren 1914- 
ben. (Hadiözvegyek: 177. dosszié.)



ELHUNYT OLASZ HADIFOGLYOK
COLLO Leno olasz hadifogoly, fogolyszáma: 97336. ? éves, apja Isidoro. vallásé. 
Származási hely Montaldo (Torino tartomány, Olaszország). Horgoson Nagy András 
tanyáján dolgozott. Öngyilkosságot -  önakasztás -  követett el 1918. áprilisában. 
Eltemetve 1918. április 30-án Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havasboldogasszony 
r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 39/1918 sz. alatt.

VECCOLI Vicenzo (?) olasz hadifogoly. 20 éves, apja Giuseppe (?). R.k. vallásé. 
Származási helye Camaice Luca ( Olaszország). Elhunyt tüdőgyulladás következtében
1918. október 21-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a kanizsai Szt. 
Őrangyalok r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 274/1918 sz. alatt.

ELHUNYT OROSZ HADIFOGLYOK
HAVRACSUK, Nikolaj orosz hadifogoly. G.kel. vallásé. Elhunyt Magyarkanizsán 1916. 
április 9-én. A kanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 124/1916 (?) sz. alatt.

ROTAR, Dimitri orosz hadifogoly. 31 éves, származása: Besszarábia (?). G.kel. 
vallásé, nőtlen. Elhunyt Magyarkanizsán 1918. október 15-én. A halálesetet 
regisztrálta a zentai JB Pk. 3950/1918 sz. ügyiratával.

WISNOWSZKI, Laib orosz hadifogoly. 21 éves. Izr. vallásé. Vízbe fuladt 1917. 
augusztus 14-én. Bejegyezve a magyarkanizsai izraelita felekezet halotti anyakönyvébe 
57/1917 sz. alatt.



ZAROSZO HELYETT: 
KANIZSA KÖZSÉG I. VILÁGHÁBORÚS HŐSI 

HALOTTAI A SZÁMOK TÜKRÉBEN
Az Adattár adathalmazát tanulmányozva mindenki számára egyértelmű, hogy 

Kanizsa és környéke hatalmas emberáldozatot szenvedett el az I. világháború során. 
Hogy mindez még szembetűnőbbé tegyük, ahhoz az 1910-es népszámlálás adatait 
felhasználva készítettük el a következő táblázatot:

Település
Lélekszá

m
(fő)

Férfi
(fő)

Nő
(fő)

Lakossá 
g 12-39 

éves 
korig
(fő)

Férfilakoss 
ág 12-39 

éves korig
(fő)

Az I. vh 
során elesett 
hősi halottak 

száma
(fő)

Elesettek a 
12-39 éves 

férfi- 
lakosság 

szám
arányában

Magyarkaniz
sa 17018 8507 8511 7009 3500 * 781 22,30 %

Horgos 8037 4018 * 4019
* 3295 * 1647 * 177 10,75 %

Martonos 6311 3155 * 3156
* 2587 * 1293 * 165 12,76 %

Kanizsa
község
összesen

31366 15680 15686 12891 6440 1123 17,45 %

* becsült értékek.

A mai értelemben vett községnek 31366 lakosa volt. Magyarkanizsa esetében 
pontos adataink vannak, amelyek arra utalnak hogy a nemek aránya megközelítően 
1:1 alakult, így a másik két településnél is hasonló arányban becsültük fel a nemek 
arányát.

Az 1910-es népszámlálási adatok alapján Magyarkanizsa 12-39 éves iakossainak 
száma 7009 fő volt, ami az össz lakosság 41,2 %-át teszi ki. A nemek arányát 
figyelembe véve kaptuk meg a 3500, a háború során (1914-1918) potenciálisan 
hadrafogható magyarkanizsai férfi számát. Hasonló módon jártunk el és kaptuk meg a 
táblázatban feltüntetett adatokat a másik két település esetében is.

A hősi halottak számát településenként a levéltári kutatás eredményeként 
kaptuk meg, a község szintjén ez 1123 fő, ami a hadrafogható férfilakosság 17,45 %- 
át képezte.

Ennyi vérveszteséggel járult tehát hozzá Magyarkanizsa és környéke a vesztes 
I. világháborúhoz. Hősi halottaink földi maradványai lengyel-, orosz-, olasz- és szerb 
földben nyugszanak, sírjaik elcsatolt- és anyaországi területeken vannak -  már 
sohasem térhetnek haza. De ha emlékezünk rájuk, akkor -  ha csak gondolatban is -  
mindig köztünk maradnak.
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Debrecen, Hajdú vm. Ma: Magyarország



Deszk, Torontál vm., Törökkanizsai j. Ma: Magyarország 
Egyházaskesző, Vas vm., Celldömöki j. Ma; Magyarország 
Erdevik -  Erdővég, Szerém vm., Újlaki j. Ma: Erdevik, Szerbia 
Érsekújvár, Nyitra vm. Ma: Nové Zamky, Szlovákia 
Fehértemplom, Temes vm. Ma: Béla Crkva, Szerbia 

Feketetó, Torontál vm., Törökkanizsai j. Ma: Crna Bara, Szerbia 
Gyimes, Csík vm., Szépvízi j. Ma: Ghimes, Románia 

Határszög, Ung vm., Nagybereznai j. Ma: Verhovina-Bisztra, Ukrajna 
Hódegyháza, Torontál vm., Törökkanizsai j. Ma: Jazovo, Szerbia 
Hódmezővásárhely, Csongrád vm. Ma: Magyarország 

Homonna, Zemplén vm., Homonnai j. Ma: Humenné, Szlovákia 
Horgos, Csongrád vm.Tiszáninneni j. Ma: Horgos, Szerbia 
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Magyarkanizsa, Bács-Bodrog vm. Ma: Kanjiza, Szerbia
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Mitrovica, Szerém vm. Ma: Sremska Mitrovica, Szerbia
Munkács, Bereg vm. Ma: Mukacsevo, Ukrajna
Nagybecskerek, Torontál vm. Ma: Zrenjanin, Szerbia



Nagycsanád, Torontál vm., Nagyszentmiklósi j. Ma: Cenad, Románia
Nagykároly, Szatmárvm. Ma: Carei, Románia
Nagykikinda, Torontál vm. Ma: Kikinda, Szerbia
Nagyszeben, Szeben vm. Ma: Sibiu, Románia
Nagyvárad, Bihar vm. Ma: Oradea, Románia
Ókeresztúr, Torontál vm., Törökkanizsai j. Ma: Krstur, Szerbia
Orom, Bács-Bodrog vm., Zentai j. Ma: Orom, Szerbia
Oromhegyes, Bács-Bodrog vm., Zentai j. Ma: Tresnjevac, Szerbia
Pádé, Torontál vm., Nagykikindai j. Ma: Padej, Szerbia
Papháza, Zemplén vm., Szinnai j. Ma: Papin, Szlovákia
Pécs, Baranya vm. Ma: Magyarország
Péterréve, Bács-Bodrog vm., Óbecsei j. Ma: Backo Petrovo Selo, Szerbia
Petrozsény, Hunyad vm., Petrozsényi j. Ma: Petrosani, Románia
Pozsony, Pozsony vm. Ma: Bratislava, Szlovákia
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. Ma: Magyarország
Sopron, Sopron vm. Ma: Magyarország
Susek, Szerém vm., Újlaki j. Ma: Susek, Szerbia
Szabadka,Bács-Bodrog vm. Ma: Subotica, Szerbia
Szakcs, Tolna vm., Dombóvári j. Ma: Magyarország
Szatmárnémeti, Szatmár vm. Ma: Magyarország
Szeged, Csongrád vm. Ma: Magyarország
Székesfehérvár, Fejér vm. Ma: Magyarország

Takcsány, Zemplén vm., Szinnai j. Ma: Stakcin, Szlovákia
Tataháza, Bács-Bodrog vm., Bácsalmási j. Ma: Magyarország
Telepóc, Zempén vm. Szinnai j. Ma: Osadné, Szlovákia
Temerin, Bács-Bodrog vm., Újvidéki j. Ma: Temerin, Szerbia
Temesvár, Temes vm. Ma: Timisoara, Románia
Topolya, Bács-Bodrog vm., Topolyai j. Ma: Backa Topola, Szerbia
Tornyos, Bács-Bodopg vm., Zentai j. Ma: Tornjos, Szerbia
Törökbecse, Torontál vm., Törökbecsei j. Ma: Növi Becej, Szerbia
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Vinkovci - Vinkovce, Szerém vm. Ma: Vinkovci, Horvátország 
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