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ADÓSSÁGOT TÖRLESZTÜNK

Megkésett adósságtörlesztésként tekintek arra, hogy a múlthoz (majdhogynem a 
közelmúlthoz) fordulva végül is hozzákezdünk Topolya első világháborús történe-
tének újabb feltérképezéséhez, az események rendbe állításához. Adósság ez, mivel 
nagyszüleink, dédszüleink életével eddig vajmi keveset foglalkoztunk helytörténeti 
szempontból.

A szerzők számára szűkre szabott keretek között a Topolya monográfiája c. kötetben 
(2001) ugyan érintették a nagy háború előtti, alatti és utáni eseményeket, de teljesen 
feldolgozni nem tudták, ugyanis a részletes bemutatáshoz hiányzott a tér, a pénz és az 
idő. Pedig meg tudták volna oldani, hiszen képzett szakemberek, történészek voltak 
a szerzők. Az akkori, 1999–2001-es események, a pártpolitikai csatározások, eszmei 
útveszők, a mindennapi változások sem könnyítették meg munkájukat, amelyet végül 
is elvégeztek legjobb tudásuk szerint.

Most már talán kicsit több a tér, igaz, kevés anyagi lehetőség állt rendelkezésünkre, 
hogy foglalkozzunk városunknak az első világégés előtti, alatti és utáni eseményeivel, 
mintegy száz év távlatából. „Ami száz éven belül történik, az még nem történelem, 
hanem politika” – mondotta az elsőéves történész tanárjelölteknek valamikor az 
1960-as évek elején az újkor tanára az újvidéki egyetemen.

Hogy igaza volt, vagy sem, nem tudjuk, de érzem és tapasztalom, hogy szerinte 
napjainkban is politikaként használnak fel bizonyos eseményeket. Sokan kellő isme-
retek hiányában „véresszájú szurkolóként” viselkednek – okoskodnak.

Nekem személyesen az első világháború bizonyos fokig családtörténet. Két nagy-
apám vett benne részt. Két sebesülés, egy hadifogság után ők még tudtak mesélni az 
unokáknak, köztük nekem is. Egy dédapám életének vetett véget ez a háború. A lánya, 
a nagyanyám még kilencvenéves korában is emlegette édesapját.

Korai gyermekkoromban még találkoztam olyan emberekkel, akik mankóval jártak, 
vagy hiányzott a kezük, rángatódzott a fejük, vagy csak nagy nehézségek árán tudtak 
beszélni a lövészárkokban összeszedett tüdőbaj miatt. Velünk éltek ezek az emberek, 
nekünk meséltek – ha meséltek egyáltalán, vagy mély hallgatásba burkolózva révedtek 
múltjukba, siratva elveszett hazájukat.

Amikor náluk fi atalabb hadirokkantakat láttunk, tudtuk, hogy ők a második 
világégés áldozatai. Nagyon sokan voltak, élő áldozatok.
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Röpke száz esztendő (a történelemben egy pillanat), két világháború, sok-sok áldo-
zattal, szörnyűséggel és általános nyomorúsággal, tágabban a világban, rövidebben, de 
annál szívbemarkolóbban Topolya múltjában, az itt élő családok százainak és ezreinek 
családtörténetében – mindez a mai napig velünk él.

                              Cservenák Pál
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BEVEZETŐ

Nem könnyű száz év távlatából megírni egy könyvet. Az emlékek megfakultak, az 
adatok többnyire megsemmisültek. A korok, határok változtak, maguk alá gyűrve a 
múltat. A közben felnőtt generációk szüleiktől, nagyszüleiktől vagy azok kortársaitól 
hallottak-hallhattak a nagy háborúról, amely a történeteken keresztül nem egészen 
annak tűnt, mint amit a tankönyvekben leírtak. Valami hiányzott. Nem értettük, hogy 
ha már olyan sokan részt vettek benne a településünkről, mi az oka a nagy hallgatásnak.

Ezzel a könyvvel igyekezünk némileg fényt deríteni a múltra. Megemlékezni azokról 
az emberekről, falubelijeinkről, őseinkről, akiket az értelmetlen világégés kiszakított 
a családi otthon melegéből, a békés, megszokott mindennapi életből. Azokról az em-
berekről, akik egyik nap még szerszámaikat, az eke szarvát markolták, majd másnap 
a harctereken küzdöttek.

A munka kezdetén csupán néhány adatközlőtől kaptunk némi információt, majd 
könyvek, jegyzetek kerültek elő. Egy idő után, mintegy varázsütésre, jöttek az ada-
tok, történetek, legendák a régmúltról, nagyszülőkről, ismerősökről. Elolvastunk 
sok könyvet, levelet, régi feljegyzéseket. Feldolgoztuk az anyakönyveket, a hivatalos 
dokumentumokat, amelyek külön kiadványt is megérdemelnének. Több ízben tapasz-
taltuk, hogy a kereszt- és vezetékneveket idegen nyelvre fordították, ami sok esetben 
nagyon megnehezítette vagy lehetetlenné tette az emberek azonosítását.

Tudatában vagyunk annak, hogy az összes ide tartozó adat begyűjtése, feldol-
gozása lehetetlen, de ezzel a kötettel talán részben pótolni tudjuk az elmúlt száz év 
lemaradását.

A segítőkész embereknek köszönjük az együttműködést, hiszen adataik nélkül ez 
a munka szegényebb lenne.

Külön köszönetet mondok önzetlen segítségükért az adatok feltárásában és begyűj-
tésében Besnyi Károlynak, Kocsis Zsuzsannának és Tomik Nimródnak.

Az esetleges hiányosságokért, hibákért az Olvasó elnézését kérjük!

          Kocsis Antal – Kocsis Éva
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Cservenák Pál

TOPOLYA A XIX. SZÁZAD VÉGÉN 
ÉS A XX. SZÁZAD ELEJÉN

Topolya méltán viselte 1806-tól a mezővárosi címet, amelynek adományozását Kray 
Pál1 báró kezdeményezte, de halála miatt az elnyerés rögös útját már fi a, Ferenc járta 
ki. Az itt lakók életében csupán a cím elnyerése nem jelentette volna a fejlődést, annál 
inkább az évi három országos kirakodó- és jószágvásár – ami az anyagi javak cseréjére 
nyújtott lehetőséget –, a kézművesek és kereskedők letelepedése és a számuk gyors 
gyarapodása. A város önrendelkezési jogai is bővültek. Ezekben az években, egészen 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitöréséig, a töretlen fejlődés és a lakosság 
növekedése jellemezte a települést. 

A forradalom talán legfontosabb vívmánya a jobbágyi terhek eltörlése volt. 
A város legnagyobb földbirtokosa, Kray János báró 1846-ban feleségének adta át 

a 6900 hold földterületet Emusityon azt követően, hogy 16 éves fi uk, Pál tragikusan 
elhunyt, és neje, született Wenkheim Mária bárónő lányukkal, Irmával2 – Topolya 
későbbi jótevője – Pozsonyba költözött.

 1  Kray Pál krajovai és topolyai báró (Késmárk, 1735. február 12. – Pest, 1804. január 19.). 
Nagyapja, Jakab Késmárk a város főbírája, II. Rákóczi Ferenc bizalmas embere és diploma-
tája. 1709-ben Heister tábornok lefejeztette. Apja szegény sorsú nemes, huszárkapitány. Fia, 
Pál matematikát tanult, 1753-ban a katonai pályát választotta. Apja, Jakab a családi vagyont 
visszaszerezte, három fi át katonai pályára küldte. A katonai pályán Pál kitűnt. Részt vett az 
erdélyi Hóra- és Kloska-féle lázadás leverésében. Harcolt az utolsó törökellenes háborúban, 
Krajovát (Craiova) elfoglalta. Megkapta a „krajovai” előnevet és magyar bárói címet, valamint 
a legmagasabb kitüntetést. 1790-ben tábornokká léptették elő, ekkor visszavonult. 1792-ben 
visszahívták a franciákkal viselt háború alatt. 1796-ban altábornagy. 1796-ban olasz területen 
több csatát nyert az addig legyőzhetetlen franciák ellen. 1801-ben teljesen visszavonult. 1800-
ban jogot nyert arra, hogy megvásárolhassa a topolyai birtokot 100 000 forint elengedése 
mellett. Címe ettől fogva krajovai topolyai báró Kray Pál. 1804-ben halt meg. Testét a pesti 
belvárosi templomban helyezték örök nyugalomra, szívét pedig egy ezüstszelencében a topolyai 
templom falába helyezték.

 2  Kray Irma bárónő 1830-ban született, 1913-ban hunyt el gróf Zichy János feleségeként. 
A   bárónő halálával megszűnt létezni a valamikori Kray-uradalom. A bárónő és a gróf csak 
időnként látogattak Topolyára, de Irma asszony sokat tett a topolyai lakosság érdekében. 
Iskolákat, kisdedóvót építtetett, a nők egyenjogúságát és képzését is fontos célnak tartotta. 
Igyekezett befolyásolni a férjét is, hogy a közte és a városlakók között fennálló viszály meg-
szűnjön. A   köznép elfogadta és szerette a bárónőt.
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1849. január 30-án a zűrzavaros egyezkedést, majd a mai Nyugati temetőnél tör-
tént lövöldözést követően a város békés átvételére – a Délvidéken sehol sem történt 
békés bevonulás! – készülődő szerb szabadcsapatok ágyúzták a várost. Sok helyen 
tűz ütött ki. 200 ház és melléképület égett ki, a lakosság egy része Csantavér és 
Szabadka irányába menekült, vagy csak ki a határba. A jószágállomány elszabadult, 
vagy a betörő szerviánusok később magukkal vitték. A kastélyban maradt értékeket 
eltulajdonították, emberek tucatjait ölték meg, köztük a templom káplánját, súlyosan 
megsebesítették a papot és másokat, a házakat kifosztották. Kray János3 bárót ma-
gukkal hurcolták, később pedig csak hatalmas váltságdíj fejében engedték szabadon. 
Topolyán már előzőleg is gondot okozott a lakóépületek alacsony száma, ezután még 
több lett a baj, hiszen a pusztítás sok topolyait megoldhatatlan problémák elé állított.

A XIX. század közepétől a Kray-birtok adósságaival együtt, miután Zichy János 
feleségül vette Irma bárónőt, János gróf tulajdonába került. A nagy törvényű gróf, 
mivel az előjogaival már nem tudott élni, birtokgyarapításba kezdett a topolyai la-
kosok kárára. A közlegelőből 2225 holdat csatolt a saját birtokához, az ún. Újpuszta 
városhoz legközelebbi részén. A helyi kisbirtokosok alig kaptak valamit, a zsellérek 
pedig családonként csupán 9 kvadrátnyi területet. Mindez olyan viszályt szított, hogy 
bírósági perek tucatjai indultak. Álladó pereskedés indult a város és a gróf között. 
Ebben az időszakban Topolyának valamivel több, mint hétezer lakosa és 1294 lakóháza 
volt. Városi rangja az 1870-es évekig fennmaradt.

A lakóépületek vert falúak voltak, náddal vagy zsúppal fedettek, közöttük számos 
nedves és egészségtelen épület. Az ivóvíz minősége is hagyott kívánnivalót maga után, 
aminek következtében betegségek terjedtek. A himlő, a kolera és a tüdőbaj álladóan 
jelen volt a településen, amely nem városi, inkább falusias jelleggel bírt. A Bácska 
közepén feküdt, távol a nagyobb településektől. Két, meglehetősen rossz állapotban 
levő országútja Szabadka és Újvidék, valamint Zenta és Zombor irányába vezetett. 
Ezek a földutak időnként teljesen járhatatlanná váltak. Kevés lehetőség mutatkozott 
a gyors gazdasági felemelkedésre, mivel a kisipar nem tudott nagyobb számú munkást 
foglalkoztatni. A földszerzés, a kisbirtokok bővítése szinte lehetetlenné vált. A zsel-
lérség, a béresség és a napszámosság száma évről évre gyarapodott, a megművelhető 
földterületek pedig tovább aprózódtak.

 3  A topolyai Kray család utolsó férfi  tagja János báró (1804–1852), az 1805-ben elhunyt Ferenc 
báró fi a. Arisztokrata életmódot folytatott: lovai és vadászebei híresek voltak, jelentős fegyver- 
és érmegyűjteménnyel rendelkezett. Gyermekét korán elvesztette: Pál 1846-ban, 16 évesen 
hunyt el. 1849. január 30-án a városra törő szerb csapatok a kastélyát feldúlták, kifosztották, 
a várost ágyúzták, az ott maradt lakosok közül többeket megöltek. Őt magát elhurcolták, 
túszként tartották fogva, és csak óriási váltságdíj kifi zetése után engedték el. Ezt követően 
inkább Pesten tartózkodott. Itt érte a tragikus halál, egy kocsi gázolta halálra.
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Ezek az állapotok jórészt megmaradtak a nagy változásig, vagyis a kiegyezésig, 
a Monarchia létrejöttéig. A politikai változásokat bizonyos mértékben követték, a 
gazdaságiakat azonban sokkal lassabban. A vámunióval a javak szabad áramlása, a 
mezőgazdasági termékek kivitele, az ipari termékek behozatala és a kereskedelem 
fellendülése érintette az ország valamennyi részét, így Topolyát is. 

1867-ben Heiduska Sámuel már gőzgéppel őrölte malmában a gabonát. Streck 
Károly 1885-ben Topolyára hozatott egy 80 lóerős gőzgépet, és a malmánál két 
artézi kutat fúratott. A későbbiekben szabad kapacitásával áramtermelést is végzett. 
Először az új római katolikus templomot világították meg, majd a középületeket és 
a város központját is.

Honig Zsigmond telepítette Topolyára az első hengermalmot, és a család gázüzemű 
fűrésztelepet is vezetett. Zsigmond egyik fi a a Bácskai Hírlap szerkesztője lett.

Topolya korabeli fejlődéséhez a legnagyobb lendületet a Budapest–Zimony vas-
útvonal megépítése jelentette. Egyik oldalán épült fel a Bodrogh Mór által alapított 
körkemencés tégla- és cserépgyár, a másikon pedig a Csifcsák család téglagyára. Az áru 
is gyorsabban érkezett a városba, ugyanakkor az itt készült termékek is gyorsabban 
jutottak el más piacokra. A vasútvonal tette lehetővé az itt termelt gabona szállítását az 
ország gabonában szegényebb vidékeire, sőt külföldre is. Olyan gondok oldódtak meg 

Birkanyáj és őrzői a Bács-ér mellett
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a közösségben, amelyek sokáig nyomorgatták az itt élőket: az utazás lehetősége, az épít-
kezésekhez szükséges anyagok (fa, cserép, üveg, kötőanyagok) szállítása. Gombamód 
szaporodtak az új üzletek, amelyek ún. gyarmatárut, bőrárut, szövetet, szerszámokat 
kínáltak. Új üzemek és vendéglők nyíltak. Megépült az új városháza.4 Elkezdődött a 
telekrendezés, a városrészek tervszerű kiépítéséhez kijelölték az új utcasorokat, járdák 
készültek főként téglából, megépült az első kövesút a vasútállomás és a Kálvária között, 
több artézi kút ontotta az egészséges ivóvizet. Megnyílt a járványkórház, megújult az 
egészségügyi ellátás, szülőotthon épült. Dr. Hadzsy János5 vezetésével megakadályozták 
sok olyan betegség terjedését, amely pár évtizeddel korábban a város rémét jelentette. 
A   kor modern felszerelésével megalakult a később is nagy sikerű önkéntes tűzoltótes-
tület. Iskolák épültek, kisdedóvó jött létre, megalakult a járásbíróság.

A XX. század elején felépült a katedrálisszerű új topolyai templom. Takarékpénztár 
működött Topolyán. A polgárok olvasókörben művelődhettek. Tanonciskolája volt 
a városnak, majd polgári iskolája is, ahol a hatosztályos népiskola után továbbtanul-
hattak a fi atalok. 

Megnyílt az első fürdőmedence, később a gőzfürdő is. Még a XIX. század végén 
megalapították a Bács-Topolyai Hírlapot, amely rendszeresen beszámolt a város fon-
tos eseményeiről. Megépítették a Topolyát Bajsával összekötő szilárd burkolatú utat. 
Omnibusz járt Topolya és Moravica között. Megnyílt a Kaszinó Szálló. Két évvel a 
nagy háború előtt elkészült az új polgári iskola és a Zichy-kastély, amely a járásbíróság 
és a Kaszinó Szálló után a város negyedik emeletes épülete lett. Felavatták – hétezer 
ember jelenlétében – az időközben elhunyt dr. Hadzsy János szobrát is.

1859-ben Topolyán 7448 lélek élt: közülük 7001 római katolikus, 402 izraelita, 
20 kálvinista, 21 evangélikus, 4 görögkeleti, 1 pedig görögkatolikus vallású volt. 
Mindannyian magyar anyanyelvűnek vallották magukat.

 4 1881-ben községi határozat született az új községháza megépítéséről (a topolyaiak sokszor 
városházát mondanak, hangsúlyozandó, hogy mégiscsak város ez a település). 1883-ban 
kezdtek hozzá a régi épület helyén az építkezéshez, és még ugyanebben az évben be is fejezték. 
1961-ben lebontották.

 5 Dr. Hadzsy János (Szentes, 1851 – Topolya, 1903) fi atal orvosként, de már nagy tapasztalattal 
érkezett Topolyára 1878-ban. Pesten a Rókus Kórházban szerzett gyakorlatot a gyógyítás 
terén. Gyakorló orvosként önálló gyógyintézetet alakított ki Topolyán. Vonzotta a szemészet, 
ezen a téren a tágabb környéken is ismertté vált. Erőfeszítései és tudása, emberi nagysága 
tette lehetővé, hogy a város lakosságát többször sújtó járványos betegségeket visszaszorítsa. 
A nép „csodadoktornak” hívta. Intézetét a kor legmodernebb eszközeivel szerelte fel. Több 
fi atal orvos az ő irányítása alatt sajátította el a gyógyítás gyakorlati részét. Részt vállalt a város 
politikai életében, országgyűlési képviselőnek is megválasztották. 1903-ban hunyt el. A hálás 
topolyai polgárok a tiszteletére szobrot emeltek, amelyet 1908-ban avattak fel. A szobrot 
többször áthelyezték, ma a nevét viselő egészségügyi intézmény udvarában áll.
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1890-ben Topolya járási központ, amelyhez kilenc település tartozott: Bajsa, Csan-
tavér, Feketics, Kishegyes, Szeghegy, Ómoravica, Pacsér, Sándor és Topolya. A járásban 
élő lakosok száma 48 616 főt tett ki. Topolyának 10 816 lakosa volt: 10   588 magyar, 
162 német, 21 szlovák, 1 román, 4 ruszin, 4 horvát, 31 szerb és 5 egyéb nemzetiségű. 
A 605 zsidó magyar anyanyelvűnek és izraelita hitűnek vallotta magát.

A városban 1864 házat tartottak nyilván, és 25 163 hold földterület tartozott a 
városhoz.

1910-ben, négy évvel a háború kezdete előtt Topolya lakosságának száma már 
12   471 főt tett ki. 

Mindezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a település lakossága a gyors létszám-
növekedés időszakát élte. Fejlődött a gazdaság, és a közművek is folyamatosan épültek. 
Ugyanakkor az idillikusnak tűnő adatok mögött más, kevésbé megnyerő jelenségek 
is meghúzódtak. Ilyen a lakosságot sújtó lakásínség, a lakóépületek állandó hiánya, 
azok rossz és egészségtelen állapota. A településen élők zöme földnélküli vagy csak 
egy-két holdas gazda volt. A földmunkások zöme idényjelleggel dolgozott, kevés volt 
a közmunka, a vasútvonal elkészültét követően pedig sok családnak évi 100–120 nap 
munkájának bevételéből kellett megélnie. A bérek nem tették lehetővé a normális 
létszükségletek kielégítését, így a gyermekek egy része iskola helyett bérmunkákat 
kellett, hogy vállaljon. A gyermekhalálozás Topolyán is jelentős méreteket öltött. 

A Gróf Széchenyi István utca (ma Fő utca) Topolyán. A város „ütőér” utcája 
a múlt század elején
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Az évente elhalálozott topolyai lakosok több mint fele a gyermekek közül került ki, 
sokan nem érték meg az egyéves kort sem. Ez a helyzet nemcsak ezt a települést jel-
lemezte ebben az időszakban, hanem így volt majdnem mindenütt, kivéve az ország 
fejlettebb vidékeit.

Topolyán, ha nem is élveztek kivételes helyzetet, talán egy kicsit jobban éltek a 
kisiparosok és családjuk, mivel a szolgáltatásukat meg tudták fi zettetni, vagy az ún. 
kommencióval jutottak fontos élelmiszercikkekhez (búza, kukorica, tojás). Ez úgy 
történt, hogy a szolgáltatást használó megegyezett a mesterrel, hogy egy évben mennyi 
terményt ad az elvégzett munka fejében.

Náluk jobb helyzetben voltak a közép- és nagygazdák, az állami alkalmazottak, 
akik rendszeres havi jövedelemmel rendelkeztek, illetve a gyár- és üzemtulajdonosok 
és részben az állandó munkásaik. 

A XIX. század végén és a XX. század elején a tehetősebbek már komolyabb la-
kóépületeket építettek, főleg a város két főutcáján, a piacok utcáiban vagy a város 
központjához közeli utcákban. Ekkor már több, parasztbarokk stílusban épült házat 
húztak fel, amelyek jóval tágasabbak voltak és több helyiségből állottak, mint a város 
külső területén épült zsellér- és szegényparasztházak. A század elején már sok házat 
tetőcseréppel fedtek, a téglaépületek száma is nőtt. Jelentős változást hozott a város 
életében, hogy a gyermekek oktatása kötelezővé vált, és bevezették a 6 osztályos ta-
nítást. Felépült az ún. zárdaiskola, ahol a leánygyermekeket oktatták, és épült egy új 
óvoda is. A polgári iskolában külön fi ú- és lánytagozat működött, a tanonciskolában 
pedig többféle szakmát tanulhattak az arra érdemesek. A szakmák elsajátítását az 
ügyes és megbecsült topolyai mesterek segítették, valamint a tanonciskolában tanítók. 

A kötelező iskolalátogatás mellett is elég nagy volt a lemorzsolódás, aminek részben 
az érdeklődés hiánya, részben – a szegénység velejárójaként – az ún. gyermekmunka 
volt az oka. Ezzel a gonddal a város vezetősége is foglalkozott, de legtöbbet a topolyai 
római katolikus iskolaszék. 

A hagyományos XIX. századi étkezés az átlagos topolyai családokban a XX. század 
első évtizedében csak nagyon keveset változott, alapvetően szegényesnek mondható. 
Kenyerüket búzából meg kukoricából sütötték. Családonként leginkább egy hízott 
sertést dolgoztak fel, amelynek a húsát és az abból készült termékeket fogyasztották 
egész évben. A zsír és a füstölt szalonna nagyon fontos részét képezte az étkezésnek. 
Topolyán ebben az időszakban még nagyon megbecsülték a juhhúst, ha tudtak, hetente 
vásároltak marhahúst is. Fogyasztották a káposztát frissen és savanyítva, a burgonyát, 
kölest, lencsét, babot, borsót, emellett fontos éteknek számított a tej és a tejtermékek 
is. A tésztaféléket is különféle módon készítették: sütve vagy főzve naponta szerepeltek 
a családok étlapján. Majd minden házban tartottak baromfi t, főleg a tojás végett, de 
néha – leginkább ünnepnapokon – tyúk, csirke, kacsa vagy liba is került az asztalra. 
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A süteménykészítés ritkaságszámba ment. Cukrot ritkán fogyasztottak. A vallási 
ünnepeket betartották, így a böjtöt is. Legtöbb családban húsételt csak vasárnap 
fogyasztottak. Ebben az időszakban 8–10 személy is lakott egy házban. A család-
főnek és a háziasszonynak is leleményesnek kellett lennie, hogy mindennap legyen 
mit az asztalra tenni, hogy a gyermekeknek legyen megfelelő lábbelijük és ruhájuk, 
amelyben iskolába indulhatnak. „A topolyai ember szereti a családját” – írta még 
1859-ben Morvai bíró és Manojlovity jegyző egy földrajzi jelentésben. Valójában 
ezt a megállapítást a későbbiekben sem lehetett cáfolni. A topolyai emberek isten-
félők, kötelességtudók, munkaszeretők voltak. Nemigen duhajkodtak, de szerették 
a mulatságokat, a szép énekeket, a táncot, a vidámságot, és erősen tartották a rokoni 
kapcsolatokat, az emberek jó viszonyt tartottak fenn egymással. Ismerték egymást, és 
tisztelték is, mind a szomszédaikat, mind az ismerőseiket. A XX. század elején, mivel 
sok azonos vezetéknevű család élt a városban, ragadványnevek alapján különböztették 
meg őket: sok esetben a családnévnél ismertebbek voltak a ragadványnevek, amelyek 
aztán a XX. század közepén kezdtek kikopni a közbeszédből. De a századelőn, sőt a 
nagy háború kitörésekor még köztudatban voltak, így ez fontos szempont az azonos 
nevű hadkötelesek adatainak feldolgozásakor is, különösen a helyi ismeretek tekinte-
tében. Érdekes módon még a hivatalos események jegyzőkönyvének írásakor is számos 
esetben a családnév után feltüntették a ragadványnevet. 

Röviden ekképpen jellemezhetjük a nagy szaladás6 (1849. január 30.) évétől a ki-
egyezésig terjedő időszakot, amikor is 1867-ben létrejött a dualista Osztrák–Magyar 
Monarchia, és elkezdődött egy olyan szakasz, amely a város életének felemelkedését 
jelentette. Legfőképpen a kiegyezéstől az első világháborúig tartó időszak nevezhető a 
gazdasági felemelkedés, az oktatás, az egészségügy, valamint a kultúra és a közigazgatási 
szervezettség fejlődése korának, egyszóval a polgárosodás korszakának.

MÉG NÉHÁNY BÉKÉS ÉV

„Zsindelyezik a topolyai városháza tetejét,
Mind elvitték a legénység elejét…”

Újkori népdal, amelyet a topolyai legények énekeltek a regrutációkor a XIX. század 
végén, a XX. elején. Így 1913-ban is, amikor a sorkatonai szolgálatra jelentkezők 
többségét, 74 legényt szolgálatra alkalmasnak nyilvánítottak.

 6  Az ún. nagy szaladás az 1849. január 30-ai szerb támadás egyik epizódja és tragikus eseménye. 
A várost ágyúval lövő szerbek 200 épületet és melléképületét semmisítettek meg. A településre 
törve gyilkolták az itt maradottakat, sokan vagyonukat és jószágaikat hátrahagyva Szabadka 
és Csantavér irányába menekültek.
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Az ekkor még boldog és békés országban – Bács-Topolyán is, ahogy még akkor 
hívták, és csak a későbbiekben, rendeletileg változtatták Topolyára – a fi atalemberek, 
akik katonák lehettek, főleg miután leszolgálták a katonai éveket, büszkék voltak 
magukra, és családjuk is rájuk. 

A katonaságot Magyarország területén – a Császári és Királyi Hadsereg és Haditen-
gerészet mellett – a kiegyezést követően megalakult Magyar Királyi Honvédségben is 
szolgálhatták az oda beosztott hadkötelesek, utóbbinak a vezénylési nyelve a magyar 
volt. Ekkor már nem kellett kötéllel fogni a legényeket, mentek maguktól. 

Az 1912-es évi véderőtörvény utasítása szerint meghatározott kerületi beosztás 
alapján a cs. és kir. 86. gyalogezred kiegészítő kerületéhez a következő sorozójárások 
tartoztak: Szabadka város, Magyarkanizsa város, Zenta város, a Zentai járás, az Óbe-
csei járás és a Topolyai járás.

A kiegészítési kerület székhelye Szabadka volt, a legnagyobb és legnépesebb so-
rozóterület. 

I. Szabadka város területe 169 192 kataszteri hold, lélekszáma 94 610 fő: 55 587 
magyar, 1913 német, 3514 szerb, 33 238 bunyevác és 358 egyéb nemzetiségű.

II. Magyarkanizsa város területe 35 820 kat. hold, a lélekszám 17 081: 16 655 
magyar, 28 német, 329 szerb, 66 egyéb.

A felvételen a templommal szembeni tér 1906 után. Artézi kút, előtte korabeli 
viseletben a topolyai nők és férfi ak. Szemben a beltéri iskola és a tanítói lakások
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III. Zenta város területe 64 832 kat. hold, a lélekszám 29 666 fő: 27 221 magyar, 
177 német, 2020 szerb, 48 bunyevác és 200 egyéb nemzetiségű.

IV. Zentai sorozójárás:

Ada nagyközség területe 26 759 kat. hold, lélekszáma 12 500 fő: 10 459 magyar, 32 
német, 1960 szerb, 3 bunyevác és 44 egyéb nemzetiségű. 

Martonos nagyközség területe 17  850 kat. hold, lélekszáma 6311 lakos: 4969 
magyar, 6 német, 1320 szerb és 16 egyéb nemzetiségű.

Mohol nagyközség területe 24 127 kat. hold, lélekszáma 10 254 fő: 6615 magyar, 
32 német, 3557 szerb, 14 bunyevác és 36 egyéb nemzetiségű.

V. Óbecsei sorozójárás:

Bácsföldvár nagyközség területe 14 537 kat. hold, lélekszáma 6882 fő: 3934 magyar, 
40 német, 2890 szerb, 2 bunyevác és 16 egyéb nemzetiségű.

Óbecse nagyközség területe 41 733 kat. hold, lélekszáma 19 372 fő: 12 488 magyar, 
193 német, 582 szerb, 19 bunyevác és 90 egyéb nemzetiségű. 

Péterréve nagyközség területe 20 162 kat. hold, lélekszáma 10 049 fő: 7934 magyar, 
76 német, 2004 szerb és 35 egyéb nemzetiségű. 

Szenttamás nagyközség területe 41  957 kat. hold, lélekszáma 14  335 fő: 6031 
magyar, 430 német, 7808 szerb, 18 bunyevác és 48 egyéb nemzetiségű. 

Turia nagyközség területe 13 973 kat. hold, lélekszáma 3637 fő: 78 magyar, 17 
német, 3537 szerb és 5 egyéb nemzetiségű.

VI. Topolyai sorozójárás

Bácsfeketehegy nagyközség területe 10  545 kat. hold, lélekszáma 5844 fő: 3799 
magyar, 2020 német, 14 szerb és 11 egyéb nemzetiségű.

Bajsa nagyközség területe 10  653 kat. hold, lélekszáma 3885 fő: 2601 magyar, 
30 német, 463 szerb, 17 bunyevác és 774 egyéb nemzetiségű (ebben a kategóriában 
tüntették fel az itt élő szlovákokat).

Csantavér nagyközség területe 14 519 kat. hold, lélekszáma 7625 fő: 7312 magyar, 
42 német, 21 szerb, 195 bunyevác, 55 egyéb nemzetiségű.

Kishegyes nagyközség területe 14 125 kat. hold, lélekszáma 6135 fő: 5885 magyar, 
142 német, 31 szerb, 8 bunyevác, 79 egyéb nemzetiségű.

Bácskossuthfalva nagyközség területe 21 151 kat. hold, lélekszáma 7106 fő: 6836 
magyar, 155 német, 39 szerb, 41 bunyevác, 35 egyéb nemzetiségű.
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Pacsér nagyközség területe 12 988 kat. hold, lélekszáma 5052 fő: 3208 magyar, 
246 német, 1439 szerb, 148 bunyevác és 11 egyéb nemzetiségű.

Szeghegy nagyközség területe 6837 kat. hold, lélekszáma 5395 fő: 394 magyar, 
4998 német, 2 szerb, 1 egyéb nemzetiségű.

Topolya nagyközség területe 25 163 kat. hold, lélekszáma 12 471 fő: 12 339 magyar, 
63 német, 17 szerb, 27 bunyevác és 25 egyéb nemzetiségű. 

A cs. és kir. 86. gyalogezred hat hadkiegészítési kerületének statisztikai adatait 
az 1910-es népszámlálás, valamint a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján közöljük.

A cs. és kir. 86. gyalogezred békeidőbeli feltöltődése majdnem 100 százalékos volt. 
Az anyanyelvi adatok szerint az állomány 70 százalékát magyarok képezték. 

Topolya nagyközség lakosságának 98,9 százaléka magyar nemzetiségű volt, 
Bácskossuthfalva nagyközségnek 96,2 százaléka. Az ezred feltöltésének nemzeti 
arányaiban is hasonló százalékkal vettek részt, úgyszintén a sorozójáráshoz tartozó 
Csantavér és Kishegyes nagyközségek. A későbbi háborús időszakban, a mozgósítá-
sokkor is megmaradtak ezek az arányok, szinte a háború végéig.

Topolya mint erősödő járásközpont életében jelentős változás állott be, miután 
1912-ben részben átszervezték az egyéni választási körzeteket. Mindaddig a telepü-
lés a verbászi választási kerület része volt, ezután pedig maga is választási kerületté 
vált. Ebben az időben a nagyközségnek csak 1200 választási és választhatósági joggal 
rendelkező lakosa volt, ami az itt élőknek alig 10%-át tette ki.

A Magyar Királyság területén 1867 után a lakosságnak mindössze 7,2 %-a esett ebbe 
a kategóriába az 1874-ben meghozott ún. választójogi cenzus értelmében. Ugyanebben 
az időszakban Európa fejlettebb és polgárosodottabb országaiban ez az arány elérte 
a 20–30%-ot is. A nők Magyarországon 1919-ben szavazhattak először. A cenzus 
alá estek azok a férfi ak, akik betöltötték 20. életévüket, fi zetésük meghaladta a 100 
ezüstforintot, ha ¼-nél nagyobb telekkel rendelkeztek, vagy 300 ezüstforintnyi értékű 
házzal. Szavazópolgár lehetett a mester is, aki segéddel vagy segédekkel dolgozott, 
műhellyel vagy üzememmel rendelkezett, a közép- és nagyiparosok, a kézművesek, 
akiknek évi 105 forintnál magasabb volt az adókötelezettségük. Választói joggal 
rendelkeztek az orvosok, tanárok, tanítók, jegyzők, gyógyszerészek. Természetesen 
az írni-olvasni tudás feltétel volt, amit legalább hat osztály elvégzéséhez kötöttek. 
A   földtulajdonjog a megfelelő gazdasági és kulturális cenzus kitöltése esetén ugyancsak 
biztosította a választási és a választhatósági jogot. A Főrendiházba származás alapján 
kerülhettek be a tagok választás útján.

A nagy háborút megelőző időszakban, 1912 decemberében néhány változtatást 
terjesztettek be az országgyűlés elé, amit 1913-ban elfogadtak. Csakhogy a titkos 
szavazás eredménye már nem lépett hatályba a háborús években.
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Több helyi forrás is tanúskodik arról, hogy Topolyán hogyan zajlottak a választá-
si-korteskedő gyűlések és a szavazások a taglalt időszakban. Meg kell jegyezni, hogy 
nemcsak az országgyűlési választásra vonatkoztak ezek az előírások, hanem a helyha-
tósági szervek, valamint a polgári egyesületek, az iskolaszék tagjainak választásában 
is csak választói és választhatósági joggal rendelkezők vehettek részt.

Az országgyűlési, a megyei választásokat kísérő korteshadjáratot nagy felhajtás 
jellemezte, amikor is a különféle pártok jelöltjei rendszeresen nagy tömeg előtt mu-
tatkoztak be. Beszédek, biztatások, fogadkozások, ígéretek hangzottak el. Szólt a zene, 

Tanítói javadalmi jegyzőkönyv 1912-ből
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Kimutatás a tanulókról a XX. század elején

a hangulat sokszor felpaprikázódott, az ellenségnek kikiáltott másik párt korteseit 
szidalmazták, néha atrocitásokra is sor került. A verekedés kitörésének lehetősége 
mindig fennállott. A gyűlésekre szekéren vagy gyalog érkezők erősítésként olyan 
személyeket is vittek magukkal, akiknek nem volt választói joguk, de velük igyekeztek 
gyarapítani a hangoskodók táborát. 

A helyi karhatalmi erő (rendőrség, csendőrség) az alacsony létszám miatt egy-
egy ilyen eseményen nem tudta biztosítani a közrendet, így gyakorlattá vált, hogy 
a választásokkor a topolyai és a szomszédos nagyközségekben is a cs. és kir. 86. gya-
logezredből egységeket vezényeltek a terepre. Ahol pedig megjelentek a katonák, 
ott rendnek kellett lennie, ugyanakkor biztosították az ünnepélyességet, amiről az 
újságok részletes tudósításokban számoltak be.
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A topolyai választókörben még a századelőn is a függetlenségi eszméket továbbvivő 
és az 1848–49-es vívmányokat zászlójukra tűző pártok örvendtek a legnagyobb tekin-
télynek, annak ellenére, hogy azok két alkalommal váltak szét. Egy esetben a verbászi 
választókerület országgyűlési képviselőjévé dr. Hadzsy János orvost választották meg, 
aki nem ezekben a színekben indult, de óriási tekintélyt vívott ki a helyi és környékbeli, 
sőt más választókerületbe tartozó községek lakossága körében is.

Az 1910-es választási kampány időszakában Topolyára és Kishegyesre látogatott 
a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt vezetője, Justh Gyula,7 amiről a helyi lap is 
beszámolt: 

„A függetlenségi és 48-as párt országszerte hírneves vezére, Justh Gyula hétfőn 
délelőtt jött körünkbe, hogy Baloghy Ernő képviselőjelölt fellépését támogassa. Kí-
séretében voltak Fernbach Károly volt főispán, Fernbach Péter és Baloghy Ernő volt 
országgyűlési képviselők, Antunovits József, Falcione Lajos és Németh Simon. Nagy 
lelkesedéssel fogadták a pályaudvaron, amelyet ezernyi néptömeg lepett el. Rényi 
József dr. kerületi pártelnök üdvözölte Justhot mint az igazi függetlenségi törekvések 
törhetetlen vezérét. A helyi párt nevében Kernács Lajos intézett hozzá köszöntőt.”8

A szokásos üdvözlőszövegek után a kötelező virágcsokrokat Kernács Mancika és 
Scheck Margitka adták át, majd a vendégek a 30 tagú díszbandérium kíséretében ko-
csikra ülve a város központjába érkeztek. A leírás szerint itt is hatalmas tömeg várta a 
pártméltóságokat, csatlakoztak a tömeghez más községek párthívei is. Zajos éljenzések 
és taps közepette itt elsőként dr. Baloghy Ernő beszélt: a pártvezetőt, Justhot nevezte 
a függetlenségi törekvések egyedüli élharcosának, beszélt a kormány törvénytelen 
cselekedeteiről, az újonnan megalakult Nemzeti Munkapártról, az ellenlábas pártok-
ról. Foglalkozott a gazdasági és politikai válsággal, bizonyos abszolutisztikus hatalmi 
törekvésekről beszélt, követelte az általános és titkos választójogot, a jogegyenlőség 
alapjainak biztosítását. Követelte a progresszív adózást, a szociálpolitika fejlesztését. 

A jelöltet követően a pártelnök szólt a tömegekhez: 
„Végső elszántsággal kell védekeznünk az osztrákok ellen. Ha a magyar közvélemény 

teljes erővel ellenállna, és minden jó magyar összefogna a nemzet jogainak védelmében, 
soha nem lehetne szó törvénytelen kísérletekről…”9

 7 Justh Gyula (1850–1917) politikus, országgyűlési képviselő, a Függetlenségi és Negyvennyolcas 
Párt elnöke. A topolyai választópolgárok főleg ezt a pártot támogatták.

 8 Bács-Topolyai Hírlap, 1910. április 10.
 9  Bács-Topolyai Hírlap, 1910. április 10.
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A pártelnököt Fernbach Károly követte, aki elmondta, hogy mint főispán nem 
akart a hatalom „ágense” lenni, ezért a megbízatását magától eldobta. A volt főispán 
mellett a tömeg tüntetett, éljenezték, és huzamos ideig tapsoltak beszéde közben és 
után is. A gyűlés után a vezetők 80 terítékű banketten vettek részt. Itt Justh Gyula 
arról beszélt, hogy miért nem sikerült egyezségre jutni a Kossuth Párttal. Megemlí-
tette, hogy az a párt most ellenük kampányol, de mintha támogatná a munkapártot. 
A bankett után a kishegyesi gyűlésre a pártvezéreket és a jelöltet egy 30 tagú topolyai 
csoport kísérte el. Itt is tömeg fogadta a vendégeket. Este utaztak vissza Szabadkára.

Másnap reggel már Bácskossuthfalván kampányoltak. Justhoz csatlakoztak a 
pacsériak, Fernbach Károly és Péter, valamint Geyer Péter. Az állomáson a község 
nevében Schadel Ignácz római katolikus lelkész, Fernbach János és Pilasznovits József 
csatlakozott. A településen a Függetlenségi Kör előtt id. Kovács Gyula üdvözölte a 
vendégeket. A gyűlés 9-kor kezdődött, a hatóságot Brestyánszky Miklós szolgabí-
ró képviselte. A gyűlést Nagy Sándor nyitotta meg. Justh beszéde után Fernbach 
Károly mondott lelkesítő beszédet. Délben bankett volt, majd utána visszautaztak 
Szabadkára.10 

Ugyanebben az írásban a lap közli, hogy a verbászi kerületi pártszervezet elnökének 
a topolyai dr. Rényi Józsefet választották meg, alelnöknek pedig a kúlai Ott Ferencet. 
A párttitkárok Tóth Isaszeghy János, Bodrogh Imre és Karácsonyi Antal Topolyáról, 
valamint Scheidl Ödön Újverbászról. A párt pénztárnoki teendőivel Tóth Isaszeghy 
Jánost bízták meg.

A Magyar Királyság területén a XX. század elején több párt vetélkedett egymással, 
egy részük – éppúgy, mint ma is – valamilyen eszmei töltettel rendelkezett, érdekeket 
képviselt. Leginkább klasszikus konzervatív vagy liberális beállítottságúak voltak. 
A parlamentbe is főként ezek a pártok jutottak be. Topolyán a legnagyobb támoga-
tottságra a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt számíthatott. Voltak támogatói, 
valamennyivel kevesebben, a Kossuth Pártnak és a Katolikus Néppártnak is. Az 1890-
ben alakult, baloldalinak számító Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak is voltak 
hívei a városban, elsősorban a szegényebb rétegek köréből. Az Alkotmánypártot és a 
Nemzeti Munkapártot is támogatták, amely végül is a kormánypárt szerepét töltötte 
be az 1910–1918 közötti időszakban.

Az úgynevezett Justh-párt 1910-től ellenzékbe került, de helyhatósági szinten több 
helyen megmaradt vezető pártnak. A XX. század elején Topolyán a Szociáldemokrata 
Párt egyedüliként képviselte azt a többséget, amely még szavazati joggal sem rendel-
kezett. Támogatói köre a szegényparaszti rétegből, a napszámosokból, az ipari mun-
kásokból, a szegény kisiparosokból, valamint néhány értelmiségiből tevődött össze.

 10 Bács-Topolyai Hírlap, 1910. április 10.



2 5

A topolyai közéletet gyakran uralta a nagy szociális különbségekből fakadó elége-
detlenség, elsősorban a nagyszámú földmunkás – napszámos, cseléd, béres, kisgazda   – 
korlátozott megélhetése. A XX. század első éveiben sor került olyan eseményekre, 
amelyekhez hasonlókkal még nem találkozott a város népe: ilyenek voltak a szervezett 
sztrájkok. A topolyai mezőgazdasági dolgozók – a bérek, valamint a gazdákkal megkö-
tött szerződések be nem tartása miatt – már a XIX. század utolsó éveiben is a sztrájk 
eszközéhez folyamodtak. A szocialista földmunkások szervezeteinek kialakulásakor 
jellemzővé vált egységes fellépésük, gyűléseikről a helyi lap is beszámolt:

„A földmívelő munkások egy része, kiket szocialistáknak neveznek, ezen hónapban 
nálunk és a szomszéd Szenttamáson gyűlést tartottak, ezen gyűlések mindkét helyen 
a legnagyobb rendben folytak le, miért is csak dicséret illeti meg a munkásokat.

A gyűlések eredményéről azonban már nem írhatunk ilyen elismeréssel, mert 
ezek a gyűlések a munkások sorsának javítására semmi kedvező hatással, avagy 
eredménnyel nem voltak, de nem is csoda, mert ezen a gyűlésen a munkások nem 
az ezen a vidéken uralkodó állapotokat, bajokat vitatták meg, hanem a Pestről jött 
szónokok tartottak általános érdekű szónoklatokat.

Azonban ezen, ilyenfajta szónoklatoknak praktikus haszna nincs. Jöjjenek össze 
munkatársaink, s tanácskozzanak sorsuk javításáról, ehhez úgy nekik, mint az ország 
minden polgárának joguk van, ámde éppen semmit sem használnak önmaguknak, 
ha az állam törvényei, a fennálló rend és a vallás ellen szónokolnak.

A polgári iskola a felépülése utáni első évben, a frissen ültetett facsemetékkel
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Az ilyfajta szónoklatok valók a haza nélküli szocialistákhoz, de nem a magyar 
földműves munkásokhoz, mert azok szeretik a hazát, hű fi ai e honnak, s a hazasze-
retetüktől s hűségüktől eltántorítani magokat nem engedik.

A topolyai földmíves munkások a törvény keretén belül dolgozzanak sorsuk 
javításán, és ezen a téren segítségükre van maga az államhatalom is, mert magának 
az államhatalomnak is az az érdeke, hogy jólétben levő, elégedett munkás-polgárai 
legyenek. Ezt elérni iparkodik is az államhatalom, íme, megalkotta már a munkás-
segítő pénztárt és a többi, a munkásokra előnyös törvényeket, melyeknek üdvös 
határuk nem maradhat el.

…S így, ha békében egymás mellett dolgozunk, célját mindenki eléri, és a haza 
boldog lesz.”11

Nem csak a földmunkások között terjedt az elégedetlenség, a pinceásó kubikosok 
is sztrájkoltak:

„Bácstopolyán a pinceásó munkások már 12 nap óta sztrájkolnak. A sztrájk oka az, 
hogy a munkások a fárasztó munka mellett csak 70-80 fi llér bért bírtak naponta 
megkeresni, és ezért kénytelenek voltak Balog Emil vállalkozótól köbméterenként 
26 fi llért kérni, amit a vállalkozó mérnöke nem akart megadni. Csak azt a választ 
adta, hogy »majd hozok én vidékről munkásokat«. Hozott is a mérnök Vásárhelyről 
27 munkást, de bizony azok sem bírtak többet keresni, mint az odavaló munkások. 
Kaptak 4-4 korona előleget, és még azt sem bírták megkeresni. Hogy haza tudjanak 
menni, kénytelenek voltak kényszerútlevéllel hazamenni. A mérnök azt hazudta a 
munkásoknak, hogy száraz földön dolgoznak, majd pedig mindig térdig vízben kell 
állni. Figyelmeztettük a munkásokat, hogy kerüljék a kizsákmányoló vállalkozót.”12

A leggyakoribbak az aratósztrájkok voltak Topolyán és a Topolyai járás más tele-
pülésein:

„Topolya, 1903. július 12. A topolyai járásban sztrájkolnak az aratómunkások. 
Néhány lelketlen szocialista bujtogatta fel őket. A munkaadók gyorsan segítettek 
bajukon, amennyiben az idegenből hozattak munkásokat. Császár Péter topolyai 
főszolgabíró humánus kötelességtől sarkalva minden lehetőt elkövet, hogy egyrészt az 
aratási munkálatok normális lefolyását, másrészt pedig a nagy jövedelmet a járásbeli 
szegény munkások részére biztosítsa.”13

 11  Bács-Topolyai Hírlap, 1903. január 25. 1. o.
 12  Népszava, 1903. március 28.
 13 Aratósztrájk a topolyai járásban. Bács megyei Gazdasági Egyesület Hivatalos Közlönye, 

1903.   július 12.
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Ebben az időszakban nagy fokú elvándorlás jellemezte Topolyát és a járást. Az el-
vándorlók egy része a jobb munkabérek reményében más európai országok felé indult, 
főleg Németországot választották. Létezett azonban belső vándorlás is a fejlettebb 
mezőgazdasági és ipari területek irányába, némelyek pedig – igaz, kevesebben – Ame-
rikát választották. Az elvándorlás nem öltött katasztrofális méreteket. A hatóságok 
bizonyos intézkedéseket tettek, így serkentették újabb ipari üzemek megnyitását, a 
közmunkákat és a bérek fokozatos emelését tartva megoldásnak. Hogy ezek az új 
intézkedések nem hoztak biztos eredményeket, arról a korabeli sajtó tudósított a 
következő években. 1906: „A topolyai járásban 1500 aratómunkás és 20-30 cseléd 
között volt különböző időben, 1–3 napig tartó sztrájk. Az aratók mindenütt béreme-
lést értek el, a cselédek sztrájkmozgalma azonban eredménytelen volt.”

A Budapesten megjelenő Világszabadság című lap 1906. szeptember 1-jei száma 
a topolyai munkások munkarendjéről tudósított:

„A bácstopolyai munkások munkarendje. Az őszi termés betakarítása, illetve ku-
koricatörés 2000 négyszögöl, vagyis lánconként 25 korona. Ezért letörik, a szárát 
kivágják, bekötik és kúpba rakják. Részre a fenti munkálat 8-adán és egy kenyér, 1 
kiló szalonna lánconként. A gazda ez esetben a részt tartozik hazaszállítani. Ugyan-

Cséplés gőzgéppel és ökrös szekér rakodás közben
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csak ezen munkálat napszámért férfi nak koszttal 3 korona, koszt nélkül 4 korona, 
leányoknak 14 éven felül 2 korona koszttal, 3 korona koszt nélkül. Munkaidő reggel 
4-től este 8-ig, félórai reggeli és egyórai ebédidő.”14

Az évek múlásával a helyzet vajmi keveset változott. Az egyik oldalon állottak a 
bérekkel és a juttatásokkal mindig elégedetlen munkástömegek, valamint a kisgaz-
dák, míg a másik oldalon az állami szervekre támaszkodó nagybirtokosok. A helyi 
lap az 1912-es aratást megelőzően az uralkodó osztály szemszögéből állást foglalva 
robbanással fenyegető helyzetről írt:

„Amikor a táborban a pihenő dobok felett a dobverők önmaguktól rezegni kezde-
nek, s mintha valamely titokzatos hatalom harci indulót verne ki rajtuk, rejtelme-
sen megszólalnak, olyankor a gyakorlott hadvezér már tudja, hogy tábora alatt az 
ellenséges haderő aknákat vezetett, melyekben a gyúlékony anyag minden percben 
felrobbanhat, hogy végromlásba sodorja egész táborát. […] Emberek járják most be 
ezt az amúgy is agyonsanyargatott, szerencsétlen országot, akik a föld népét akarják 
feltüzelni az éltető, mindnyájunknak kenyeret adó föld ellen, hogy annak termé-
nyeit ne arassák le, hogy szárán hagyják rothadni Isten adományát csak azért, hogy 
nagyobb munkabért erőszakoljanak ki munkaadójuktól, aki esetleg a sok tehertől 
talán mozogni sem tud már. De a lelketlen embereknek zavaros kell. Ők csak akkor 
boldogok, ha vér áztatja vörösre a búzakalászok színes aranyát. […] Az agrársztrájk 
pedig fenyegetőleg közelít. Itt is, ott is hallhatunk az aratómunkások elégületlen-
ségéről. Az aratósztrájk pedig a mostani válságos gazdasági helyzetben egyenesen 
válságos kimenetelű lehet az országra nézve. Bevételi forrásaink immár teljesen 
kiapadtak, s ha a termés be nem hozza azt, amit a gazdasági válságok el nem vittek, 
akkor az ország a terhek súlya alatt összeroppan. S vajon kinek áll érdekében, hogy 
ezt az országot az anyagi tönk szélére juttassa? Kinek van haszna abból, ha e kenyér 
árát újból és ismét felemelik? Ha az élelmiszerek még további drágulásnak lesznek 
kitéve? Éppen a munkabérek kierőszakolt nagyobbodása következtében? Kinek 
tesznek nagyobb szolgálatot?! Ki fog hálálkodni nekik mindezért?! […] Reszket a 
föld lábaink alatt. Vigyázzunk! Legyünk óvatosak! De különösen világosítjuk fel 
a föld népét, hogy az álapostolok nem az ő javukat szolgálják, s a hamis eszmék, 
miket lelkükbe szeretnének átplántálni, ha pillanatnyi előnyöket is mutatnak, vég-
eredményben az ország s így a saját károsodásukat mozdítaná elő. Ha úgy beszélünk 
a föld népével, hogy az megérzi belőle a jóakaratot, akkor talán elkerülhetjük azt 
a fenyegető veszedelmet, amit egy esetleg kitörő agrársztrájk magában rejteget.”15

 14 A bácstopolyai munkások munkarendje. Világszabadság, Budapest, 1906. szeptember 1.
 15 Bács-Topolyai Hírlap, Topolya, 1912. június 9.
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Topolyát és környékét a XX. század első évtizedében nagy gyermekáldás jellemezte. 
Ekkor még nem jött divatba az „egykézés”, inkább három-négy, sőt ennél is több gyer-
mek született a korabeli családokban. Több kimutatásból is értesülünk arról, hogy a 
tanköteles gyermekek száma 1800 körül alakult (akkor csak hatosztályos népiskolák 
működtek), a beíratottak száma pedig 1300–1400 között mozgott. Működtek ún. 
zugiskolák is, ahol (Újpuszta és Emődpuszta) hozzávetőlegesen 200 gyermek részesült 
valamilyen oktatásban.

Jagicza István helybeli plébános, a római katolikus iskola igazgatója a népoktatási 
törvényre hivatkozva arról írt a tanfelügyelőnek, hogy Topolyán a helyzet tarthatatlan: 
kevés a tanterem és sok a diák, de a tanerő létszáma sem teszi lehetővé a törvény be-
tartását! Nevezetesen, hogy osztályonként 60 tanulót írjanak be, kivételes helyzetben 
pedig esetleg 80-at.

Az 1911/1912-es iskolaévben a római katolikus iskolaszék számára készült ki-
mutatás arról tudósít, hogy iskolába 1392 gyermek jár. Mózer Mária tanítónő I. 
osztályában 94 fi ú, Puhalák József tanító II. osztályában 99 fi ú, Karácsonyi Antal 
tanító III. osztályában 85 fi ú, Takács Elek tanító IV. osztályában 118, Sulyok János 
tanító V–VI. osztályában 106, Bíró Ferenc tanító I–II. osztályában 92, Bicskei Péter 
tanító III. osztályában pedig 80 fi ú tanult. Varga Vendel tanító 102 fi útanulót oktatott 
az I–II. osztályban.

A leánygyermekeket Topolyán is iskolanővérek tanították
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Az iskolanővéreknél a II. osztályban 88 leánytanuló volt, a III. osztályban 74-
en, a IV. osztályban 62-en, az V–VI. osztályban 71-en tanultak. Az ideiglenes elsős 
leányosztályba 147 gyermeket vettek fel, ami újabb tanerő felvételét tette lehetővé. 
A Pethő Mária vezette I–II. osztályt 130 lány látogatta, míg Pápay Mária III–IV. 
osztályát 44 lány képezte.

A tanteremhiány állandó kísérője és gondja volt a korabeli oktatási-nevelési in-
tézménynek.

Topolya polgárainak egyik régi vágya volt, hogy középiskola nyíljon a városban, 
ami 1909. szeptember 1-jén teljesült. Ekkor megnyílt a polgári fi úiskola, amelybe 53 
tanuló nyert felvételt. Működött még a városban ún. ismétlőiskola is, amelyben azokat 
a gyermekeket oktatták, akik korábban nem kapcsolódtak be a népiskolai rendszerbe, 
vagy később kaptak kedvet a tanuláshoz.

A zsidó felekezeti iskola hat osztályába majd 100 tanuló járt.
Az ún. tanonciskolába azok a gyermekek jártak, akik valamilyen szakmát kívántak 

elsajátítani, elvégezték a negyedik vagy a hatodik osztályt, és szakmára termettek vol-
tak. Ők előzőleg szerződtek valamelyik mesterrel a gyakorlati munka elsajátítására. 

A település gazdasági helyzete, ha nagy nehézségek árán is, lehetővé tette, hogy 
évente 1800–2000 fi atal valamilyen formában oktatásban részesüljön. A városnak és 
környékének 1910-ben 12 471 lakosa volt, ez a nagy háborúig nem is igen változott.

A topolyai események krónikása, a Bács-Topolyai Hírlap több olyan eseményről 
számol be, amelyek mára feledésbe merülnének, ha azt a szorgalmas szerkesztő és 
a bedolgozó munkatársak nem jegyezték volna fel. A háborút megelőzően, 1911 
augusztusában a lap ezt írta: 

„Járásunkban, amint már jeleztük is, az idei termés a májusi és júniusi kedvező 
időjárás folytán sokkal felülmúlja a múlt évit, s közepes jó termésnek mondható az 
idei gabonatermés. Már körülbelül a csépléseket mindenütt befejezték, csak néhol 
lehet elvétve hallani még a cséplőgépek zúgását, s zúgásba vegyült cséplő leányok 
dalát. Járásunk ez idei gabona termése a következőkben állapítható meg: búza átlag 
10–12 mm, árpa 8–10 mm, a zab 12–14 mm lánconként, természetes, hogy volt 
egyeseknek még ennél is sokkal jobb termésük, s viszont egyeseknek kevesebb. A   ku-
koricára nagy hátrány volt a nagy hőség és szárazság, azonban még használt némileg 
a szárazság után következő nagy esőzés. Igen jó hatással volt a tikkasztó hőség után 
a kukoricákra, valamint kapásnövényekre a péntek délutáni nagy záporeső, s csak a 
szőlőknek ártott keveset, mivel az esővel egyes helyeken kisebb nagyságú jég is esett.”16

 16 A termés eredménye járásunkban. Bács-Topolyai Hírlap, XVI. évf. 1911. augusztus 27. 
  35. sz. 3. o.
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Az 1911-es esztendő bővelkedik eseményekben:

„A Topolya és Bajsa községek között közlekedő omnibusz a napokban annyira 
megtelt, hogy a nagy teher alatt a henger összetört és az omnibusz felborult. Pataki 
Józsefné súlyosan megsebesült, úgy, hogy lakásán ápolják, míg a többi utast az ab-
laküvegek csak könnyebben sebezték meg.”17

1912 januárjában vihar pusztított Topolya környékén:

„A múlt vasárnapról hétfőre virradó éjszakán rettenetes vihar dühöngött Topolyán 
s az egész Bácskában. Amerre elvonult, kitépett fák, lehordott háztetők jelezték 
útját. Topolyán sok háznak szedte le a cserepét és a nádat. Jelentősebb kárt okozott 
az új járványkórháznál, amelyről igen sok cserepet vert le, továbbá az épülő polgári 
iskolánál, ahol az egyik kupolának leszedte bádogtetejét, és az ablakok közül is 
nagyon sok törött össze.”18

 17 Baleset Topolyán. Bács-Topolyai Hírlap, XVI. évf. 1911. október 29. 44. sz. 3. o.
 18 Pusztító vihar. Bács-Topolyai Hírlap, XVII. évf. 1912. január 14. 2. sz. 3. o.

Villás szarvú magyar ökrök. A mezőgazdaságban a föld megmunkálására 
és igavonóként használták őket még a XX. sz. elején is
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A járásközpont Topolya villanytelepének a kérdése nem oldódott meg. Ezzel együtt 
a közvilágításé sem, kivéve a szűk városközpontot és néhány középületet. Ugyanakkor 
a három ún. „hegy” községben ezen a téren gyors haladás történt:

„Kétévi tárgyalás után végre eredményhez jutott Bácsfeketehegy, Kishegyes és Szeg-
hegy községe a villamos világítás ügyében. Január hó 15-én kötötték meg a Szeghegy 
»Gutwein Fülöp és társai« céggel az egybehangzó szerződést, mely szerint a három 
község a cégnek a közvilágítás ellátására 50 évi kizárólagos concessiót ad és 120 darab 
32 normál gyertyafény erősségű fémszálas izzólámpáért 3000 koronát fi zet, félévi 
utólagos részletekben.

Miután a szerződés a három községre nézve előnyös, és abban a magánfogyasztók 
érdekei is kellő fi gyelemben részesültek, úgy biztosan remélhető, hogy azt úgy a 
Törvényhatóság, mint a Belügyminisztérium jóvá fogja hagyni, és október 1-jén már 
nem az az ázsiai sötétség fog uralkodni a sártengeres utcákon, mely az eddigi petróle-
umos mécsesek pislogó fénye mellett veszélyeztette az estéli hazulról való eltávozást.

Hogy ezen ügy végre dűlőre jutott, és a megkötött szerződésben annyi előny biz-
tosíttatott, az különösen érdeme a három »hegy« község jegyzői triumvirátusának: 
Kozma Dezső, Lime Pál és dr. Tausz Fülöp uraknak, de a három község érdemes 
elöljáróságának, valamint a haladás elvével eltelt községi képviselő testületének is.”19

Nemcsak a mai klímaváltozásból eredően alakulhat ki szeszélyes időjárás, már a 
múlt század elején, 1912-ben is tapasztalhattak meglepő időjárási viszonyokat: 

„Véghetetlenül szeszélyes az utóbbi napok időjárása. Két héttel előbb 17-18 fok hideg 
volt több napon keresztül. A múlt héten hirtelen beállott a meleg, s a déli órákban a 
hőmérő állandóan 28 Celsius meleget mutatott. Pénteken délben 1 órakor a hőmérő 
30 fok meleget jelzett, vasárnap óta ismét állandó a hideg, mely 8–11 fok Celsius 
között változik. A meteorológiai jelzés szerint enyhébb idő várható.”20

Ugyanazon év májusában is az időjárás foglalkoztatta az embereket:

„Mostanában az időjárás napról napra változik. A fagyosszentek bajt nem okoztak. 
Hétfőn a hőmérő napon 44 fokot, az árnyékban 33-at mutatott. Estefelé az egész 
község porfelhőben úszott. Ugyanekkor Erdélyben a szélvihar milliós károkat oko-

 19 Villamos világítás a három „hegy” községben. Bács-Topolyai Hírlap, XVII. évf. 1912. február 
4. 5. sz. 

 20 Időjárás. Bács-Topolyai Hírlap, XVII. évf. 1912. február 4. 5. sz. 3. o.
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zott. A pénteki eső az összes veteményeket felfrissítette, a levegőt lehűtötte. Szombat 
reggel valóságos vihar dühöngött környékünkön, s a levegő annyira lehűlt, hogy a 
hőmérő 9 és ½ Celsiust mutatott.”21

1912. június 9-én arról értesíti a lap az olvasóit, hogy az igazságügyi miniszter 
Kihuth János járásbírósági jegyzőt Szabadkára helyezte a törvényszékhez.

Augusztus 18-án Épül a telephon címmel a következő információt közli a lap:

„Mint értesülünk a topolyai járási telephon kiépítéséhez még e héten hozzáfognak. 
A járásbeli községek bekapcsolása alkalmával a helyi telephon berendezést és a városi 
vezetéket is átalakítják.”22

A XX. század elején a balkáni „puskaporos hordó” többször felrobbanni készült, 
és végül fel is robbant. Feszült viszony alakult ki az Osztrák–Magyar Monarchia és 
Szerbia között Bosznia-Hercegovina bekebelezése következtében, valamint a szerb 
kormány nacionalista retorikája és törekvései miatt.

A XIX. sz. végén alakult balkáni országok a meggyengült török birodalom ellen 
fordultak, és nemzeti érdekeik megvalósítását, vagyis a még török uralom alatt élő 
nemzettársaik felszabadítását és határaik kiszélesítését tűzték ki célul. 1912-ben 
Szerbia, Montenegró, Bulgária és Görögország háborút kezdeményezett Törökor-
szág ellen azzal a céllal, hogy kiszorítsák őket a Balkán-félszigetről, és országrésznyi 
területekkel bővítsék a határaikat.

Az első Balkán-háború alatt a Monarchia ugyan nem keveredett bele közvetlen 
módon a konfl iktusba, de fi gyelemmel kísérte a határaitól délre kialakult helyzetet. Ha 
érdekei úgy kívánták, nyomást gyakorolt a hadakozó balkáni szövetségesekre. Ez történt 
az albániai Szkadár (Shkodra) ostromakor, amikor a Monarchia fegyveres beavatkozást 
helyezett kilátásba. Ezzel itt visszavonulásra kényszerítette a balkáni országok csapatait.

A második Balkán-háború 1913-ban már az elfoglalt területek felosztásáról szólt. 
Habár a hadi események a határaitól távol zajlottak, a hatásuk Magyarország déli 
területein is érezhető volt.

A kor hírközlési eszközeinek – újságok, telefon, távíró, valamint dobszóval történő 
szóbeli kihirdetés – köszönhetően a topolyai lakosság is értesült az eseményekről: a 
háborúról, a beutazási tilalomról, a folyamatos gazdasági kapcsolatok akadályairól, 
a terjedő kolerajárványról, amely a Délvidék egyes részeire is átterjedt. Emiatt jár-

 21 Időjárás. Bács-Topolyai Hírlap, XVII. évf. 19. és 20. sz.
 22 Épül a telephon. Bács-Topolyai Hírlap, XVII. évf. 1912. augusztus 18.
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ványzárlatot rendeltek el a Tisza mentén, a Bánságban, illetve a szerb határ mentén. 
Ezekre a helyekre katonaságot vezényeltek. 

Városunk történéseinek sorában 1913-ban a Bács-Topolyai Hírlap húsvétot 
megelőző száma több olyan eseményről tudósított, amelyek ugyan hétköznapiak 
voltak, de amelyek alapján képet alkothatunk az itt élők mindennapjairól. A topolyai 
képviselő-testület e héten gyűlést tartott, amelyen a következő tárgyak szerepeltek:

„1. A szülőföldek közt elvonuló közös dűlőutakhoz szükséges határ- és fi x pontkövek 
beszerzése. A beszerzésre a képviselőtestület Vadászi Pál szabadkai mérnök ajánlatát 
fogadta el. 2. Az iskolatestvérek volt lakásának és a Sulyok-féle lakásnak tantermekké 
való átalakítása. A gyűlés javaslattételre a képviselőtestület- és iskolaszéki tagokból 
álló szűkebbkörű bizottságot küldött. Ez tesz javaslatot, hogy a négy tanterem 
miként helyeztessék el, s annak alapján árlejtés útján adják ki a munkát. 3. A főszol-
gabíró 1690-1913. sz. rend. Soós Erzsébet illetőségének megállapítása. Illetősége 
magállapíttatott. 4. A jegyzői lakás jókarba hozatala. A gyűlés egy bizottságot küldött 
ki, mely a szükséges javítást végre fogja hajtani.”23

A Bács-Topolyai Hírlap 1913-as áprilisi rövidhírei:

„A topolyai ifj . önképzőkör holnap hétfőn a Caszinó szálloda dísztermében tartja 
zártkörű öntöző bálját. Beléptidíj személyenkint 1 korona, családjegy 2 korona 40 
fi llér. Kezdete este 8 órakor.”

„Purim-bál. A topolyai betegsegélyző egyesület, ma vasárnap a Caszinó szállodában 
zártkörű Purim bált rendez. Kezdete este 8 órakor. Beléptidíj személyenkint 1 korona, 
családjegy 2 korona 40 fi llér.”

„Meghívó. A topolyai iparos temetkezési egylet saját pénztára javára, ma vasárnap 
Barát János (Krizsán) vendéglőjének összes termeiben zártkörű tánczvigalmat ren-
dez. Kezdete este fél nyolcz órakor. Belépődíj személyenkint 50 f, páronkint 80 f, 
családjegy 3 személyig 1 korona.”

„A Bácstopolyai Gazdakör. Ma vasárnap a Tószegi-féle vendéglő összes termeiben 
saját pénztára javára zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépődíj személyenkint 1 
korona, családjegy (3 személyre) 2 kor. 40 fi llér. Kezdete este 8 órakor.”

 23 Képviselő-testületi gyűlés Topolyán. Bács-Topolyai Hírlap, XVIII. évf. 1913. április. 
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Limbek Elek topolyai tanító oklevele, 1918. május 27.
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A Hírek rovatban olvashatjuk, hogy Topolyán működött egy protestáns leány-
egyház.

„Értesítés. A topolyai egyesült protestáns leányegyház elöljárósága tisztelettel értesíti 
ezuton is a híveket, hogy húsvét másodnapján délelőtt 10 órakor a polgári iskola e 
czélra átengedett egyik tantermében Dévay Lajos bácskossuthfalvai ev. ref. lelkész 
istentiszteletet tart, amikor a híveknek úrvacsorát is fog osztani.”

A Hírek rovat súlyos betegségről – tüdővészről – tájékoztat, amelynek áldozatai 
is voltak:

„Tüdővész és – utcáink. Magyarországon a tüdővész hihetetlen arányokban szedi 
áldozatait. Sajnos, ez a mi szép kis Bácsországunk vezet ebben a tekintetben, pedig 
van jó levegőnk, s népünk sem oly véghetetlenül sovány, mint a Felvidék tót, vagy 
ruthén lakossága s mégis Topolya következik Szabadka után a második helyen, hol 
az elhaltaknak 31-32 százaléka tüdővészben pusztul el. Ennek egyik nagy terjesz-
tője csak nálunk tapasztalható szokás, mely minden nap látható utcáinkon, hol az 
emberek majd egész nap álldogálnak, s közbe-közbe nagyokat köpködnek. Úgy 
látszik, itt tenyészik a tüdővész, s innen hordják szét az ott ácsorgó emberek. Hogy 
ezeken keresztül törtetni sokszor veszélyes, arról már többször írtunk s történtek 
egyes intézkedések ezek meggátlására, – de úgyszólván eredménytelenül. Azonban, 
hogy mily veszedelmes ez közegészségügyi szempontból, arról csak a fönt jelzett 
statisztikai szám tesz leginkább tanúbizonyságot. Mégis módot kellene keresni az 
illetékes hatósági közegeknek, hogy valami módon, ha nem is valami rendszabá-
lyokkal – hanem esetleg felvilágosítás útján, – hogy ezek a köpődék, ácsorgóhelyek 
a legjobb terjesztője, valóságos melegágyai a tüdővész elterjesztésének.”24

1913. augusztus 31-én a helyi újság arról számol be, hogy a topolyai uradalom a 
megszűnés szakaszába lépett. Ez egy korszak végét is jelenti a városban:

„Az ősi Kray-birtok a mérnökök bonc-asztalára került. Az egyszerű földművesek 
szemében titokzatosnak látszó műszerekkel felfegyverkezett emberek járnak-kelnek 
már napok óta a sárga tarlókra és a végtelen tengeri táblák között is, hol itt, hol ott 
vernek a föld belsejébe egy-egy határjelző lécet…

Az évszázadok óta fennálló emusityi uradalom Topolya község életében sokkal 
fontosabb szerepet játszott, semhogy annak a gróf Zichy családban előfordult ha-

 24 Bács-Topolyai Hírlap, XVIII. évf. 1913. április.
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lálesetek25 folytán bekövetkezett megszűnése mellett szó nélkül haladhatnánk el. 
Lapunk keretei szűkek ahhoz, hogy a nagybirtokok fenntartása, avagy felosztása 
mellett vagy ellen törjünk e cikkben pálcát. Erről nálunk köteteket írnak és írnak 
össze a nemzetgazdászok, és míg az egyik nagybirtok nagy anyagi eszközeivel véli 
elérhetni a minden nemzet gazdaságának alapját képező virágzó földmívelést és 
állattenyésztést, addig a másik a törpebirtokon űzhető intenzívebb gazdálkodással 
akar ugyanoda jutni.

Majd meglátjuk, lendít-e sokat Topolya kissé elmaradt gazdasági viszonyain 
Emusity feldarabolása.

A kastély és a római katolikus templom a XX. század elején

 25 Gróf Zichy János 1911-ben hunyt el, felesége, Kray Irma bárónő 1913-ban. Haláluk után az 
egykori Kray-birtokot felosztották.
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 26 Nádasdy Tamás gróf Zichy és Kray Irma leányának férjeként az 1913-as Emőd-pusztai bir-
tokrész (Kray) megszűntével örökölt a volt Kray-birtokból egy jelentős részt.

 27  A topolyai uradalom megszűnése. Bács-Topolyai Hírlap, XVIII. évf. 1913. augusztus 31. 35. sz.

E parcellázás nem egészen új keletű. Midőn a birtok volt ura, id. gróf Zichy Nep. 
János és rövidesen reá neje született Kray Irma bárónő meghalt, az örökösök e ha-
gyatékban akként osztozkodtak, hogy Újpusztát örökli gróf Nádasdy Tamás,26 míg 
Emusity és a belsőség gróf Zichy Béla örökségének egy részét képezi.

Az új tulajdonos már a múlt évben eladott körülbelül 2.400 holdat a múlt év őszén 
több részletben. A rossz pénzügyi viszonyok miatt azonban a további parcellázás 
egyelőre szünetelt.

Ugyanezen, már régóta húzódó, szokatlanul súlyos pénzviszonyokban leli érthető 
magyarázatát az is, hogy a helybeli pénzintézetek közül a most újból megindult 
parcellázásokban egyik sem vágyott részt venni, nem kívánt még a legrégibb és a 
legnagyobb tőkével rendelkező sem, bár a tavaly megkezdett kisebb mérvű parcellá-
zásnál a kölcsönre szoruló földvásárlók igényeit ezen utóbbi pénzintézet elégítette ki.

Miután a magánparcellázás a rossz pénzviszonyok között ilykép megakadt, a 
tulajdonos a Budapesten székelő Magyar Parcellázó Banknak adta át a parcellázást 
olykép, hogy ezen bank a parcellázást 3 év alatt tartozik végrehajtani, arra az időre 
pedig mig a parcellázás keresztül vitetik, a szabadkai Délvidéki és Közgazdasági Bank 
haszonbérbe vette oly feltétellel, hogy albérletbe adni jogosított.

Kívánatos volna, hogy mire a mérnökök befejezik munkájukat, a szinte gazdasági 
katasztrófával fenyegető pénzviszonyok annyira javuljanak, hogy a bankok a hozott 
nagy anyagi áldozatok dacára, a földvásárló polgárság pedig a magas földárak mellett 
is megtalálják számadásaikat.

A beltéri birtok közül a plébánia megkapta a kastélyt, a község a nagykertnek nagy 
részét, a megmaradt többi belsőségek értékesíttetnek. 1914. május 1-én a topolyai 
uradalom teljesen és végleg megszűnik.”27

Egy ismert topolyai közéleti személyiség és nagy tekintélyű ügyvéd, dr. Mannheim 
Ármin Budapestre költözött. Ebből az alkalomból az újság méltatta több mint két és 
fél évtizedes topolyai tevékenységét, amelyről az elismerés hangján írtak:

„A közelmúlt napokban Dr. Mannheim Ármin helybeli tekintélyes ügyvéd családjával 
együtt véglegesen a fővárosba költözött. Ez az egyszerű költözködési hír a topolyai 
helyi viszonyok szempontjából mégis nevezetes esemény. Általánosan ismert dolog 
ugyanis, hogy dr. Mannheim Ármin úgy a helybeli társadalmi életben, valamint a 
közügyek terén jelentékeny szerepet töltött be. Dr. Mannheim Ármin több mint 
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negyed évszázaddal ezelőtt nyitotta meg Topolyán ügyvédi irodáját és szorgalma, 
feltétlen megbízhatósága és jeles jogi készültsége folytán egyike lett a legkeresettebb 
ügyvédeknek. […] Hathatós befolyását és szavának súlyát nem egy ízben vetette 
latba Topolya község fejlődésének érdekében úgy, hogy több üdvös intézmény és 
újítás az ő kezdeményezésének köszöni létét. […] Sokoldalú tevékenysége számos 
hatállyal fűzte össze Topolya társadalmi és községi életével s így innen való végleges 
elköltözése községünkre nézve nagy veszteség.”28

A háborút megelőző évben, 1913-ban Topolya lakosságát még mindig olyan 
kérdések foglalkoztatták, mint a villamosítás, amely a város egyik égető és gondot 
okozó kérdése volt. Főként a községi pénzforrások hiánya miatt húzódott el ez az 
ügy, a kivitelező kiválasztása, a villanytelep helyének kijelölése és más gondok is 
nehezítették a megoldást.

A képviselők sok kérdést tárgyaltak meg a rendes és a rendkívüli közgyűlési ülése-
ken: a gróf Széchenyi utca (népiesen Fő utca, ma hivatalosan is az) két oldalán lévő 
árkok lefedését, a községi alkalmazottak gyakran indokolt fi zetésemelési kérelmeit, 
emellett foglalkoztak a letelepülésre jelentkezettek kérelmeivel, az ún. baraparti kes-
keny községi tulajdonú földterületek eladásával, illetve bérbeadásával, a piac és a vásár-
terület bérleti feltételeivel, engedélyek kiadásával, adózási ügyekkel, a közbiztonsággal, 
az iskolákat érintő kérdésekkel, közegészségi gondokkal, illetve a települést érintő 
mindennapi kérdésekkel, amelyek a községi képviselő-testület hatáskörébe tartoztak.

Mindezekről a város akkori krónikása, a helyi lap rendszeresen tudósított. Sokszor 
csak utólag, hiszen hetilapról volt szó, de gyakran előre is jelezte az eseményeket. Egy 
képviselő-testületi ülésről így írt a lap 1913. október 26-ai számában:

„Kevés érdemleges tárggyal, de azért érdekes és heves vitákra okot adó közgyűlése volt 
a képviselő-testületnek tegnap délelőtt. Az első tárgy a vármegyei tanfelügyelő átirata 
volt a Zentai úti tanyai iskola államosítása tárgyában. Ezen iskolának államosítását a 
képviselő-testület már kimondotta s a szükséges lépések megtételére a tanfelügyelő-
séget megkereste és felkérte. A tanfelügyelő most válaszolt, hogy a község kérelmére 
készséggel tesz a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál előterjesztést az iskola 
államosítása iránt, de csak akkor, ha a község: 1. a tanítói nyugdíjalapra fi zetendő évi 
24 kor. fi zetését, 2. az épületnek a kincstár tulajdonába való átengedését, 3. a tantermek 
fűtését, 4. azok tisztitását, 5. a tűzkár elleni biztosítást és 6. a tanterem bebútorozását a 
község magára vállalja. A képviselő-testület ezen feltételeket egyhangúlag elfogadta.”29

 28 Dr. Mannheim Budapestre költözése. Bács-Topolyai Hírlap. 
 29 Közgyűlés. Bács-Topolyai Hírlap, XVIII. évf. 1913. október 26. 35. sz. 
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Nem csak a lap volt tanúja a kor eseményeinek. A római katolikus iskolaszék 1897-
től vezetett jegyzőkönyveiben az 1913-as iskolaszéki választásra vonatkozó bejegyzést 
olvasva arra a megállapításra juthatunk, hogy a korszak nagyon szabályozott volt. 
A   választási feltételek szigorúnak és az adott választójogi előírások keretei között 
szinte demokratikusnak mondhatók, ami a választás levezetésének feltételeit illeti.

Az iskolaszéki tagok megválasztását előkészítendő, 1913. június 25-én a vezetőség 
rendes ülésén – amelyen részt vett főtisztelendő Schádel Ignác kerületi esperesplébános 
is – meghatározták a választással kapcsolatos feladatokat. A választás egyik feltétele 
volt, hogy a választójoggal bírókat összeírják, és értesítsék a választás időpontjáról, 
amelyet 1913. július 15-ére tettek. Takács Elek iskolaszéki tagot mint jegyzőt utasí-
tották erre a munkára, segítségére pedig Hesz Ferenc és Izsáki Péter iskolaszéki tagok 
voltak. 1913. július 15-én 9 órai kezdettel a beltéri iskolában választási gyűlést tartot-
tak, amelynek jegyzőkönyvvezetője Farkas Lajos segédlelkész, a bizalmi férfi ak pedig 
id. Pastyik István és Dósa Ferenc voltak. Posch Lajos idős adminisztrátor a megnyitóját 
követően közölte, hogy az egyházmegyei hatóság 490/1913-as engedélyével 25 rendes, 
valamint 8 póttagot választhatnak. Hozzájuk a választást követően a községi elöljáró-
ság és a kegyuraság egy-egy és a tantestület két képviselőt delegál. Az iskolaszékben 
az egyházat a helyben legidősebb segédlelkész képviseli majd. Dr. Cziráky Gábor és 
Sulyok János javasolták a közfelkiáltással való szavazást. Mivel azonban 20 választó 

Topolyai táj, a háttérben a Dömötör-féle szélmalom 
az eredeti helyén
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kérte, hogy írásban és névsor szerint történjen meg a szavazás, ezt fogadták el. A 9 
órakor kezdett szavazás fél 12-kor ért véget. A számlálás alapján id. Pastyik István 88, 
Fekete (Kis) Mihály 84, dr. Cziráky Gábor 83, Fekete Endre 82, Ötvös Imre 81, Kurfi s 
Sándor 76, dr. Fratricsevits István 70, Lőrincz István (könyvelő) 69, Juhász (Barát) 
Károly 68, Kisimre (Gazdag) János 67, Palásti Lajos 67, Fekete (Vadász) Mihály 66, 
Rind Károly 66, Hesz Ferenc 64, Palásti István 63, Pálfy Lajos 59, id. Szokolai János 
59. Németh József (bádogos) 55, Szenti István (papucsos) 46, Hajtman Péter 44, 
Dósa József 44, Bencsik Pál 43, Izsáki Fábián 42, Üveges Antal 41 és Vojcsena István 
40 szavazatot kapott. Ők 25-en lettek az iskolaszék megválasztott tagjai. Rajtuk kí-
vül még vagy ötvenen kaptak szavazatot. A póttagokká a következőket választották: 
ifj . Varó Béla 66, Brindza János (pénztáros) 65, Zahorecz Szolán 64, Szenti Mihály 63, 
Kucsera István 62, Árpádfy Ferenc 59, Szabó György 58 és Németh István (gépész) 
22 szavazattal. A tantestület Sulyok János és Karácsonyi Antal tanítókat küldte az 
iskolaszékbe, a kegyuraságot dr. Fárnek Dezső, az egyházat Farkas Lajos káplán, a 
községi elöljáróságot pedig Csifcsák Ferenc bíró képviselte. Az iskolaszéki választá-
son csak azok a választójoggal rendelkező férfi ak vehettek részt, akinek iskoláskorú 
gyermekeik voltak, vagy gyámjai voltak iskolás gyermeknek.

A háború előtti utolsó év Topolyán semmiben sem különbözött a korábbi évektől. 
A   lakosság megküzdött a mindennapi létkérdésekkel, tapasztalta a haladást, a Ka-
szinóban bálozott, vagy fi lmvetítést nézett már 1913-ban. Újságot tanulmányozott, 
hirdetéseket böngészett, orvosnál gyógyíttatta magát, patikában szerezte be a gyógy-
szert. Vonattal utazott északra és délre, no meg a fővárosba (a Topolyáról Budapestre 
elszármazottak egyesületet is alapítottak). Vagy éppen a szegénységtől szorongatva 
összecsomagolt, és a boldogabbnak vélt országokba távozott, vagy Amerikába. 
A   többség itthon maradt, és élte a mindennapok gyakran szegényes, de serény életét. 
Békében és békésen, mit sem sejtve arról, hogy a távoli nagypolitika, a hatalmasságok 
mit forralnak, hogy mi készülődik. Hallottak ugyan arról, hogy új ismétlőfegyverekkel 
és óriási tűzerejű lövegekkel látják el a hadseregeket, hallottak hatalmas páncélozott 
hadihajók építéséről, és tudtak róla, hogy az emberek már repülni is képesek. Tudták, 
hogy sok országnak gyarmatai vannak szerte a világban, sokan azt is tudták, hogy a 
Monarchia erős európai hatalomnak számít. Azt azonban bizonyára nem gondolták, 
hogy a nagyhatalmak olyasmire készülődnek, amihez hasonló eddig még nem történt, 
és nem gondolták, hogy az eddigi fejlődésnek, az eddigi életnek vége szakad. Így kö-
vetkezett el az a korszak, az a XX. századi esemény, amely megrázta az egész világot.
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1914 – MÉG FÉL ÉV BÉKE, ÉS ELKEZDŐDÖTT 
A NAGY HÁBORÚ

„Megütötték a dobot
város közepébe, 
felhúzták a zászlót
torony tetejébe….”

(Toborzódal, 1948/49-es gyűjtés)

Az 1913-as év utolsó városi képviselő-testületi ülését december 31-én tartották meg 
hiányos összetételben. Pedig nem kevesebbről kellett dönteni, mint hogy tulajdon-
ba vegyék az ún. Nagykertet, amelyet gróf Zichy Béla a községnek adományozott, 
valamint a vásártartási jog bérbeadásának jóváhagyásáról is egyeztetni kellett. A   vá-
sártartási jogot a város árlejtésen 1500 koronában határozta meg, de a kikiáltási árnál 
kevesebbet, csupán 1330 koronát kínáltak. A küldöttek ezt jóváhagyták. A piaci 
helypénzbeszedési jogot 462 koronáért adta a képviselő-testület. Mindkét esetben 
Soós Péter kínált legtöbbet, és nyerte el a haszonbérleti jogot. Ugyanezen az ülésen 
tárgyaltak – nem először – a vágóhíd kérdéséről. A felülvizsgálati bizottságba Pataki 
Pált, Rind Károlyt, Tomik Jánost és Hajtman Mátét választották. A fogyasztási adók 
kezelésének ellenőrzésével megbízott bizottságot az egykori szolgabíróval, Császár 
Péterrel, valamint Izsáki Fábiánnal egészítették ki. Az 1914-es évre a községi előfo-
gatosokat 720 korona évi fi zetéssel fogadták fel. Kötelezettségeik voltak a község és a 
tűzoltóság irányába. Foglalkoztak a községi rendőrök fi zetésének emelésével az 1914-es 
évre vonatkozóan. A határozat értelmében a rendőrvezető 1100 korona helyett 1500 
koronát kapott, a legénység pedig 700 helyett 800 koronát. A lovas rendőrök lótartási 
átalányát 300-ról 400 koronára emelték.

A helyi lap 1914. január 4-én megjelent számában arról írt, hogy az Otthon Kör 
közgyűlést tartott, és elvégezték a tisztújítást is. Elnökké dr. Fárnek Dezsőt, alelnök-
ké dr. Sárkány Jánost választották meg. A háznagyi tisztséget dr. Koch Zoltán, az 
ügyészit dr. Zsíros Aladár, a jegyzőit Róna Sándor, a pénztárosit Víg Vilmos töltötte 
be. Ellenőrré Firány Pétert, könyvtárnokká Szepessy Jenőt választották meg. A   vá-
lasztmány tagjai: Bodrogh Mór, Császár Péter, dr.  Decsy József, dr.  Fenyő József, 
dr. Fratricsevis István, dr. Guba József, dr. Gergő Izidor, Kürtessy Rezső, dr. Mészöly 
István és dr. Mannheim Ármin. Valamennyien Topolya korabeli eminens polgárai, 
akik a település életének előremozdítását, tervezését segítették. Január hónapban több 
más esemény történt a városban:
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„A Bácstopolyai első Gazdakör folyó hó 6-án tartotta meg évi rendes közgyűlését, 
mely alkalommal a tisztviselőkar a következőképp alakult meg: idb. Lőrincz József 
elnök, Misinszki István, Péter Mihály alelnökök, dr. Zsíros Aladár ügyész, Bacsa 
István pénztáros, Bodor István, Szirák István háznagyok, Horvátovics Aladár jegy-
ző, Palusek István ellenőr, Morvai Imre könyvtárnok, Morvai János, Péter István 
rovancsolók, Fekete Mihály, Rind Mihály, idb. Kisimre János bírálók, Soós Péter 
zászlótartó. Választmányi tagok: Bicskei Antal, Bodor Antal, id. Csifcsák Ferenc, 
Dósa Antal, Dósa József, Fabó Mihály, Fontányi István, Fütyü Ferenc, Hajtman 
Máté, Juhász Ferenc, id. Juhász Máté, Keczeli Ferenc, Misinszki Ferenc, Német 
István (Csali), ifj . Pataki István, Pataki Pál, dr. Rényi József, Sulai István, Tomik 
János, Tőke Máté, id. Varró Péter, Vojcsena István, Vojcsena János, Szokolai János. 
Póttagok: Fekete István (Mihály fi a), Rácz György, Kisimre Károly. A közgyűlés 
Lőrincz József elnök indítványára elhatározta, hogy egy diszzászlót csináltat és 
ennek ünnepélyére felszentelését augusztus hó 20-ára, Szent István napjára tűzte 

Az 1764-ben épült topolyai templom 1904-es bontásának 
kezdete. A keresztet vették le elsőként
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 30 Nem kell útlevél a Balkánra. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. február 17. 
 31  Villanyvilágítás. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. 

ki. Dr. Rényi József lelkes szavakkal felhívja a Gazdakört, hogy egy szegénysorsú, jó 
előmenetelű topolyai polgári iskolai tanuló részére évi 50 korona segélyt szavazzon 
meg. Ezen indítványt a kör nagy tetszéssel fogadta és egyhangúlag magáévá tette.”

A városi lap egy országos hírt is közölt 1914-ben, mivel az meglepő adatokat is 
tartalmazott. Azt írták, hogy Bács megye egyedül több adót fi zet, mint egész Erdély. 
Ezek szerint a megye, beleértve a négy várost is, évi 35 185 000 korona egyenes állami 
adót fi zetett. Mivel a későbbi tájékoztatásokban nem találkoztunk cáfolattal, a hír 
feltehetően igaz volt.

A topolyai lap 1914. február 17-ei számában arról értesíti olvasóit, hogy a Balkánra 
való utazáshoz nincs szükség úti okmányra: 

„A balkáni háború idején Szerbia az Ausztria Magyarország felől érkező utasokra 
kötelezővé tette az utlevélkényszert. Ugyanezt tette természetesen a monarhia is. 
Most ezt a rendeletet mindkét fél visszavonta, ami egyik jele annak a jó viszonynak, 
mely a két szomszédos állam közt lassankint helyreáll.”30

A város nagyon várt, de elhúzódó ügye a villanyvilágítás széles körű alkalmazása 
volt, ami több ígéretet ellenére 1914 elejére sem oldódott meg:

„Hacsak valami előre nem látható körülmény közbe nem jön, úgy az idén ősszel már 
villanyvilágításunk lesz. Ugyanis a vállalkozók beküldték az általuk közjegyző előtt 
aláírt szerződést, a villanybizottság szombat délután összeült s összeegyeztette a be-
küldött szerződést az általa elfogadott szöveggel, melynek megtörténte után – miután 
teljesen megegyező volt, a bíró, jegyző és a közgyűlés által kiküldött két képviselő 
Császár Péter és dr. Cziráky Gábor a szerződést a község nevében aláírták s így végre 
oly hosszú halogatás után van végre egy jó villany-szerződésünk.”31

A széles körű villamosítás elmaradt a városban. A Kaszinó Szálló bérlői egy helyi-
ségben állandó mozit rendeztek be, mivel a szálloda rendelkezett villamosítással, ami 
szükséges volt a vetítőgépek működéséhez. Értesítés jelent meg ezzel kapcsolatban, 
amelyben leírták, hogy kedden, csütörtökön, szombaton lesznek előadások este 8-tól, 
míg vásár- és ünnepnapokon délután 3 és 5 órakor, valamint este 8-kor vetítettek. 
A   fi lmbemutatókat, az ígéret szerint, zenekar kísérte. 
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Március végének egyik fő híre volt, hogy festőiskola nyílt Topolyán. Az iskola ve-
zetőjének és tanárának Pechán József32 országos hírű művészt kérték fel. A   tervek 
szerint a tanfolyam három hónapig tartana, és májusban vagy júniusban kezdődne. 
A   szervezéssel és kapcsolattartással Limbek Eleket bízták meg. Sajnos a tanfolyam a 
tervezett időpontban nem kezdődött el.

Márciusi esemény volt az is, hogy a topolyai ipartestület közgyűlésén megválasztot-
ták a testület új vezetőségét. A   település gazdasági életében a helyi iparosok jelentős 
szerepet töltöttek be. Ezért a közvéleményt foglalkoztatta, hogy mit tervez az ipar-
testület, és kik a vezetői. Az ipartestület elnökévé Hesz Ferencet, alelnökévé Csernai 
Jánost, ügyésszé dr. Zsíros Aladárt, jegyzővé pedig Szigeti Jánost választották meg. 
Pénztárnok lett Fontányi István, elöljárósági tagok pedig id. Mák József, Paláncsai 
Antal, Szikora Ferenc, Üveges Antal, Szikora Bálint, Árpádfy Ferenc, Soltis Elek, 
Szabó Péter, Stanyó Károly, Paláncsai Ferenc és Palusek István. Számvizsgálók: Bacsa 
József, Palusek Károly és Pastyik Bálint. 

A   topolyai képviselő-testület első áprilisi ülésén ismét foglalkozott a villanyvilágí-
tási kérdéssel, amely akkor már a szerződés megkötése előtt állt. Annak elfogadása és 
aláírása azonban továbbra is késett, mert az „aktatologatás” már akkor is jellemezte 
a hivatali életet. A   megye a szerződéstervet felülvizsgálta, majd elküldte az illetékes 
minisztériumba. A   két felsőbb szerv végül „stiláris” észrevételek miatt visszaküldte a 
szerződést a pótlások beiktatása végett. A   község és a kivitelező ezt tudomásul vette, a 
javításokat végrehajtották, és ismételt jóváhagyásra a megyének küldték el. A   remény 
nem veszett el.

Döntöttek arról is, hogy a régi községi hintót meg kell javítani, nem pedig újat venni. 
Nyeső János és Guba Pál kérvénye arra irányult, hogy a Linderfalva új városrésszel 

szemben a községi földekből két házhelyet megvásárolhassanak. Pastyik Simon, Izsáki 
Fábián és Szikora János képviselőket bízták meg annak kivizsgálásával, hogy a kérdéses 
terület alkalmas-e építkezésre.

A   testület úgy döntött, hogy 150 korona segélyt utal ki Prohászka Józsefnek, mivel 
az általa épített ház, amelynek építésére hitelt vett fel, összedőlt. 

1914 áprilisában halászatot is tartottak Topolyán: 

„A   parkban lévő tóból a héten halászták ki a halakat. Összesen 190 kiló halat fogtak, 
melyek között volt két harcsa is, egy 7 és egy 5 kilós. A   többi hal mind ponty volt. 
Fogtak még vagy 100 drb. rákot is. Minthogy a tó állandóan bő vizű, ártézi kútból 
kapja a vizet, a halak igen ízletesek, nincs mocsár ízük. Célszerű volna, ha az elöljá-

 32  Pechán József 1875-ben született Dunacsében. 13 éves korában tehetségét a festő Eisenhut 
Ferenc fedezte fel. Festőként dolgozott a nagybányai és a kecskeméti művésztelepeken. 1922-
ben hunyt el.
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róság a tóban halat tenyésztene, mert ez semmi pénzébe nem kerülne a községnek s 
két háromévenkint mégis párszáz korona hasznot hajtana. Az országos haltenyésztési 
felügyelőség szivesen ad néhány ezer ikrát a községnek, ha kérnek tőle. A   benn maradt 
hal 2-3 év múlva megnő annyira, hogy ki lehetne már akkor fogni őket.”

A   villamosítás kérdésével a helyi lap hetente foglalkozott, A   topolyai villanyvilá-
gítás előmunkálatai című cikkében ezt írta:

„A   Molnár és Révész cég értesítette az elöljáróságot, hogy a hét folyamán a cég egyik 
tagja községünkbe jön, hogy a lámpák elhelyezési módját a kijelölő bizottsággal 
karöltve megállapítsa. A   hőn óhajtott villanyvilágítási terv megvalósítása egy nagy 
lépéssel előrehaladt.

A   topolyai villanyvilágítási szerződést a vármegye pénteki közgyűlése jóváhagyta 
s miután a szerződés a miniszteri szakelőadók kezén már előzőleg átment, már nem 
szükséges azt a minisztériumhoz felterjeszteni, az jogerős, a vállalkozó most már 
hozzáfoghat az építkezéshez, s ha akkor talán, esetleg – ki se merjük mondani – ősszel 
meg lesz a villanyvilágítás.”

Májusban a városban és a járáshoz tartozó többi településen is a soron következő 
választásokra készültek. Ezt ugyan a későbbi sorsdöntő és tragikus események be-
árnyékolták, de akkor még az előkészületek rendben megtörténtek, alkalmazkodva 
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1913. évi XIV. törvénycikkhez és 
annak előírásához, amely a választójogot az írás és olvasás ismeretéhez is kötötte. 
Azok, akik más feltételekkel rendelkeztek, de a fentieket még nem bizonyították, 
ezt bizottság előtt megtehették. Fratricsevits István járásbíró elnökletével három 
vizsgáztatóbizottságot alakítottak. Vizsgázni 351-en jelentkeztek a topolyaiak és a 
bajsaiak közül. Többeket más feltételek miatt elutasítottak. Végül 217-en vizsgáztak, 
182-en sikeresen.

1914 májusában futballmérkőzésre került sor Topolyán. A   helyi lap tudósítása 
szerint a szabadkai MTE csapatát a Topolyai Sport Club látta vendégül. Sokan szur-
koltak a helyi csapatnak, mégis a szabadkaiak győztek 6:1 arányban. A   mérkőzést 
Most Gyula helybeli tanár vezette.

A   jó minőségű bácskai termőföld, amely Topolyát és környékét is jellemezte, 1914 
tavaszán magas árat ért el: 

„A   földművelésügyi miniszter egy füzetet adott ki, mely a földárak és haszonbérek 
helyenkint való változásait ismerteti. A   füzet szerint az egész országban Bács-Bodrog 
vármegyében legdrágábbak a földek. Egy katasztrális hold (1.600 négyszögöl) átlagos 
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ára Bácskában, ha 100 holdnál kisebb tagban adják, veszik, 1.884 korona, 100-tól 
1.000 holdig 1.661 korona, 1.000 holdon felül 1.331 korona. Bácsmegye után a 
legdrágább földek Fogarasban vannak, átlag 100 koronával olcsóbb egy-egy hold 
föld. Más vármegyében csak 562 korona egy hold föld ára. A   bácskai magas árak, 
mint a füzet megjegyzi, visszavezethetők egyrészt a föld kiváló termőképességére, 
másrészt arra a körülményre, hogy a Bácskában nagybirtok (latifundium) alig van, 
s a meglevők egy kissé elszórtan terülnek el a kisebb birtokok között.”33

A   topolyai mindennapokat 1914 elején még nem árnyékolta be olyan tény és 
esemény, amelyből arra lehetett következtetni, hogy a Monarchia nagyobb háború 
küszöbén áll. Pedig a nagypolitika és a világ eseményei már az előző években is, főleg 
a Balkán-háborúk idején arra mutattak, hogy békés kifejlete nem lehet az esemé-
nyeknek. Az európai hatalmak és szövetségeseik, a régi és új ellentétek, a térnyerési 
elképzelések, a nacionalista érdekek mind-mind magukban hordozták egy új és nagy 
kiterjedésű háború veszélyét.

A   megszokott, mindennapi életet élő kisközösségek – esetünkben Topolya lako-
sai   – vajmi keveset tudtak az országos, az országok közötti politikai eseményekről. 

 33  Milyen drága a bácskai föld? Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. május. 24. sz. 

Az egykori bárói parkban szépen megmunkált fahidak íveltek át a Bács-éren 
(Krivaja patak)
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Amit tudtak is, inkább sejtések voltak, mintsem konkrét tudás. A   hírek is lassan 
jártak, így a közemberek csakis a konkrét eseményekre hagyatkoztak. Olyanokra, 
amelyek eljutottak hozzájuk különféle módon: „Közhírré tétetik…” – kikiáltották a 
kisbírók, közzétették a plakátok, közölte a helyi lap, így értesültek a lakosok egy-két 
kérdésről, járatva valamely országos lapot, amelyet Budapesten nyomtattak, és egy-két 
nap késéssel kapta kézhez az igen kisszámú olvasó.

A   tragédia híre, hogy Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst 
és feleségét, telefonon és táviratban érkezett a városba. A   helyi lap ezt írta:

„Az a mélységesen megdöbbentő, fájdalmas gyászhír, hogy a trónörökös párt34 
Szarajevóban meggyilkolták, vasárnap estefelé érkezett Topolyára. Néhány perc 
alatt az egész községben elterjedt a gyilkos őrület, a fékevesztett gyűlölet szörnyű 
rémtettének a híre, mely minden emberien érző lélekben mélységes részvétet, fáj-
dalmat és felháborodást keltett. A   szarajevói rémséges tragédia véres és irtózatos 
részletei részvétre indítják az egész civilizált világot. A   fátum, a Habsburg dinasztia 
és monarhia évkönyvébe egy örökké felejthetetlen vasárnapot vésett be komor 
és véres betűkkel. Az összes közhivatalok és egyesületek kitűzték a gyászlobogót 
Topolyán és a környéki falvakban is, mindenütt gyászlobogók hirdetik az országos 
nagy gyászt. De az igazi gyász szívükben van, mely együtt érez szeretett, sok csapással 
sújtott királyunkkal, együtt érez a kis főhercegekkel, kiket ily váratlanul tett árvákká 
a kérlelhetetlen fátum, s a gaz orvgyilkos kéz.”35

Július közepén a háború előszele már érződött. Az emberek mind többször beszéltek 
róla, szinte mindenki tudott valamit. Megkezdődött a tartalékos állományú tisztek 
és altisztek behívása. Július végéig, a Szerbiának küldött hadüzenet napjáig azonban 
még élt a halvány remény, hogy békésen befejeződhet az ügy. Sokan reménykedtek a 
megoldás békés kimenetelében. Az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztériuma 
1914. július 23-án Szerbiának jegyzéket adott át, amelyben követelte az ellene folyó 
agitációk megszüntetését és betiltását, a titkos egyesületek feloszlatását, az összeesküvés 
résztvevőinek megbüntetését, valamint az orgyilkosságban részt vevők felkutatásában 
való közreműködést is. A   szigorú ultimátum mozgósította az európai nagyhatalmak 
diplomáciai testületeit. Szerbia fő támasza Oroszország volt. Az oroszok 1914. 
július 24-én mozgósításba kezdtek, és azt tanácsolták a szerb kormánynak, hogy ne 

 34  Ferenc Ferdinánd főherceget, trónörököst és feleségét, Chotek Zsófi át Gavrilo Princip szerb 
diák gyilkolta meg. A merénylet 1914. június 28-án történt Szarajevóban. Ez az esemény volt 
az I. világháború közvetlen kiváltó oka.

 35  A nagy tragédia híre Topolyán. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 27. sz. 2. o.
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hátráljon meg. Az elutasító válaszra az osztrák–magyar lépés a részleges mozgósítás 
kihirdetése volt, amely 1914. július 25-én vette kezdetét. Szerbia már július 24-én 
mozgósításba kezdett.

1914. július 30-án Oroszországban nyílt, általános mozgósítás indult. A   Monarchia 
július 31-én kezdte az meg általános mozgósítást. A   topolyai hadkötelezettek eleget 
tettek a behívó parancsnak, hittek a gyors és győzedelmes háborúban. A   behívot-
takat a családtagjaik, a jegyesük, a kedvesük, némelyeket gyermekeik is elkísérték a 
laktanyákig. Többen közös fényképet is készítettek valamelyik helybéli fotográfusnál 
vagy Szabadkán. Bízva a jó szerencsében, beöltöztek honvédnek, népfelkelőnek, ki-
ki saját beosztása szerint, és számukra elkezdődött a nagy háború. A   város népessége 

Dr. Hadzsy János szobra az eredeti helyén, a háttérben 
az út másik oldalán a Kaszinó Szálló
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 36  Peng a kasza – hull a rend… Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. július 12. 28. sz. 3. o.

csökkent ugyan, de az adott helyzethez és a lehetőségekhez igazodva élte tovább az 
első háborús évét.

Még július elején megjelent a város csúcsiskolájának számító állami polgári iskola 5. 
számú értesítője. Jelentették, hogy az elmúlt tanévben 139 tanulójuk volt, az év végéig 
maradt 128 tanuló. Az eredményeket tekintve általános kitűnő 8, általános jeles 15, 
általános jó 51 diák volt, 6-an viszont elbuktak. A   diákok közül családi háttér szerint 
48-an kisbirtokoscsaládból, 17-en napszámos-, 54-en pedig kisiparos- és kereskedő-
családból származtak. A   tanulók közül 69-en topolyaiak, 69-en pedig Bács-Bodrog 
vármegye egyéb településeiről származtak. 96 tanuló magyar, 39 német származású, 
a többiek más nemzetiséghez tartoztak. 42 magántanuló is vizsgázott, közülük egy 
bukott el végleg. 26 tanuló az eredményei alapján tandíjmentességet élvezett. A   sze-
gény tanulókat támogató alap 313,76 koronával rendelkezett.

A   jó tanulókat meg is jutalmazták, erre a célra az Általános Takarékpénztár 50, 
Frank Károly ügyvéd 10, Fárnek Dezső 10, Mannheim Manó ügyvéd 20 és egy név-
telen adakozó 60 koronát adományozott. Jutalomként Wilheim Miksa 11 könyvet, a 
Franklin és a Lampel cég, valamint az Atheneaum szintén több könyvet adományozott. 
A   topolyai község kulturális célokra évi 144 koronát szavazott meg az iskolának. Az 
értesítő tudósít arról is, hogy az iskolában megkezdte működését a Petőfi  Önképzőkör, 
amelynek vezető tanára Deák Dezső lett. Az ifj úsági elnök Ozorák István, alelnök 
Rényi Balázs, titkár Egeresi István, jegyző Víg Pál, pénztárnok pedig Szikora Péter.

Július az aratás és betakarítás hónapja, aminek eredményétől függött, hogy mennyi 
és mekkora kenyér került az asztalra:

„A   magyar gazdából még a jobb termés idején is csak úgy dűl a panaszos hang, ha 
az aratás eredményei felől vallatják. Az idén sok panaszt hallottunk: egérpusztítás, 
rozsdakár, eső, jégverés stb. S végeredmény gyanánt megállapíthatjuk, hogy általában 
közepes termés volt. Az idei termés eredményének számszerű becslése a napokban 
került nyilvánosságra. A földmívelésügyi minisztérium a gazdasági tudósítók jelen-
tése alapján 36.333 millió métermázsára becsüli az 1914-ik esztendő búzatermését. 
Az 1913. évben Magyarországon 41.17 millió métermázsa búza termett és így az 
idei defi cit 483.700 métermázsát tenne ki, múlt évben a termésből körülbelül 35 
millió métermázsa állott a piac rendelkezésére, hogy az idén mennyi lesz, az a termés 
végleges eredményétől függ.”36
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1914 augusztusától kezdődően a város életében már mind többször helyet kap 
a háború és a háborús helyzet. Emellett szó esik arról a beruházásról, amelyet már 
nagyon régen elkezdtek és nagyon vártak a helyiek: 

„A villanytelep építése és a lámpakarók folytatólagos elhelyezése most félbemaradt, 
mert a munkásokat, magát az építkezési vállalkozót is behívták katonának, ha azon-
ban rövid idő alatt helyreállnak a normális viszonyok, akkor télre mégis készen lesz 
a villanyvilágítás.”37

A háború kezdetén minden nagyobb településen, ahol addig nem létezett olyan 
betegellátó intézmény, amelyben sebesült katonákat ápolhattak volna, kisegítő ha-
dikórházakat rendeztek be. Ezek a könnyebben sebesültek ápolására, illetve utógon-
dozásra szolgáltak. Topolyán a kisegítő hadikórház céljára az új állami polgári iskola 
épületét jelölték ki: 

„Mint tudjuk, a helyben megalakult Vöröskereszt Egyesület a sebesültek részére 
a polgári iskolában kórházat rendezett be, ezen körülményt az Egylet vezetősége 
dr.   Frat ricsevics János elnök és dr. Rényi József ügyvezető orvos a honvédelmi mi-

A topolyai tartalék-hadikórház személyzete: orvosok, ápolók és önkéntes 
vöröskeresztes aktivisták

 37  A villanyvilágítás. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. augusztus 9. 32. sz. 3. o.
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 38  A topolyai sebesültek hadikórháza. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. augusztus 30. 
  35.   sz. 2. o.

niszternek bejelentették, ki azután a közös hadügyminiszternek adta tudomására, 
hogy Topolyán egy teljesen felszerelt kórház áll készen 30 sebesült részére, s így ezen 
Vöröskereszt kórházat vegye a többi kórházakról vezetett jegyzékbe. A vezetőség most 
kapott a hadvezetőségtől leiratot, melyben tudatja, hogy a bejelentést köszönettel 
tudomásul vette és előjegyzésbe helyezte.”38

A hadikórház kérdése a községi képviselő-testület 1914. augusztusi ülésén is sze-
repelt:

„2. A polgári iskola emeleti részének vízvezető csatornával leendő felszerelése 
tárgyábani intézkedés. Az ez iránybani megkeresés azért érkezett a községhez, mert 
a polgári iskola most kórházzá van átalakítva, s ha betegek lesznek benne elhelyezve, 
akkor sok vízre van szükség. A közgyűlés úgy határozott, hogy tekintettel azon mi-
niszteri rendeletre, mely minden újabb építkezéstől óvja a községeket, arra az időre, 
míg betegek lesznek az iskolában, állandóan egy lajt vizet tart az iskolaudvaron és 
fog fogadni egy munkást, ki a vizet az emeletre felhordja.”

Az amúgy is szűkös iskolahálózatot, a tanteremhiányt tovább terhelte a polgári 
iskola kórházzá való alakítása. A római katolikus iskolaszék döntése értelmében a 
beltéri iskola három tantermét adták át a polgári iskola céljaira. Késéssel ugyan, de 
szeptember elején a polgári és az elemi iskolában is megkezdődött a tanítás. Nemcsak 
a hadikórház kialakítása miatt került sor a késlekedésre, hanem a tantestületekben 
történt változások miatt is. Több tanító és tanár is behívót kapott, helyükre új tanerőt 
kellett szerződtetni. Ez nem bizonyult könnyű feladatnak, mert nem alkalmazhattak 
alacsonyabb képzettségűeket. A hadba vonult tanítók családtagjainak a megélhetését 
is meg kellett oldania az iskolafenntartónak. 

Államilag és községileg is gondot kellett viselni a mozgósítottak ügyeire:

„A hadbavonultak ügyeiről való gondoskodás céljából ma, vasárnap délelőtt 11 óra-
kor a községháza tanácstermében értekezletre hívott össze többeket dr. Fratricsevits 
István főszolgabíró. A szép felhívás a következőleg szól: A mozgósítás következtében 
polgári viszonyaink körül hirtelen kivált egyéneknek igen sok olyan ügye volt fo-
lyamatban, melyet az idő rövidsége miatt bevonulásuk előtt nem állott módjukban 
rendezni. Az a törekvés, hogy a harctérre vonult katona lelkében a lehető legnagyobb 
megnyugvást teremtsük meg, hozta létre azt az eszmét, hogy a hadbavonultak ezen 
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 39  A hadba vonultak ügyeiről való gondoskodás. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. augusztus 
30. 35. sz. 3. o.

 40  Ne higyjünk a kósza híreknek. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. augusztus 30. 35. sz. 
  3. o.

félbemaradt és azután felmerülendő ügyes-bajos dolgainak lelkiismeretes és megbíz-
ható, s amellett teljesen díjtalan ellátásáról a hadbavonultak iránt minden irányban 
nagy áldozatkészséget tanúsító társadalom útján gondoskodjunk. Ezen célt szolgáló 
szervezet megalakítása céljából f. hó 30-án d. e. 10[-kor tartanak összejövetelt].”39

1914 őszén sok kósza hír keringett a lakosság körében a szerb hadszínteret illetően. 
A sok sebesült megjelenése a városban – pedig Topolyára elvileg csak lábadozó sebe-
sülteket hoztak –, a mindennapos bevonulások, a hadszíntéri jelentések késése azt a 
látszatot keltette, hogy a háború nem fog olyan gyorsan befejeződni, mint ahogyan 
azt eleinte gondolták. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az áldozatok száma is nagyobb 
lesz, mint azt remélni merték.

Mindez táptalajt nyújtott az álhírek terjedésének, amelynek azonban a hivatalos 
szervek igyekeztek elejét venni: 

„Az a türelmetlenség, amely a közönség körében, kivált a déli harctér eseményei iránt 
megnyilvánult, azt eredményezte, hogy különösen a vidéken, valószínűleg látszatával 
kérkedő híresztelések terjednek és találnak sok helyen hitelre. Ezzel szemben illetékes 
helyen ismételten fi gyelmeztetnek arra, hogy az olyanféle hírek, amelyek jelentéktele-
nebb előcsatározásokról, – milyenek természetesen most is folynak – mint nagyobb 
eseményekről szólnak minden alap nélkül valók. Vonatkozik ez úgy a győzelmi, mint 
a veszteségi hírekre egyaránt. Illetékes helyen újból kijelentették, hogy a déli harctér 
nagyobb eseményeiről, mihelyt ezek bekövetkeznek, a nyilvánosságot haladéktalanul 
és hitelesen tájékoztatni fogják.”40

Szeptemberben már folyamatosan érkeztek a sebesültek a kisegítő hadikórházba. 
A Vöröskereszt Egylet 41 fős csoportról – az előírások szerint az intézmény 40 sze-
mély befogadására volt alkalmas – és még egy sebesültről értesítette a közösséget. 
A csoportból 14-en maradtak a kórházban, míg a többi lábadozó sebesültet a helyi 
lakosság vette magához ellátásra. A lakosság szolidaritásról tett tanúbizonyságot. 
A   központilag irányított és a kórház működését biztosító Vöröskereszt Alap mellett 
maga a község is eszközöket biztosított. Többen az élelmezéshez járultak hozzá: tejet 
és tejtermékeket, lisztet, főzelékféléket, burgonyát, hagymát, rizst ajánlottak fel, sőt 
napi önkéntes munkát is vállaltak. A tehetősebbek pénzt adományoztak a kórház 
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céljaira. Hazafi as kötelességnek érezték a segítségnyújtást. Ez a felfogás a háború egész 
időtartama alatt megmaradt, a hadikölcsön jegyzésekor is kifejezésre jutott.

Az első háborús év még nem bizonyult annyira megterhelőnek, mint a későbbiek, 
bár az aratás és cséplés a férfi munkaerő hiánya miatt akadozott. De a nők nagyobb 
szerepvállalásával, valamint az idősebb gyermekek munkájával a termést idejében 
betakarították. 

A közhivatalokban dolgozók közül is többen bevonultak, egy-egy községi határo-
zattal a nyár folyamán több polgári iskolás tanulót fogadtak fel írnoknak.

A hadbavonultak családtagjai legtöbb esetben jövedelem nélkül maradtak nemcsak 
Topolyán, hanem az egész országban. Városunkban nagyszámú állandó jövedelem 
nélküli, napszámos ember élt a háború előtt. Az iparban kevesen találtak állandó 
munkalehetőséget. Sokan voltak azok a kisgazdák is, akik néhány holdas földterülettel 
rendelkeztek, emellett más kereseti lehetőség után néztek mindennapi megélhetésük-
höz. A lakosság zömét ők alkották, és a hadbavonultak többsége is ebből a csoportból 
került ki. Ide tartoztak azok az iparban és kisiparban dolgozók is, akiknek bérmunkája 
biztosította a család megélhetését. Mivel a topolyai családok zömének egzisztenciája 
a seregbe behívottak eddigi munkájától függött, a továbbiakban ők segélyezésre szo-
rultak. A segélyezést és annak formáit országos szinten, miniszterelnöki rendelettel 
szabályozták, és törvénybe is foglalták, amely szerint segélyre jogosultak:

 a)  a behívott törvényes neje, gyermekei és unokái, ha azoknak más gyámolítója 
nincs,

 b)  apja, anyja, nagyapja, nagyanyja, ha a béke idején a behívott tartotta el őket,
 c)  apósa, anyósa, végül:
 d)  testvére(i), ha őket is teljesen vagy részben a behívott tartotta el, és ezt 

hitelesen igazolni is tudják.

A jogszabály kimondta, hogy a segély az erre jogosult minden egyes családtag részére 
fejenként jár. A segély összege településenként akkora volt, amennyit katonai átvonu-
lási élelmezési illeték fejében még békeidőben egy-egy napra megállapítottak: például 
Budapesten 78 fi llér/fő/nap. Ezt a 8 éven felüli családtagoknak járt, míg a rendelet 
értelmében a 8 éven aluliak ennek felét kapták. A rendelettel segítséget nyújtottak 
azoknak is, akik nem rendelkeztek saját házzal és lakással, lakbérben laktak, és azt 
előzőleg a hadbavonult fi zette. Kimondták, hogy a család összes tagjának kifi zetett 
napi segély összege nem lehet nagyobb, mint a bevonult napi bére volt. Azok a hozzá-
tartozók, akiket a behívott csak részben tartott el, részarányos segélyben részesültek.

Az állam ugyan nem viszonyult bőkezűen a hátországban maradottakhoz, de nem 
is volt igazságtalan. Kimondták azt is, hogy a más segélyek, juttatások nem csökkentik 
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Kovács Katona József tanító és Boér Júlia házassági levele: a házasságot 
Szabadkán kötötték 1918. augusztus 16-án. Kovács Katona tanító 1918 
novemberében több alkalommal is átkelt a demarkációs vonalon, hogy 

Budapestről utasításokat hozzon
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 41  A polgárőrség megalakulása. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 38. sz. 2. o.

a segélyezetteknek járó összeget. Törvénnyel és rendelettel szabályozták azt is, hogy 
milyen esetekben szűnik meg a segélyezés.

Topolyán a rendőrség soraiból is többeket mozgósítottak. A közrendet az itthon 
maradt, leginkább idősebb rendőröknek kellett biztosítaniuk. Már 1914 szeptembe-
rében felmerült, hogy a közrend fenntartása érdekében pótolni kell a személyzetet. 
Felhívást tettek közzé a városban, hogy jelentkezzenek azok, akik polgárőri feladatok 
ellátására alkalmasak: 

„A polgárőrségre eddig 48-an jelentkeztek, csak péntek du. dr. Mannheim Ármin 
elnöklete alatt gyűlést tartottak s kimondották a megalakulást, egyben parancsnokul 
Varga Istvánt választották meg, ki a választást elfogadta, kimondta a gyűlés továbbá, 
hogy a tagok gyűjtését folytatja s a többi tisztikart majd a taggyűjtés befejezte után 
fogja megválasztani.”41

Szeptember végi esemény, hogy a részben Topolyára internált szenttamási szerb 
lakosok visszatérhettek a lakhelyükre: 

„Szombat este dobszó útján tudatták a lakossággal, hogy másnap reggel 7 órakor az 
internált szerbek gyülekezzenek a községháza előtt s innen kocsikon Szenttamásra 
viszik őket vissza. A hírt a szerbek is, meg a magyarok is nagy örömmel fogadták, s 
a parancs vasárnap reggel pontosan végre is lett hajtva.”

Kevésbé volt örömteli az a hír, miszerint a pacséri szerb papot ugyan két tárgyalás 
után is felmentették, mégsem engedték szabadon:

„Stefanovits György pacséri szerb papot a mozgósítás után elsőnek tartóztatták le, 
s vasraverve Szabadkára szállították. Hűtlenséggel és felségsértéssel volt vádolva. 
A szabadkai törvényszék bizonyítékok hiánya miatt felmentette. A tábla megsem-
misítette az ítéletet azzal az indoklással, hogy hűtlenségi és felségsértési perekben 
csak a tábla székhelyén működő törvényszék illetékes ítélkezni. Így került az ügy 
Szegedre. A vádirat szerint Stefanovits a szerb anyanyelvű lakosságot gyülekezetre 
hívta össze és ott lelkesítő beszédet intézett hozzájuk, melyben az Osztrák Magyar 
Monarhia felosztásáról beszélt. A pópa a vádakat tagadta, s a tanúk közül csak egy 
vallott ellene terhelőleg, s erről is kiderült, hogy a csendőrségnél másképp vallott. Ily 
körülmények között a szegedi törvényszék is felmentő ítéletet tartott, de az ügyész 
fellebbezett, s így a vádlott továbbra is fogva marad.”
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Októberben egy nem háborús – Lippay Imre42 haláláról szóló – hír érkezett To-
polyára, tartalma megdöbbentette az itt élőket:

„Lippay Imre topolyai f. f. plébános, a budapesti Szent Rókus kórházban, melyet 
betegségére enyhülést találandó – keresett fel, a napokban elhunyt. A szép remé-
nyekre jogosított, szép tehetségű ember majdnem mindenkitől elfeledve a messze 
idegenben hunyt el 53 éves korában mint egyszerű káplán, pedig volt neki szép 
jövedelmű plébániasága, a topolyai plébánia, azonban de mortuis nil nisi bene. Élet-
rajzi adataiból a következőket közli az egyházmegyei sematismus: Lippay Imre szül. 
1861-ben Szegeden, felszentelték 1886-ban, mint káplán működött Nagybaracskán, 
Sükösdön, Topolyán (1888), majd mint hitoktató Zentán. 1897-ben visszakerült 
Topolyára mint káplán, hol a következő évben az akkor már beteges Bobics Károly 
prépost mellett adminisztrátor, Bobics halála után pedig 1902-ben plébános lett, 
egyházi hatósága 1907-ben felfüggesztette a plébánosi állástól s aztán Miskén, 
Madarason, Temerinben és Fajszon káplánoskodott, míg végre a halál megváltotta 
a sokat hányatott embert a szenvedésitől.”

A hívők által el nem feledett plébános topolyai működése alatt került sor a régi, 
XVIII. században épült templom lebontására, az új felépítésére és 1906-os felszen-
telésére. Mint az egyházközösség vezetője és meghatározó alakja, a bontás és az épít-
kezés fő koordinátora többször vitába keveredett a munkálatokban részt vevőkkel, 
az építőmunkásokkal, a város vezetőivel, még a kegyúrral is. Mindettől függetlenül a 
monumentális templom az ő irányításával épült fel. A plébános nem az egyedüli olyan 
alakja a város elitjének, akit abban a századváltó korszakban, vagy inkább később, a 
kiállása, a következetessége, sokszor meg nem értése miatt rossz színben tüntetett 
fel a közvélemény egy része. Ilyen, a későbbiekben rossz színben feltüntetett személy 
dr.   Császár Péter főszolgabíró, akinek működése alatt készült el a városháza – amelyet 
1961-ben bontottak le. De nem annak építése miatt, inkább a századfordulón zajlott 
sztrájkok letörése ügyében való erélyes fellépése okán ítélték el. Császár Péter nyug-
díjba vonulását követően is Topolya közéletében maradt, hiszen a közösség igényelte 
ismeretségét, a közügyekben és a jogi kérdésekben való jártasságát. Nevével gyakran 
találkoznak a helytörténet kutatói.

 42  Lippay Imre topolyai plébános Szegeden született 1861-ben, és Budapesten hunyt el. Topolyán 
plébános 1901 és 1907 között. Ittléte alatt épült fel a régi kistemplom helyén az új, impozáns 
templom. Amit kevesen tudnak, hogy ő egymaga majdnem annyi eszközt adományozott 
a templom építésére, mint a kegyúr. Az elkészült templom felavatásán már nem vett részt, 
ugyanis előbb lemondott. Topolyáról 1907-ben távozott.
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Az első háborús évben az Osztrák–Magyar Monarchia először egy-, majd hamarosan 
kétfrontos háborúra kényszerült. Délen a szerb, keleten pedig az orosz hadszíntéren 
dúltak a harcok, így az emberállományt és a fegyverellátást folyamatosan biztosítani 
kellett. A haditermelésre való átállás felemésztette az anyagi tartalékokat, és sok 
pénzbe került. Míg a háború más résztvevői, Franciaország és főként Anglia mögött 
kimeríthetetlen gazdasági lehetőségek álltak gyarmatbirodalmaikból kifolyólag, addig 
a központi hatalmaknak más lehetőségekhez kellett nyúlniuk. Hadikölcsön kiírásához 
folyamodtak, számítva a lakosság megértésére, hazafi asságára és gazdasági számítására. 
Az első hadikölcsönt és a későbbieket is a lakosság zöme elfogadta. A   kölcsönt minden 
szinten népszerűsítették, az országos és helyi lapokban, plakátokon, közleményekben, 
kidobolták az erre vonatkozó híreket: 

„A kormány államkölcsönt bocsát ki a hadi szükségletek fedezésére. Nemzeti kölcsön 
ez, mely kisembernek, nagynak, gazdagnak, szegénynek, az egész nemzetnek áldozat-
kész közreműködését igényli, hogy hatalmas összeg gyűljön egybe a nemzeti küzdelem 
győzelmes végigharcolhatására. Minden polgára az államnak részt kell, hogy vegyen 
a nemzeti akcióban: azért vette kezébe a kölcsönjegyzés ügyét az Országos Központi 
Hitelszövetkezet, mely felhívást intézett most a kötelékébe tartozó szövetkezetek útján 
a kisgazdákhoz, hogy vegyék ki részüket a hazafi as akcióból. És ez annál könnyebben 
mehet, mert a kibocsátandó kölcsönkönyvek jegyzése kitűnő pénzbefektetési eszköz: 
a kölcsönszázalék magas lesz, a jó kamatozó kötvényt megveszik pénzintézetek, 
kölcsönt adnak rá, kamatai után adót vagy illetéket nem kell fi zetni s a bankok a 
moratóriumra való tekintet nélkül kell, hogy kifi zessék a takarékbetéteket, ha azért 
valaki állami kölcsönkötvényt akar venni. A kötvények névértékét úgy állapítja 
meg majd a kormány, hogy a jegyzésben szegény és gazdag egyaránt részt vehet. Jó 
pénzbefektetés és hazafi as áldozatkészség e pillanatban egyet jelent: minden magyar 
embernek, ki szereti hazáját és ellenségeinket legyőzve szeretné látni, szent kötelessége 
nélkülözhető fi lléreivel a nemzeti akció segítségére sietni. S aki ezt megteszi, az maga 
is katona és épp úgy harcol ellenségeinkkel idehaza, mint véreink a távoli frontokon. 
Semmi kétségünk, hogy Magyarország népe ismerni fogja kötelességét.”43

A hadikölcsön kérdését a község is napirendre tűzte: 

„Községünk képviselő-testülete Csifcsák Ferenc községi bíró elnöklete alatt pénteken 
10 órakor közgyűlést tartott. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után 

 43  Nemzeti kölcsön. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. december 20. 45. sz. 2. o.
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kiküldetett a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Pataki Pál és Zahorecz Szolán. Tárgy-
sorozat: Hadikölcsön jegyzése iránti előterjesztés. A képviselő-testület egyhangúlag 
25.000 koronát jegyez e célra 8.500 koronát a népkönyvtár alapból, 8.500 koronát a 
szegényalapból, 4.800 koronát kórházalapból és 3.200 koronát a ménalapból vesz.”44

A hadikölcsönjegyzés eredményeiről is beszámoltak:

„Szép eredménnyel folyik a hadi kölcsönjegyzés mind három topolyai és a járási 
összes pénzintézeteinknél. A Bácstopolyai takarékpénztárnál az egyesek által gyűlt 
összeg megközelíti már eddig is a 200.000 koronát s ebben még nincs benne a ta-
karékpénztár jegyzése.”

A községi közigazgatásból, sőt a képviselők soraiból is többeket behívtak katonai 
szolgálatra. Ezért 1914 végén részleges helyhatósági választásra volt szükség, hogy a 
képviselő-testület működőképes maradjon: 

„Tegnap, szombaton folyt le a részleges községi képviselő választás. Az utolsó pén-
teki éjjelt  is mindenik párt alaposan felhasználta a korteskedésre, megindultak a 
kapacitálások, közkézen forogtak a jelöltek nyomtatott levelei, parolázás, igéret, stb. 
s másnap a szavazás. A reggeli órákban általában élénkség uralkodott a szavazók és 
a szavazó szedő küldöttségek előtt, legélénkebb volt az élet a községházán, hol az 
I. kör választott, itt választási elnök volt Pápai László, helyettes Kucsera István, itt 
leadatott 237 szavazat, megválasztatott: Dr. Cziráky Gábor, Izsáki Fábián és Linder 
Imre, póttag Szatmári János, a II. körben választási elnök volt Császár Péter, helyettes 
Bódy György, leadatott 253 szavazat, megválasztatott dr. Rényi József, Sulyok János 
és Kovács Ignác (Katona), póttag Fekete Imre, a III. körben választási elnök volt 
Varga István helyettese Pastyik István, megválasztatott: Dósa Antal gabonakereskedő 
125 szavazattal, Német Csali Péter 79 szavazattal, póttag Juhász Mihály (Barát) 41 
szavazattal, a IV. körben választási elnök volt Sulyok János, a helyettese Takáts Elek, 
leadott 143 szavazat, megválasztatott: Dr. Mészöly István, és Hajtman Máté, Póttag: 
Fontányi Jovák István.”45

 44  Közgyűlés. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 47. sz. 3. o.
 45  Községi Képviselők választása. Bács-Topolyai Hírlap, XIX. évf. 1914. december 20. 51. sz. 3. o.
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 46  Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 1915. január 1. 1. sz.

NEHÉZ ÉVEK: TOPOLYA 1915–1918 KÖZÖTT

1914 őszén lehullottak a falevelek, a bakák mégsem tértek haza. Pedig az első búcsúzó 
katonák közül nagyon sokan azt hitték, és mondták is az itthon maradottaknak, hogy a 
késői falevélhullató őszön haza is térhetnek. A „karácsonyra itthon leszünk” mondatok 
és remények sem váltak be. A katonák nem tértek még haza, sokaknak pedig csak a 
híre, amely szerint elesett, megsebesült, vagy fogságba került. A többfrontos háborút 
folytató Monarchia az emberszükségletek kielégítésére százezreket hívott csatasorba, 
újabb korosztályokat mozgósított, és küldött délre, keletre, nyugatra. Kiképzett kato-
naviselteket, gyorstalpalón felkészített újoncokat, idősebb népfelkelőket, csendőröket 
és a rendőröket, iparosokat, munkásokat, szegényparasztokat, birtokosokat, napszámo-
sokat, orvosokat, papokat, tanítókat. Fegyverviselésre alkalmas férfi akat, legényeket, 
családfenntartókat, az addigi kenyérkeresőket. A 12 és fél ezer lakosságú Topolya 
lélekszáma 1915-re alaposan megcsappant, a fogyás pedig a háborús évek során tovább 
folytatódott. Az első teljes háborús év elején, 1915. január 1-jén a helyi lap vezércikke 
is borúlátó újévi köszöntőt közölt – XY aláírással –, feltehetően a szerkesztő tollából:

„Ilyen újéve még nem volt a magyarnak. A világháború csatazaja és réme határain-
kon túl pusztít és dúl s lelkünk minden gondolata, s szívünk minden dobbanása a 
harctéren küzdő kedveseinkért remeg.

Azt hittük, hogy az igazságért megindult háború még újév előtt befejezést nyer, 
s íme előttünk az új év de a békének hajnalderengése még igen messze van tőlünk.

Most amikor az idő homokórája lepörgette az 1914 év utolsó napját is, amikor 
csak szenvedések árán, borús szemmel tekinthetünk vissza, nehéz eltalálni a hangot 
és a szót, amellyel hiszen lehetne lefesteni ezt, amit a most dúló harc reánk zúdított.

Azonban bármily veszedelmek fenyegetnek is nem a harc az emberek hivatása, 
hanem a béke, s úgy látjuk, hogy ehhez az út most a csaták vérzivatara közt vezet.

De bízzunk az új évben, mely bizonyára meghozza a nép millióinak vágyát, remé-
nyét, s akkor majd elkészítjük azt a mérleget, melyet máskor január 1-jén szoktunk 
elkészíteni, most majd az lesz az igazi újév, midőn végleg megállapíthatjuk a tartozik 
és követel rovatait.

Addig is viseljük sorsunkat higgadtan a ránk nehezedő feladatokat teljesítsük 
pontosan, bízzunk a jobb jövőben, hogy a mai nappal beköszöntött új év keltse életre 
a lelkünk mélyén szunnyadó reményt, hogy: boldog új évet!”46
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A közös hadsereg a harcok kitörésétől 1915. március 27-éig az 1–150. számú vesz-
teségi listán közölte a háborús veszteségeit. Ezek szerint életét vesztette 3549 tiszt és 
63 640 katona – összesen 67 189 ember. Megsebesült 12 275 tiszt és 347 479 főnyi 
legénység. Fogságba esett 1644 tiszt és 44 919 katona. A veszteségkimutatás 473 496 
főt foglalt magában. 

A veszteségek ilyen rövid idő alatt óriásinak számítottak, még akkor is, ha össze-
hasonlítjuk az ellenség veszteségeivel, amelyek nagyobbak voltak, mint a Monar-
chiáé. Az antanthatalmak ugyanis emberveszteségeiket a gyarmatokról besorozott 
legénységgel pótolhatták. A cári csapatok emberveszteségét a keleti fronton az óriási 
ország sokmilliós lakosságából is előbb tudta pótolni, mint a nagy fegyverveszteségeit. 
A   háborús felek mindegyike a gazdaságát, termelését, mindennapi életét a háborús 
erőfeszítések céljaira alakította át. A polgári lakosság az addigi igényeinek lefaragásával, 
csökkentésével vette ki részét a háborúból. A háborús állapotból fakadó gondok főleg 
az ellátásban mutatkoztak meg, illetve a munkaerő biztosításának terén:

A honvédszobor és az országzászló avatása Topolyán 1943-ban. Ez volt a 
város egyedüli olyan emlékműve, amelyet az első világháború áldozatainak 
emlékére emeltek. 1944 végén ledöntötték, a parkban eltemették. A Vénusz 
üdülőközpont építésekor kiásták, és a Bodrog-féle téglagyár területén újból 

betemették
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„Mezőgazdasági munka – közerővel. A kormány a kivételes intézkedések tárgyában 
kiadott régebbi rendelkezéseit most egy nagy horderejű intézkedéssel toldja meg, 
amelynek az a célja, hogy a mezőgazdaságban munkáskéz hiányában ne legyen 
fennakadás. A rendelet úgy szól, hogy ha valamely gazdasági munka elvégzése nem 
biztosítható másként, úgy a közigazgatási hatóság a miniszter felhatalmazásával 
elrendelheti, hogy mint közmunkát közerővel végezzék el.”

1915 elején miniszteri kiküldött járt Topolyán és környékén:

„Darnay Flóris miniszteri kiküldött dr. Fratricsevics István főbíróval hétfőn-csütörtö-
kön a topolyai határban, péntektől kezdve pedig a járás többi községében ellenőrizték 
a búza- és a zabmennyiség helyes bemondását. Több helyen ún. stick próbát tettek 
s bizony ahol többet találtak, mint amennyi be volt jelentve, annál a további eljárás 
végett jegyzőkönyvet vettek fel.”47

Ebben az időben tájékoztattak a mezőgazdasági termékek árának maximalizálásáról 
is, ami nemcsak Topolyára, hanem az egész országra vonatkozott.

A harctérről levelek is érkeztek a helyi lap szerkesztőségébe:

„Az oroszok által ostromlott Przemyśl várából hadi levelezőlapot kapott Rácz Ka-
talin Pekár Jánostól, a levelezőlapot több 4. honvéd huszárezredbeli katona írta alá, 
kiknek neveit már azért is közöljük, hogy hozzátartozóik ebből is tudják, miképp 
jól vannak. Az aláírók: Pekár János, Rácz Pál, Becskei József, Virág Elek, Vas Péter, 
Bacsa János, Turucz István, Tóth János, Major József, Bata Pál, Galambos Péter, 
Kispál Imre, Hatala István, Holovics Pál és Schütz József.”48

Mivel kellő mennyiségű mezőgazdasági terményt kellett biztosítani a hadsereg 
ellátására és a lakossági igények kielégítésére, tervszerű keretek közötti és előírások 
szerinti összeírásra volt  szükség. A Monarchia ehhez fejlett, pedáns és következetes 
adminisztratív apparátussal rendelkezett, amely a háború idején kellő szigorral lépett 
fel. 1915 téli hónapjaiban plakátokon és dobszóval jelezték, hogy a topolyai lakosság 
köteles bejelenteni a gabonakészleteit: „Figyelmeztetjük a gazdákat, hogy a gabona-
készleteiket a községházán személyesen jelentsék be, nehogy annak elmaradása miatt 
érzékeny bírságot szenvedjenek.”

 47  Miniszteri kiküldött járásunkban. Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 1915. február 2.
 48  Przemysli levél. Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 1915. február 7. 6. sz. 2. o.
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Ezzel párhuzamosan az egész járás területén Darnay Flóris miniszteri kiküldött 
csapata rekvirálta a feleslegesnek nyilvánított gabonakészleteket. A korai háborús 
évekből származik egy topolyai – bizonyára másutt is előforduló – anekdota, mely 
szerint a szénakazlat rakó Jánoshoz benyitnak a rekvirálók: 

– János bácsi, tudja, hogy a fi aink a harctéren a vérüket hullatják a hazáért? A lo-
vasságunknak pedig szénára van szüksége. Adja át a szénát a hadsereg szükségleteire!

– Hát, a véremet én is áldozom, ha kell, de a szénámat semmi szín alatt nem adom 
– mondta fenyegetően a gazda.

Pedig adni kellett, nemcsak a szénát, de minden mást is, a megállapított fejadagokon 
felül. Az ügyeskedőkre a hatalom, a rekvirálók és a bíróságok sújtottak le, no meg a 
nevüket nyilvánosságra hozva a közvélemény ítéletével is szembesültek.

A hadi helyzet a Monarchia csapatainak óriási erőfeszítései és áldozatai eredmé-
nyeként 1915 elején kedvezően alakult. Az orosz hadszíntér stabilizálódni látszott, a 
balkáni hadszíntéren pedig megkezdődött a szerb erők felszámolása és Szerbia elfog-
lalása. A hadmozdulatokat megelőzően a hadvezetőség több olyan intézkedést hozott, 
amelyek a hátországban élő lakosság számára korlátozásokat jelentettek. Többek 
között megtiltották a Szerém vármegyébe való utazást, a civilek harctérre utazását:

„Nem szabad a katonák feleségeit a harctérre engedni. Sándor János belügyminiszter 
valamennyi vármegyei és városi hatósághoz a következő rendeletet küldte: A cs. és kir. 
3. hadsereg parancsnoksága közölte velem, hogy a harcvonalba levő katonai személyek 
látogatása feleségeik vagy más rokonaik, illetve ismerőseik részéről szigorú katonai 
szempontból egyáltalában nem engedhető meg és e célból a megjelölt parancsnokság 
területére vasúti utazási igazolványokat kiállítani nem szabad. Felhívom az alispán 
és polgármester urat, hogy ezen tilalmat a törvényhatóság egész területén tétesse 
közhírré és az alsóbbfokú rendőrhatóságokkal miheztartás végett közölje.”

A Szerémségbe való utazás tiltásáról: 

„Delimanits Lajos kormánybiztos táviratilag értesítette Újvidék város tanácsát, hogy 
ezentúl a polgári hatóságoknak tilos Szerémségbe szóló utazási igazolványt kiállítani.”49

A haderő feltöltése folyamatos volt, az emberi tartalékok mindig készen álltak, sűrűn 
tartottak sorozást. 1915 márciusában a Topolyai járás területén élő, 18. életévüket 
betöltött fi atalokat és a 19–24 év közötti még be nem hívottakat is sorozóbizottság 

 49  Tilos a Szerémségbe utazni. Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 9. sz. 2. o.
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 50  A rögtönítélő bíráskodás kiterjesztése. Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 1915. március 21. 
12.   sz. 3. o.

elé állították, amely a Kaszinó Szállóban működött. Topolyáról 252, Kishegyesről 55, 
Bajsáról 75, Szeghegyről 116, Feketehegyről 117, Pacsérról 85, Csantavérről 193 és 
Bácskossuthfalváról 126 fi atalt rendeltek sorozásra, és vizsgáltak meg három-négy nap 
leforgása alatt. A sorozás pontos eredményét nem ismerjük, de feltehetően kevesen 
eshettek ki a szűrésen.

Míg egy hónappal korábban főleg a búza- és rozskészletek bejelentését követelte 
meg a hatóság, később már a kukoricakészlet összeírására hívták fel a fi gyelmet: 

„Kukorica készlet. Dobszó útján lett a lakosság felhívva, hogy mindazok, kiknek 
felesleges kukorica készletük van, azt jelentsék be önként az elöljáróságnál, mert az 
ilykép bejelentett kukoricát az Országos Gazdasági Bizottság 27,50 koronáért veszi 
meg, míg az önként fel nem ajánlott majdan a hatósági lefoglalások által betiltott 
felesleget csak a maximális árakon, tehát 20,50 koronáért fognak megváltatni.”

Mint minden háborúnak, a nagy háborúnak is voltak olyan következményei, ame-
lyeket a hadvezetőség nem nézhetett tétlenül: zendülés, parancsmegtagadás, szökés és 
annak segítése, katonaszökevények rejtegetése. Ezt megakadályozandó, a rögtönítélő 
hadbíróságok hatáskörét tovább bővítették: 

„Szerdán az elöljáróság közhírré tétette, hogy a Balkán haderő cs. és kir. parancs-
noksága a rögtönítélő bíráskodást egy néhány újabbi, a haderő elleni büntettre is 
kiterjesztette éspedig a zendülés büntetése, s annak minden esetére. 2. a más egyé-
nek szökésében való bűnrészesség büntetése, 3. a szökésre szövetkezés alakításának 
büntetése, 4. valamely szökevény számára elrejtés vagy egyébkénti támogatás által 
nyújtott segély büntetése.”50

Topolyán és a járásban ekkor még kevés katonaszökevényt vagy parancsmegtagadót 
köröztek vagy ítéltek el, de később ilyen ügyekre is sor került.

Néhány hír 1915 elejéről:

 ■ Kihirdették, hogy a Boszniában levő katonákat tilos meglátogatni. Mivel 
nagyszámú topolyai katona szolgált ott, a helyi hatóság értesítette a lakosságot, 
hogy Bosznia-Hercegovina, valamint Dalmácia területe nem látogatható.

 ■ Felhívták a lakosság figyelmét, hogy a gabona- és lisztkészletek utólagos 
bejelentését három nap alatt kötelesek elvégezni.
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 ■ Elrendelték a kukoricaliszt használatát 50%-os keverési arányban a búza- vagy 
rozsliszttel. Értesítették a lakosságot, hogy az illetékes miniszter elrendelte az 
állandó, szerződéses mezőgazdasági munkások mentesítését a hadi szolgálat 
alól. A rendelkezés oka az volt, hogy előzőleg olyan nagyszámú mezőgazdasági 
munkást mozgósítottak, hogy a munkáskezek hiánya miatt kérdésessé vált 
ennek a fontos gazdasági ágnak a működése.

 ■ Értesítették a nyilvánosságot arról is, hogy a II. hadikölcsön jegyzése jól halad 
Topolyán és a járás területén is.

A helyi lap júliusban arról értesítette az érdekelteket, hogy a községek és a magán-
birtokosok hadifoglyokat kaphatnak a katonai parancsnokságtól a mezőgazdasági 
munkálatok elvégzésére:

„A földművelésügyi miniszter április 16-án és május 6-án értesítette az érdekelteket, 
hogy aratásra a községek és magánbirtokosok hadifoglyokat kaphatnak a katonai 
parancsnokságtól. Az értesítések folytán igen sok kérelmet adtak be: a kellő időben 
és kellő módon kért hadifoglyok szállítása meg is történt s ez idő szerint is folyik. 
Azonban még most is nap-nap után nagyon sok kérelem érkezik a katonai parancs-
nokságokhoz. A földművelésügyi miniszter tegnap az alispánok útján fi gyelmeztette 
az érdekelteket, hogy azok, akik a kellő időben történt értesítés ellenére elkésetten, 
csak június utolsó negyedében és most kérnek hadifoglyokat, ezek átengedésére nem 
igen számíthatnak, s így indokolt lesz, ha másképp gondoskodnak munkaerőről, 
mert az előbb idejekorán jelentkezők igényeinek kielégítésével a mezőgazdasági 
munkára alkalmas hadifoglyok létszáma minden valószínűség szerint ki fog merülni, 
noha a földművelésügyi miniszter közbenjárására valamennyi fogolytábor alkalmas 
létszámát kiadják a magyar gazdaközönség részére.”51

Augusztusban is megjelent egy újabb értesítés a hadifogoly munkások igényléséről, 
ami annyit jelentett, hogy a hiányzó munkaerőt hadifoglyokkal igyekeztek pótolni.

1915 augusztusában jelent meg a 218. számú veszteséglajstrom. A cs. és kir. 86. 
gyalogezred elesett katonáinak névsorában szerepelnek többen a Topolyai járás te-
rületéről: Topolyáról Námesztóvszki Pál, Csantavérről Czipó Ferenc, Fodor Kálmán, 
Magó István, Magosi Kálmán, Feketehegyről Gönczi Ferenc, Kishegyesről Varga 
András, Bácskossuthfalváról pedig Erdei Lajos és Szűcs Bálint hősi halottak. 

Tisza István gróf, miniszterelnök rendeletével a mezőgazdasági munkálatok elvégzé-
sének késése miatt a betakarítások végéig a vasárnapot is munkanappá nyilvánították.

 51  Hadifogoly az aratáson. Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 1915. július 4. 



6 6

A III. hadikölcsönt 1915 őszén írták ki. Az előző kölcsön kiírásához hasonlóan 
ezúttal is a Topolyai Takarékpénztár lépett elsőként, és 100 000 koronát jegyzett. 
Néhány nagy összegű kölcsönjegyzés: Maliczky Kálmán százados 20 000, Balla La-
josné 20 000, Császár Péter 17 500, Weingartner Miklós 15 000, dr. Fenyő József és 
dr. Fárnek Dezső (ismételt jegyzés) 10 000, Sörös Sándor és Ugrai Margit (Mohol) 
12 000, dr. Mannheim Ármin 10 000, Róth Dávid 10 000, Győri Ferenc 10 000, Győri 
Jánosné és Zahorecz Teréz 10 000, ifj . Kisimre János 10 000, Weingartner Miklós 
(Szeghegy) 10 000, Faragó Antal 10 000, Herczeg András (Pacsér) 10 000, Gortva 
Péter (Óbecse) 10 000, Hirtz Adolf és Katz Sarolta (Bajsa) 10 000, Faragó Antal 
10 000, Viczei Lajos (Gunaras) 20 000, Tomik Károly és Galambos Teréz 10 000, Éter 
József 10 000 (ismételten még 8900), egy nevét elhallgató, E jelzést használó személy 
10 000 koronát jegyzett. A III. itteni kölcsönjegyzés ötven százalékkal haladta meg 
a II. kölcsönjegyzés összegét. A topolyai község az I. hadikölcsönre 25 000, a II.-ra 
33 000, a III.-ra pedig 42 000 koronát jegyzett.

Az első teljes háborús év folyamán szinte minden a háborúról szólt. Az embereket a 
mindennapi élet fenntartása, a megélhetés, az igények csökkentése, a harctereken har-
colókért való aggódás foglalta le. A veszteséglisták szaporodtak, több család gyászolt: 
ki férjet, ki apát, nagyapát, kedvest, hazavárt vőlegényt, barátot, ismerőst. A levelek 
ismét lehullottak, az újabb karácsony és újév is eljött, csakhogy a katonák továbbra 
sem térhettek haza.

A Tűzharcos Szövetség tagjainak, az első világháború 
veteránjainak sorakozója a honvédszobor felavatásakor
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MÉG EGY HÁBORÚS ÉV: 1916

Miként is kezdődött az 1916-os esztendő? Az árak állandó emelkedésével, ami annak a 
jele volt, hogy megkezdődött a pénzromlás. Ezt semmilyen módon, a legnagyobb erőfe-
szítések árán sem lehetett megállítani, mivel a hadigazdálkodás erre nem volt alkalmas.

Az év januárjának közepén a megyei alispán a közfogyasztásban meghatározta a 
disznózsír, a szalonna és a sertéshús maximális árát. A rendelet február 15-éig volt 
érvényes a következő árakkal: 1 kg zsír 6 korona 50 fi llér, a szalonna 5 korona 90 fi llér, 
a hús 2 korona 80 fi llér kellett, hogy legyen. Február 16-ától az árak némileg csökken-
tek: a zsír 6 korona, a szalonna 5 korona 40 fi llér, a hús pedig 2 korona 40 fi llér lett.

Január 16-ától Bács-Bodrog vármegye területén a következő kiskereskedelmi élel-
miszerárakat állapították meg: borjúhús (eleje) 3,80, comb 4,20, marhahús levesnek 
3,60, sültnek 4 korona. Kenyér nagyban 46 fi llér, kicsiben 48 fi llér, a tojás darabja 
12 fi llér, tyúk 2, sovány kacsa 2,20, hízott 3, sovány liba 2,20, hízott liba 3, pulyka 
2,40 korona/kg.

A harctéren levő katonák zöme a telet a nedves, hideg lövészárkokban és fedezé-
kekben töltötte. Meleg holmival való ellátásuk nem bizonyult könnyű feladatnak. 
A lakosság adományai között gyakran a meleg holmi (gyapjúból készült ruhanemű, 
alsónemű, zoknik) jelentette a segítségnyújtás csúcsát. A hadvezetőség olyan praktikus 
megoldásokhoz is segítséget kért, mint a kukoricacsuhé feldolgozása melegítőknek a 
lábakra, cipőkre – ezt 1916 januárjában kezdték el:

„Vármegyénk gazdaközönségéhez. A cs. és k. hadügyminiszter megkeresésére a 
m. kir. fölművelésügyi miniszter felhívja egyesületünket, keresse meg a vármegye 
gazdaközönségét, hogy a hideg ellen óvó lábvédő cipők előállításához szükséges 
kukoricacsuhéjt (a csőről való levél foszlékot) lehetőleg díjtalanul szeretetadomány-
képpen, esetleg bizonyos mérsékelt árban adományozni sziveskedjék. Felkérjük 
vármegyénk gazdakönöségét, sziveskedjék nemes lelkű adományát a Bácsbodrogh 
vármegyei gazdasági egyesületéhez mielőbb bejelenteni. Szenvedő harcosaink láb-
védőinek elkészítéséhez mielőbb minél több kukoricacsuhéjt kérünk.”

Március végén jelentek meg a végső adatok a III. hadikölcsönjegyzés eredményeiről: 
Bács-Bodrog vármegyében 56 378 127 koronát, ebből a Topolyai járásban 4 900 000 
koronát jegyeztek.

Bács-Bodrog vármegyében az ellenőrzések során nagy mennyiségű elrejtett gabo-
nát találtak. Megállapították, hogy az ügyeskedők 386 vagon gabonát igyekeztek 
eltüntetni a hivatalos szervek elől. A legtöbb elrejtett gabonát Temerinben, Zsablyán, 
Kiszácson, Úrszentivánon, Bácsföldváron, Moholon, Nádalján, Turián és Péterrévén 
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 52  A topolyai piacrekord. Bács-Topolyai Hírlap, XXI. évf. 1916. április 30. 18. sz. 3. o.

találták. Topolya nem szerepelt ezen a jegyzéken, sem pedig másik település a járásból. 
Feltehető, hogy a Topolyai járás polgárai tiszteletben tartották az előírásokat és a 
kötelezettségeiket… vagy ügyesebben rejtették el a gabonát?!

1916 húsvétja előtt írták ki a IV. hadikölcsönt. A Magyar Gazdák Országos Szö-
vetsége külön buzdító felhívással fordult a kisgazdákhoz, hogy tömegesen tegyenek 
eleget hazafi as kötelezettségeiknek.

A Topolyai Takarékpénztár 1916. április 29-ei értekezletén megállapította, hogy 
az első napon százezer koronán felül jegyeztek kölcsönt. Dr. Manheim Ármin 23 000, 
Kisimre János 25 000, Császár Péter 20 000, dr. Fenyő József 10 000, Koch Mihály 
7000, dr. Fenyő Győző 5000, dr. Fárnek Dezső 5000, Csifcsák Ferenc 2000, Vojcsena 
Pál 2000, Kiskároly István 2000, Kiskároly József 2000, Hajnal János 2000, Vadócz 
Viktor 2000, özv. Ugrai Istvánné 2000, ifj . Turucz Ferencné 1500, Tumbász József 
1000 és Holló Máté 500 koronát.

A topolyai piac árai – az infl áció miatt – az 1916-os esztendő tavaszán igencsak 
megugrottak:

„A tegnapi piac alkalmával egyik libakereskedőnk eddig nem hallott rekordot ért 
el a libaeladás terén. 2 drb. hízott libát adott el összesen 150 K-ért egy szabadkai 
vendéglősnek. Ha így haladunk az árakkal piacunkon, nemsokára világrekordot 
érünk el a drágaságban.”52 

Az év elején a hízott liba ára kilogrammonként 3 korona volt hivatalosan.
Május végén rendkívüli közgyűlésen tárgyalta a községi képviselő-testület ifj . Lőrinc 

József sertéshizlaló-nagykereskedő azon ajánlatát, amely szerint a községnek átad 500 
darab 300 kg súlyú hízott sertést a lakosság ellátására, amennyiben a község kijárja, 
hogy 3000 mázsa kukoricát biztosítanak neki a maximalizált áron. 

A testületi ülés a drágaságra való tekintettel két községi szolga díjazását növelte.
Fekete Endre községi jegyző az alkalmazásban lévő hivatalnokok számának csök-

kenése és a háborúból fakadó kötelezettségek miatt napidíjas bedolgozó hivatalnoki 
munkaerőt kért és kapott is.

Horvát Lajos a parkban lévő tó halállományának lehalászásáért 250 koronát fi zet 
be a községi kasszába.

A testület ismét foglalkozott ifj . Lőrincz József ajánlatával. Azt elfogadva dr.   Czirá-
ky Gábort, Kisimre Jánost, Hajtman Mátét, Fekete Endre jegyzőt és Tomik János 
bírót menesztették báró Vojnits István országgyűlési képviselőhöz, hogy kijárják a 
ku ko ricakiutalást.
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Június folyamán a IV. hadikölcsön-íratás lezárult. A járásban ötmillió koronát 
jegyeztek, ebből Bajsán 107  650, Bácsfeketehegyen 385  000, Bácskossuthfalván 
1 260 800, Csantavéren 879 750, Kishegyesen 481 350, Pacséron 274 600, Szeghegyen 
840 000, Topolyán pedig 1 140 800 koronát.

Az aratás kezdete előtt ebben az évben szigorú előírások léptek életbe:

„Az aratási munkák elvégzésére lelkes felhívásban hívja fel dr. Fratricsevits István 
főbíró a lakosságot. A termésbetakarítás hazafi as kötelesség – úgymond – és aki 
annak eleget nem tesz, súlyos büntetés alá esik, a segélyt kapó és munkaképes nők, 
ha nem dolgoznak, elvesztik a segélyt.”

A kormány ebben az évben igyekezett időben szabályozni a termés forgalmát:

„Számon tartják a termést. A kormány úgy látszik az idén mindenképpen meg akarja 
akadályozni, hogy bárki is illetéktelenül eladhasson vagy vásárolhasson gabonát. 
Vagy pedig, hogy elrejthesse azt és azért, hogy szigorú rendeletekkel szabályozza és 
tiltja a forgalmat, ellenőrzésképpen még azt is elrendeli, hogy a cséplőgépeken vég-
zett cséplés eredményét napról-napra hivatalos írásban be kell jelenteni. Hosszabb 
rendelet jelent meg erre vonatkozólag a hivatalos lapban.”

A hadieszközök, főleg a fegyverek gyártásáshoz nagy mennyiségű fémre volt 
szükség, sokkal többre annál, mint amit a Monarchia egész területén a bányák és az 
öntödék előállítani tudtak. Ezért rigorózus intézkedéseket léptettek életbe, „hadba 
vonultatták” a templomok harangjait. A topolyai templom harangjai is elindultak – 
ezúttal nem Rómába, hanem az öntödébe. Szomorú napja volt ez a városnak, amikor 
is a szépen csengő harangok közül kettőnek, a nagyharangnak és a Babics-kápolna ha-
rangjának a pályafutása befejeződött. Hogy ez milyen traumát okozott a lakosságnak, 
azt nehéz leírni. A ténnyel, hogy elviszik a harangokat, az iskolaszék is foglalkozott. 
Az eseményről a helyi lap szeptember 10-én emlékezett meg:

„A múlt hét csütörtökjén este az összes harangok megszólaltak, búcsúztak, másnap 
jöttek a katonai kincstár emberei, s egy-kettőre leszedték a harangokat. Szombaton 
este már kocsira téve a templom ajtai előtt sorakozott a két nagyharang és a kápolna 
kisharangja. Vasárnap ½ 8 órai mise után Tordy Árpád plébános igen szép vallásos és 
hazafi as beszédben ott a templom előtt a szabad ég alatt bucsúzott el a virágokkal és 
nemzetiszínű szalagokkal feldíszített harangoktól. A nagyszámú hívő sereg szemé-
ben könny csillogott, de meg volt hatva még a plébános is. »Ti harangok minden 
év nagy csütörtökjén elmentek Rómába s visszatértek a feltámadás ünnepén, mind 
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elindultok a csatatérre jertek mielőbb vissza a győzedelmes béke fellendülési nagy 
ünnepére.«”53

A hadi szolgálatra alkalmas papokat is behívták, ezért lelkészhiány mutatkozott. 
A   to polyai egyházközösség hirtelen segédlelkészek nélkül maradt, mivel Barsy Viktort 
Bajára, Nikl Jenőt pedig Palánkára helyezte át az érsekségi hatóság.

A háborúba Románia az antant oldalán lépett be 1916-ban, mivel az antant tá-
mogatta a területszerzési igényeit. A románok a gyengén védett Erdélybe törtek be, 
aminek következtében ezekről a területekről tömegek menekültek az ország belseje 
felé. Menekültek Topolyára is kerültek:

„Az erdélyi menekültek Topolyán. A román orvtámadás miatt hajléktalanokká lett és 
menekülni kényszerült erdélyi testvéreink közül hét közepén 50 érkezett Topolyára 
körülbelül felesen erdélyi szászok és magyarok. A menekülők legnagyobb része pénz 
nélkül van. Elhelyezésüknél Fekete Endre jegyző Tomik János bíró a menekültek 
ellátására alakult bizottság elnöke Császár Péter fáradhatatlan tevékenységgel 
gondoskodtak. Mindenki el lett magánházaknál szállásolva, a nélkülözők között 
élelem és pénzsegély lett felosztva. A számos hazafi  emberbarátaiknak a következők 
adakoztak: Rácz György malomtulajdonos 200 K, Mikuska József 100 K, Bachrach 
Heinrik 50 K. A menekültek között van bíró, jegyző, tanító, földbirtokos tisztviselő, 
iparos és földműves. Sok viszontagság után és sok nélkülözők értek ide, de erős a 
reményünk hogy Topolya hazafi as közönsége mindent el fog követni, hogy némileg 
elviselhetővé tegye számukra a hontalanság napjait.”

Szeptemberben rendelet jelent meg, amely az eddig be nem vonult 35–50 éves 
népfelkelőkre vonatkozott. A korosztályok szerint két csoportra osztott férfiak 
1916. október 2-án és október 10-én vonultak be a laktanyába. A város férfila-
kossága szinte megfeleződött, hiszen már a nagyapakorú emberek is egyenruhát 
öltöttek. A női és gyermekmunka – különösen a mezőgazdaságban – egyre nagyobb 
méreteket öltött.

A lakosság ellátásában zavarok jelentkeztek, bizonyos esetekben a lakosság egy 
része nélkülözött:

„Vásároljuk be a gabonaszükségletünket. Felhívatik a lakosság, hogy saját szükségleté-
re szükséges gabonát a legrövidebb idő alatt szerezze be, mert a rekvirálás elrendelése 
napok kérdése s akkor a vásárlási igazolványok vesztik a hatályukat, s a készletekkel 

 53  Elvitték a harangokat. Bács-Topolyai Hírlap, XXI. évf. 1916. szeptember 10. 
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nem rendelkezők esetleg nélkülözéseknek lesznek kitéve, mert ellátásuk nehézsé-
gekbe ütközik. Saját érdekében cselekszik tehát az, aki a szükséges gabonakészletet 
igyekszik azonnal beszerezni.”

A rendes adófi zetés mellett a legnagyobb jövedelemmel és vagyonnal rendelkezők 
hadiadót is kötelesek voltak fi zetni. Topolyán 1916-ban a következők fi zették ezt az 
adót: Ádám Albert 733, Balla Lajos 2520, Beck Béla és Nándor 1220, Csifcsák Ferenc 
1320, Csifcsák József 1220, Kernács Lajos 810, Kisimre János 730, dr. Mannheim 
Ármin 927, Mikuska József 970, Pressburger János 1050, ifj . Rácz György pedig 
970 koronát. Ezen polgárok közül többen a hadikölcsön jegyzésekor is rendszeresen 
jelentős értékű kölcsönt írattak. 1916 novemberének végén bocsátották ki az V. 
hadikölcsön kötvényeit.

December elején a községi elöljáróság értesítést bocsátott ki az élelmiszer-tartalékok 
felmérésével kapcsolatosan:

„Az élelmi készletek bejelentése. Mindenki kap egy bejelentő lapot a községházától, 
melyet pontosan, a december 3-ik napján fennálló állapot szerint kell kitölteni. 
A   bejelentésbe pontosan be kell írni, hogy kinek mennyi lisztje, babja, borsója, 
lencséje, cukorja, kávéja, zsírja és burgonyája volt december 3-án. A bejelentőlap 
legkésőbb december 8-ig a hatóságnak kellőleg kitöltve és aláírva beszolgáltatandó. 
Aki ezen határidőt be nem tartja, avagy hamis adatokat ír be, vagy készletét be nem 
jelenti, kihágást követ el 2 hónapig terjedhető elzárást és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel és készletének elkobozásával büntetnek.”

1916 karácsonya előtt néhány nappal megérkezett Topolyára a várva várt kristály-
cukor-szállítmány. A várt mennyiségnek csupán a felét vehették át, mivel a többit – a 
feltételezések szerint – eltulajdonították szállítás közben. A cukorjegyek alapján az 
árut 17 helybeli kereskedő mérhette szét. 1916. december 31-én váratlanul megérke-
zett a kiutalt cukormennyiség második fele, 60 métermázsa. Ez azt jelentette, hogy a 
tizenkétezer lakosra fejenként fél kilogramm cukor jutott.

A háborús években még a legnagyobb ünnepek idején sem állt le az élet. A községi 
közgyűlés három nappal az ünnep előtt Tomik János bíró elnökletével a közügyek 
megoldásán fáradozott. A legújabb hadikölcsön kapcsán szomorúan állapították 
meg, hogy a községi alapok kimerültek. Nem volt már mihez nyúlni, és a legjobb 
szándékuk dacára – a már jegyzett 182 000 korona mellett – sem tudnak újabb 
kölcsönt jegyezni. 

1916 nem csak a háborús mindennapok éve volt Topolyán. Arról is szólt, hogy 
a szűkös és lemondásokkal terhelt időszakban a közösség igyekezett fenntartani az 
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élhető helyzetet. Nagy nehézségek árán ugyan, de a legelesettebbeket gyámolítot-
ták. Szociális hálót alakítottak ki, néhány kérdésben előrelépés is történt. A gróf 
Zichy Béla tulajdonában levő egykori urasági raktárat tüdőgondozóvá alakították 
át. A   tulajdo nos az épületet és a telket kedvező feltételekkel átadta a Vöröskereszt 
helyi szervezetének. Ettől kezdve a tüdőbetegek ápolása kórházi körülmények között 
folytatódhatott. Így a városnak – a járványkórház és a kisegítő hadikórház mellett – 
tüdőszanatóriuma is lett.

A társadalmi célú szervezetek – az Otthon Kör, az Olvasókör, a Gazdakör, a sport-
egyesületek – folyamatosan működtek. Élénk művelődési élet folyt, a színjátszás aktív 
volt, a mozi üzemelt, és bálokat is szerveztek. Az iskolák működése a tanítóhiány miatt 
akadozott, de nem állt le. Ráadásul a községi közgyűlés elé terjesztették a kertészeti-
konyhakertészeti iskola tervét, amely végül nem valósult meg. A tanítóhiány miatt 
az izraelita felekezeti iskola beszüntette működését.

A VÉG KEZDETE: 1917–1918
 

A háború negyedik évének kezdetén a központi hatalmak a 170 milliós lakosságuk-
ból 15–20 millió embert tartottak fegyverben. Az antantországok nagyobb harci és 
gazdasági potenciállal rendelkeztek. A központi hatalmak seregei ellenséges területen 
álltak, a harc állóháborúvá merevedett. A magyar honvédség, amely a közös haderő 
részét képezte, erejét felülmúlva, óriási emberveszteség árán állt helyt. A hátország az 
1917-es esztendő elején már a kimerültség jeleit mutatta. A gazdasági élet hanyatlott: 
az üzemekben csökkent a termelés, kevés volt a nyersanyag, a mezőgazdaságot túlter-
helte a háború, kevés volt a munkáskéz, csökkent a gabonatermelés. A megélhetési 
gondok napi problémát okoztak, a közellátás megszervezése nehézkesen működött, 
a fejadagok csökkentek, a szociális ellátás az infl áció következtében és a források 
hiányában bizonytalanná vált. A korrupció nőtt. A hadiözvegyek és a hadiárvák 
száma állandóan emelkedett. Ez arra késztette az önkormányzatokat, hogy a bevételi 
forrásaikat a legszükségesebb segélynyújtásra fordítsák. Minden korábban tervezett 
fejlesztést teljesen leállítottak.

Az 1916-ban elhunyt Ferenc József császárt és királyt a trónon IV. Károly követte. 
Az új uralkodó elődjénél rugalmasabb álláspontra helyezkedett a háború befejezése 
kapcsán, a nemzetiségek soraiban észlelhető elszakadási törekvések leszerelése érdeké-
ben belső átszervezéseket tervezett, autonómiát helyezett kilátásba. Ezek csak halvány 
kísérletnek bizonyultak. A háború folytatódott, és mind kilátástalanabbá vált a győze-
lem lehetősége. Az antantnak erre az időre már nem voltak szeparált békekötési céljai.

A topolyai önkormányzat 1917 elején gondokkal szembesült. A kukoricatermést 
tovább rekvirálták a sereg és a lakosság ellátásának céljára. A kormány 3172. számú 
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rendeletével rekvirálta a teljes termést, amely után ugyan a készlettulajdonosok té-
rítményt kaptak, de ez jóval alacsonyabb volt, mint a piaci érték. A rekvirált csöves 
és szemes kukorica lefoglalásában katonák is közreműködtek, mert rejtegetés ebben 
a községben is előfordult.

A január végén megtartott községi közgyűlésen ismét néhány olyan esettel foglal-
koztak, amely a háború egyenes következménye volt. Az addigi piacbérlet joga évente 
növekvő összeget tett ki. Mivel azonban az áruforgalom megcsappant, 1917-re a 
bérletet 400 koronára csökkentették.

A községi ideiglenes lovas kézbesítők – Bábi Péter és Illés Albert – lótartási il-
letékük növelését kérték: „A képviselő-testület belátva a takarmányárak horribilis 
emelkedését, az eddigi havi 25 koronát 50 koronára emeli fel a háború tartamára” 
– mondta ki a közgyűlés.

Janik Boldizsárné, mivel lejárt a törvényes öt hónap, azzal fordult a községi köz-
gyűléshez, hogy az elesett férje – aki községi rendőrként szolgált – után járó fi zetést 
tovább folyósítsák:

„Janik Boldizsárról az a magánértesítés jött 5 hónappal ezelőtt, hogy elesett a harc-
téren, a férfi  fi zetését 5 hónap alatt a feleség kapta, de 5 hónap eltelte után a törvény 
szerint nem jogosult a további ellátásra. A képviselő testület arra való tekintettel, 
hogy Janik Boldizsár eleste hivatalosan nincs megállapítva, de méltányossági szem-
pontból is a fi zetés további kiutalását rendelte el.”

Bencsik János kitűnő tanuló tanítási segélyért fordult a városhoz, és a testület a 
segélyt az 1917-es esztendőre is megszavazta.

A szabadkai Állami Gyermekmenhely azt kérte a topolyai községtől, hogy fogadjon 
ellátásra árva gyermekeket. A képviselő-testület a felkérést a lakosság felé felhívásban 
tolmácsolta.

A háborús gondok és nehézségek mellett az életnek vidám percei is akadtak: 

„Az Alföldi II. Színikerület Radó Béla igazgatása alatt vasárnap kezdte meg a Mágnás 
Miska operettel itteni működését. Örömmel constatálhatjuk, hogy ily jól szervezett 
színtársulat már régen volt községünkben, kár, hogy a közönség nem pártolja méltóan 
a társulatot. Különösen ki kell emelnünk Somogyi Rózsi és Mester Karola játékát, 
alakítását és énekét, de jó erőből áll az egész társulat. Műsoruk a legújabb darabokat 
mutatja be s általában a társulat mindent megtesz a közönség tetszésének kiérdem-
lésére és így már ezért is a legmelegebb pártolást érdemli meg.”54

 54  Színészet. Bács-Topolyai Hírlap, XXII. évf. 1917. február 4. 5. sz. 3. o.
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A ritka és önfeledt szórakozást gyakran lehangoló és szomorú események követték:

„Harangok után az orgonasípok… A templomok, székesegyházak harangjai után 
most sor kerül az egyházi orgonákból kiszerelhető sípok ónanyagára is, amelyre 
– éppen úgy, mint a harangokra – a hadvezetőségnek van szüksége. Ónra főleg for-
rasztásoknál, csapágyfékeknél van szüksége s melyek tudvalevőleg a vasúti kocsiknál 
nyerik a legfontosabb felhasználást. Ami az orgonasípok kiszerelését illeti, a terv, 
hogy az orgonák homlokzatsípjai szereltessenek ki, minthogy ezeknek óntartalma 
75–95%. Ha a homlokzati sípokat kiszerelik, úgy az orgona még mindig használha-
tó marad ha benne legalább két manuál változat, illetőleg a homlokzati változatok 
fi gyelmen kívül hagyásával az eredeti tíz változaton felül, minden további öt válto-
zatból további egy a helyén hagyatik. Az országban levő orgonák számát 6-8000-re 
becsülik és ebből a számból kiteszik, hogy milyen nagy mennyiségű ónt fog nyerni 
a hadvezetés hadicélokra.”

Tomik János községi bíró elnökletével 1917. március 12-én rendkívüli közgyűlést 
tartottak. Ezekben az években több rendkívüli gyűlésre került sor, mint tervezettre. 
Ezen Fekete Endre jegyző bejelentette, hogy a hivatalos jelentés szerint Dósa Antal 
III. köri választott képviselő elesett. Helyette a közgyűlésbe Juhász (Barát) Mihályt, 
ugyanezen kör pártjogi képviselőjét hívták be.

Tárgyaltak a község által épített Zentai úti iskola kérdéséről, annak rendezetlen 
helyzetéről, amely több éve húzódott. Megállapodtak abban, hogy a háború idejére 
fenntartják az ideiglenes állapotot. 

Tárgyaltak az alispán felhívásáról a napraforgó- és tökmagtermelés kapcsán, mivel 
az étolajjal való ellátás gondokba ütközött.

A testület Turucz István és Turucz Pál községi kanászok fi zetését 100-ról 150 
koronára emelte.

Felolvasták Szeben vármegye köszönőlevelét a menekültekről való gondoskodás 
kapcsán.

Közleményt adtak ki a fémtárgyak beszolgáltatásáról: 

„A fémtárgyak beszolgáltatása. Felhívatnak a község lakossága, hogy a hadicélokra 
alkalmas háztartási fémek, üstök, fazekak, lábasok beszolgáltatását immár hetedik 
alkalommal eszközölje, mert ha még meglevő sárga vagy vörös rézből, nikkelből 
és ólomból készült tárgyait a fémbeváltóknak át nem adja az szigorúan meg lesz 
büntetve. A fémbeváltó az átvétel céljából a napokban a községben meg fog jelenni 
az átvétel napja közhírré fog tétetni. Az átvételi árak a hirdető táblán kifüggesztve 
vannak.”
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A malmok egy részét bezárták:

„Bácsmegyében nyolcvanhét malmot zártak be. A Közélelmezési Hivatal utasí-
tásai alapján a hatóságok rendkívül szigorúan járnak el a malmoknál tapasztalt 
visszaélésekkel szemben. Erre jellemző, hogy a Bácsmegyében lévő 451 malom 
közül eddig 87 malom üzemét szüntette be az alispán, főleg vízi és szélmalmokét. 
Egyedül a Zentai járás 35 ilyen malma közül harminckettőnek az üzeme szüne-
tel. A Bácsmegyei Molnárok Szövetsége elhatározta, hogy is sok jogos indok és 
méltányossági ok alapján lépéseket tesz báró Kürthy Lajosnál a malmok üzembe 
helyezésének megengedése iránt.”

Ahhoz, hogy az állam és a helyi hatalom működni tudjon, a választási cenzust ru-
galmasabban kellett kezelni. Míg a háborút megelőző időszakban Topolyának több 
mint 1200 választópolgára volt, a háború elején ezer alá esett a számuk, 1917-ben 
1086 volt a választópolgárok száma.

1916-ban a Bácskában, így Topolyán is, egy hold föld eladási ára 5000, 1917-ben 
már 6000 korona volt. A hízódisznó élősúlyának kilogrammonkénti ára elérte a 8 
koronát.

Májusban ismét megjelent Topolyán az a fényképalbum, amely az elhalt katonákról 
és hadimunkásokról készült, akiket addig még nem sikerült azonosítani. A képeket a 
városi hirdetőtáblán tekinthették meg a polgárok.

A topolyai római katolikus iskolaszék elnöke, Tordy Árpád plébános és László 
György iskolaszéki jegyző az oktatási miniszterhez fordultak a zárdaiskolában és 
óvodában tanító apácatanítók segélyezési ügyében. Fejenkénti 600, összesen 3000 
koronát kértek számukra. Az alapító által letétbe helyezett alap évi kamatai 11 007 
koronát jövedelmeztek, de ez nem bizonyult elégségesnek az osztályok és a csoportok 
működtetéséhez. Ideiglenesen 1000 korona segélyt kaptak.

A kalocsai érsekségről Kleiner Lajos érseki helynök aláírásával 1917. április 11-
ei keltezéssel átirat érkezett, amelyben jelentést kértek a tanítók felmentéséről és a 
revízióról. 1917 júniusának közepén rendelet jelent meg, amelynek értelmében a 
gabonakészlet – mihelyt a gabonaszem a szalmától és a pelyvától elvált – az állam 
tulajdonát képezi. A termelő és családtagjai számára meghatározták azt a mennyiséget, 
amit visszatarthattak, úgyszintén megszabták azt a mennyiséget is, amit azok vásárol-
hattak meg, akiknek nem volt gabonájuk. A rigorózus intézkedések következtében 
Bácska-szerte illegális aratás és cséplés kezdődött: 

„Titokban csépelnek a bácskai falvakban. Az új termés értékesítése körül még 
majdnem teljes és tökéletes a bizonytalanság. Bár már megjelent a miniszteri ren-
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delet, amely a termést a cséplésnél igénybevettnek jelenti ki, a falvakban azt hiszik, 
hogy ami búzát most kicsépelnek, azt nem kell a Haditerménynek átadni, s azt 
csak az esetleges rekvirálásnál találják majd meg. Ebben a számításban a bácskai 
falvakban széltében-hosszában folyik a cséplés. Az alig learatott gabonát titokban 
most kicsépelik.”

A kenyér- és a húsellátás is akadozott, sőt 1916/17 télen már a háztartások fű-
tőanyaggal és petróleummal való ellátása is. Ez utóbbi egyáltalán nem is érkezett a 
városba és a járásba. Azon a télen faggyúból, viaszból készült gyertyákkal, esetleg olaj- 
és zsírmécsesekkel világítottak. Hogy ezt a helyzetet valahogy orvosolják, a községi 
vezetőség a nagy tekintélyű egykori főszolgabírót, Császár Pétert, valamint Tomik 
János községi bírót és Fekete Endre jegyzőt bízta meg azzal, hogy legalább minimális 
petróleummennyiséget szerezzenek be.

Az egykori községháza bejárati fakapuja 
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Dr. Baloghy Ernőt kinevezték Bács-Bodrog vármegye főispánjává. Mivel Topolya 
támogatója volt, a város díszpolgárává választották. A hivatali eskütételre 25 kocsin 
mentek a topolyaiak Zomborba, ahol a községi jegyző átadta a város nevében a dísz-
polgári oklevelet.

Októberben megjelent a megyei virilisek névjegyzéke, amelyen 300 polgár szerepet. 
Ők fi zették a legtöbb adót. A Topolyai járásból 18-an voltak: Nagy (Kovács) Sándor, 
Un gár József, Pilaszánovits József, Ungár Lajos (Bácskossuthfalva), Wámoscher Mi-
hály (Bajsa), dr. Mannheim Ármin (Topolya), Gerber Miklós (Szeghegy), dr. Fárnek 
Dezső (Topolya), Nagy Bálint (István fi a), Ungár Béla, Ungár Pál (Bácskossuthfalva), 
Dér Vilmos, Ződi József (Csantavér), Kriszháber Simon (Kishegyes), Gutwein Fülöp 
(Szeghegy), Un gár Imre (Bácskossuthfalva), Bodrogh Mór (Topolya) és Varga György 
(Kishegyes).

A háború kezdetén szinte elő sem fordult, hogy a katonai szolgálatot valaki meg-
tagadta volna, ezért kevés katonaszökevényt köröztek. Az is ritkának számított, hogy 
valaki mondvacsinált betegséggel, öncsonkítással, esetleg segítséggel akart mentesülni 
a szolgálat alól. 1917-ben viszont már többen elszöktek, bujkáltak. A nemzetiségi 
kisebbségek soraiból származó katonák közül egyesek átszöktek az ellenséghez. 
A  Topolyai járásban is előfordultak ilyen esetek. Az okok a háború elhúzódásában, a 
nagy emberveszteségekben, a hazulról érkező rossz hírekben kereshetők, valamint a 
háború céltalanságában. A katonaszökevények leginkább a saját közösségükben vagy 
annak a környékén bujdostak. Előfordult, hogy a családjuk bújtatta őket. Olykor cso-
portba verődve, lopásból, rablásból tartották fenn magukat. A csendőrség, a katonai 
csendőrök, a rendőrök keresték, kutatták őket. Ha felderítették és befogták őket, 
hadbíróság elé kerültek. A Bács-Topolyai Hírlap 1917. október 21-én két csantavéri 
katonaszökevény elfogásáról tudósított. A katonák a palicsi katonai nap után hét nap 
szabadságot kaptak, de egységükhöz nem tértek vissza, bujkáltak.

Több sebesült, akiknek a kórházi kezelés befejeztével vissza kellett volna térniük 
alakulataikhoz, nem tették ezt meg. Inkább a bujkálást választva várták a háború 
befejeződését.

A nemzetiségi kisebbségekhez tartozó katonák közül kezdetben kevesebben, később 
mind többen álltak át az ellenséghez. A Délvidékről származó szerb nemzetiségű 
katonák közül, miután az antant és a szerb csapatok áttörték az ún. szaloniki frontot, 
sokan átálltak, és önkéntesként addigi hazájuk ellen harcoltak.
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AZ UTOLSÓ HÁBORÚS ÉV: BUKÁS ÉS IMPÉRIUMVÁLTÁS

Az 1918-as év a topolyai emberek számára a megoldhatatlannak tűnő gondokkal foly-
tatódott, amelyekkel már az előző évben is küzdöttek. A fejadagok tovább csökkentek, 
a segélyek akadoztak, a beszolgáltatás tovább szigorodott, a szociális különbségek 
nőttek, az életfeltételek romlottak. Egyesek jól profi táltak a hadigazdálkodásból, 
de a lakosság zöme a tűrőképessége határára került. A szökött katonák száma napról 
napra nőtt, az év elején egy topolyait el is fogtak:

„Závódszky Ferenc 86. gyalogezredbeli gyalogos már hosszabb idő óta elhagyta 
csapattestét s körözték. Végre a csendőrség január hó 1-jén a Nagy Sándor-féle ven-
déglőben este elfogták. Innen ugyancsak el akart ugrani szorongatott helyzetéből, 
de pórul járt, mert ellenszegülése miatt a szolgálatban levő katonai csendőr őt hasba 
szúrta. Elsősegélyben a helybeli honvéd hadikórházba részesítették. Sebe súlyos, de 
nem életveszélyes. Az esetről a csendőrség jelentését felettes hatóságnál megtette.”55

Az év eleje ismét a rekvirálással kezdődött. A háborús helyzetben az elöljáróság, 
a hivatalos körök, sőt a sajtó is arról győzködte a lakosságot, hogy vállalja a további 
szigorításokat:

„A rekvirálás. Csütörtökön kezdték meg községünkben a legújabb rekvirálást, ez 
alkalommal szükségesnek tartják, hogy ezen fontos létérdekünkbe vágó kérdéssel 
foglalkozzunk.

Rekvirálnak teljes szigorúsággal és elviszik tőlünk mindazt, ami a leszállított 
fejkvóta szerint több, mint amennyinek szabadna lenni. Keserves állapot, szenved-
ni és nélkülözni fogunk, de meg kell lenni, mert azt kívánja a legfőbb hadiérdek s 
végleges győzelem és az óhajtva várt béke. Nemcsak nálunk járnak így el, hanem így 
járnak az egész osztrák–magyar birodalomban, nem csak mi nélkülözünk, hanem 
velünk együtt nélkülöz a kettős monarhia minden polgári lakosa, de még mindig 
jobb, ha itthon, az épségben maradt tűzhely mellett nélkülözünk, mintha a győztes 
ellenségtől való futás, menekülés közben kellene nélkülöznünk, szenvednünk. Elér-
keztünk a világháború egyik legnagyobb megpróbáltatásához, de összetett kezekkel 
adjunk hálát a Mindenhatónak, hogy Magyarország szentelt földjén nincs egyetlen 
egy ellenséges katona sem, ellenben vitéz-fi aink Olaszország és Románia földjén 
állanak, miután legyőzték Szerbiát, Montenegrót és béketárgyalásra kényszerítették 
a hatalmas orosz birodalmat….”

 55  Pórul járt szökött katona. Bács-Topolyai Hírlap, 1918. január 6-án. 
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Január közepén a város közismert és tisztelt községi orvosa, dr. Fenyő József nyug-
díjba vonult. A községi közgyűlés kifejezte reményét, hogy dr. Fenyő a tapasztalatát 
mint magánorvos a közjó érdekében fejti majd ki a továbbiakban is. Hozzáláttak, 
hogy pályázat útján töltsék be a megüresedett községi orvosi állást.

1918 elején Radó Béla 29 tagú színtársulata érkezett a városba. A Kaszinó Szálló 
nagytermében színre került Bisson ötfelvonásos drámája, a Névtelen asszony. A 12 
szelvényből álló bérlet 35 koronába került.

Februárban elöljárósági választás volt Topolyán. Az utolsó, amely a régi, kiegészített 
választási törvények szerint történt. Az ekkor megválasztottak álltak a közösség élén 

A Vajhegy keresztje, ahol a linderfalviak és a környék 
lakossága az első világháborús emlékmű eltüntetése után, 
a 40-es évek közepétől rendszeresen virággal emlékezett 

az első világháború áldozataira. Mára ez a szokás 
elhalványodott
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az impériumváltás nehéz időszakában. Ezt a választást már nem jellemezte a nagy 
pártok közötti csatározás, a korteshadjárat, annál inkább a letörtség és a csendes 
nyugtalanság. A pártok kortesei csendben, zajongás nélkül állították ki jelöltjeiket. 
A jelöltlistát Bodrogh Mór terjesztette a választók elé, akik a községháza udvarán 
karfelemeléssel vagy – topolyai szokás szerint – kalaplengetéssel szavaztak. A jelöltek 
közül egyedül Gruber József egykori albíró nem fogadta el a jelölést. Községi bíróvá 
Csifcsák Ferencet, albíróvá Vojcsena Istvánt, állami pénztárossá Szűcs Istvánt, köz-
ségi pénztárossá Kisferenc Tamást, közgyámmá Kiskároly Istvánt, esküdtekké Apró 
Mártont, Brindza Istvánt, Hulala Antalt, Fekete Istvánt, Dósa Antalt és Bodor Antalt 
választották meg.

A községi vezetőségre nagyon nehéz feladatok vártak, mert a város lakossága a 
teljes kimerülés állapotát mutatta. A nép között az év elején olyan hírek terjedtek, 
hogy a rekvirálások azért folynak, mert a szövetséges Németországnak szüksége van 
a magyar gabonára. Ezt ugyan cáfolták, de az embereket nem lehetett megnyugtatni.

A magyar kormány ún. közerőt rendelt a mezőgazdasági munkálatok elvégzésére. 
Ez azt jelentette, hogy a saját munkája elvégzését követően halogatás nélkül minden-
ki köteles volt a további munkálatokban részt venni. A földművelési minisztérium 
rendelete értelmében nem volt szabad megmunkálatlanul hagyni egyetlen darab 
földterületet sem. Segíteni kellett azok családjának, akik a hadseregben szolgáltak, 
vagy nem rendelkeztek elegendő munkaerővel és eszközzel, emellett a hadirokkantak 
földjeit is művelni kellett. A szabályok be nem tartását két hónapi elzárással, valamint 
600 korona pénzbüntetéssel sújtották.

A községi közgyűlés 1918. március 4-ei rendkívüli ülésén kinevezték a hadisegély-
véleményező bizottságot, amelynek tagjai Császár Péter, Tomik Mihály, Kucsera 
István, Pataki Pál, Sulyok János (tanító, iskolaigazgató) és Tordi Árpád (plébános) 
lettek. Először neveztek ki két nőt – a hadisegélyezett asszonyok választása alapján   – 
ebbe a bizottságba.

A hadifoglyok kezdtek lassan visszaérkezni Oroszországból. Egy részük, kihasz-
nálva az orosz forradalom okozta zűrzavart, szökve érkezett, nagyobb részük viszont 
rendes úton.

A tüzelővel való ellátás egész télen akadozott. A képviselő-testület köszönetét 
fejezte ki Lelbach Péternek, aki ezer, valamint gróf Nádasdy Tamásnénak, aki fűtési 
célra ötszáz kocsi szalmát adományozott a szegény családoknak. Megköszönték Kiss 
Lajosnak is, hogy a tél folyamán háromláncnyi földön termett krumplit adományo-
zott a rászorulóknak.

A szénhiány miatt a topolyai gőzmalmok nem tudták megőrölni a lakosság gabo-
náját. A bajon úgy segítettek, hogy március elején a Tóth és Társai, valamint a Beck 
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Testvérek szénkereskedésében egy-egy vagon szenet lefoglaltak, és azt átadták a 
Forgács- és Rácz-malomnak, hogy az őrlést befejezhessék. A zárlat alatt levő szélmal-
mok és szárazmalmok is újból megkezdhették működésüket. A zárlatot a rekvirálás 
kezdetekor rendelték el, ami igazságtalan volt a tulajdonosokkal, az ott dolgozókkal, 
legfőképpen a lakossággal szemben.

A községre 210 métermázsa zsír beszolgáltatását rótták ki. Ennek átadásával elke-
rülhették a rekvirálást. Március közepére önkéntes beszolgáltatásból 140 métermázsa 
zsír gyűlt össze, a maradékot pedig a lakosságtól kérték.

Kernács Lajos, Bács-Bodrog vármegye molnárszövetségének elnöke értesítette az 
illetékeseket, hogy rendkívüli malomvizsgálatot tartottak a községben. Az országos 
ellenőr a három topolyai gőzmalmot rendben találta, míg a Görög Sándor-féle szél-
malom újbóli bezárását indítványozta.

Az épülő téglagyár kéménye, 
háttérben a még működő szélmalom
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A feketekereskedelem az egész országra kiterjedt, Topolya sem volt ez alól kivétel:

„Elkobzott hús. Két budapesti ember szerdán este egy legénykétől 9 zsákot vett át 
az állomáson, hogy majd Pestre szállítják az éjjeli vonattal. A csendőrség érdeklődni 
kezdett a dolog iránt, s kiderült, hogy a 9 zsákban disznóhús, szalonna, kolbász és 
más aféle jó és ritka dolog van összesen 375 kiló, s hogy ezt a drága holmit Kadvány 
Károly zentai lakos küldte a legénykével az itteni állomásra, ahol a 2 pesti ügynök 
már várta és csak akarták Budapestre felcsempészni. A húst elkobozták, s másnap a 
lakosság között kis adagokban eladták, a szalonnát pedig kisütik, remélnek belőle 
másfélméter zsírt.”

Március végétől a vidéki malmok katonai felügyelet alá kerültek. A 17–50 év 
közötti malommunkások malommunkásszázadokba lettek beosztva, gyakorlatilag 
hadimunkásként dolgoztak.

A topolyai piacon az árak az egekbe szöktek: egy nyolcnapos libáért már 30 koronát 
is elkértek, az egynapos kacsa pedig 5 koronába került.

A közélelmezési miniszter – a mezőgazdasági munkálatokban részt vevőkre 
vonatkozóan – meghatározta a zsír- és szalonnafejadagokat. Eszerint az állandó 
mezőgazdasági munkások, a cselédek és hadifoglyok havonta egy kilogramm, az 
időszaki munkások egy és fél kilogramm, az aratást, a cséplést és hordást végzők havi 
három kilogramm zsírt vagy zsírpótló élelmiszert kaphattak. A gazdák ennél többet 
nem adhattak a munkásaiknak, még akkor sem, ha előzőleg többet ígértek, és több 
szerepelt a szerződésben.

A topolyai Újpuszta ügye nem nyert olyan megoldást, amilyet a község lakossága 
szeretett volna. Pedig a megyei főispán állt a négytagú topolyai küldöttség élére, és 
kérte, hogy az országos ingatlanforgalmi bizottság hatásköréből vonják ki azt az ügyet, 
és ruházzák át Bács-Bodrog vármegyére. A miniszter ugyan kedvező választ adott, 
de addigra egy csoport polgár – Ognyanov György, Pollák Izrael és Pollák Sándor, 
valamint Mannheim Ármin – megelőzte a rendeletet, és megvásárolta Újpusztát.

Július 1-jén láttak először a topolyaiak repülőgépet a város történetében. A gép a 
város utcái fölött 25–30 méteres magasságban repült, és röplapot szórt, amely a VIII. 
hadikölcsön jegyzésére ösztönözte a lakosságot.

A Topolyával szomszédos Mohol határában 1918. július 11-én a szálláson élő Ko-
vács Józsefnét – akinek férje katonaként szolgált –, fogadott lányát és az ott dolgozó 
orosz hadifoglyot rablók támadták meg. A rablók megverték a szálláson tartózkodókat 
– a gazdasszony súlyosan megsérült –, és néhány száz korona zsákmánnyal távoztak.
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Augusztus elején közhírré tették Topolyán is, hogy a gazdák az orosz hadifoglyok-
nak nem adhatnak 120 koronánál magasabb fi zetést. A rendeletre azért volt szükség, 
mert a gazdák – mivel nagy szükség mutatkozott a hadifoglyok munkájára – többet 
fi zettek.

A községi képviselő-testület egészségügyi bizottsága augusztus elején értesítette a 
testületet, hogy a községi orvosi állásra csak dr. Hadzsy Jenő jelentkezett. A testület 
a jelentkezőt egyhangúlag megválasztotta erre a tisztségre. Mivel dr. Hadzsy Jenő 
ekkor hadi szolgálatot teljesített, népes bizottságot – Tordy Árpád plébános, Bodrog 
Mór, Pataki Pál, Rind Károly és Hajtman Máté személyében – menesztettek a megye 
főispánjához, hogy számára felmentést eszközöljenek ki.

A topolyai elöljáróság dobszó útján hívta fel a lakosság fi gyelmét arra, hogy a ká-
posztatermésre a katonaság tart igényt. A lakosságnak azt javasolták, hogy káposzta 
helyett tököt savanyítsanak.

Augusztus végén jégeső kísérte felhőszakadás zúdult a városra:

„Kedden a déli órákban óriási felhőszakadás volt községünkben és annak határában. 
Az utcákat elöntötte a víz, sőt még a Bácsér is kiöntött csak egy pár órára ugyan, de 
ezzel is sok kárt tett a part mentén levő kertészetekben. Nagy kárt tett a felhőszakadás 
a szőlőkben is. De a felhőszakadás okozta károk messze fölülmúlta a felhőszakadást 
követő jég, mely a szőlőkben, kukoricákban és dohányban igen nagy kárt okozott.”56

Topolya egyébként sem csendes őszi nyugalmát nem mindennapi esemény korbá-
csolta fel: az egykori községi kanász, később szökött rab, a bujkáló Egri János csend-
őrkézre jutott. A tolvaj, rabló, betyárnak tartott Egri két és fél éves börtönbüntetését 
töltve még 1910-ben megszökött. Topolya határában bujdosott, 60 csendőr és rendőr 
üldözte, de Horvátországba szökött. 1911-ben elfogták, de az ítéletére várva sikerült 
megszöknie, bujdokolt. Megunva ezt az életet, 1918 januárjában Szabadkán katonának 
jelentkezett. A katonai hatóság a szegedi Csillag börtönbe vitette. Hat hét után ismét 
megszökött a fogságból, és Topolya környékére tért vissza. Kisfi a, akit a nép Jancsika 
néven ismert, riasztotta apját, akit csendőrgolyó sebesített meg. A helyi katonai kór-
házból sebesülten megszökött, és egy időre nyoma veszett. A korabeli tudósítások 
szerint a nép szerette, talán azért is, mert nem tapadt vér a kezéhez. Számukra ő teste-
sítette meg a szabadságvágyat. Egri nevével a későbbi időkben is találkoztak a helyiek. 
Egyesek szerint csatlakozott Jovo Čaruga bandájához. Az impériumváltást követően, 
egy szerémségi rajtaütéskor, már fegyveres harcba is keveredett az őt üldözőkkel.

 56  Felhőszakadás és jégeső. Bács-Topolyai Hírlap, 1918. szeptember 1. 
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1918 zűrzavaros őszén57 Topolyán és környékén a Magyar Nemzeti Tanácsra58 
felesküdött közigazgatás nemzetőrséget hozott létre. A testületbe – amely nyolcvan 
puskával és két gépfegyverrel volt felszerelve – a harcterekről, hadifogságból haza-
tértek önkéntesen jelentkeztek. Töltényeket a vasútállomáson szereztek be a délről 
visszavonuló hadsereg katonáitól.

A vonaton az ország belsejébe utazó katonák örömükben, olykor ittasan is, többször 
lövöldözve ünnepelték, hogy számukra befejeződött a háború. Egy ilyen lövöldözéskor 
eltévedt golyó áldozata lett egy fi atalasszony.59

 57  Topolya 1918 őszén ismét a hadak útjára került. A szaloniki front összeomlása után déli 
irányból óriási ütemben vonult vissza észak felé az osztrák–magyar hadsereg. A visszavonuló 
német egységeket egy vasúti tömegszerencsétlenség érte az ún. Csengettyűsnél (Topolya és 
Kishegyes között október 24-én), 13 katona vesztette életét, és sok volt a sebesült. Október 
25-én Károlyi Mihály (a vörös gróf ) vezetésével megalakult a Magyar Nemzeti Tanács (a  Káro-
lyi-párt, a szociáldemokrata párt és a radikális párt részvételével). A 12 pontban szerepelt a 
nemzetiségek önrendelkezésének elismerése és a wilsoni demokratikus elvek elfogadása. No-
vember 3-án a Monarchia feltétel nélkül letette a fegyvert. November 13-án fegyverszünetet 
kötöttek. November 16-án kikiáltották a Magyar Népköztársaságot.

 58  Topolyán a község népe, a községi képviselő-testület 1918. november 1-jén egy népgyűlésen 
úgy határozott, hogy csatlakozik a nemzeti tanácshoz. Megválasztották a helyi tanács tagjait 
és vezetőit. Elnök: Bodrog Mór, alelnök: Bencsik Péter és dr. Rényi József, jegyző: Mikuska 
Félix, pénztáros: Kucsera István, ellenőr: Rajcsán Ferenc. A vizsgálóbizottság tagjai: Bencsik 
Péter elnök, tagjai: dr. Rényi József, Pataki István, Vadócz Károly, Szenti Imre és Juhász Antal.

A katonatanács tagjai: Bencsik Péter elnök, Szepesy Jenő parancsnok, Pataki Ferenc, Pataki 
Zsigmond, Bacsa András, Izsáki Elek és Magó István. A polgárok részéről dr. Rényi József, 
Bencsik János, Varga Gábor, Tóth József, Kucsera István, Rabitovszki András és Hajnal Dániel. 

Topolyán ebben a zavaros időszakban nem történtek nagyobb atrocitások a hazatérő ka-
tonák (többen fegyverrel) és a hatalom, főleg az előző jegyzők iránti gyűlölet miatt. Így csak 
Fekete községi jegyzőt váltották le, aki családostul elhagyta a várost, és a lincselésére készülő 
tömeg nem találta otthon.

Bácsfeketehegyen a több száz fős felfegyverzett tömeg elfoglalta a települést, a vagonokat az 
állomáson kifosztották. Cukrot, benzint, petróleumot, ruházatot, fegyvereket, sőt autókat is 
zsákmányoltak, amit elhordtak és áruba bocsátottak. A helyi karhatalom Szabadkáról kért és 
kapott segítséget. Két század katona érkezett a faluba: 552 rablót fogtak el, miután közéjük 
lőttek. Az eset „kúlai vásár” néven maradt fenn a nép emlékezetében.

Csantavéren is fellázadtak a hazatérő katonák. A községet megtámadták, az üzleteket kifosz-
tották, a jegyzői lakot feldúlták. Betörtek a Keresztény Fogyasztók Szövetkezetébe, amelyet 
Ernyes István üzletvezető fegyverrel védett. Ernyest fejlövés érte, és meghalt. A   fosztogató 
katonák a vasútállomáson vagonokat törtek fel, az árut széthordták. Horváth Péter szakasz-
vezető néhány katonával szétzavarta a fosztogatókat. A nemzetőrök elfogták Homolya Péter 
86-os bakát is, aki Tornyoson agyonlőtte Hunyadi János csendőr őrmestert, és a gyilkosságot 
követően Csantavérre menekült. 

Pacséron a népharag a községi jegyző ellen fordult, akárcsak Bajsán.
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1918 őszén nagyszámú szarvasmarhát hajtottak a központi országrész felé. A   jó-
szágok Újpusztán torlódtak fel, és itt vártak a továbbhajtásra és elszállításra. Egyes 
környékbeliek négyezer jószágról tudtak. Kis részüket sikerült elindítani Szabadka 
irányába, míg a többi november közepén a megszálló szerb csapatok kezére került.

Novemberben a szerb csapatok is megjelentek a vármegyében:

„A magyar kormány által a Nemzeti Tanács hozzájárulásával az entente államokkal 
kötött fegyverszüneti szerződés értelmében az entente csapatoknak joguk van a 
békekötésig bizonyos területeket Magyarországban megszállani. E megszállandó 
területek között van Bácska is. A megszállást a szerb csapatok végzik. Községünkön 
keresztül szerdán d. e., november 13-án vonult az első szerb csapat, mely egy kapitány 
vezetése alatt 2 hadnagyból, 5 hivatalnokból és 41 huszárból állott. A község békés 
hajlamának jeléül a Nemzeti Tanács több tagja kocsin, a nemzetőrség lovas tagjai 
pedig lóháton Szepessy parancsnok vezetése alatt a határig elébük mentek. A  tolmács 
tisztét Horvátovics Aladár és Mihálovics Béla töltötték be. A parancsnok a szolgabírói 
hivatalba bement, majd a főbíróval a községházára ment, ahol hangsúlyozta jövetelük 
békés célját és így biztosítása végett a legnyomatékosabban kérte az összes lőfegyve-
rek és töltények elkobzását. Mi meg is igértetett s már folyamatban is van. A szerb 
huszárok megebédelvén nyomban eltávoztak Szabadka felé. Topolya megszállására 
egy kapitány vezetése alatt 240 gyalogos szerb katona érkezett vasúton pénteken 
délután városunkba. Nem tudjuk hazafi as lakosságunkat eléggé fi gyelmeztetni, hogy 
a haza és a község érdekében a megszálló szerb csapatok iránt előzékeny legyen, s vele 
semmiféle egyetlenkedésbe ne bocsátkozzék.”60

A topolyaiak a délvidéki magyarok többségéhez hasonlóan megdöbbenve fogadták 
az idegen csapatokat. A szerb megszállást ideiglenesnek tekintették. Ellenállást nem 
tanúsítottak, bíztak az igazságos békekötésben. A vezetők arra intették a lakosságot, 
hogy őrizzék meg a nyugalmukat és a békét. Eleinte látszólagos béke uralkodott. De 
mint az sok esetben bebizonyosodott, a győztesek és a helyi lakosság érdekei nem 
voltak azonosak. Néhány héttel később, az antanttal a hátuk mögött, a szerbek már 

 59  A lövöldöző cseh katonák Dudás Ferenc kovácsmester 35 éves feleségét, született Magó 
Viktóriát ölték meg. Ugyanakkor egy 14 éves fi ú is megsebesült. A topolyai nemzetőrség 
a lövöldöző katonákat teljesen lefegyverezte, a velük utazó ezredes tiltakozása ellenére is. 
A   szájhagyomány szerint miután a vonat elhagyni készült Topolyát, a Bodrog-féle téglagyár 
felől valakik lövöldöztek a szerelvényre.

Az áldozat családjának közeli rokonai mesélték, hogy a temetése után még évekig minden 
ebédnél Viktóriának is terítettek az asztalnál, hogy gyermekei soha ne feledjék édesanyjukat.

 60  Szerbek Bácskában. Bács-Topolyai Hírlap, XXIII. évf. 1918. november 17. 46. sz. 3. o.
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biztosak voltak dolgukban. A megszállt területekre – annak határait minél északabbra 
kitolva – már a békekötés előtt jogot formáltak. Topolya vezetősége számára sem volt 
más kiút, mint hogy együttműködjön a megszállókkal. De hangsúlyozták, hogy a 
Magyar Nemzeti Tanácsra esküdtek fel, és Magyarország törvényei szerint működnek. 
A város politikai élete követte az országos eseményeket.

November 10-én Topolyán megalakult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
helyi szervezete. Elnöke Pataki Ferenc, titkára Bencsik Péter,61 jegyzője Barna Antal 
lett. November 18-ig ezren léptek be ebbe a pártba. Az első gyűlésen Gonda Simon62 

kitüntetett veterán szólalt fel vezérszónokként, aki a forradalmi vívmányokról beszélt.
A topolyai járásbíróságon Páncél Zoltán bíró hirdetett először ítéletet a Magyar 

Népköztársaság nevében.
Az 1918. november 16-ai nemzeti tanácsi ülésre dr. Rényi József orvos is meghívót 

kapott.
A községi nemzeti tanácsnak gondoskodnia kellett a lakosság tüzelővel való ellá-

tásáról. Kijelölték, hol vágják ki a fákat. Felkérték Újpuszta új tulajdonosait, hogy 
az ottani fasorokat adják át kivágásra. Felkérték a gazdákat, hogy adjanak szalmát a 
legszegényebbeknek fűtés céljára. A tanács határozott arról is, hogy a cukorellátást 
és annak megszervezését saját kezébe veszi. Nagy költséggel fuvarosokat fogadtak, és 
Verbászról cukrot szállíttattak Topolyára.

A község életében mind nagyobb szerepet töltött be a megszálló csapatok helyi 
parancsnoksága. Decemberben a térparancsnoki posztot betöltő Mihaljlović százados 
az alapvető élelmiszercikkekre vonatkozó, kötelező érvényű árjegyzéket bocsátott ki.

Decemberig nagyszámú katona és hadifogoly tért haza a városba. A szerb parancs-
nokság rendelete értelmében ők csak november 20-áig viselhették egyenruhájukat. 
Legtöbbjük a szegényebb réteghez tartozott, civil ruhával nem rendelkeztek, és 
vásárolni sem tudtak, ezért megszigorításokkal, de engedélyezték a jelzések, katonai 
gombok, bojtok, kitüntetések és sapka nélküli egyenruha viselését a meghatározott 
időponton túl is.

A szerb Narodna Uprava délvidéki hatalmi szerve minden szinten beleszólt a köz-
igazgatás munkájába. Irányítóként és hatalmi szervként lépett fel helyi, községi, járási, 
sőt megyei szinten is. Ehhez a katonai hatóságoktól kapott segítséget. 

 61  Bencsik Péter baloldali beállítottságú ember volt, jó szónoki képességgel. 1918–1930 között 
a munkásmozgalom résztvevője, egy időben a Jugoszláv Kommunista Párt tagja is volt. Visz-
szavonult, mert teljesen elveszítette a hallását.

 62  Gonda Simon a háború előtti időszakban banktisztviselőként dolgozott. A szerb hadszínté-
ren szakaszvezetőként tanúsított hősies magatartást, kitüntették. A helyi nemzetőrségben 
tisztként tevékenykedett. Baloldali beállítottságú volt, később Zentára költözött. 1944-ben 
zsidó származásúként deportálták. Nem tért haza.
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A Narodna Uprava rendelkezett a mezőgazdasági termékek forgalmazásáról is. 
A  megszállt területeken a sertéssel, gabonával és kukoricával való kereskedést csak kis 
mennyiségben, a házi szükségletek kielégítésére engedélyezték. A kereskedők általi 
felvásárlást – a spekuláció elkerülése miatt – betiltották.

A katonai hatóság kijárási tilalmat rendelt el, amely 18 órakor kezdődött, és a 
reggeli világossággal ért véget.

A Szabadkától északra húzódó demarkációs vonalat, a Pécs és Baja közötti részt a 
szerb csapatok hermetikusan lezárták, mint új határt őrizték. Ezzel megnehezítették 
a közigazgatási és lakossági kapcsolatok fenntartását az ország déli része és a főváros 
között. A kapcsolattartást csak illegális módon tudták megoldani. Fiatal tanítók, 
tisztviselők, vasúti alkalmazottak önkéntes futárszolgálatot teljesítettek a helyható-
ságok és Budapest között.

A megszálló katonaság a kihágásnak számító cselekedeteket a lakosság, de főképpen 
a vezető egyéniségek részéről megfélemlítésként kegyetlenül megtorolta. Napiren-
den voltak a botozások, amit a helyi krónika is feljegyzett: 1918. november 25-én, a 
fegyverbeszolgáltatást követően egy puska miatt, amelyet a községházán felejtettek, 
a községi bírót megbotozták.

A tisztviselők közül többen elhagyták hivatalukat és lakhelyüket, azt tervezve, 
hogy majd a békekötést követően visszatérnek.

A megszállt Délvidéket a teljes tájékozatlanság jellemezte. A magyarországi lapokat 
nem engedték be, a helyieket cenzúrázták.

Az osztrák–magyar bankókat felülbélyegezték, később 1:4 arányban váltották be. 
Ezzel óriási pénz- és vagyonelértéktelenedést idéztek elő.

Már 1919-től magyarul is beszélő szerbeket neveztek ki jegyzőkké, szolgabírákká. 
Az új hatalom emberei leginkább a dobrovoljácok, a tisztek és altisztek közül kerültek 
ki, akik semmilyen jogi képzettséggel nem rendelkeztek.

A Topolyai járás főszolgabírója Čeremov63 lett, aki korábban az osztrák–magyar 
hadsereg tisztjeként szolgált. Orosz hadifogságban már ellenségesen viseltetett a 
magyarokkal szemben. Önkéntes lett a szerb hadseregben, jutalomként kapta meg a 
topolyai járási főszolgabírói tisztséget. A helyi polgárokat megalázta, jogaikat semmibe 
vette. A gazdagokat fosztogatta, parancsára a járás földbirtokosait üldözték. Őket 
gyakran magához rendelte, de az idős emberek csak gyalog jöhettek a járásközpontba, 

 63  Jevremov Dragomir – akit a korabeli közvélemény Čeremovnak hívott – Sajkáson született. 
Az osztrák–magyar hadsereg tisztjeként orosz hadifogolyba került. Jelentkezett az oroszok által 
felállított szerb önkéntes hadtestbe (Srpski/Jugoslovenski dobrovoljački korpus). A topolyaiak 
gyűlölték akaratos viselkedése, kapzsisága és a lakossággal szemben tanúsított embertelensége 
miatt.
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 64  Az új hatalom félt a magyar birtokosságtól, vagyis attól, hogy esetleg egy magyar eszme köré 
tömörülhetnek, és hathatnak az itt élőkre, ezért külön üldöztetésnek tették ki őket.

több tíz kilométert megtéve. Várakoztatta őket, vagy nem is állt szóba velük, majd 
egy újabb napra rendelte be őket ismét.

Elnézte azt is, hogy a járásba már 1919-ben betelepedő dobrovoljácok elvették a 
birtokosok tenyészállatait, gépeit, mezőgazdasági eszközeit. Tette ezt azért, mert a 
közép-bácskai birtokosokat ily módon próbálták elüldözni.64

A járásba később települő szerbeknek az új települések létrehozásával földet, házat 
biztosított a megszálló hatalom a magyar birtokosság és a község földjeinek kárára. 
Az újonnan letelepedők zöme nem volt rosszindulatú. Parasztember volt, de vezetőik 
állandóan azt hangoztatták, hogy ők a győztesek, ők a vezetésre termettek, és hogy 
ez a terület az övék. A békekötés még meg sem történt, a területet mégis magukénak 
tekintették.

Az új hatalmi szervek önkényeskedése a járásban elsősorban Topolyát és 
Bácskossuthfalvát érintette. Ez olyan mértékű volt, hogy az azt felismerő egyházi 
hatóságok értesítették a magyar lapokat és a nyilvánosságot is. Ellenállást szerveztek, 
aminek eredménye az lett, hogy a szerb hatóság letartóztatta még Mojzes Stojkovo 
megyei alispánt is, sőt a főszolgabírók és bírók egy részét eltávolították pozíciójuk-

A Széles utcai „sámlirádió” az 1950-es években. Ők azok az idősebb 
asszonyok, akiknek férjei, testvérei részt vettek az első világháborúban, 

és akik erről a háborúról még sokat tudtak mesélni
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ból. A megítélt földterületen felüli, a dobrovoljácok általi újabb földfoglalásokat a 
katonaság megakadályozta.

Időközben Topolyát és a járást több olyan tisztségviselő, bíró, hivatalnok, postai és 
MÁV-alkalmazott hagyta el, aki az új hatalomra nem kívánt felesküdni, emiatt egzisz-
tenciája bizonytalanná vált. Mindez tovább gyöngítette az itteni magyarság helyzetét.

1920-tól, a trianoni békekötéstől számítva új, merőben más korszaka kezdődött 
el az itt élő emberek életének. A világháború okozta sebek még be sem gyógyultak, 
a nyomor, a kilátástalanság árnyéka borult a lakosság zömére. Ennek az időszaknak 
nemcsak a háborúban elesettek családja és a hadirokkantak, a mélyszegénységben élők 
voltak az áldozatai, hanem az egész közösség. Döbbentség és félelem uralkodott el, a 
távlatnélküliség pedig kerékkötővé vált. Az egykori mezővárosnak, nagyközségnek, 
járásközpontnak a háborúig úgy-ahogy fejlődő kézműipara, kisipara, ipara, mezőgaz-
dasága, a polgárosodás, a művelődési élet, a városépítés most hosszú időre megrekedt. 
A nehézségek árán fenntartott iskolahálózatot is más alapokra helyezte az új állam. 
Névelemzési törvénnyel65 gátolta a magyar nyelven való tanulást, a közhivatalokban 
az állami nyelvet, a szerbet kellett beszélni, és felesküdni az SZHSZ Királyságra.

A békeszerződésben foglalt tiltások ellenére megváltoztatták a lakosság nemzeti 
összetételét. Az önkormányzatokat anyagilag kizsigerelték, olyan beruházásokra 
kényszerítve őket, amelyeket nehezen tudtak fi nanszírozni. Laktanyákat, katonai 
objektumokat építtettek, szobrokat emeltettek, új templomok építéséhez való hoz-
zájárulást követeltek, bevezették a közmunka, ún. kuluk intézményét. Mindez főként 
a magyar ajkú lakosság kárára történt.

Mindennek ellenére a lakosság a békeszerződés után néhány évvel ismét magára 
talált. Ehhez nagymértékben hozzájárult az egyházak és lelkészeik, az iparosok és kis-
iparosok, a kereskedők és a helyben maradt értelmiség – orvosok, ügyvédek, tanítók, 
tanárok – áldásos, közösségszervező tevékenysége. A megmaradás zászlóvivői voltak 
ezek az emberek egy olyan korban, amelyhez hasonlót addig nem élt meg a közösség.

 65  Az SZHSZ Királyság 1919-ben kötelezte magát a saint-germaini egyezmény betartására, mégis 
alattomos módon kijátszotta azt. Így történt, hogy a kisebbségi iskolák számát csökkentették, 
és névelemzéshez kötötték a beiratkozást. Ez azt jelentette, hogy a szlávos nevű gyermekek 
nem iratkozhattak be a magyar nyelvű tagozatokra, de még olyan esetek is előfordultak, 
hogy a Kovács, Csernik, Csernetics, Cservenák, Orosz, Kara, Horváth, Krakovszki, Mándity, 
Huszka, Hulala, Csernák, Lázár, Palusek szlávosan hangzó család-, illetve keresztnév miatt 
korlátozták a gyermekek tanulását az anyanyelvükön. Megtiltották, hogy a zsidó gyermekek 
magyar nyelven tanuljanak tovább, őket szerb tagozatba kényszerítették. A névelemzési törvény 
miatt nagyon sok topolyai magyar gyermek az elemi iskola negyedik osztálya után nem is járt 
tovább iskolába.
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Molnár Tibor

AZ OSZTRÁK–MAGYAR HADERŐREFORM1

Az 1867-es kiegyezést követően létrejött dualista államnak, amely vezető pozícióra 
tört Európában, ütőképes haderőre volt szüksége. 

Az új haderő megteremtésének első lépéseként 1868-ban törvények egész sorát 
alkották meg: a véderőről,2 a honvédségről3 és a népfelkelésről4 szólóakat.

A véderőtörvény kimondta, hogy a védelmi kötelezettség általános, és minden 
védelemre képes állampolgár által személyesen teljesítendő. Az Osztrák–Magyar Mo-
narchia haderejét három alkotóelem képezte: a Császári és Királyi Közös Hadsereg és 
Haditengerészet, a Magyar Királyi Honvédség, illetve osztrák megfelelője, a Császári 
és Királyi Landwehr, valamint a háború esetén felállított Magyar Királyi Népfelkelés 
és osztrák megfelelője, a Császári és Királyi Landsturm.

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

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

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

A legfelsőbb hadvezetést a közös hadügyminisztérium (Reichskriegsministerium) 
látta el. Az uralkodó volt a legfelsőbb hadúr, közte és a hadügyminisztérium között 
a Katonai Iroda (Militärkanzlei Seiner Majestät) tartotta a kapcsolatot. A tényleges 
katonai irányítást a vezérkar (Generalstab) végezte. A honvédségnek külön főpa-
rancsnokságai voltak.

 1 Molnár Tibor: Szabadka a nagy háborúban (1914–1918). I. köt. Zenta, 2018, VMMI, 
13–19. o.

 2 1868. évi XL. törvénycikk a véderőről.
 3 1868. évi XLI. törvénycikk a honvédségről.
 4 1868. évi XLII. törvénycikk a népfelkelésről.
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A M. Kir. Honvédelmi Minisztériumot az 1867-es törvény5 értelmében hozták létre, 
feladata volt a védelmi rendszer megszervezésére vagy átalakítására vonatkozó ma-
gyarországi intézkedések irányítása. A minisztérium gyakorlati tevékenysége a M.  Kir. 
Honvédség felállításával kezdődött meg. A minisztérium dolgozta ki és terjesztette 
az országgyűlés elé a honvédelemmel kapcsolatos törvényjavaslatokat, gondosko-
dott az elfogadott törvények végrehajtásáról. A M. Kir. Honvédelmi Minisztérium 
gondoskodott a M. Kir. Honvédség szervezéséről, személyi és anyagi szükségleteinek 
biztosításáról az elfogadott törvények, valamint a költségvetés alapján. A honvédelmi 
miniszter alkotmányos felelősséggel rendelkezett, honvédelmi ügyekben képviselte a 
kormányzatot az országgyűlés előtt.

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

Az 1868-as törvény értelmében a véderő alapját az állampolgárok kötelező katonai 
szolgálati kötelezettsége képezte, amelyet gyakorlatilag már 1852-ben bevezettek. 

1868-ban áttértek a területi elvű hadkiegészítésre. Ez azt jelentette, hogy adott 
területről, hadkiegészítési körzetből a sorkötelesek meghatározott csapattestekhez 
vonultak be katonai szolgálatuk letöltésére. 

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

A védkötelezettség a 17–50 éves férfi akra vonatkozott. Az újonc 17 és 35 éves 
kora között volt behívható: 30 éves életkorig a közös hadsereghez, 30 és 35 kö-
zött a Landwehrhez vagy a honvédséghez, efölött pedig a népfelkeléshez vagy a 
Landsturmhoz. 1912-től a sorozáson alkalmasnak talált újoncokat sorshúzással 13 
fős csoportokra osztották, amelyekből minden 4., 8. és 13. hadköteles a honvédséghez 
vagy a Landwehrhez vonult be, a többiek pedig a közös hadsereghez kerültek.

 5 1867. évi XII. törvénycikk a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló 
többi országok között fennforgó közös érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról.
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A katonai kiképzésben még nem részesült hadköteleseknek idézésre a sorozó-
bizottság előtt kellett megjelenniük. A bizottság, amelyet a területileg illetékes 
hadkiegészítési kerület parancsnoka irányított, a területileg illetékes törvényhatóság 
első tisztségviselőjéből (alispán vagy polgármester), az ún. járási tisztviselőből (fő-
szolgabíró vagy városi katonai előadó), a területileg illetékes főorvosból, valamint két 
önkormányzati képviselőből állt. Az állítási kötelezettség alá esőket születési évük 
szerint évfolyamokra osztották. A katonai szolgálatra alkalmasnak talált besorozott 
férfi ak a katonai szolgálatra történő behívásig újoncnak minősültek: őket azonnal 
feleskették. A sorozást követően azonnal behívottak képezték az újoncjutalékot, a 
később behívottak az újonctartalékot. Az újonc a tényleges katonai szolgálatának 
letöltése előtt csak hadügyminiszteri engedéllyel nősülhetett.

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

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

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

A honvédség póttartalékában a közös hadseregbeli szolgálati idejüket letöltők még 
2 évet, a honvédséghez közvetlenül besorozottak 12 évet töltöttek.6 

1912-ben a szolgálati idő 2 évre csökkent a tényleges és 10 évre módosult a tarta-
lékos szolgálatban. Ugyanekkor a hadi létszámot 1,5 millió főben állapították meg, 
amit évi 159 500 újonc behívása tett lehetővé.7

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

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

 6 1889. évi VI. törvénycikk a véderőről.
 7 1912. évi XXX. törvénycikk a véderőről.
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A honvédtisztek képzése 1872-től indult meg tisztképző tanfolyamok keretében. 
A   Lu dovika Akadémia jogállását 1897-ben rendezték, amikor is 3 éves képzésű katonai 
akadémiaként kezdett működni: gyalogági és lovassági tiszteket képeztek.8 A honvéd 
tüzértisztek képzése 1912-ben indult meg.

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

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

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

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

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

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

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

A szárazföldi haderő legnagyobb létszámú fegyvernemét a gyalogság képezte. 
A  gyalogosokat puskával, szuronnyal fegyverezték fel, kiképzésük rövid időt vett 
igénybe. A jól kiképzett gyalogságot támadásra és védelmi feladatok ellátására egy-

 8 1897. évi XXIII. törvénycikk a honvéd nevelő-, és képző intézetekről.
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aránt be tudták vetni: az elfoglalt terület megszállására és megtartására kizárólag a 
gyalogság volt alkalmazható. 

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

 –  102 cs. és kir. gyalogezred (számozás: 1–102.),
 –  32 m. kir. honvéd gyalogezred (számozás: 1–32.),
 –  37 cs. és kir. Landwehr-gyalogezred (számozás: 1–37.),
 –  4 cs. és kir. tiroli császárvadászezred (számozás: 1–4.),
 –  3 cs. és kir. országos lövészezred (1–3.),
 –  4 cs. és kir. bosznia-hercegovinai gyalogezred (számozás: 1–4.),
 –  29 cs. és kir. vadászzászlóalj (számozás: 1–2., 4–13., 16–17., 19–25., 28–32.),
 –  1 cs. és kir. bosznia-hercegovinai vadászzászlóalj,
 –  6 cs. és kir. határvadászszázad és
 –  407 géppuskás osztag.

Az ezredeket zászlóaljak alkották: kezdetben négy, később három zászlóalj. Két 
gyalogezred dandárt alkotott. Két dandár más fegyvernemi csapatokkal – tüzérség, 
lovasság – kiegészítve hadosztályt képezett. A hadosztályokat mint a hadra kelt sereg 
alapegységeit a mozgósítás alkalmával állították fel.

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

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

Egy lovasezredet a háború kitörésekor hat, egyenként 150 fős lovasszázad, egy 
utászszakasz, valamint egy távírójárőr alkotott. 
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A lovasezredek zömét négyesével összevonták, kiegészítették őket egy-két lovas 
géppuskás osztaggal, valamint egy lovastüzér-osztállyal: ily módon tíz lovashadosztályt 
hoztak létre, amelyek a sereglovasságot képezték. 

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

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

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

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

A Cs. és Kir. közös hadsereg tüzérsége volt a legerősebb: 14 tábori tüzérparancsnok-
ság, valamint 3 hegyi tüzérdandár-parancsnokság állt rendelkezésre. A mozgósításkor 
42 tábori ágyúsezredet szerveztek: ezredenként 5-5 üteget állítottak fel, ütegenként 
6-6 löveggel. A 14 tarackos tüzérezred a mozgósításkor 2-2 önálló tábori tarac kos-
osz tályt szervezett: osztályonként 2-2 üteggel, ütegenként 6-6 tarackkal. 

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

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

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

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

valamint 8 tábori tarackososztállyal rendelkezett: osztályonként 2-2 üteget állítottak 
fel, ütegenként 6-6 löveg volt rendszeresítve.

A M. Kir. Honvédség tüzérségének szervezéséről 1912-ben született döntés.9 
Felállítását 1913-ban kezdték meg: 8 tábori ágyúsezredet, valamint 1 lovastüzér-
osztályt szerveztek. Ezredenként 3–5 üteget alakítottak ki, ütegenként 6-6 löveg 
volt rendszeresítve.

A háború végére az osztrák–magyar haderő tüzérsége mennyiségileg és minőségi-
leg is jelentősen átalakult, megerősödött. A tüzéralakulatokat tábori tüzérezredekbe 

 9 1912. évi XXXI. törvénycikk a honvédségről.
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vonták össze, a haderő összesen 528 üteggel rendelkezett. A közös hadsereg kötelékébe 
tartozott még 54 lovas tüzérüteg, 232 nehéz tábori tüzérüteg, valamint 258 hegyi 
tüzérüteg.

A háború végére a honvédségnek összesen 249 tüzérütege volt.

AZ OSZTRÁK–MAGYAR HADERŐ FEGYVERZETE, 
EGYENRUHÁJA ÉS FELSZERELÉSE AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN10

A háború kezdetén az osztrák–magyar gyalogság zöme 8 mm-es 1890 M. és 1895 M. 
típusú ismétlőpuskával,11 valamint tőrszuronnyal volt felfegyverezve. Az alakulatok 
egy kisebb része – jellemzően a hadtáp- és őralakulatok – még a régebbi típusú puská-
kat kapta meg. A harctérre vonuló alakulatoknál puskánként 140 töltényt osztottak ki.

Zászlóaljanként egy géppuskás osztag volt rendszeresítve, amely két Schwarzlose 
típusú géppuskával12 rendelkezett.

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

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

A századok felszereléséhez két lőszervivő málhás állat, egy század lőszerkocsi, 32   rö-
vid nyelű csákánybalta, 10 kis drótvágó olló, valamint némi ácsszerszám tartozott. 

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

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

 10 Molnár Tibor: i. m. 19–20. o.
 11 A Steyr-Mannlicher M1895 típusú puska az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének 1895-

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

 12 Schwarzlose MG M.07/12 típusú géppuska, amelyet az Osztrák–Magyar Monarchia szá-
razföldi csapatainál és haditengerészeténél 1907-ben rendszeresítetek. Tömege: 19,6 kg, 
tárkapacitás: 250 lőszer/rakasz, gyakorlati tűzgyorsaság: 400 lövés/perc, max. lőtávolság: 
1800 m.
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A zászlóaljak műszaki csapattal, utászosztaggal is rendelkeztek, amelyhez egy tiszt, 
két altiszt és tizenhat csapatutász tartozott. A zászlóaljaknak egy-egy távbeszélőjárőre 
is volt.

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

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

A háború végén a haderő 1895 M. típusú ismétlőpuskával volt felfegyverezve.
Zászlóaljanként nyolc géppuskával rendelkező géppuskás századokat állítottak fel.
Gyalogezredenként két gyalogsági ágyúval felszerelt tüzérszakaszt rendszeresítet-

tek. Az ezredek műszaki századainál hat-hat 9 cm-es aknavetőt és hat gránátvetőt 
rendszeresítettek.

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

RENDFOKOZATOK MAGYAR MEGFELELŐI 
AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA SZÁRAZFÖLDI 

HADEREJÉBEN (A LEGMAGASABBTÓL A LEGALACSONYABBIG)13

 –  tábornagy,
 –  vezérezredes (1915. május 22-től),
 –  gyalogsági tábornok, lovassági tábornok, táborszernagy (tüzér, műszaki),
 –  altábornagy,
 –  vezérőrnagy,
 –  ezredes,
 –  alezredes,
 –  őrnagy,
 –  százados,
 –  főhadnagy,
 –  hadnagy,
 –  zászlós,

 13 Molnár Tibor: i. m. 20–21. o.
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 –  hadapród,
 –  tiszthelyettes (1915. június 23-tól),
 –  törzsőrmester (1914-től),
 –  őrmester,
 –  szakaszvezető,
 –  tizedes
 –  őrvezető
 –  gyalogos, huszár, tüzér, utász – honvéd, népfelkelő.

A TOPOLYÁRÓL HADBA VONULT KATONÁK 
AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN

A Topolyáról hadba vonult katonák különböző katonai alakulatokkal járták meg az 
I. világháború csatatereit. Kiemelhetjük a cs. és kir. (szabadkai) 86. gyalogezredet, 
valamint a m. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred, amelyek kötelékében a topo-
lyaiak zöme is küzdött.

A cs. és kir. 86. (szabadkai) gyalogezred (1883) l914–191814

A cs. és kir. 86. gyalogezred hivatalosan 1883. január 1-jén alakult meg. Kiegészítési 
kerületéhez tartozott Szabadka, Magyarkanizsa és Zenta város, valamint a Zen-
tai járás (Ada, Martonos és Mohol nagyközségek), az Óbecsei járás (Bácsföldvár, 
Óbecse, Péterréve, Szenttamás és Turia nagyközségek), valamint a Topolyai járás 
(Bácsfeketehegy, Bajsa, Csantavér, Kishegyes, Bácskossuthfalva, Pacsér, Szeghegy, 
Topolya nagyközségek).

Az ezred (I., II. és IV. zászlóalj) hadrendileg a cs. és kir. IV. hadtest 32. gyaloghad-
osztályának 64. gyalogdandárjába tartozott. 

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

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

A kikülönített 86/III. zászlóalj a boszniai Višegradon tartózkodott.
Az ezred I., II. és IV. zászlóalját július 31-én a szerb hadszíntérre szállították, ahol 

az osztrák–magyar 2. hadsereg kötelékébe lépett. A 2. hadsereget szeptember 4-én az 
orosz hadszíntérre vezényelték át.

 14 Molnár Tibor: i. m. 21–23. o.
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Az ezred 1914. szeptember 8-án érkezett meg az orosz hadszíntérre, és szeptember 
9-én már harcba is került. Az orosz hadszíntéren 1917. március 17-éig küzdött, ekkor 
vezényelték át az olasz hadszíntérre. 

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

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

 1914-ben:  Jelenča, szerb hadszíntér (augusztus 19.), Vučevica, szerb hadszíntér 
(augusztus 20.), Rumno, orosz hadszíntér (szeptember 9–11.), 
Chyrów–Szumina, orosz hadszíntér (október 12–13.), Bogumiłów–
Rogowiec, orosz hadszíntér (december 4.), Bratków, orosz hadszíntér 
(december 26–31.).

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

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

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

 1918-ban:  Monte Asalone, olasz hadszíntér (április 1. – június 16.).
 
A 86/III. zászlóalj az osztrák–magyar 6. hadsereg kötelékében a Boszniából indított 

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

A cs. és kir. 86/III. zászlóalj jelentősebb bevetései:

1914-ben:  Panos, szerb hadszíntér (augusztus 20–21.), Jagodnja, szerb hadszíntér 
(szeptember 19–22.), Drina menti csata, szerb hadszíntér (november 
6–10.), Ruda, szerb hadszíntér (november 21–22.), Rajac – 881. 
magaslat, szerb hadszíntér (november 24–29.).

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

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

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

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

A m. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred (1886) 1914–191815

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

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

A m. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred hadrendileg a 80. (pécsi) honvéd 
gyalogdandár keretében a 40. (budapesti) honvéd hadosztályhoz volt beosztva. 
Mozgósításkor alakult meg a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezred.

Az ezredet a mozgósításkor a balkáni hadszíntérre vezényelték, ahol a 6. osztrák–
magyar hadsereg XV. hadtestének kötelékébe került. 

1915 januárjában átirányították az orosz hadszíntérre, ahol egészen 1918. március 
22-éig tartózkodott. Ekkor kivonták, és 1918 júliusának végéig Horvátországban látott 
el karhatalmi feladatokat. Az ezred újabb harci bevetésére 1918 augusztusában került 
sor az olasz hadszíntéren: számára itt fejeződött be az I. világháború.

 15 Molnár Tibor: i. m. 21–23. o.
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A m. kir. 6. honvéd gyalogezred pótkerete által felállított menetalakulatokat több 
különböző ezred/zászlóalj állományának pótlására alkalmazták.

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

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

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

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

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

1918-ban:  Monte Asalone, olasz hadszíntér (augusztus).
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Kocsis Antal – Kocsis Éva

EMLÉKEK A NAGY HÁBORÚBÓL

A háború során a katonák lapokat, leveleket írtak, egyesek naplót is vezettek, a tehet-
ségesebbek dalokat, verseket költöttek – ezek közül adunk közre néhányat, amiből 
emberi sorsok rajzolódnak ki. 

Igyekeztünk meghagyni a nyelvezet sajátosságait, ugyanakkor a könnyebb érthető-
ség céljából a helyesírási hibákat többnyire javítottuk, alapvető központozással láttuk 
el és kiegészítettük a szövegeket, valamint megadtuk az azonosítható települések 
pontos nevét.

SÜLI MÁRTON LEVELE ÉS NAPLÓJA

Süli Márton 1886-ban született. A szerbiai és a boszniai csatatereken küzdött sza-
kaszvezetőként az 54. honvéd menetzászlóalj 2. századának 2. szakaszával. A család 
visszaemlékezése alapján kitüntetéseket is kapott, nagy valószínűséggel Bronz és 
Kisezüst Vitézségi Érmet. 1928-ban halt meg munkahelyi baleset következtében. 
Kishegyesen nyugszik. Nevét Martin és Martinus formában is jegyezték.

Több levele maradt meg. A levelek többségét öccsének írta, aki többször is je-
lentkezett önkéntesnek a hadseregbe, de egészségügyi okok miatt soha nem találták 
alkalmasnak a bevonulásra.

A háború kezdetén a leveleket, mint minden hadseregben, cenzúrázták, amit a 
következő, Tóbiás Illésnek (B. megye, Topolya) címzett küldeménye is hűen tükröz. 
Ezek a levelek feltehetően egy sablon szerint íródtak, többnyire azzal kezdődtek, 
hogy jól vagyunk, sikereink vannak: „…tudatom, hogy én hála a jó Istennek egéséges 
vagyok, amit mindnyájuknak viszont kívánok.”

Az általunk ismert naplótöredéket a helyszínen jegyezte le. Észrevehető, hogy egyes 
eseményeket még aznap papírra vetett, míg az ütközetek, összecsapások történéseit 
csak napokkal később tudta leírni. Zaklatottságát, fáradtságát nemcsak az időnként 
tömör mondatok, hanem a betűk formálása is hűen tükrözi.

A szerbiai hadszíntéren – az 1914 szeptemberében megindított ún. második   Po  tio-
rek-off enzívában – harcolt, fennmaradt naplószerű feljegyzéseiben az 1914 szeptem-
bere és decembere között tapasztaltakat írta le: 
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Zomborból 1914. szeptember 11-én a század vasúton Szerbia felé. Megjegyzendő, 
[hogy] tősgyökeres magyar fi úkból álló századunk[nál] e napon leírhatatlan volt a 
lelkesedés. 

12[-én] este 10 órakor szálltunk le a vonatról. [A] szerb határtól 35–40 km 
távolságra [lévő] Lajos falva1 tót községben töltöttük az éjjelt. 
13[-án] reggel kezdtük meg a gyalogolást. 4 órai gyalogolás után Révújfalunál2 
ütöttünk tábort, itt hallottuk az első ágyúlövést 1914. szeptember hónap 14-én. 
…községben… szerb határtól 13 km távolságra. Galagonyás3 roma községben jött 
össze egy honvéd dandár. 

15-én éjjel a fényszórók megvilágították az egész tájat, tüzérségünk ágyúzta az 
ellenséges partokat. 

Süli Márton feleségével, Máriával. A nagyobb lányuk valószínűleg Teréz, 
a kisebb vagy Margit, vagy Anna

 1 Nagylajosfalva, Torontál vm. Ma: Padina, Szerbia.
 2 Révújfalu, Torontál vm. Ma: Banatsko Novo Selo, Szerbia.
 3 Galagonyás, Torontál vm. Ma: Glogonj, Szerbia.
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16-án elhagytuk Galagonyást. Torontálvásárhelyen4 keresztül ismét Lajos falvára 
érkeztünk, itt értesültünk, hogy tüzérségünk a szerb csapatokat visszaverte. 

Szeptember 17-én vasútra szállva visszavonultunk. Zombor volt az irány, [de] el 
sem értük Zombort, új parancsot kaptunk: ismét Szerbia határa felé. 27 óra vasúti 
utazás után 19[-én] reggel 3 órakor érkeztünk India5 községbe. Ezen a környéken 
törtek át a szerb katonaság, és nagy garázdálkodásokat vittek véghez. Megkezdtük 
a gyalogmenetet, [és] 19-én négy falun mentünk keresztül. Vojka6 község külutain 
magas akadályok és sok kilövés-rések csinálva. A község lakosai menekülve, a házak, 
templomok romba állva. Három ily[en] községet értünk el. Az előbbi Vojka község-
nél láttuk az első kilenc szerb fogoly katonát. A negyedik, Decs7 község, lángokban 
áll. Szerb lakosság lakta a falut, [és a] szerb katonáknak jelezték csapataink állását, 
azért lett felgyújtva. 

Szeptember 20[-án] érkeztünk Dobanovcza8 községbe. [A] szinte lakosságtól [tel-
jesen] elhagyott község[et] este 11 órakor értük el, itt ütöttünk tábort. A házakban 
tollas ágyban aludtunk, az ágyakban kukoricahaj9 volt. 

 4 Torontálvásárhely, Torontál vm. Ma: Debeljača, Szerbia.
 5 India – Indjija, Szerém vm. Ma: Inđija, Szerbia.
 6 Vajka, Szerém vm. Ma: Vojka, Szerbia.
 7 Decs, Szerém vm. Ma: Deč, Szerbia.
 8 Dobanovci, Szerém vm. Ma: Dobanovci, Szerbia.
 9 A naplóíró feltehetően a kukoricacsuhéra gondol.

A Tóbiás Illésnek címzett levele



1 0 6

21[-én] reggel 5 órakor lövések zajára ébredtünk. 11 elfogott szerb a telefondrótot 
elvágta, azért lettek kivégezve a templom udvarában. Itt láttuk az első kivégezetteket. 
Szeptember 22-én délelőtt 9 órakor érkeztünk Zimonyba10. 

III. zászlóalj 1. gépfegyverosztag. 
Zimony alatt erős harc folyt. 11 órakor indult az I. zászlóalj [a] tűzvonalba, és 

iszonyú nagy eső [volt], jéggel. A borzasztó égdörgés és nagy ágyúlövések, gépfegy-
ver és gyalogsági harcok, oly rémséges volt, mert nem tudtuk megkülönböztetni az 
égdörgést az ágyúdörgéstől. [Míg] Ez [a] borzalmas idő volt, kint az ég alatt álltunk. 
Nagy víz állt, itt voltunk egész nap. 

Szeptember 23-án este 10 órakor megszálltuk [a] Belgrád környékén lévő vasúti 
töltést. Egész éjjel, reggel 4 óráig szakadó esőben feküdtünk a 4 méter magas töltésen. 
Tüzelésre nem volt alkalmunk. Tőlünk távolabb lévő főcsapatunk erősen ágyúzta 
Belgrádot, és gépfegyvereink erős tűzzel üldözték az ellenséget. Fényszóróink teljesen 
megvilágították Belgrádot. Viszont a szerbek Zimonyt. Rémséges látvány volt ez. 
Reggel 4 órakor elhagytuk, teljesen átázva, Zimonyt. 20 km gyaloglás után vasútra 
szálltunk Batajnicza11 községben. Rumában12 szálltunk ki. Menetet folytattuk. 8 
km[-re] Jarak13 község teljesen leégve. A község szélén ütöttünk tábort este 8 órakor. 
Lepiheni nem lehetett, mert a föld átázva volt, az egész éjjelt tábori tüzek mellett 
töltöttük ülve. 

Utunkat folytattuk több községen keresztül Sabácz14 felé. E környéken meglátszik 
a csaták nyoma, sírdombok állnak az útszélben elszórt[an]. Magyar és szerb katonák, 
ruhák, ágyúlöveghüvelyek hevernek. Az egész környék felsáncolva, a község lerom-
bolva. Platicsevo15 községnél 3 nap [és] 2 éj fáradtság, álmatlanság után pihentünk 
meg, Sabacztól 7 km távolság[ra]. 

Szeptember 26-án du. 5 órakor megszálltuk a Szávának partját a Szabácsnak 
átellenében, éjjel elsáncolva magunkat.

27-én vasárnap a sáncokban vagyunk. 
28-án éjjel 12 órakor megszálltuk közvetlen a Száva partját. A századunk körül-

belül 5 kilométer távolságot foglalt el. Egymás közt 5-6 lépés távolságra beástuk 
magunkat. 29[-én] reggel 4 órakor megkezdtük a tüzelést. A szerbek szintén, a Száva 
túlsó partján és Szabács közelében lévő szigeten álltak ellent. Egész nap erős tűzzel 

 10 Zimony, Szerém vm. Ma: Zemun, Szerbia.
 11 Batajnica, Szerém vm. Ma: Batajnica, Szerbia.
 12 Ruma, Szerém vm. Ma: Ruma, Szerbia.
 13 Jarak, Szerém vm. Ma: Jarak ( Járek), Szerbia.
 14 Szabács, Szerbia. Ma: Šabac, Szerbia.
 15 Platicsevo, Szerém vm. Ma: Platičevo, Szerbia.
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ostromoltuk az ellenséget, 16 ágyú 2 gépfegyver. És megérkeztek a monitorok16. 
Erős tüzeléssel némították a túlsó parton levő szerb tüzérséget. 

30-án még a sáncokban vagyunk. A tüzelés gyakran megismétlődik. 
És a nagy ágyú- és gépfegyver-, gyalogsági és nagy monitori tűzharc közt az 1. 

század október 1-jén átkelt a szigetre, és kiverte az ellenséget. A tüzelés időközönként 
gyengült, és a sebészeink meglátogattak azzal az örömhírrel, hogy az erős tűz dacára 
1 halott és csak 3 sebesült van. Az ágyúgolyó és szapner17, puskagolyók a fejünk fölött 
sivítottak. Délután megszűnt a tüzelés. Az ellenség, úgy látszik, elvonult a partokról 
már. Nem oly borzalmasak a lövések, mint a hideg éjszakák.

Október 1-jén a nap szépen ragyog, a tüzelések megszűntek. Kibújhattunk 
sárfészkükből. Már egy hete, hogy nem mosakodtam. Hát lekúszok a Száva-part-
ra, mely fűzfabozótokkal volt benőve, megmosakodtam. De ez idő közben több 
lövést is kaptam, mert a rácok, ha valakit észrevettek, mindjárt felköszöntötték. 
És mögöttem a közelben van egy kukoricás. Sütik a kukoricát. Mindennap 5-6 cső 
kukoricát megettünk, mert más nemigen volt. Most nagyon szépen kisütött a nap, 
és kifeküdtünk a napra.

Október 2. Ma negyedik napja, hogy tűzvonalba vagyunk. Ma megerősödik 
a tüzelés, a szerbek 6 ágyút irányítanak felénk. Este, alkonyatkor megkezdődik a 
tüzelés. Borzalmas szapner szóródásai, századunkba 2 sebesült. 

Október hó 4. Vasárnap a tiszti fedezéket ásta a legénység, és délután 3 órakor 
borzasztó tüzérségi harc volt. Előttünk-utánunk egymást érte, körülöttünk a szapner 

és gránát. Ez igazán borzasztó volt, el sem lehet beszélni ezt. A nap alkonyat[a]kor a 
szigetben lévő bajtársainknak étkezést visznek, és elinduláskor visszük az étkezést. 
Már közeledünk a Száva-parthoz, erős puskatűz fogad. Majd megjelent két monitor, 
a szerbek óriás ágyútüzeléssel fogadták. Körülbelül 20-30 percig tart. Ez ideig most 
éreztem a legborzalmasabb perceket.

Október 8-án, 12. napja, hogy tűzvonalban vagyunk. Erős küzdelmek, körül az 
izgalmak és esőzések megviselték a legénységet. Küzdelmeink ezen a vidéken győze-
lemmel végződtek, ez mai nap részünkre. Elfoglalt szigetet megszállták a népfelkelők, 
és felváltják zászlóaljunkat. Visszavonulunk Platicsevó községbe, fedett helyiségbe 
fáradalmaink megpihenésére.

Okt[óber] 10–13. Pihen a bakatársaság a községben. Kevés a lakosság, annál több 
az elhagyott baromfi . Most süt-főz a baka: ki csibét, ki libát. Most jóllakik a baka, 
azután alszik, pihen a sok küzdelem után. 

 16 Páncélozott hadihajótípus.
 17 Srapnel (magyarul: repesz).



Okt[óber] 15. Öt napi pihenő után, 15-én déli 12 órakor Platicsevón vasútra 
szálltunk. 5 órakor Racsa18 községben értünk. Az éjjelt a vagonokba töltöttük, az 
ágyúk dörögtek, a puskák ropogtak. Reggel 8 órakor a Száva vizén hajóra szálltunk. 
9 órakor Boszniában szálltunk ki. Szép napos idő volt, a levegőben repülőgépünk 
látható. Egy tisztáson sátortábort ütöttünk, és itt táboroztunk az éjjel. 

Reggel, okt. 16-án megindult zászlóaljunk, és megszálltuk a Száva és Drina partját. 
Az ellenség a víz túlsó partján észrevette, amint megszálltuk a terepet, és nagy puska- 
és gépfegyvertűzzel fogadott bennünket. Itt 2 sebesültünk lett. Az ellenségnek ezen 
a tájon ágyútüze nem észlelhető. 

17-én csapataink átkeltek a Drinán, és megszállták a szerb partot. Lassanként, 
futóárkokban nyomulnak előre. Mi a boszniai partról félkörben foglaljuk az ellen-
séget, és mindig futóárokban haladunk, mindig közelebb a parthoz. A víz annyira 
le van apadva, hogy alig 10–15 méter. Tehát az ellenséghez nagyon közel vagyunk. 
Amint bealkonyodik, megkezdődik a tüzelés, és kivirradtig folyton szólnak a fegy-
verek. Alvásról szó sem lehet, csak nappal lehet pár órát aludni. 

Okt[óber] 18[-án és] 19-én egész nap fedezékben dolgoztunk. 
Okt[óber] 20. Ma megszólaltak a szerb ágyúk, lövegeiket elég jól irányították. 

Általában észlelhető, hogy a szerb tüzérség jól van kiképezve. 
Okt[óber] 21. Zászlóaljunk, mely 3 századból áll, és a második század, mely 5. nap-

ja, hogy tűzvonalba van, a Drina partján 5-600 lépésre. Váltják szakaszaink egymást. 
Fele század tűzvonalban egyik nap, fele másik nap. És egyik fele fedezékben pihen, 
mélyen a földben. Fejünk felet zenélnek a lövegek, és éjjel a rakéták megvilágítják 
a szerbek rajvonalát. Ilyenkor óriási tüzelés van, és meglátható, amint csapataink 
előrenyomulnak. És ma 2 sebesült van századunkban.

Okt[óber] 23-a. Ma alkalmam volt körül járni a tájat. [A] Száva és Drina torko-
latánál hidászok dolgoznak, hidat vernek a legénység átkelésére. És az átkelés után 
utászaink műutakat készítenek. És a partokon sírdombok láthatók, melyeket katonák 
gondosan temettek el. Keresztek, az illetőnek neve és századja bevésve, és keresztjén 
egy sapka, mely golyóval át van lőve. És rajta virágkoszorú, melyet messziről lát az 
ember. És megborzadva nézi az ember végig, és keservesen felsóhajt: édes jó Istenem, 
milyen az ember élete! Csak egy golyó, és vége. A hozzátartozói még csak rá se tudnak 
gondolni, hogy merre is van eltemetve az ő szeretett fi uk, vagy férje, vagy édesapja. 

Október 24. Bosznia. Már 8. napja, hogy megszálltuk a Drina partját. Erős 
tüzelés[ben], 8 nap[on] át küzdeni borzalmas volt. Ezen napon ismét egy sebesültünk 
lett, a gyomrát egy golyó fúrta át. Jó fedezékeink vannak, mégis mindennap van sebe-
sültünk. Ma elhagyjuk e veszedelmes helyet. Este 6 órakor elindultunk. De nem az 

 18 Racsa, Szerém vm. Ma: Sremska Rača, Szerbia.
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egész zászlóalj, csak a második század. Tüzérségi fedezetre [mentünk], a tűzvonaltól 
5 kilométer távolságra. A tűzvonalban összesen 9 sebesültünk [és] 1 halottunk van. 
Az éjjelt szabad ég alatt töltöttük, hideg őszi az idő [és] erős köd ereszkedik a tájra. 
Katonáink a vizes földön a sátorlapban becsavargózva feküsznek. Még sátrakat sem 
lehet csinálni. Ezt borzalmas volt végignézni. El lehet képzelni, az ilyen éjjeli pihenés 
milyen lehet, milyen jó egészség lehet a legénységnek. 

Október 25-e, vasárnap. Balatun19 községben vagyunk, melyet nem is lehet köz-
ségnek nevezni, inkább egy óriás szilvásnak. Utcák nincsenek, a házak szét vannak 
szórva és gyümölcsfákkal körülvéve. Így néz ki egy bosnyák falu, mint egy betyár-
barlang. Itt van tüzérségünk felállítva, ennek őrizetére vagyunk egy század felállítva. 
Itt tűrhető a helyzet, mert több a pihenőnk, és az étkezéshez könnyebb hozzájutni. 
Itt most nekem egész jól megy dolgom, mert a rajvezetők teszik a szolgálatot az 
emberekkel 3 órai felváltással. Én pedig, hogy könnyebb legyen a szolgálatuk, főztem 
nekik a jó szilvapálinkát. Mert ott lakosság nem volt, és rátaláltunk egy kazán[ra] és 
sok jó szilva cefré[re], és így kitűnő jó szilvapálinkát főztünk. Csakhogy ez a jóság 
nem sokáig tartott.

Október 27-én kora hajnalban óriás puskaropogás, bömbölnek az ágyúk úgy, 
hogy a kazánház majd összedől. A két fél 60-70 lépésre árkolta magát egymáshoz, 
a nagy ropogás rendkívüli összeütközésnek a jele. Csapataink rohamra mentek, 
és irgalmatlanul elverik az ellenséget. A harc egész nap folyik, délután 3-4 órakor 
megcsendesedik. 1197 szerb foglyot kísért zászlóaljunk, közöttük 2 tiszt is van. 
Rettenetes a halottak és sebesültek száma. Csapataink kitűnő eredményt értek el, 
és előnyomulást Szerbiában.

Most, 28-án következett be a mi szomorú napunk is. Délután 4 órakor átléptük 
mink is Szerbia határát. A Száva és [a] Drina torkolatánál hidászaink által készített 
hídon átkeltünk Szerbiába. Itt folyt hetekig a harc. Itt már 40 lépésre sáncolták ma-
gukat egymást[ól], és itt mentek rohamra 27-ikén. Itt láttam, milyen óriási pusztítást 
vitt véghez a két fél. A holttest-halom annyi, hogy száma nincs. Mind a két félen, 
magyar és szerb, a fedezékekből kidobott hullák, melyek hetek óta ott hevernek. Bor-
zalmas ezt még leírni is. [A]merre néz az ember, nem lát egyebet, mint emberi hullát. 

Október 29-én az éjjelt egy fedezékben töltöttük, mint tartalék. Zászlóaljunk 
1-ső és harmadik százada elő[re]nyomult rajvonalba. Tüzérségünk ma bevonult 
Szerbiába, és innen üldöztük az ellenséget a saját földjén. És hajnalba átnéztük 
az összes szerb fedezéket, és hulláinkat. Itt néhol más hullák el vannak temetve, 
és utászaink rendezik. Szedik a fegyvereket, töltényeket. Annyi a fegyver, töltény, 
hogy nem győzik kocsiszámra hordani [a] szerb szerelvények. És halottak hevernek, 

 19 Balatun, Bosznia-Hercegovina.
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és már földnek vannak indulva. Ez nem sok, már ami temetetlen van, de fogalmam 
sincs arról, hogy mennyi lehet már eltemetve, mert ez rettenetes. És mennyi lehet a 
sebesültek száma! 2-3 km[-re] van az ellenség visszaverve, és most ismét tüzelnek. 
De ágyúink elhallgattatják őket délután 3 óra tájban. 

Október 30[-án] telefonjelentés jött, hogy zászlóaljunk fölváltást kapott, és visz-
szavonul a Száva partjára. Egy erdőben jött össze zászlóaljunk, és egy szerb szapner 
csap közénk. Irtózatos, előttem összeszalad az egész. És egyet visznek, feje kettéha-
sítva, rögtön halál. A másikat a légnyomás csapja agyon. Egy sebesültet vezetnek, 
a karja csupa vér. Negyediknek a ruháját vagdossák le, és a jobb melle tiszta roncs, 
a hátán kiáll egy szapner szilánk. A látványtól megborzadtam, nem birok tovább a 
sok szerencsétlenekre nézni, megszédültem. És ismét, megint vezetik a másikat, és 
kiabálnak [a] sebesültvivők. És szaladnak a sebesültvivők hordágyakkal, viszik a 
sebesülteket, egymást érik. És egy negyedóra múlva jön az orvos, és jelenti: 13 sebe-
sült és 2 halott zászlóaljunktól, és egy a 86-osokhoz tartozott. Tehát egy lövegnek 
13 sebesült 3 halott lett áldozatja.

Október 31-én szólnak a fegyverek. Tüzérségünk kereszttüzet ad az ellenségre, 
és így tart éjjel 10-11 óráig. A szerb fegyverek elnémultak. Ezek után a mi fegyvere-
ink is elnémultak. Néma csend van, egész feltűnő, mert elszoktunk már a csendtől. 
November 1. Előőrsöket állítottunk fel. 

November 3-án is szerb foglyokat kísérnek katonáink, és elmondják, hogy ez az 
ütközet utolsó ítélet volt. A gránátok amint becsapódtak a szerb fedezékekbe, óriási 
pusztítást vittek véghez. Akit elért, darabokra tépte. Aki pedig kiugrált a fedezékből, 
azt meg a szapner [vagy] gépfegyver tépte össze. Itt nem volt menekülés. Most, amint 
vonulunk beljebb, [a] szerb földön látjuk az összeroncsolt fedezékeket, széttépett 
hulla-darabokat. Csernabara20 községnél egész temetőt, amiben szerb elesettek 
nyugosznak. Itt igazolja, hogy tényleg ítélet volt, és el lehet hinni, hogy borzalmas 
volt a hely. És most visszavonultak 30-40 kilométere a hegyláncokig, ott nagyobb 
biztonságban érzik magukat. Csapataink küldenek járőröket az ellenség felkuta-
tására. Elérik [az] első, második, harmadik falut, ellenség nincs. Még 50-60 km-re 
sem található az ellenség. Csapataink megkezdik az előnyomulást. Munkásezredek 
érkeznek meg, készítik az utakat. Gyalogság, huszárság, az osztrák dragoner21 hu-
szárok, tüzérségnek se vége, se hossza nincs. Nyomulnak Szerbiába, hogy borzalmas 
végignézni, éjjel-nappal egyformán. 

November 2-án, délután 1 órakor megindult zászlóaljunk. 4 órai menetelés 
után két községet hagyunk el. Az egész táj fedezékekkel, drótsövénnyel ellátva. 

 20 Crna Bara, Szerbia.
 21 Dragonyos.
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Csodálatos, hogy ilyen erődítmények dacára az ellenség így visszavonult. Legalább 
2 hónapi küzdelembe került volna, és az ellenség ily könnyen itt hagyta. Az éjjelt 
szabad ég alatt töltöttük. 

November 3-án hajnalban ágyúdörgés, puskaropogás. Eddig sík terepen jártunk, 
de most felénk az óriási hegyek. A hegy aljában húzódik az ellenség. A mai napot 
Badovinczi22 községben töltöttük. A lakosság [el]menekült, csak itt-ott egy öreg-
ember és öregasszony, kik 70-80 év körül[iek]. Az illető lakosság roppant piszkos 
nép. Kis viskóban laknak, bútorzatuk deszkákból összetákolt priccs tele szalmával, 
és abban lakik. Az egész állattenyésztéssel és pálinkafőzéssel foglalkozik. A falu 
legalább 1 1/2 kilométer hosszú, de egy tiszta épületet nem látni. 

November 4-én az ellenség a hegyek közé húzódott, csapataink megtámadják. 
Mai nap rohamra mennek, és elűzik az ellenséget. Egy pár ágyúdörgés, melyet felénk 
küldenek, és megszűnik a harc. Az ellenség nyomában óriási hegység közé jutunk. 
De mielőtt a hegyekre mentünk volna, november 9-én Pernyavánál23 délután raj-
vonalba fejlődtünk. És a mi 2. szakaszunk ki lett küldve bal oldalvédnek. És amint 
nyomultunk előre, egy kis erdőn keresztülérve besötétedett, és egy sík terepre értünk 
ki. Egyszerre csak egy sövény mögül erős tüzelést kaptunk. Nem volt 150 lépés. Itt 
voltunk nagy veszélyben, mert a zászlóaljtól elszakadtunk, és most erős tüzelést 
adtunk mink is a rácoknak. Azután rohamot intéztünk, és így sikerült az ellenséget 
visszaverni, és tovább üldöztük. Ez volt a névnapom estéje, az ellenséget messze 
visszavertük. De már akkor az eső is elkezdett esni, és sötét volt, mint a zsákba[n]. 
Odaértünk egy kerítéshez, és ott beástuk magunkat a földbe. Ott vártuk a reggelt. 
Azalatt a zászlóaljunk elment messze jobbra tőlünk, úgyhogy 10-én délután 4 órakor 
találtuk meg őket. Már azt gondolták, hogy elfogtak bennünket, de hála Istennek 
még sebesültünk sem lett. Már most a hegyek közt találtuk meg [a] zászlóaljunkat. 
A hegyek közt erős fedezékek, 4-szeres drótkerítések vannak. De csapataink áttörték, 
most 11-én megindultunk tovább. Este 11 órakor értünk egy lakosságtól elhagyott 
községbe, ott megháltunk. 12-én folytattuk tovább utunkat Valjevó irányába. Most 
már a lakosság, akik elmenekültek, kezdenek visszahúzódni. A nagy esőzésekben bor-
zalmas volt a helyzetük ezeknek is, de nekünk is, mert már nagyon fáradtak voltunk. 

November 13–14-én már annyira kimerültünk a sok menet után, zászlóaljunk 
annyira kivolt, hogy szükség volt a pihenésre. És két napra tábort ütöttünk egy hegy 
oldalán. A konyha a rossz út miatt elmaradt, már az éhség is kényszerített bennünket a 
megállásra. Itt megengedték a szabad konyhát. Már alighogy megvirradt, sivalkodtak 
a malacok és a kakasok. S ültünk, főztünk, itt nagy volt az ünnep. A főzés ment, ki 

 22 Badovinci, Szerbia.
 23 Feltehetően: Prnjavor, Szerbia.
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hogy tudott. Sütöttünk pogácsát. Itt élveztünk egy kicsit, annyi volt a sült hús, hogy 
kenyér nélkül ettük, mert kenyerünk nem volt. 

November 15-én a lekvárgyárat rohantuk meg, menet közben. Egy lekvárgyárhoz 
értünk. Körülbelül 200 hordó tele volt jó szilvalekvárral, egy nagy fészer alatt. No, itt 
aztán volt látnivaló! Mert nincs az a hatalom, aki itt a bakát visszatartja a lekvártól. 
Puskatusával betörik a hordót. Minden bakának tele van a marka, és tömi magába a jó 
lekvárt. A főzőedények, csajkák mind tele vannak lekvárral, és úgy folytatják útjukat. 
Alig elmegyünk 4-500 lépésre, ráakadunk egy méhesre. És a baka nekirohan, fölbontja 
az egész méhest, és szedi ki a jó sejtes mézet, nem törődve a méhek szúrásával, sem azzal, 
hogy elmaradnak. Mert a baka, ha elmarad, futólépést csinál, és úgy utoléri a többit. 
És így már meg kellett állni a tiszt uraknak, hogy a baka elrakja a lekvárt és mézet. 

November 16-án az útirány meg  lett változtatva. Nem Valjevó, hanem Ub24 város 
felé. 17-én délután értünk a városba. A külterület 5-6 soros dróttal van körülvéve. 
Csak két-három napja, hogy katonáink elfoglalták a várost. A város csak egy utcából 
áll. Néhány emeletes ház van, de minden házban üzlet van. Úgy látszik, hogy messziről 
ide járnak vásárolni. Az üzletek nincsenek osztályozva: fűszer-, üveg-, vaskereskedés 
mind egybe van. Csak a bocskornak és a vodkamérésnek van külön üzlete.

November 18. Ub városát teljesen megszállták katonáink. Itt 300 szerb fog-
lyot őriznek, melyeket még a napokba elszállítanak hazánkba. November 19. 
Korcsmahelyiségben vagyunk elszállásolva. A menekültek ökrökön vontatták 
kocsijaik[at], mezítláb, a bocskor lemaradt lábukról. Ruházatuk: a férfi ak gatyában, 
a nők ingben, két kötő, egy elöl és egy hátul. És ebben a gyenge ruházatban nagyon 
sokat szenvednek, mert éjjel-nappal esik a havas eső. Asszonyok, gyermekek sírnak, 
dideregnek. Ez borzalmas, ahogy megviselte ezt a népet a háború.

November 20. Ub város. Zászlóaljunk telefonőrségre megy az országútra. De én 
és még néhány ember és altiszt itthon maradtunk, mert nem volt szükség. És most itt 
sütjük a lekváros pogácsát. De nagyon szegény, mert csak olyan szegény parasztliszt 
van, és még szita sincs. Úgy korpával együtt csináljuk. De azért jó, mert kenyér nincs. 
Délután ismét 360 szerb foglyot kísérnek katonáink. Utánuk jönnek a sebesültek, a 
mieink is, és a szerbek is. Itt most már megszűnt az ellenség. Megint visszaverték a 
rácokat. De mennyi a sebesült! Kinek feje, kinek lába, kinek karja van bekötve, hogy 
borzalmas nézni a sok nyomorultat, hogy jönnek ebben a csúnya időben. A kocsik 
egymást érik, azok a nehéz sebesülteket hozzák. De mennyi lehet a halottak száma!

November 21. Délután elhagyjuk Ub városát. Este táborozunk a szénaföldön. 
Sáros, nedves a föld, sátrakat csinálunk. A táborban erős ágyú- és puskatűz hallatszik. 
Alig telepedtünk le, riadó! Menet tovább a tüzelés irányába 3 kilométere táborozá-

 24 Ub, Szerbia.
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sunktól. Hallatszik az ágyú-, gépfegyver-, puskalövés, és a fényszórók dolgoznak. És 
mink mint tartalék letelepedtünk a nagy sárba, és az éjjelt itt töltöttük.

November 22. Reggel 6 órakor menet, Beglukbaránál [?] erős harc folyik, katoná-
ink erősen üldözik az ellenséget. A minap két erős harc és roham volt, a sebesülteket 
nem győzik hordani. De a győzelem a mienk. A mi zászlóaljunk[at] a hegyek közt 
helyezik el mint tartalék[ot].

November 23-án két kilométert mentünk előre, a harc szüntelenül folyik. Ma 
500 foglyot kísérnek.

24-én a tűzvonalhoz közeledünk. A lövegek már behatolnak közénk mint tartalék-
ba. A harcot megnehezíti a havas eső, nagy sár. Csapataink ismét rohamra mennek. 
A sebesültek és halottak száma rém sok, mind a két részről, itt értéke az embernek 
egyáltalán nincs. Úton-útfélen kidőlt lovak, ökrök hevernek. Málhás állatok az éh-
ségtől és hidegtől a nagy teher alatt összeesnek, és katonáink földelik el a dögöket.

November 25. Beglugbara egy kanyargó folyócska, itt erős harc folyik. Csapata-
ink az ellenséget innét gyorsan, de röviden, erős küzdelemmel elűzték. E folyóhoz 
3-400 lépésre egy igen magas hegyre oda húzódott az ellenség. És a hegy előtt egy 
mély szakadék van, mely megnehezíti az előnyomulást. Ott fészkelte be magát az 
ellenség. Ez erős állástól sem riadunk vissza, egyik roham a másik után. Tüzérségünk 
keresztbe tüzel. De az ellenség, a szerb tüzérség kevés kárt tett a mienkben, mert a 
nagy hegy megvédte a csapatainkat. Annál borzalmasabb a mi tüzérségünk tüze. 
És déltájban megszűnt a mi tüzérségünk tüzelése, és az ellenségé is. És az ellenség 
elhányta fegyverét, és felemelték kezeiket, és jönnek felénk, és megadták magukat. És 
hogy látták, hogy nem bántjuk őket, mint a raj úgy megindultak felénk. És köztünk 
minden nagyobb rangú tisztek voltak. Amint a szerb tüzérség észrevette, hogy a 
katonáik megadták magukat, rögtön erős tűzzel kísérték őket. Ezek eszeveszetten 
futottak hozzánk. Sebesültvivőink segélykezet nyújtottak az ellenséges sebesültek-
nek. Délután már teljesen csend van, csak a szerb tüzérség tölti bosszúját. Késő estig 
szünet nélkül tüzel, de kárt nem tesz. A foglyokat, körülbelül 2500-at, Ubra kísérik 
katonáink, és adják át a parancsnokságnak.

November 25. Ismét csend. Körülnézik katonáink a harcteret. Sebesültek még 
most is hevernek félig vérbe fagyva. A halottak száma igen nagy mind a két részről. 
Egy század indul a szerb tüzérség felkutatására, amely elmenekült, és 4 ágyút és 
temérdek lőszert itt hagytak. Az ellenség ismét visszavonult. Menetet folytatjuk, 
este 6 órakor értünk Petkó25 községben. A lakosság nagy része elmenekült, itt 3 nap 
pihentünk: 26., 27. és 28-án.

 25 Petka, Szerbia.
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November 29-én útirány Lazarevácz26. Rendezettebb kisváros, lakosságtól el-
hagyott. Katonáink a házakban táboroznak. Itt töltöttünk egy éjjelt. E városban 
sok tüzérség jött össze, mely Belgrádnak vette útját. A mi zászlóaljunknak irány[a] 
Kragujevácz27.

November 30-án alig mentünk pár kilométere, [amikor] értesültünk, hogy 
Kragujeváczot elfoglalta Potyierek28 csapata. Így az útirányunk megváltozott Belg-
rád felé. Az éjjelt sátortáborban töltöttük. Az időjárás szép, éjjelenként fagy. Az 
élelmezés roppant hiányos. Minden 2-3 nap kap 1 kenyeret 3 ember. A konyha [a] 
rossz utak miatt elmaradt, és így nem kapunk főtt ételt. A vasút[i] hidak az egész 
folyón fel vannak robbantva, a kutak betemetve, a gémek kidöntve, hogy ivóvízhez 
ne jussunk. És most muszáj esővizet [inni, vagy a] mocsarakból, és néha jutottunk 
forráshoz. Az éhséget száraz sült és főtt kukoricával csillapítottuk.

December 1-jén Lazareváczon29 keresztül vissza Belgrád felé. Reggel 4 órától este 
7 óráig mentünk. Teperes [?] falucskánál ütöttünk sátortábort. A mai nap nehéz, 
fáradságos út [volt]. Először a nagy sár miatt, továbbá a konyha el volt maradva. 
Egész nap nem volt mit enni, a kenyér is elfogyott.

December 3-án este Bjelina [?] községben értünk. 8 órakor értesültünk, hogy ma 
11 órakor elesett Belgrád, és katonáink megszállták. [A] községtől 10-15 kilométerre 
folyik a harc.

December 4-e. Reggel zászlóaljunk parancsot kap a rajvonal megszállására. A szerb 
tüzérség tüzelni kezdet, a lövegek végigszántották a rajvonalat, melyből csak perc 
hiányok [hiányzott], hogy be nem csapódtak fedezékeinkbe. És ez így ment egész nap.

December 6., 7. [és] 8. Három napja, hogy tűzvonalban vagyunk. Most nézünk 
szemközt a halállal. Az ellenséghez nagyon közel vagyunk, minden percben várjuk, 
hogy mikor rendelik el a rohamot. Itt a lövegek nagyon fütyülnek, nappal nem lehet 
kimenni a födözékből. Az étkezést csak éjjel lehet behozni. 

És 6-án egy közembert gyomron lőttek, meghalt. 
7-én egy tizedest fejen, meghalt. 8-án 1 hadnagy fején súlyos sebet kapott. Belg-

rádig elvitték, ott meghalt.
December 9-én. Alkonyatkor a 6-os népfelkelők felváltanak bennünket.
10-én pihenő.
December 11-én hajnali 5 óráig feltartottuk az ellenséget. Akkor kaptuk a paran-

csot a visszavonulásra. A visszavonulásnak fedezésére visszahagytunk egy szakaszt a 

 26 Lazarevac, Szerbia.
 27 Kragujevac, Szerbia. 
 28 Oskar Potiorek (1853–1933) osztrák katonatiszt, cs. és kir. táborszernagy.
 29 Lazarevac, Szerbia.
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második századtól és egyet az első századtól, akik a támadás és roham [alkalmával] 
mind szét lettek verve. Szétszóródtak, és csak 13-án találtak századunkra.

December 12-én Bernyavánál  [?] a zászlóalj egy erdő szegélyén foglalt állást. 
A 2. szakasz a jobb szárnyon volt erős szapner és gránát tüzérségi tűzben. Tőlünk 
jobbra a cseheket az ellenség elfogta, és már minket is bekerítettek annyira, hogy 
már hátulról is tüzet kaptunk. Mikor ezt észrevettük, szemben álltunk az ellenség-
gel, és így mentettük meg zászlóaljunkat a hadifogságtól. És már a zászlóalj is úgy 
volt, hogy visszavonult. És az őrnagy úr vezényelt: 54-esek vissza, és megvédeni az 
elfoglalt állásunkat. Mutassuk meg, hogy magyar fi úk vagyunk, élünk vagy halunk!

December 13. Bukavicza [?]. Este 9 órakor egy híd védelmezésére a 2. század 1. 
[és] 2. szakasza jobbra, egy magaslatra lett kiküldve, hogy foglaljonak ott védelmi 
állást. És 14-én hajnalban tőlünk jobbra az ellenség a horvátokat visszaverte, és emiatt 
a túlerővel lévő ellenséggel felvettük a harcot. És itt iszonyú veszélyben voltunk! Már 
nekem megelőző este a főhadnagy úr mondta, hogy: no, Süli, itt elveszünk egy lábig! 
De mindegy, ki kell tartani! De meg is állítottuk az ellenséget. Akkor parancsot 
kaptunk, hogy a mögöttünk 1000 lépésre lévő magaslatra vonuljunk vissza. És azt 
elfoglalva, egész nap nagy tüzérségi és gépfegyvertűzben a sötét beálltáig kitartottunk. 
És azután Belgrádon át Zimonyba átkeltünk a vízen. Itt 2 nap pihentünk.

December 16-án mentünk Batajniczára30. Ott megháltunk sátortáborban, és 
17-én elmentünk Dobanovczára31. Mire odaérkeztünk, jött a parancs, hogy este 7 
órakor Batajniczán vonatra ülünk. Akkor visszamentünk, de a vonatunk nem érkezett 
meg. Csak 18-án este 6 órakor ültünk vonatra. 

19-én hajnalba 4 órakor értünk Tisza István falvára32. Onnan reggel 8 órakor 
indultunk Kiszácsra33, és onnan tovább. Pirosra34 érkeztünk este 4 órakor.

Piroson voltunk 20., 21. és 22., és 23-án mentünk Kiszácsra. Ott háltunk, és 24-
én indultunk Kumeniczára35. Ott háltunk a szőlőkben.

25-én Irigre36 mentünk. Onnét 26-án Rumába37 értünk, és ott voltunk az egész 
évben. És újév napján továbbmentünk Vogányra38. 

Ez[ek] röviden az én hadjáratom eseményei. Ezt azért írtam le nagyjából, hogy 
az István öcsém kíváncsi volt rá, hogy hol-merre jártam. De közben még nagyon 

 30 Batajnica, Szerém vm. Ma: Batajnica, Szerbia.
 31 Dobanovci, Szerém vm. Ma: Dobanovci, Szerbia.
 32 Tiszaistvánfalva, Bács-Bodrog vm. Ma: Bački Jarak ( Járek), Szerbia.
 33 Kiszács, Bács-Bodrog vm. Ma: Kisač, Szerbia.
 34 Piros, Bács-Bodrog vm. Ma: Rumenka, Szerbia.
 35 Kamanc, Szerém vármegye. Ma: Sremska Kamenica (Kamenica), Szerbia.
 36 Ürög, Szerém vm. Ma: Irig, Szerbia.
 37 Ruma, Szerém vm. Ma: Ruma, Szerbia.
 38 Vogány, Szerém vm. Ma: Voganj, Szerbia.
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sok más esemény volt, de mindent nem lehet leírni. Ezt már előbb el bírtam volna 
küldeni, de úgy hangzott, hogy talán kapunk szabadságot. De most már elmúlt a 
reményünk tőle, így most elküldöm.

RÉSZLET DR. PALÁNCSAI JÁNOS LEVELÉBŐL

A fénykép a Bodor családot ábrázolja. Pontos adatom keletkezésének idejéről nincs, 
de becslésem szerint 1928 körüli időből származik. Szüleim, anyai ági nagyszüleim, 
két nagynéném és egy nagybácsim.

 39 Train, magyarul: vonatosztály, a felszerelést szállító lóvontatású kocsioszlop.
 40 Kaiserliche und königliche, magyarul: császári és királyi, előtag a közös hadsereg megnevezé-

sében.

A képen balról jobbra: Bodor Irén (1915), Bodor Erzsébet (1909), Paláncsai 
János (1903), Bodor Margit (1912), Bodor szül. Hesz Etelka, Bodor István, ifj .  Bo-
dor István (1918).

Nagyapám (Bodor István) is részt vett az I. világháborúban. Erről csupán annyit 
tudok, hogy Galíciában járt, mint szíjgyártó mester egy lovas egység trénjében39 
szolgált. Gondolom, kuk40 közös katonai egységnél lehetett, mert megtanult néhány 
német vezényszót és egy-két kacskaringós katonai kifejezést.
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RÉSZLET PALÁNCSAI ( JOZIĆ) RÓZSA LEVELÉBŐL

…küldöm a családi kép másolatát, amely megjárta az orosz frontot. Azt a Nagypapám 
vitte magával a harctérre.

A képen a Paláncsai család van: Paláncsai Antal, felesége, szül. Majtényi Rozália, 
nagyobbik fi uk, János és a kisfi uk, a 6 éves Mihály az én Édesapám.

A képnek az elejét és a hátulját külön vettem át, hogy a hátsó részen lehessen látni 
a nevet, a címet, valamennyire a vérfoltok nyomai is láthatóak.

A súlyosan megsebesült Nagyapámat egy topolyai katonatársa találta meg, és me-
sélte, hogy mászott. Még élt, és megismerte a topolyai embert, véres kezével benyúlt 
a belső zsebébe, és odaadta a képet katonatársának. Arra kérte, ha eljut Topolyára, 
legyen szíves, adja át a képet a családnak, és mondja meg nekik, hogy ne várják haza, 
mert neki már csak egy pár perc maradt az életéből.

(Sajnos én nagyapámat nem ismertem, de sokszor gondoltam rá, különösen 
amikor a padláson játszottam a szerszámaival.)



1 1 8

BARANYI MÁRIA LEVELE BARANYI MIHÁLYHOZ

Feladó Baranyi Mária
B. Topolya

T. Baranyi Mihály részére
K u k armie… Nro 7 2/7
Mármarossziget

Kedves testvérem. Itt vagyunk az egész család, és így néz ki az Elek. És a kis Elek is 
már ilyen nagy, és tud mindent beszélni. Tehát én ott voltam Pesten, és ott levetettük 
magunkat. Tehát kívánok nagy sok jó egészséget, Isten veled a viszontlátásig!
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BICSKEI MÁTYÁS LEVELE APJÁNAK

Bicskei Pál úrnak
Bács Megye
Topolya
Kelt 1916. (x) 4-én

…sötét erdőben voltunk, és alig lehet engem felismerni kés van
…tekintetes kedves édesapám, ugyan megismer-e még a fényképről. Elég jól érzem 
magam. Isten velük és velem! Szerető fi uk, Mátyás

LŐRIK JÓZSEF LEVELE SZÜLEINEK

Tek. Lőrik Péter úrnak
Topolya
Keleti utca

Kedves jó szüleim!
Én hála Isten nem a legjobb egészségbe vagyok. De haza sok jó egészséget kívá-

nok! Tudatom, hogy én ma megyek kórházba ide, Szabadkára. Hogy melyikbe, azt 
nem tudom. 

        Fiuk, Józsi
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KOVÁCS KÁROLY LEVELE TESTVÉRÉHEZ, ISTVÁNHOZ

Feladó: Kovács Károly központi tűzoltó
VIII. ker. Kun utca 2 szám
Budapest

Tisz. Kovács Némedi István 
86. gyalogezred Tehnikai
Tábori szám 632

Kelt levelem 1917. XI. hó 27-kén
Szeretett kedves Bátyám[!] A lapodat megkaptam rök [?] küldöm ezt a szomorú arc-
képet, de azért nagyon jól érzem magam. Bátyám, igazán sajnálom, hogy nem jöttél el, 
mikor az állomáshoz csak 10 perc járás, ahol vagyok. Másnap jött a János is hozzám, 
ővele se nem bírtam körülbelül csak 5 percig beszélni. Nem volt időm, osztán meg 
nem jött el hozzám. Bátyám, nagyon búsulok a szabadságom után, nagyon jól éreztem 
magam otthon. Bátyám, ha megkapod ezt az arcképet, rögtön írjál. Tudatlak azzal is, 
hogy nemsokára nagy események fognak bekövetkezni a háború felől. Más újságot 
nem tudok írni. Sok jó egészséget kívánok, zárom soraim, szerető öcséd, Károly.

Választ rögtön írj. 

Pecsét: 
Budapest
917 NOV 26
72

CSERNAI BÁLINT LEVELE SZÜLEIHEZ

632751
Tek. Csernai Bálint úr
Topolya
Csantavéri út 2052/2

tehát nem birtam délelőtt elmenni Szabadkára, hanem csak délután 2 órakor megyek 
…tehát légy nyugodt, a Kádár Kolozsváron van és voltam…
              Bálint

Pecsét: 
Budapest
944SEE-9 13
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KUCSERA JÓZSEF LEVELE, FÉNYKÉPE SZÜLEIHEZ, 
AMIT ZUBBONYZSEBÉBEN HORDOTT

Kucsera József 5. népfelkelő gyalogezred tábori … 4/5 … század

Kucsera István
Topolya

Kérem, aki megtalálja, továbbadja Szüleimnek
               József

GYÖRE MIHÁLY LEVELE SZÜLEIHEZ, CSALÁDJÁHOZ

Feladó: 
Györe Mihály 6. honv. gye. 
Aknavető osztag II. zászlóalj

Címzett:
Györe Mihálné részére
Moholi gunarasi kör 2.
Kishegyes
B B M
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Kelt 1915. március 14-én
Szeretett és elfelejthetetlen kedves feleségem és kedves kislányom[!] 
Tudatom veletek, hogy én hála annak a nagyon jó Istennek, aki felettünk őrködik, 

egészséges vagyok, amit nektek is szívből kívánok. Hogy az a jó Isten el ne feledkez-
zen rólunk, hogy szét ne szakítson egymástól ebben a szomorú helyzetben. Mert 
ha már szenvedek is, csak a Jóisten azt adná, hogy a háború végét megérhetném, és 
újra hazamehetnék közétek. Más kérésem nincs a Jóistentől, csak ez egy. És továbbá, 
kedves feleségem, kérlek, hogy amennyire bírsz a tavaszi munkával, hát csak iparkodj, 
hogy idejében végezz el mindent. És továbbá, kedves feleségem, tudatom veled, hogy 
ezen levelem után küldök 100 koronát postautalványon. És kérlek, kedves feleségem, 
hogy ezt a pénzt őrözd meg. Ha én hazamegyek, akkor én emeltetek egy kőkeresztet. 
Ha pedig én itt elvesznék, akkor pedig te emeltess egy keresztet az Isten dicsőségére. 
És akkor úgy tartsad, ha én elveszek, mintha az alatt a kereszt alatt feküdnék. Tehát, 
kedves feleségem, más újságot nem írhatok. Csak nagyon hideg van, és nagy a hó. 
És a csomagokat még nem kaptam meg. Ezzel tisztellek és ezerszer csókollak, mint 
hű urad. Kedves kislányom, mint hű apád a sírig.

       Györe Mihály, Galícia

A TEMPLOM ELŐTTI KERESZT41

Gunaras egyik legszebb keresztje a templom bejáratánál áll. Talapzatának alsó része 
betonba helyezett fehér márványdarabokból készült. Erre fehér terméskőből négy 
lépcsőt építettek, amelyen oszlopszerű felső rész található, rajta virágokat ábrázoló 
dombormű. Az oszlop nyugati oldalán az ablakszerű bemélyedésben a következő 
szöveg olvasható:

TELJES SZENTHÁROMSÁG
TISZTELETÉRE EMELTETTE

GYÖRE MIHÁLY
ÉS NEJE

VELO MÁRIA
1925.

 41 Kocsis Antal – Sárvári V. Zsuzsa: Gunarasban templom lesz. Adatok a gunarasi egyházközség 
életéből. Újvidék, 1995, Agapé, 60–61. o. 
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A fehér márványból készült feszület magas oszlopának felső része és a keresztszárak 
le vannak gömbölyítve. A keresztoszlop tövében lévő, szépen kidolgozott dombormű 
térdeplő női alakot ábrázol, aki Krisztus töviskoszorúját tartja ölében. A corpus is 
kőből készült. A szobrász a még élő, távolba tekintő Jézust örökítette meg vele.

Az 1925. november 12-én felvett jegyzőkönyvből, amely a gunarasi római katolikus 
hitközség képviselő-testületi gyűlésén készült, megtudjuk, ki állíttatta és ki készítette 
a keresztet. Íme a jegyzőkönyv kivonata:

„A templomfelszentelés napjára ott díszlett a Teljes Szentháromság tiszteletére 
amelyet szép márvány kereszt Györe Mihály, hitközségjegyzőnek és felesége Velo 
Máriának bőkezűségéből, ugyancsak ők adományozták a templomunk számára a 
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két szenteltvíz tartót. Weinger Károly becsei kőfaragó, akitől a márvány kereszt 
származik, a bejárat felett, a kórus alatt elhelyezett márvány emléktáblát adomá-
nyozott templomunknak.”

OZORÁK PÉTER FOGADALMA42

A szerencsés véletlen játszott közre abban, hogy megtaláljam az elveszettnek hitt, 
1933-ban állított Ozorák-keresztet. Hugó bácsi és családja úgy döntött, hogy a csa-
ládjukban hagyománnyá vált szokásnak megfelelően ők is állítanak egy keresztet az 
Úr dicsőségére. A kereszt tervezésébe és megvalósításába többen besegítettünk. Egy 
alkalommal szóba került, hogy az egyik könyvemben szerepel egy Ozorák-kereszt, 
amelyet az okmányokban ismert keresztek közé soroltam. Nem kis meglepetésemre 
Hugó bácsi közölte velem, hogy a kereszt még ma is áll, amit jelen levő családtagjai 
is megerősítettek. Ezt a keresztet a nagybátyja emeltette 1933-ban. Külön története 
van, amelyet Hugó bácsi elmesélt.

A keresztet állító Ozorák Péter 1893-ban született. Az első világháború idején 
besorozták a magyar hadseregbe, és hamarosan az orosz frontra került. A háború 
kegyetlensége, a lövészárok borzalmai, mint minden vallásos emberre, reá is nagy 
teherrel nehezedtek. Egy alkalommal a lövészárokban fogadalmat tett: ha élve ha-
zakerül, hálából az Úrnak keresztet állíttat. A fogadalmát számtalanszor elismételte. 
Az ütközeteket túlélte, de a háború vége felé sok társával együtt orosz fogságba esett. 
A  hadifogolytáborok embertelen körülményei sem törték meg. Miután hazakerült, 
újabb megrázkódtatás érte: a Délvidéket elszakították az anyaországtól, Magyaror-
szágtól. Közben a keresztállításra tett fogadalmáról megfeledkezett. A sors újabb 
nehézséget tartogatott számára: a felesége belehalt a szülésbe. Később újra megháza-
sodott. Ezt követően elvesztette fogadott lányát. A lelkileg teljesen összetört ember 
végiggondolta múltját, s ekkor eszébe jutott az Úrnak tett ígérete. Úgy döntött, hogy 
teljesíti ígéretét, felállíttatja a keresztet. Megkapta a szükséges engedélyt a helybéli 
plébániától, valamint a szabadkai püspökségtől, amelynek élén akkoriban Budanović 
püspök állt. A keresztet még abban az évben felállították. Ozorák Péter 1969-ben 
halt meg. Mindenki becsületes katolikus emberként ismerte.

 42 Kocsis Antal: Az 1933-ban emelt Ozorák-kereszt (Topolya). In Bácsország, Szabadka, 2001/I–
IV. 62. o.
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…
ISTEN DICSŐSÉGÉRE

A HÁBORÚBÓL VISSZAJÖVETELÉNEK
FOGADALMI EMLÉKÉÜL

ÁLLÍTATTA
IFJ. OZORÁK PÉTER

ÉS CSALÁDJA
1933

HAJTMAN MÁTYÁS LEVELE SZÜLEIHEZ

Hajtman Mátyás
M.K.6. Hvd. gy.ezred
…
tábori sz 414.
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kelt 917.5/9
Kedves jó szüleim. Itt küldöm a fényképem …itt a rajvonalban… tehát ere vigyázzonak 
hogy el ne vesszen…

HOLLÓ MÁTÉ LEVELE A CSALÁDJÁNAK

T. Holló Máténé
Nap utca II kör 141
Bács Megye
Topolya

Kelt lapom 1918 év szeptember hó 9-én
Graz

Kedves Párom és kis fi am meg a Jó szüleim. Nagyon szépen tisztelek Beneteket és 
kivánok sok egéséget én hála Istennek elég egéséges… és kedves Párom csináltatam 
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fényképet tehát egyet így küldök haza meg egyet anyámnak majd ha lesz időm 
kuvertát veni akkor majd küldök még ketőt Isten veletek
                           Párod Máté

BÁCSKAI KATONANÓTÁK

Már minálunk, babám…

Már minálunk, babám,
Már minálunk, babám,
Az van a szokásba:
Beleunt a baka,
Beleunt a baka
Az execirozásba…
Ha beleunt, masírozik
Vígan a harctérre:
Cipeli a puskát,
Püföli a muszkát,
S gondol kedvesére.

(Ennek a nótának több pikáns változata ismert vidékünkön.)
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Azt gondoltam

Azt gondoltam, az eső esik,
Pedig csak a szemem könnyezik.
Hull a könnyem, szívem vérzik,
Sír a lelkem, el nem múlik.

Apám, apám, édesapám, soha el ne felejtse,
Legkisebb fiát igaz magyarnak nevelte.
Parancs szólít, hív a haza,
Vonulnak a nyolcvanhatos bakák.
Öldöklő csatába’ fog piros vérem kifolyni,

Akinek a dal szól...
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Ott fog gyönge testem messze földben elporladni.
Sírom sem lesz, hol anyám elsiratna.

Anyám, anyám, édesanyám, miért történik ez velem?
A Jóisten miért adott ilyen rövid életet?
Huszonkettő esztendőmet most visszakívánja,
Pedig nekem még igaz babám se volt, aki engem megsiratna.

Ó Istenem, csak egy napot kérek még,
Százat adok cserébe, hogy az én édesanyám
Kezét még egyszer foghatnám.

(Hajnal Dezső nagyapjának siratónótája, 
   kesergője a háborúba vonuláskor.)

FARAGÓ JÓZSEF, A TÁBORNOK ÚR

Történt egyszer, a nagy háborúban valahol az orosz fronton, hogy már hetek óta 
hallgattak az ágyúk, a mozsarak, elhallgattak a gépfegyverek. Ellenséges puskagolyó 
csak ritkán süvített el az állások felett. Ez feltűnt a területet irányító vezérkarnak. 
Hogy ne csak a jelentésekre hagyatkozzanak, az egyik tábornok személyesen akart 
minderről meggyőződni, mert akár csalafi nta muszka ellentámadás is benne volt a 
pakliban. Hogy elrejtse aggodalmát, a helyszínen bejelentette, jött szemlét tartani. 
A bakák, akik már hosszú ideje a tűzvonalban voltak, érdeklődve bújtak elő a lö-
vészárkokból, állásokból. Mindenki a rangos vendéget fi gyelte. Az érintett egységek 
tisztjei készségesen felajánlották, hogy végigkalauzolják az általa megjelölt részen, 
hogy meggyőződhessen az állapotokról, a pillanatnyi helyzetről.

A novemberi ködös, sáros időben, hogy a köpönyegét az árok között bukdácsolva 
nehogy bepiszkolja, levetette, és az egyik közelében levő bakára bízta, legyen nála, 
míg vissza nem tér a „szemléről”.

Ez a baka történetesen a nagyapám volt.
Azt sem tudta hirtelenjében, hova tegye a köpenyt, mindenhol sár, nyirkos mocsok. 

Ha leteszi bárhova, az olyan szutykos lesz, hogy napokig glancolhatja a tábornok 
csicskása. A legegyszerűbb megoldást választotta, magára terítette, a rajta elhelyezett 
rangjelzésekre fi ttyet hányva. A parancs az parancs. Meg kell őrizni, hogy hogyan, 
azt nem kapta parancsba.

Amikor visszatértek a vizitről, a tábornok elégedetten nyugtázta, hogy a megtekin-
tett egységeknél rend és fegyelem van. De amikor meglátta köpenyét a közlegényen, 
dühbe gurult. Teli torokból kiabálva, fölháborodottan vonta felelősségre:
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– Azt a magyar kutya úristenit! Hogy gondolja maga ezt? Lecsukatom! Ki a szá-
zadparancsnoka? Azonnal lecsukatom!

A nagy ricsajra, kiabálásra, mozgolódásra felfi gyeltek a muszka őrszemek, és mi-
előtt nagyapám a kellemetlen helyzetben szóhoz jutott volna, pergőtüzet zúdítottak 
a mozgolódás, a nagy hangzavar irányába. Mindenki, még a tábornok is a fedezékbe 
ugrott. A sistergő, süvítő gránátok, aknák becsapódása, a repeszek vijjogása igencsak 
meglephette a tábornokot. Ellencsapást, majd gyalogsági rohamot rendelt el. A harc-
edzett tisztek fejcsóválva, de kiadták a parancsot. Tüzérségi ellencsapás! Felkészülni 
a gyalogsági rohamra!

Nagyapámnak még ideje sem volt megszabadulni a tábornok köpenyétől, már 
indult a rohamra. Valószínűleg az ellenségnek is feltűnt, hogy a rohamozó katonák 
között egy tábornoki rangjelzéssel ellátott személy is van. Minden tapasztalt baka 
tudta, ha ilyen rangú személy megjelenik a frontvonalon, mögötte hatalmas túlerő 
van. Azok a biztosra mennek. A muszka nem teketóriázott, otthagyva csapot-papot, 
mentette a bőrét, eliszkolt.

A sikeres támadás után nagyapám átadta elöljárójának a tábornok köpenyét, aki a 
csata hevében távozott a helyszínről. Nagyapám semmilyen megrovást nem kapott. 
De bajtársai még a háború után is, ha jó volt a hangulat, azzal ugratták: tábornok úr.

          (Hajnal Dezső elbeszélése nyomán.)

VIRÁG SÁNDOR, AZ ERŐS BAKA 

A családban még ma is emlegetik Virág sógor daliás termetét, nagy fi zikai erejét. 
Ő  nagyapám húgának a férje volt. Ha valamilyen fi zikai munkát kellett elvégezni a 
ház körül, nem kellett a szomszédba mennie segítségért.

Hajnalonta, amikor az emberek indultak a földekre dolgozni, másoknál ketten-
hárman összejöttek, hogy feltegyék a kétvasú szántóekét a kocsiderékba. Ő az ilyesmit 
egyedül is megoldotta. Megmarkolta az eke szarvát, aztán csak úgy földobta.

A nagy háború őt is hadba szólította. Vitték szegényeket egyik frontról a másikra. 
Az öreg bakák egykettőre megtanulták, hogy ha este kaptak egy kis bátorítót, akkor 
hajnalban gyalogsági rohamra indulnak.

Sógor a nagy erejének, fürgeségének köszönhetően több ilyen-olyan csetepatét túl-
élt, sértetlenül megúszott. Kapott is kitüntetéseket. Történt egyszer az olasz harctéren, 
hogy a sógornak sem a megszokott módon alakultak dolgok. Így mesélte el az esetet.

– Megint csak rohamra vezényeltek bennünket. A kézitusa, az ronda dolog. Ott 
gyilkolnod kell, vagy téged szúrnak le. Az olasz fronton elég jól haladtunk előre az 
állások között. Léptem jobbra, szúrtam, léptem balra, szúrtam. Mintha kaszáltam 
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volna. Aztán közénk keveredett egy hatalmas, tenyeres-talpas talján. Elkapta a nya-
kamat, és szorította. Akkora tenyere volt, mint a lapát. Hiába kapálództam, fi cán-
koltam, nem bírtam megszúrni. Azt hittem, kinyomja belőlem a szuszt. Egy topolyai 
cimbora mentett meg. Szerencsére észrevette, mi történt, és kétszer beledöft e a hátába 
bajonétját. Összeroskadt, és magával rántott, de a nyakam nem engedte. Egy darabig 
még dulakodtunk. Én biz megmaradtam.

A hatvanas évek végén hunyt el. Amikor virrasztottak mellette, váratlanul kinyitotta 
a szemét, és a keze is megmozdult. Volt nagy riadalom. Sokáig beszélték az emberek, 
olyan erős ember volt, hogy a halált is legyőzte egy kis időre.

         (Hajnal Dezső elbeszélése nyomán.)

EGY BATYU BAB

A nagy háború alatt akadozva, de jöttek-mentek a levelek. Az otthon maradottak 
az első két-három évben erősen ellenőrzött írásokat kaptak. Csak szép és jó volt 
bennük: jól érezzük magunkat, eszünk, iszunk, jól van a szomszéd, találkoztam a 
másik utcai legénnyel stb. A levelek tartalma ’17-ben, ’18-ban nagyon megváltozott. 
Érezni lehetett, hogy a tartalmukat már senki nem ellenőrzi, meglazult a fegyelem. 
A katonák megírhatták, hogy hol táboroznak, hol vannak beásva a lövészárkaik. Így 
Julcsi is tudta, merre jár az ő Pistája. Egy napon olyan levelet kapott, amelyet köny-
nyek között többször is elolvasott. Pista megírta, hogy éheznek a tisztekkel együtt, 
megromlott a katonaság ellátása. Legnagyobb vágya, hogy még egyszer egyen egy 
Julcsi-féle bablevest.

Julcsi gyorsan döntött. Szólt a szüleinek és Pista szüleinek is. Összeszedték a vo-
natra való pénzt, egy nagy batyura való babot, és indultak a topolyai vasútállomásra.

Az első leküzdhetetlennek tűnő akadály az állomásnál várta. Sokan szerettek 
volna felszállni a vonatra. A katonaság és a csendőrség igazoltatta az utasokat, csak 
az szállhatott fel, akit ők átengedtek. Julcsi az igazoltatásnál megmutatta a levelet, 
amelyben a párja a bablevest emlegette. Az igazoltató katona a bablevesről olvasva 
nagyokat nyelt, majd megjegyezte, hogy ő is enne egy igazit. A menyecske ezt hallva 
a zsebébe nyúlt, és egy nagy adag babot nyomott a katona markába. A hatás nem 
maradt el: a katona Julcsit átvezette a tömegen, és a kalauz gondjaira bízta, hogy a 
továbbiakban ő vigyázzon rá.

Nem tudjuk, hányszor kellett Julcsinak a zsebbe rakott babért nyúlnia, de eljutott 
a településre, ahová igyekezett. A vonat tovább nem mehetett, ott már hallatszott 
az ágyúdörgés, puskaropogás. Ahogy leszállt a vonatról, egyenruhások vették körül, 
igazoltatták. Kik voltak? Soha nem derült ki. A végén egy idősebb ember elé vezették, 
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akinek csillagok voltak a ruháján. Az idős ember meghallgatta Julcsit, közben néha 
elmosolyodott. Utána fogott egy papírt, írt rá valamit, majd átadta egy katonának.

Pár óra múlva Julcsi egy ládákkal megrakott szekéren ült, amely a durrogások felé 
haladt. Hosszú idő múlva a kocsi megállt egy fasornál. A bakon ülő baka odaszólt, hogy 
tovább nem mehetnek, megérkeztek. Julcsi csak akkor vette észre, hogy valamilyen 
katonai táborba került. Előkerült néhány igencsak fáradt kinézetű ember, és azok közül 
az egyiknek a menyecskét szállító katona átadta a papírt, amelyet az idős ember írt.

A lánynak újból el kellett mondania, hogy miért jött. A fáradt arcú, ahogy Julcsi 
nevezte, bólogatott, majd annyit mondott: „reggelre itt lesz”, majd kiadta a parancsot, 
hogy mindenki húzódjon fedezékbe.

Hogy pontosan hogyan történt, nem tudjuk, de Pista már hajnalban karjába zár-
hatta párját. Délelőtt Julcsi irányításával főzték meg a kondér bácskai babot. A lány 
még egy éjszakát ott tölthetett az ő Pistájával.

Miután ezt elmesélte adatközlőm, látta, hogy kételkedem a történet hallatán. El-
nevette magát, és azt mondta: „Látod, itt vagyok, ők az én nagyszüleim.”

HADIKÖLCSÖN

Az Avala kocsma Topolya polgárainak népszerű gyülekezőhelye volt. Táncmulatsá-
gokat rendeztek, biliárdozni is lehetett, vagy csak egyszerűen megbeszélték a világ 
dolgait egy-két pohár ital mellett. A kocsmához mészárszék is tartozott, ugyanis a 
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tulajdonos eredeti foglalkozása mészáros volt. Az épület alatt tágas pincében tárolták 
a bort, mivel a szőlőskertek a távoli Soltvadkerten voltak. Sok munkával járt a kocsma 
fenntartása, így a kocsmáros nem szívesen ment volna el a háborúba.

Pénz nélkül nehéz háborúzni. Nagy plakátok hirdették városszerte, hogy lehet 
hadikölcsönt íratni. Azt ígérték, hogy aki hadikölcsönt írat, annak nem kell bevo-
nulni katonának. Amikor Prokec Imre és felesége, szül. Víg Julianna meglátta ezt a 
felhívást, jó lehetőségnek találta. A kocsma értékének felét felajánlották kölcsönbe a 
hadsereg ellátásának céljaira. A bank ezt az összeget átutalta a katonaságnak. A  köl-
csön fedezete a kocsma volt.

Egy darabig rendben is volt a dolog, békén hagyták a kocsmárost. A háború vége 
felé azonban már nagy volt az emberhiány, így Imre is megkapta a behívót.

Vonatra rakták a katonajelölteket, és elindították a kijelölt helyre. Imrének azonban 
sikerült lelépnie Csengetyűsnél a vonatról, és hazaszökött. Nem sikerült azonban el-
bújnia, újra elvitték. Nem jutott ki a frontra, mert a barakkokban, ahol elszállásolták 
őket, fertőző tüdőgyulladást kapott. Onnan hazaszállították, de a betegség legyűrte, 
és két hónap múlva meghalt. A felesége magára maradt hat gyerekével, a bank pedig 
követelte a részét. Így kénytelenek voltak átadni a kocsmát a banknak. Az asszony a 
gyerekeivel Bajsára költözött a Makan rokonsághoz. A sors iróniája, hogy a kocsmát 
1948-ban államosították, elvették attól az új tulajdonostól, a Krizsán családtól, akik 
megvásárolták azt a banktól, és néhány évig üzemeltették.

Százéves működés után a kocsma megszűnt létezni, az épületet lebontották. Most 
tér van a helyén, de az eredeti fal egyik darabja még ma is őrzi emlékét.





RÁNK MARADT EMLÉKEK

Faragó József 
(Hajnal Dezső tulajdona)



Kiskovács Péter családjával 
(Kiskovács Árpád tulajdona)



Györe Mihály és családja 
(Szügyi Klinkó Izabella tulajdona)



Györe Mihály szakmai bizonyítványa 
(Szügyi Klinkó Izabella tulajdona)



Híradástechnikai csoport. A megjelölt személy Zöldy Pál 
(Virág János tulajdona)

Csoportkép a kaszárnyában 
(Virág János tulajdona)



Rövid pihenő a harcvonalban 
(Virág János tulajdona)

Katonák a hídon 
(Virág János tulajdona)



Mészáros János 
(Mészáros Lajos tulajdona)

Lőrik István 
(Virág János tulajdona)

Lőrik József teljes felszerelésben 
(Virág János tulajdona)

Lőrik Márton 
(Virág János tulajdona)



Zöldy Pál még civilben 1916-ban 
(Virág János tulajdona)

Csernai Bálint 
kitüntetései 

(Aradszki szül. Csernai 
Erzsébet tulajdona)

Csernai Bálint katonaképe 
(Aradszki szül. Csernai Erzsébet tulajdona)

A M. Kir. Honvédelmi Minisztérium levele 
(Aradszki szül. Csernai Erzsébet tulajdona)



Csernai Bálint polgári képe 
(Aradszki szül. Csernai Erzsébet 

tulajdona)

Híradósok 
(Sípos Ferenc és Piroska tulajdona)

Frontra indulás előtti csoportkép. Pincel Károly az első sorban jobbról a második 
(Sípos Ferenc és Piroska tulajdona)



Kovács Némedi Károly pántlikás 
kalapban bevonulásakor 

(a szerzők tulajdona)

Kovács Némedi Károly a laktanya 
udvarában (a szerzők tulajdona)

Kovács (N.) Károly M. kir. I-ső népf. gy. ezred Budapesti tűzoltó osztagbeli 
igazolványa (a szerzők tulajdona)



Kucsera József a lövészárokban 
(a szerzők tulajdona)

A Magyar Tűzharcos Szövetség 
gomblyukjelvénye. Kucsera József 
érdemelte ki (a szerzők tulajdona)

Cservenák (Baranyi) Pál és Mogyorósi 
Margit három gyerekével: Veronával, 

Viktóriával és Pállal 
(Cservenák Pál tulajdona)

Barna József és Csizmadia Etel 
(Cservenák Pál tulajdona)



Csoportkép (Pastyik László tulajdona)

Huber Antal igazolványa a Károly-csapatkereszt viselésére való igényjogosultságról
(Gugánovics Gábor tulajdona)



Huber Antal 
(Gugánovics Gábor tulajdona)

Huber Antal bajtársaival
 (Gugánovics Gábor tulajdona)

Virág Mihály családjával (Virág János tulajdona)



Juhász Ferenc katonaládája 
(Hajnal Dezső tulajdona)

Hajnal József katonaládája 
(Hajnal Dezső tulajdona)



Kurfi s Alajos síremléke 
a topolyai temetőben

Merczel Mihály síremléke 
a topolyai temetőben

Pastyik Ferencz síremléke 
a topolyai temetőben

A hadba vonuló legény virággal díszített 
kalapjára pántlikát kötött keresztapja 

(a szerzők tulajdona)



Hozzájárulás az I. világháborús emlékkönyv kiadásához 
(a Kokrehel család tulajdona)

A fr ontharcos eszme szolgálatában című könyv szállítási levele 
(a Kokrehel család tulajdona)



A Magyar Királyi Államvasutak 1912-ben kiadott igazolójegye 
Turcsányi Mátyás részére (a Turcsányi család tulajdona)

Bodrog Imre Salsburgban készült 
fényképe (a Bodrog család tulajdona)

A Turcsányi család az 1920-as években. 
Balról jobbra: szül. Fútó Rozália, Anna, 

Mátyás, állnak: Ilona, András 
(a Turcsányi család tulajdona) 



Bábi Bódog családja. A kép 1915-ben vagy 1916-ban készült. Az anya, 
Bábi szül. Binder Zsuzsanna ölében Félix, balról Sándor, jobbról Maris 

(Bábi Félix tulajdona)



Bábi Bódog halotti anyakönyvi kivonata (Bábi Félix tulajdona)
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Kocsis Antal – Kocsis Éva

A NAGY HÁBORÚ TOPOLYAI TÚLÉLŐI

Az 1914–1918 között zajlott első világháború során több ezer topolyai férfi  vonult 
hadba. Jellemzően a 20–40 éves korosztályt szólították fegyverbe, de idősebbek és 
fi atalabbak is a seregbe vagy hadimunkára kerültek. Nem létezik egységes nyilvántar-
tás a háborút megjárt valamennyi topolyairól, pontos számuk ismeretlen. A szerzők 
által összeállított névjegyzék – amely 1154 egykori katona adatait tartalmazza – több 
forrásra támaszkodik. 

Az 1940-es évek elején, a Bácska Magyarországhoz való visszacsatolását követően 
vidékünkön is kötetek/albumok jelentek meg, amelyekben a veteránok közreadhatták 
az első világháborús szolgálatukra, kitüntetéseikre vonatkozó – utólagosan senki által 
nem ellenőrzött – adatokat.

Fontos forrásnak bizonyult a bécsi székhelyű Cs. és Kir. Hadügyminisztérium által 
a háború során kibocsátott két hivatalos, időszakosan megjelenő kiadvány: a Veszte-
séglajstrom, illetve a Hírek a sebesültekről és betegekről. Ez a két forrás digitalizálva 
fellelhető a világhálón is. 

Hasznosak voltak az adatközlők/leszármazottak által közölt információk is. 
Az így összeállított, egy-egy személyre vonatkozó adatsorokat érdemes fenntartással 

kezelni, azok további pontosítást igényelnek. A lakhely és foglalkozás szempontjából 
az adatsorok leggyakrabban az 1941/42-es állapotot tükrözik.

A HÁBORÚ TOPOLYAI RÉSZTVEVŐINEK RÉSZLEGES 
NÉVJEGYZÉKE (A–ZS)1

Ábrahám Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915/16-ban az orosz hadszíntéren 
harcolt. Megsebesült, rokkantsága miatt leszerelték. Kitüntetése: Kcsk. 
(TMM 3. o.)

 1 A névjegyzékben feltüntetett rövidítések feloldása a Források és rövidítések címszó alatt 
található. 
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Ábrahám János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915–1917 között az olasz hadszín-
téren harcolt. A harcokban megsebesült, rokkantsága miatt leszerelték. 
Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé. (FESZ 3. o.)

Ábrahám János gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. Született 
1895-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 338. sz.)

Ábrahám József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1887-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között a szerb, orosz, 
román, valamint az olasz hadszíntéren is harcolt. A háború során megbe-
tegedett. Elhunyt Topolyán 1961-ben. Kitüntetése: Kcsk. (TMM 3. o.)

Ádám Antal szakaszvezető, c. őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. 
századában. Született 1889-ben Topolyán. Topolyai lakos, darálómalom-
tulajdonos. Hadba vonult 1914-ben. A szerb és az orosz hadszíntéren 
harcolt, megbetegedett. A kromerzsízsi (ma: Kroměříž, Csehország) 
hadikórházban ápolták. Kitüntetései: O1, Kcsk. 1945-ben hunyt el. 
(HL Bécs. HSB 387. sz. MHZSA 3. o.)

Ádám Balázs népfelkelő a cs. és kir. 13. huszárezredben. Született 1896-
ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 706. sz.)

Ádám Jakab huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben, majd a m. kir. 4. hon-
véd huszárezredhez került. Született Topolyán. Újságíró. Hadba vonult 
1914-ben, a szerb és az orosz hadszíntéren harcolt. (MHZSA 3. o.)

Adler Andor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szüle-
tett 1881-ben. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (VL 218. szám)

Adler Izsó vadász a cs. és kir. 4. tiroli császárvadászezredben. Született 
1884-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A budapesti Szent 
János Kórházban ápolták. (HSB 156. szám)

Adler János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887-
ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A komáromi helyőrségi 
kórházban ápolták. (HSB 127. sz.)
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Albert János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 218. sz. HSB 439. sz.)

Allein Adolf gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd honvéd 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877-ben Topolyán. 
Ócskavas-kereskedő. Hadba vonult 1915-ben, a hadtápnál teljesített 
szolgálatot. Elhunyt 1942-ben. (MHZSA 3. o.)

Almási János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült, szerb hadifogságba 
került. Ralja térségében raboskodott. A kragujevaci hadikórházban 
ápolták. (VL 193. és 211. sz.)

Altman Jakab szakaszvezető a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1877-ben Belényesen. Topolyai lakos, földműves. A cs. és kir. 
4. huszárezrednél szolgálta le tényleges éveit. Meghalt Auschwitzban 
1944-ben. (FESZ 1. o.)

Altmann Jenő Ignác gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. Született 
1893-ban Belényesen. Topolyai lakos, cipészmester. 1914-ben vonult 
hadba, Šabacnál (szerb hadszíntér) harcolt. Megsebesült, hadifogságba 
került, ahol hetvenkét hónapot töltött. Meghalt Auschwitzban 1944-
ben. Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (MHZSA 3. o., DHT 5. o.)

Anitics István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1890-ben Topolyán. Csantavéri lakos, bérkocsis. Tényleges katonai 
szolgálatra bevonult 1911-ben. A háborúban az orosz hadszíntéren 
harcolt, súlyosan megsebesült. A topolyai tartalékkórházban ápolták. 
Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (FESZ 2. o.)

Apró Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86 gyalogezredben. Született 1880-
ban Topolyán. Emőd-pusztai gazdálkodó. A szerb hadszíntéren harcolt. 
Elhunyt Topolyán 1950-ben. (MKE 17. o.)

Apró István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A  topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 34. sz. HSB 285. sz.)
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Apró Mihály őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetése: O2. 
(HK, 1919. december 2., 2053. o.)

Árpádfy Jenő hadapródjelölt. Topolyai lakos. A román hadszíntéren 
hadifogságba esett, a sipotelei (ma: Șipote, Románia) fogolytáborban 
raboskodott. (Pesti Hírlap, 1918. február 21., csütörtök, 8. o., Magyar-
ország, 1918. március 1., péntek, 8. o.)

Bábi István szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A pécsi tartalékkórházban ápolták. (HSB 280. sz.)

Bábi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 14. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A szegedi tartalékkórházban ápolták. (HSB 219. sz.)

Bábi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887-
ben Topolyán. Gazdálkodó. 1916–1918 között az olasz és az orosz 
hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 
1965-ben. (TMM VI. o.)

Bábi József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben 
Topolyán. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz hadszíntéren Homonna 
(ma: Humenné – Homonna, Szlovákia), az olasz hadszíntéren az Isonzó 
mentén és Görz (ma: Gorizia, Olaszország) térségében, majd a Piave 
mentén harcolt. Kétszer megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk., heé. 
(FESZ 4. o.)

Bábi Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Született 
1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A troppaui (ma: 
Opava, Csehország) katonai kórházban ápolták. (HL Bécs, HSB 360. 
és 394. sz.)

Bacsa András szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1873-ban Topolyán. Gazdálkodó, a temetkezési szövetkezet 
titkára. 1915–18 között az olasz és az orosz hadszíntéren is harcolt, 
ahol hadifogságba került.
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Bacsa Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. Szüle-
tett 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 133. sz.)

Bacsa Imre számvető altiszt a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1895-ben Topolyán. Szabadkai lakos, papírkereskedő. Az orosz 
hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk., bolgár és 
német heé. (FESZ 4. o., MKE 19. o.)

Bacsa József tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült, szerb 
hadifogságba esett, és Nišben raboskodott. (VL 94. sz.)

Bacsa József huszár a cs. és kir. 8. huszárezred 3. századában. Született 
1891-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A budapesti 2-es 
számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 84. sz.) 

Bacsa Máté őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898-
ban Topolyán. Újverbászi lakos. Az orosz és az olasz hadszíntéren 
harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (FESZ 4. o.)

Bacsa Pál utász a cs. és kir. 4. utászzászlóaljban. Született 1894-ben To-
polyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között az orosz és olasz hadszíntéren 
is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 
1962-ben. (MKE 19. o.)

Bacsa Péter honvéd a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. Született 
1894-ben Topolyán. Pék és kereskedő is volt. Hadba vonult 1916-ban. 
Az orosz, a román és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, 
Ob, Kcsk. (DHT 14. o.)

Bacsa Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd a m. 
kir. 23. honvéd gyalogezredhez került. Született 1900-ban Topolyán. 
Újvidéki lakos, kútfúró. Hadba vonult 1918-ban. Az olasz hadszíntéren 
harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (DHT 14. o.)

Bacsó Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Született 
1884. szeptember 11-én Topolyán, apja István, anyja Szobonya Borbála. 
R. k. vallású. Megbetegedett a harctéren. A budapesti 17. helyőrségi 
kórházban ápolták. (HSB 113. sz.)
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Bahorecz József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1883. február 27-én Topolyán, apja Mihály, anyja Hatala 
Anna. R. k. vallású. A harcokban váll-lövést szenvedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 398. sz.)

Bakai János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1872-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1921. február 12., 
9. szám, 132. o.)

Bakai János ifj . gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Szenttamási lakos, géplakatos. Hadba vonult 1915-
ben. Az orosz hadszíntéren harcolt Rarancze (ma: Ridkivci, Ukrajna), 
valamint Kirlibaba (ma: Cârlibaba, Románia) térségben, megsebesült. 
Kitüntetése: Kcsk. (DHT 16. o.).

Bakai Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben, az orosz 
hadszíntéren harcolt Radom és Kirlibaba (ma: Cârlibaba, Románia) 
térségében. Kitüntetései: O2, Kcsk., heé. (FESZ 4. o., HK, 1918. ok-
tóber 9., 4160. o.)

Bakai Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. Szüle-
tett 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 267. sz.)

Bakay Pál hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890-
ben Topolyán. Tanító. Hadba vonult 1916-ban, az orosz hadszíntéren 
harcolt Kirlibaba (ma: Cârlibaba, Románia) térségében. Kitüntetése: 
Kcsk. (DHT 16. o.)

Baki János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878-
ban. Topolyai lakos. Kitüntetései: O2, Ob. (HK, 1919. december 28. 
104. sz. 2601. o., HK, 1921. február 26. 12. sz. 193. o.)

Bakos Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Balázs István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1871-
ben Topolyán. 1914–1917 között vett részt a harcokban.
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Balázs János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1876-ban Topolyán. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1914 és 1916 
között a szerb hadszíntéren harcolt, kétszer megsebesült. (VL 73. sz.)

Balázs János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Balázs Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szü-
letett 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 404. sz.)

Balázs László gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 516. sz.)

Balázs Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-ben 
Topolyán. Cipész. Hadba vonult 1914-ben, az orosz hadszíntéren har-
colt Tarnapolnál (ma: Ternopil, Ukrajna), a Kárpátokban és Galíciában. 
Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1948-ban. (DHT 18. o.)

Balla Lajos katona. Topolyai lakos, gabonakereskedő. Meghalt Ausch-
witzban 1944-ben. 

Bálint Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szüle-
tett 1888-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HL Bécs, HSB 439. sz.)

Balogh Ernő dr. zászlós a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1899-ben Topolyán. Szabadkai lakos, sebészorvos. Az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. 1917-ben a 16. helyőrségi kórház tartalékos 
főorvosává nevezték ki. Kitüntetései: O1, Kcsk. (MKE 3. o., BK, 1917. 
május 23. 4. o.) 

Balogh István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1887-ben Adán. Topolyai lakos, gazdálkodó. A szerb és az orosz 
hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt 
Topolyán 1966-ban. (MKE 21. o.)
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Balogh István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 218. sz., HSB 310. sz.)

Balogh Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 10. száza-
dában. Született 1887-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, 
Kragujevacon raboskodott. (VL 211. sz.)

Bán Aladár hadnagy a cs. és kir. 87. gyalogezredben. Született 1883-
ban Topolyán. Szegedi lakos, kereskedő. Hadba vonult 1916-ban. 
Az orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Kcsk. 
(MFM 491. o.)

Barak János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századában. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 208. sz.)

Baranyi Elek gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882-
ben Topolyán. Gazdálkodó. A szerb hadszíntéren harcolt, megsebesült. 
Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1964-ben. (MKE 22. o.)

Baranyi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz 
hadszíntéren harcolt, súlyosan megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob, 
Kcsk., seb. é., heé. (FESZ 6. o.)

Baranyi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (NSZ, 
1914. szeptember 11., 8. o.)

Baranyi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 4. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban áll-lövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 331. sz.)

Baranyi József Imre gyalogos a cs. és kir. 33. gyalogezred 13. szá-
zadában. Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést 
szenvedett. A szarajevói helyőrségi kórházban ápolták. (HSB 139. sz.)
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Baranyi Péter huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1870-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915–1918 között az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O1, Kcsk.

Baráth János ifj . főtüzér a cs. és kir. 51. tábori tarackosezredben. 
Született 1898-ban Topolyán. Vendéglős. Hadba vonult 1916-ban, a 
román és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetése: Kcsk. (DVE 
218–219. o., FESZ 6. o., DHT 21. o.)

Baráth János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (HL 
Bécs, VL 235. sz.)

Baráth Károly őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1897-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. Kitün-
tetése: O1. (VL 526. sz., HK, 1918. október 9., 4134. o.)

Baráth Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Szüle-
tett 1880-ban. Topolyai lakos. A harctéren megbetegedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 390. sz.)

Barczal Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 3. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett. (VL 
599. sz.)

Barna Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred gépfegyverosztagá-
ban. Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harctéren megbetegedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 386. sz.)

Barna Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szü-
letett 1893-ban. Topolyai lakos. A harctéren megbetegedett. A  topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 390. sz.)

Barna János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. Orosz 
hadifogságba esett, Tschitában (ma: Csita, Oroszország) raboskodott. 
(VL 235. és 516. sz.)
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Barna József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896-
ban Topolyán. Napszámos. 1915–1917 között az orosz hadszíntéren 
harcolt, megsebesült. Elhunyt Topolyán 1972-ben.

Bartha Bernát katona. 1872-ben született. Topolyai lakos, ruhake-
reskedő. Elhunyt 1941-ben, Topolyán temették el.

Bartha Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
155. sz.)

Barta János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. Szü-
letett 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 155. sz.)

Bartha Mátyás huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1886-
ban Topolyán. Kitüntetései: Ob, Kcsk. (DVE 219. o.)

Bartha Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett, Omszk-
ban raboskodott. (VL 239. sz.)

Bartha Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886-ban Topolyán. Újverbászi lakos, földműves. A szerb és az olasz 
hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., heé., seb. é. 
(FESZ 6. o.)

Bartha Pál topolyai lakos, honvéd. 1919-ben részt vett a Magyaror-
szági Tanácsköztársaság Vörös Hadserege által a Tisza mentén vívott 
harcokban. A demarkációs vonalon átszökve tért haza Topolyára.

Bartl József egyéves önkéntes, c. szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredben. Született 1874-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: kor. 
vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1922. január 28., 4. sz. 44. o.)

Bata András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a m. kir. 
6. honvéd gyalogezredben szolgált. Született 1879-ben Topolyán. 
Zobnaticai lakos, gazdálkodó. 1916–1918 között az olasz hadszíntéren 
harcolt. (TMM VI. o.) 
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Bata Pál huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai lakos. 
Przemyşl térségében (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)

Beck Albert honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 1. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A   to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HL Bécs, HSB 404. sz.)

Beck Béla szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1876-ban Topolyán. Kereskedő, földbirtokos. Hadba vonult 1914-ben. 
Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt 1944-ben. (DHT 30. o.)

Beck Nándor katona. Született 1877-ben. Topolyai lakos, kereskedő. 
Részt vett a háborúban. Elhunyt 1927-ben, síremléke a topolyai teme-
tőben van. 

Becze József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Bácskossuthfalvi lakos, trafi kos. Hadba vonult 
1914-ben. Az orosz hadszíntéren harcolt, később a tüzérségnél 
hajtófőtüzéri beosztásban szolgált. Súlyosan megsebesült. Kitüntetése: 
Ob. (BK, 1917. május 3., 5. o.)

Becskei Gergely huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1883-ban Topolyán. Hadba vonult 1914-ben, a szerb, az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 
1962-ben. (DHT 31. o.)

Becskei Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 340. sz., HSB 215. sz.)

Becskei István honvéd / tiszti szakács a m. kir. 6. honvéd gyalogezred-
ben. Született 1877-ben Topolyán. Moholi lakos, vendéglős. Az orosz 
hadszíntéren Volhíniában, Rava-Ruskánál (ma: Rava-Ruszka, Ukrajna) 
harcolt, majd az olasz hadszíntéren Görz (ma: Gorizia, Olaszország) 
térségében és a Piave mentén. Kitüntetése: Ob. (MKE 24. o., HK, 1918. 
július 24., 2923. o.)
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Becskei János huszár a m. kir. 8. honvéd huszárezredben. Született 
1883-ban Topolyán. Óverbászi lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 
1914-ben, a szerb, az orosz, az olasz, valamint a nyugati hadszíntéren 
is harcolt. Kitüntetései: Kcsk., hhé., valamint német, osztrák és bolgár 
heé. (FESZ 8. o.)

Becskei János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. Szü-
letett 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 340. sz.)

Becskei József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1880-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1915–1918 között az olasz és az orosz 
hadszíntéren is harcolt. Megsebesült, majd 9 hónapra orosz hadifogságba 
került. (TMM VII. o.)

Becskei József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Szü-
letett 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 340. sz.)

Becskei József huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai 
lakos. Przemyśl térségében (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)

Becskei Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915–1918 között az orosz hadszín-
téren harcolt. Megsebesült, hadirokkantként szerelték le. Kitüntetése: 
O2. Elhunyt Topolyán 1971-ben. (TMM VII. o.)

Becskei Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HL Bécs, HSB 275. sz.)

Becskei Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. A topolyai 
kisegítő kórházban ápolták. (HSB 101. sz.)

Becskei Tamás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1887-ben Topolyán. Kishegyesi lakos, gazdálkodó. Tényleges katonai 
szolgálatra 1908-ban vonult be. A háborúban a szerb és az orosz hadszín-
téren is harcolt. Megsebesült, majd három és fél évre orosz hadifogságba 
került. Kitüntetései: O2, Kcsk. (MKE 24. o., DVE 223. o.)
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Becskei Tamás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4., majd 7. száza-
dában. Született 1887-ben. Topolyai lakos. Tífuszban megbetegedett, 
később hadifogságba esett. A klosterbrucki 2-es számú tartalékkórház-
ban ápolták. (HSB 343. sz., VL 290. sz.)

Becskey László honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1895-ben Topolyán. Vendéglős. Az orosz hadszíntéren harcolt. 
Rovnónál (ma: Rivne, Ukrajna) hadifogságba került, négy évig Szibé-
riában raboskodott. (FESZ 8. o.)

Becskey Pál katona. Született 1887-ben Topolyán. Földműves. Részt 
vett a háborúban. Kitüntetése: Kcsk. (DVE 223. o.)

Beer Jenő dr. hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1882-ben Topolyán. Ügyvéd. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz és az 
olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetése: Kcsk. Meghalt Auschwitzban 
1944-ben. (DHT 31. o., BK, 1918. április 25., 3. o.)

Beer Márkus őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 3. századában. 
Született 1887-ben Topolyán. Topolyai lakos, lókereskedő. Hadba 
vonult 1914-ben. Az orosz hadszíntéren harcolt. Megsebesült, és ha-
difogságba esett, ahol hetvenkét hónapot töltött. Kitüntetései: Ob., 
Kcsk. Meghalt Auschwitzban 1944-ben. (VL 599. sz., MHZSA 3. o., 
DHT 31. o.) 

Beer Vilmos katona. Született 1868-ban. Topolyai lakos. Részt vett a 
világháborúban. Elhunyt Topolyán 1921-ben.

Bekes István szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1875-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: O1. (HK, 1918. június 
15., 2127. o.)

Benák István honvéd a m. kir. 2. honvéd gyalogezredben. Született 
1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. A szegedi 
1-es számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 203. sz.)
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Bencze József őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1887. március 16-án Topolyán, apja János, anyja Kovács Ro-
zália. R. k. vallású, újverbászi lakos, kertész. Hadba vonult 1914-ben. 
A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: 
seb. é., szolg. ék. (VL 147. sz., FESZ 9. o.)

Bencsik András őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. 
Született 1884-ben Topolyán. Földbirtokos. A háború során harcolt 
a szerb, valamint az orosz hadszíntéren Gorlicénál és Jablonkinál. 
Megsebesült, orosz hadifogságba került. A topolyai tartalékkórházban 
ápolták. Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt Topolyán 1960-ban. (VL 155. sz., 
HSB 390. sz., DHT 32. o.)

Bencsik András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 10. száza-
dában. Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést 
szenvedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták (HSB 412. sz.)

Bencsik Elek katona. Földműves. Részt vett a háborúban, harctéren 
szerzett betegsége következtében elhunyt Topolyán. (TMM VIII. o.) 

Bencsik Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1886-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. 
Az orosz hadszíntéren harcolt, hadifogságba esett. Kitüntetése: Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1970-ben. (VL 290. sz., DHT 33. o.)

Bencsik Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az 
ungvári tartalékkórházban ápolták. (HSB 442. sz.)

Bencsik Jenő honvéd a m. kir. 2. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A szabadkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 115. sz.)

Bencsik József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szü-
letett 1884-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1906-ban vonult be tényleges 
katonai szolgálatra. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt. Orosz 
hadifogságban esett, megbetegedett. A topolyai tartalékkórházban 
ápolták. Kitüntetései: Ob., Kcsk. (HSB 275. sz., MKE 25. o.)
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Bencsik Lajos tiszthelyettes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd 
a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 1890-ben Topolyán. Gép-
lakatos. Tényleges katonai szolgálatra 1911-ben vonult be. A szerb és az 
orosz hadszíntéren is harcolt. Kétszer megsebesült, orosz hadifogságba 
esett. Kitüntetései: O1 (kétszer), O2 (kétszer), Kor. ezüst. ék., Kcsk., 
seb. é. (kétszer). Elhunyt Topolyán 1953-ban. (DHT 33. o.)

Bencsik Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 3. századában. 
Született 1894-ben Topolyán. Sepsei lakos, földbirtokos. Hadba vonult 
1914-ben. Az orosz hadszíntéren Brodynál (ma: Brodi, Ukrajna), az 
olaszon pedig a Piave mentén harcolt, megsebesült. A topolyai tarta-
lékkórházban ápolták. Kitüntetései: O2 (kétszer), Kcsk., seb. é., heé. 
(HSB 390. sz., FESZ 9. o., HK, 1919. november 11., 87. sz., 1894. o.)

Bencsik Péter katona. Született 1882-ben Topolyán. Gazdálkodó. 
1914–1918 között az orosz hadszíntéren harcolt, kétszer megsebesült. 
Orosz hadifogságba esett, ahonnan két év után szabadult. (TMM 
VIII. o.)

Bencsik Péter őrvezető, c. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. száza-
dában. Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 34. és 290. sz.)

Benda Antal hadimunkás. Született 1883-ban. Topolyai lakos. Meg-
betegedett a harctéren. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 
318. sz.)

Benda János tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. Szü-
letett 1892-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1913-ban vonult be tényleges 
katonai szolgálatra. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt. Láblövést 
szenvedett. A prágai tartalékkórházban ápolták. Később ismét megse-
besült, és orosz hadifogságba esett, ahonnan két és fél év után tért haza. 
Kitüntetései: O1, O2, Ob., Kcsk, heé. (HSB 368. szám, FESZ 9. o.)

Benda Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és 
kir. 46. gyalogezredben szolgált. Született 1894-ben Bajsán. Topolyai 
lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben, az orosz és az olasz had-
színtéren harcolt. Kitüntetései: O1 (kétszer), O2 (kétszer), Ob, Kcsk. 
(DHT 33. o.)
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Benedek János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A buda-
pesti Golgota utcai hadikórházban ápolták. (VL 218. sz., HSB 267. sz.)

Bénis Simon gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896-
ban Topolyán. Szabadkai lakos, bankigazgató. Az olasz hadszíntéren 
harcolt, megsebesült. Több katonai kitüntetést szerzett. (DVE 224. o.)

Berecz József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (VL 
234. sz.)

Berényi Péter katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban, az ott 
szerzett betegség következtében 1926-ban hunyt el.

Berger (Lipót) László gyalogos/telefonista a cs. és kir. 86. gyalog-
ezredben. Született Topolyán. Kereskedő. 1915–1918 között az orosz 
hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Ob. Meghalt Auschwitzban 1944-
ben. (MHZSA 3. o.)

Berkes Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában Szü-
letett 1893-ban. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (VL 218. sz.)

Bicskei András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A   to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 366. sz.)

Bicskei Elek egyéves önkéntes, t. hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalog-
ezredben. Született 1898. szeptember 30-án Topolyán, apja Elek, anyja 
Hegyi Teréz. R. k. vallású. Hadba vonult 1916-ban. Kitüntetései: O1, 
O2. (HK, 1919. március 13. 30. sz. 723. és 731. o.)

Bicskei Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883-ban Topolyán. Gazdálkodó, mészáros-hentes. Hadba vonult 
1914-ben, az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: 
Ob, Kcsk. (TMM IX. o.)
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Bicskei József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1894-ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1914-ben. Kitüntetése: Ob. 
(HK, 1919. március 3. 582. oldal)

Bicskei Kálmán tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A ságvári kórházban ápolták. (HSB 302. sz.)

Bicskei Mátyás katona. Topolyai lakos, mészáros. Az olasz hadszín-
téren harcolt. Tüdőlövést szenvedett, aminek következményeit egész 
életében viselte. Elhunyt Topolyán 1936-ban. (TMM IX. o.)

Bicskei Pál gyalogos a cs. és kir. 8. gyalogezredben. Született 1893-ban 
Topolyán. Gazdálkodó. Az orosz hadszíntéren harcolt, hadifogságba 
került. Elhunyt Topolyán 1957-ben. (MKE 28. o.)

Bicskei Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült, meg-
betegedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 36. és 625. sz., 
HSB 318. sz.)

Bizám Márton honvéd a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. Született 
1882-ben Tenkén. Topolyai lakos, magántisztviselő. Hadba vonult 
1914-ben. Az orosz, az olasz és a balkáni hadszíntéren is harcolt, meg-
sebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk., seb. é. Elhunyt 1944-ben. (MHZSA 
4. o., DHT 44. o.)

Blau Sándor katona. Született 1883-ban Topolyán. Gabonakereske-
dő. Részt vett a háborúban. Elhunyt 1938-ban, síremléke a topolyai 
temetőben található.

Blazsek Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1891-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1921. november 5. 
54. sz. 747. o.)

Bodor Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az olasz 



1 7 2

hadszíntéren harcolt Santa Lucia, Doberdó és Görz térségében, meg-
sebesült. Kitüntetései: Ob., Kcsk. Elhunyt Topolyán 1963-ban (VL 
516. sz., MKE 30. o.)

Bodor Gáspár honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
Az újvidéki tartalékkórházban ápolták. (HSB 99. sz.)

Bodor Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az ung-
vári, majd a topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 357. és 398. sz.)

Bodor István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 11. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos, szíjgyártó. Galíciában (orosz had-
színtér) harcolt, hadifogságba esett. (VL 599. sz.)

Bodor János szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1877-ben Topolyán. Hadba vonult 1914-ben, az orosz had-
színtéren harcolt. Hadifogságban két évet töltött. Kitüntetései: Kcsk., 
heé. (FESZ 12. o.)

Bodor Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1 sz. munkásalaku-
latában. Született 1880-ban. Topolyai lakos. Olasz hadifogságba esett. 
(VL 516. sz.)

Bodor Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban haslövést szenvedett. 
A szabadkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 132. sz.)

Bodrog Imre százados a cs. és kir. 4 tiroli császárvadászezred 3. 
századában. Született 1885-ben Topolyán. Téglagyáros. Hadba vonult 
1914-ben. Századparancsnokként az orosz és az olasz hadszíntéren is 
harcolt. Részt vett a Doberdón és Isonzónál vívott harcokban. Kétszer 
súlyosan megsebesült. Vállsérüléssel a bécsi kórházban ápolták. Kitün-
tetései: O2, heé., seb. é. Meghalt Auschwitzban 1944-ben. (HSB 17.   sz., 
VL 635. sz., FESZ 12. o.)
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Bolya Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Topolyai lakos. 
A harcokban megsebesült. (VL 36. sz.)

Boros István tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1876-ban Bácskossuthfalván. Topolyai lakos, gépész. Hadba vonult 
1914-ben, a szerb hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt 
Topolyán 1967-ben. (DHT 51. o.)

Borovics István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. Tífuszban megbetegedett. A sza-
badkai kórházban ápolták. Később hadifogságba került. (VL 290. sz., 
HSB 338. sz.)

Borsodi Ferenc huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született To-
polyán. Bácskossuthfalvi lakos. Kitüntetései: Ob, Kcsk. (DVE 231. o.)

Borsodi György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben. Topolyai lakos. 1915-től vett részt a harcokban. Kitüntetése: 
Ob. (HK, 1919. január 4. 1. sz. 40. o.)

Borsós Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. október 22. 
4413. o.) 

Borsos János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 11. századában. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 234. sz.)

Bossányi Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 430. sz.)

Bozsik Antal katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Bozsik Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Szü-
letett 1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 418. sz.)
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Brandrisz Kálmán dr. katona. Topolyai lakos, orvos. Hadba vonult 
1915-ben. A román hadszíntéren harcolt, megsebesült. Elhunyt 1944-
ben. (MHZSA 3. o.)

Brasnyó Imre honvéd a m. kir. 10. honvéd gyalogezredben, majd 
átvezényelték a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századába. Született 
1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 262. sz.)

Brasnyó János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban térdlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. 1916-ban orosz hadifogságba 
esett, Nikolajevszkban (Oroszország, Szamarai kormányzóság) rabos-
kodott. (VL 155. és 516. sz., HSB 390. sz.)

Braunnerhardt János gyalogos a cs. és kir. 29. gyalogezred 9. szá-
zadában. Született 1884-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A temesvári 21. helyőrségi kórházban ápolták. (HSB 22. sz.)

Breiner Jakab honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1884-ben. Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 1914-ben. Az 
orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült. Elhunyt Topolyán 1928-ban. 
(MHZSA 3. o.)

Breuszlauer Elek őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A zentai 
kórházban ápolták. (HSB 432. sz.)

Brezovszki Lajos katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Brindza András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 4. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A   nagy-
kanizsai tartalékkórházban ápolták. (HSB 220. sz.)

Brindza Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett, Kromiban (Orosz-
ország, Orjoli kormányzóság) raboskodott. (VL 509. sz.)
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Bruza Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1882-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1916 között a szerb, valamint 
az orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült. (TMM XIII. o.)

Bukman József tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1896-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz, 
valamint az olasz hadszíntéren harcolt, kétszer megsebesült. Kitünte-
tései: Ob, Kcsk., seb. é. (kétszer). Elhunyt Topolyán 1954-ben. (DHT 
61. o., BK, 1918. március 29. 5. o.) 

Bulyovcsics Antal őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. száza-
dában. Született 1883-ban (v. 1885-ben). Topolyai lakos. A harcokban 
arclövést szenvedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 155.  sz., 
HSB 390. sz.)

Buza István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878. július 22-én Topolyán, apja István, anyja Bugyella Verona. R.  k. 
vallású, gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. A szerb hadszíntéren 
harcolt, Šabacnál karlövést szenvedett. A topolyai tartalékkórházban 
ápolták. Kitüntetései: Kcsk., seb. é. Elhunyt Topolyán 1953-ban. (VL 
73. szám., HSB 259. sz., DHT 64. o.)

Czékus Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
133. sz.)

Czékus Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A győri 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 383. sz.)

Czelluska János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
155. sz.)

Czelluska József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A gyu-
lafehérvári kórházban ápolták. (HSB 48. sz.)
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Czelluska Károly huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Szü-
letett 1897-ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetése: 
O2. (HK, 1919. március 3. 559. o.)

Czellik Elek gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 362. és 366. sz.)

Czellik Péter őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1921. augusztus 20. 
39. sz. 214. o.)

Czellik Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A kla-
genfurti tartalékkórházban ápolták. (HSB 96. sz.)

Czigler Sándor katona. Született 1874-ben. Topolyai lakos. Részt 
vett a háborúban. Elhunyt 1936-ban, síremléke a topolyai temetőben 
található.

Csábrádi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Szenttamási lakos, földműves. 1915–1918 között 
az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk. 
(FESZ 17. o.)

Csábrádi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1898-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
608. sz.)

Csábrádi János huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1884-
ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A temesvári tartalék-
kórházban ápolták. (HSB 166. sz.)

Csábrádi Károly huszár a 8. honvéd huszárezred 2. századában. 
Született 1899-ben. Topolyai lakos. Váltólázban megbetegedett. 
A   krasz nahorkai (ma: Szlovákia) gróf Andrássy kórházban ápolták. 
(HSB 124. sz.)
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Csábrádi Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századá-
ban. Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 218. sz.)

Csemann Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 11. száza-
dában. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 205. sz.)

Csernai Bálint katona. Született 1889-ben. Topolyai lakos, papucsos. 
Hadba vonult 1914-ben. Kétszer megsebesült, négy kitüntetést érdemelt 
ki. Elhunyt Topolyán 1962-ben.

Csernai Bálint gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 259. sz.)

Csernai Dániel honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A kaposvári tartalékkórházban ápolták. (HSB 132. és 219. sz.)

Csernai Ferenc katona. Részt vett a háborúban. (TMM XVI. o.)

Csernai Imre huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1890-
ben Topolyán. Gazdálkodó és kovácssegéd. Hadba vonult 1914-ben, 
a szerb, az orosz, a román, valamint az olasz hadszíntéren is harcolt. 
(TMM XVI. o.)

Csernai János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5 századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A szabadkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 132. sz.)

Csernai László honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 4. századá-
ban. Született 1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 409. sz.)

Csernai Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századá-
ban. Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 192. sz.)
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Csernák Imre gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1899-ben Topolyán. Zombori lakos, főmolnár. Az orosz hadszíntéren 
harcolt. (DHT 69. o.)

Csernák István hidász a 4. hidász zászlóaljban. Született 1892-ben 
Topolyán. Szenttamási lakos, ács. Hadba vonult 1914-ben, a szerb, az 
orosz hadszíntéren Lucknál (ma: Ukrajna), valamint a Piave térségében 
(olasz hadszíntér) is harcolt. Kitüntetései: Kcsk., heé. (FESZ 17. o., 
MKE 40. o.)

Csernák Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Földműves. 1916–1918 között az orosz, valamint 
az olasz hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O1, Kcsk.

Csernics József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A szabadkai tar-
talékkórházban ápolták. (HSB 94. sz.)

Csernik József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890-
ben Szabadkán. Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 1915-ben, az 
orosz (Galícia), valamint az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: 
Ob, Kcsk., Vöröskereszt-emlékérem. Elhunyt Topolyán 1961-ben. 
(FESZ 17. o., DHT 69. o.)

Csernus József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 34. sz.)

Cservenák Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd áthe-
lyezték a cs. és kir. 37. gyalogezred 2. századához. Született 1895-ben. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült (VL 661. sz.)

Cservenák Károly gyalogos/századtrombitás a cs. és kir. 86. gyalogez-
redben. Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 34. sz.)

Cservenák Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. száza-
dában. Született 1876-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 697. sz.)
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Cservenák Pál katona. Született 1890-ben. Topolyai lakos. Részt 
vett a háborúban. Elhunyt 1960-ban vagy 1961-ben.

Cservenák (Baranyi) Pál tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
5., később 8. századában. Született 1885-ben Topolyán. Napszámos. 
Hadba vonult 1914-ben. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt, 
comblövést szenvedett. A miskolci, majd a topolyai tartalékkórházban 
ápolták. Egy évet orosz hadifogságban töltött. Elhunyt Topolyán 1963-
ban. (HSB 271. és 310 sz.)

Cservik Adalbert gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A fogarasi (ma: Făgăraș, Románia) tartalékkórházban ápolták. (HSB 
149. sz.)

Csifcsák Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos, földműves. Részt vett a háborúban, 
megsebesült. Kitüntetései: O2, Kcsk. A gazdakör és a vadásztársaság 
elnöke is volt. (VL 340. sz., TMM XVII. o.)

Csifcsák Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századá ban. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban csípőlövést szen vedett. 
Az eszéki 1-es számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 95. sz.)

Csifcsák János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Vendéglős. Hadba vonult 1915-ben, az orosz 
hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Kcsk. (DHT 71. o.)

Csifcsák József tizedes, c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 
12. századában. Született 1890-ben Topolyán. Földbirtokos. Tényleges 
katonai szolgálatra 1911-ben vonult be. A szerb, az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob., Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1948-ban. (VL 516. sz., DHT 71. o.)

Csifcsák Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Vendéglős. Az orosz, valamint az olasz hadszíntéren 
harcolt. Megsebesült, és olasz hadifogságba került. Kitüntetése: Kcsk. 
(MKE 40. o.)
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Csiki Péter gyalogos. Született 1876-ban. Topolyai lakos. Megbetege-
dett a harctéren. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 400. sz.)

Csincsák Dávid honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. száza-
dában. Született 1879-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A   topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 433. sz.)

Csipak István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1887-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. A szerb és 
az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Kcsk., 
seb. é., heé. Elhunyt Topolyán 1952-ben. (FESZ 18. o.)

Csipe Gergely huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1887-ben 
Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között a szerb, a román, valamint 
az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2 (kétszer), Ob, Kcsk., 
heé. (FESZ 18. o.)

Csízik István ifj . honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban Zentán. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1916-tól a háború végéig 
harcolt. (TMM XVII. o.)

Csizmadia János katona. Topolyai lakos. Részt vett a világháborúban.

Csizmadia (Csizmár) József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 
10. századában. Született 1885-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba 
esett, Krasznojarszk térségében raboskodott. (VL 516. sz.) 

Csizmár János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1890-ben Topolyán. Asztalos. Hadba vonult 1915-ben. Az 
orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., heé. El-
hunyt Topolyán 1958-ban. (VL 218. sz., halotti anyakönyv 23/1958, 
FESZ 18. o.)

Csonka Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
258. sz.)
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Csőke Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1916-ban. Kitüntetése: Ob. 
(HK, 1921. február 26. 12. sz. 193. o.)

Csuzdi András törzsőrmester a m. kir. 8. honvéd huszárezredben. 
Született 1888-ban Adán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Tényleges katonai 
szolgálatra 1909-ben vonult be. 1914–1918 között az orosz, a román és 
az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: ar. vit. é., O2, Ob, Kcsk., 
német heé. (FESZ 19. o.)

Csvercska Mihály honvéd a m. kir. 9. honvéd gyalogezredben. 
Született 1878-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 
24. 2921. o.) 

Deák Pál katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban, orosz hadi-
fogságba esett. (Az Est, 1915. december 21., kedd, 5. o.)

Demcsik Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. A sza-
badkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 94. sz.)

Demus István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben Zentán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. 
A szerb hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., 
szol. vasker. Elhunyt Topolyán 1951-ben. (MKE 44. o.)

Demus Károly őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szü-
letett 1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A kaposvári 
kollégium tartalékkórházában ápolták. (VL 218. sz., HSB 315. sz.)

Deutsch Lipót törzsőrmester honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogez-
redben. Született 1889-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
Az újvidéki kórházban ápolták. (HSB 333. sz.)

Dósa Boldizsár honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1876-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz és 
a román hadszíntéren is harcolt, megsebesült. (MKE 46. o.)
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Dósa Pál katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban, megbetege-
dett. Elhunyt Topolyán 1930-ban. (TMM XX. o.)

Dósa Pál ifj . gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893-
ban Topolyán. Gazdálkodó. 1914-től a háború végéig harcolt az orosz, a 
román, valamint az olasz hadszíntéren is. A harcok során megbetegedett. 
Kitüntetései: Ob, Kcsk. (TMM XX. o.)

Dózsa István katona. Született 1886-ban. Topolyai lakos. Szerb hadi-
fogságba esett, Nišben raboskodott. (HL Bécs. VL 167. sz.)

Drobina György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A szegedi kórházban ápolták. (HSB 36. sz.)

Dudás Ferencz honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1918. október 9. 
4160. o.)

Dudás György huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Kisbirtokos. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz és 
a román hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1956-ban. (MKE 47. o.)

Dudás Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1889-ben Kúlán. Topolyai lakos, földbirtokos. Hadba vonult 1914-
ben. A szerb és az orosz hadszíntéren – Lemberg (ma: Lviv, Ukrajna) és 
Ivangorod térségében – harcolt. Sebesülten orosz hadifogságba került. 
Kitüntetései: O2, Kcsk., seb. é. (DHT 91. o.)

Dudás Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883-ban 
Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1917 között a szerb, az orosz, valamint 
a román hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Kcsk. (TMM XXI. o., 
DHT 91. o.)

Dudás Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Született 
1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 331. sz.)
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Dudás Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887-
ben Topolyán. Szilágyi lakos, földműves. Hadba vonult 1914-ben. 
Galíciában (orosz hadszíntér) harcolt, megsebesült.

Dudás Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1919. január 4., 40. o.) 

Dudás Péter huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1883-ban 
Topolyán. Műtakács Kúlán. Hadba vonult 1914-ben. Krakkó térségé-
ben (orosz hadszíntér) harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk. 
(FESZ 24. o.)

Édel Miklós huszár a m. kir. 1. honvéd huszárezredben. Született 1900-
ban Szenttamáson. Topolyai lakos, vendéglős. Hadba vonult 1918-ban, 
az olasz hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Kcsk. (DHT 100. o.) 

Edelényi Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századá-
ban. Született 1882-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  szegedi tartalékkórházban ápolták. (HSB 112. sz.)

Edelényi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1885-ben Topolyán. Kereskedő. Hadba vonult 1914-ben. Az 
orosz fronton (Homonnánál, ma: Humenné – Homonna, Szlovákia) 
harcolt. A harcokban megsebesült, hadirokkanttá vált. A topolyai tarta-
lékkórházban ápolták. Kitüntetése: Kcsk. Topolyán hunyt el 1958-ban. 
(HSB 350. sz., halotti anyakönyv 94/1958, FESZ 24. o., DHT 95. o.)

Edelényi István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A   bécsi 1-es számú tartalékkórházban ápolták. (VL 94. sz., HSB 111. sz.)

Egeresi János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben, az olasz és a 
szerb hadszíntéren harcolt. Elhunyt Topolyán 1950-ben. (MKE 50. o.)

Egeressy Lajos tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szü-
letett 1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HL Bécs. HSB 418. sz.)
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Egri Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. Szü-
letett 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A nagyváradi 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 89. sz.)

Egri Antal huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezred 5. századában. Szü-
letett 1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 439. sz.)

Egri István tüzér a cs. és kir. 2. tábori tüzérezredben. Született 1880-
ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A topolyai tartalékkór-
házban ápolták. (HSB 304. sz.)

Ernyes István szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. szá-
zadában. Született 1889-ben Topolyán. Kőműves. 1910-ben vonult be 
tényleges katonai szolgálatra. A szerb hadszíntéren – Visegrád és Crni 
vrh –, valamint az orosz hadszíntéren is küzdött. A harcokban karlö-
vést szenvedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 275. sz., 
MKE 51. o.)

Ernyes Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
(VL 73. sz., HSB 203., 206. és 226. sz.)

Éter Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876-
ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: O1. (HK, 1919. október 11. 1538. o.) 

Éter Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896-
ban Topolyán. Földbirtokos. Hadba vonult 1915-ben. A háború során 
a Doberdón (olasz hadszíntér) és az orosz hadszíntéren (Bukovina, 
Volhínia) harcolt, megsebesült. Kitüntetése: Kcsk. (TMM XXIV. o., 
DHT 100. o.)

Éter Elek katona. Született 1879-ben Topolyán, apja Péter, anyja 
Faragó Márta. Részt vett a háborúban. 1919-ben hadifogságban halt 
meg. 1969-ben jegyezték be holttá nyilvánítását. (halotti anyakönyv 
25/1969)
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Éter Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1892-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1916-tól a háború végéig harcolt. 
(TMM XXIV. o.)

Éter Máté gyalogos a cs. és kir. 86. közös gyalogezredben. Született 
1880-ban Topolyán. Gazdálkodó. Elhunyt Topolyán 1951-ben. (TMM 
XXIV. o.)

Fabó Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. Szüle-
tett 1886-ban. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett Mitrovicánál. 
(VL 211. sz.)

Fabó Péter katona a cs. és kir. 4. vonatosztálynál. Született 1878-ban 
Topolyán. Gazdálkodó. 1915–16-ban szolgált. Elhunyt Topolyán 1949-
ben. (TMM XXIV. o.)

Fabó Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Szü-
letett 1889-ben Topolyán. Újverbászi lakos, földműves. Hadba vonult 
1914-ben. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Az 
orosházi kórházban ápolták. Orosz hadifogságba esett, ahonnan három 
év után tért haza. Kitüntetései: Ob., Kcsk., heé., 1912/13-as ek. (HSB 
30. sz., FESZ 25. o.)

Fadgyas István gyalogos a cs. és kir. 139. gyalogezred 8. századában. 
Született 1895-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben, 
a cs. és kir. 86. gyalogezredbe, majd a cs. és kir. 37. gyalogezredhez 
helyezték át. A Piave mentén (olasz hadszíntér) harcolt, megsebesült. 
Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt Topolyán 1951-ben. (VL 706. sz., TMM 
XXIV. o., MKE 52. o.)

Faggyas Barnabás tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1880-ban Magyarkanizsán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Az orosz és az 
olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetése: Kcsk. (MKE 52. o.)

Faragó Benő honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A pozsegai (ma: Požega, Horvátország) egyesületi kórházban ápolták. 
(HSB 90. sz.)
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Faragó Ferenc huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Zentai lakos, gazdálkodó. Tényleges katonai szolgá-
latra 1912-ben vonult be. A szerb és az orosz hadszíntéren – Przemyślnél 
(ma: Lengyelország) – harcolt, megsebesült.

Faragó Ferenc gyalogos. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A budapesti 17-es számú helyőrségi kórházban ápolták. (HSB 403. sz.)

Faragó István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1899-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1917–18-ban az olasz hadszíntéren 
harcolt. (TMM XXIV. o.)

Faragó János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Faragó József tizedes a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1893-
ban Topolyán. Kocsmáros. Hadba vonult 1914-ben, az orosz, a román, 
valamint az olasz hadszíntéren is harcolt. Olasz hadifogságban volt 
tizenhárom hónapig. Kitüntetései: Ob, Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 
1957-ben. (FESZ 26. o., MKE 52. o.)

Faragó Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és 
kir. 38. gyalogezredben szolgált. Született 1897-ben Topolyán. Gazdál-
kodó, mészáros, a mészárosszövetkezet elnöke is volt. 1915-től a háború 
végéig az orosz hadszíntéren harcolt. (TMM XXV. o.)

Faragó Mátyás huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1900-
ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1918-ban, az olasz hadszín-
téren harcolt. Egy évig olasz hadifogságban volt. (TMM XXV. o.)

Farkas Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
130. sz.)

Fedák Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1893-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az ungvári 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 18. sz.)
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Fehér József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1894. március 24-én Topolyán, apja András, anyja Mendei 
Teréz. R. k. vallású. A harcokban karlövést szenvedett. A topolyai tar-
talékkórházban ápolták. (VL 155. sz., HSB 390. sz.)

Fekete Balázs gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1894-ben Topolyán. Asztalos. Hadba vonult 1914-ben, a szerb és az 
olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, Kcsk. (DHT 105. o.)

Fekete Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1868-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetése: kor. 
vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1920. február 17., 10. sz., 236. o.)

Fekete Ferenc őrvezető, c. tizedes a m. kir. 1. népfelkelő gyalogezred-
ben. Született 1876-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1920. 
július 24. 58. sz. 1461. o.)

Fekete Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. Szü-
letett 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban mellkaslövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 372. sz.)

Fekete Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892-
ben Topolyán. Emőd-pusztai lakos, gazdálkodó. Az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. Olasz hadifogságba esett. (MKE 55. o.)

Fekete István tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd átve-
zényelték a m. kir. 17. honvéd gyalogezred 9. századába. Született 1897-
ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben, megsebesült. Kitüntetése: 
O2 (kétszer). (VL 522. sz., HK, 1919. szeptember 22. 74. sz. 1402. o.)

Fekete János tizedes, c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. 
századában. Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megse-
besült, majd hadifogságba esett. (VL 36. és 290. sz.)

Fekete János őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A temesvári 21. helyőrségi kórházban, majd a szakálházai (ma: Săcălaz, 
Románia) kórházban ápolták. (HSB 74. és 101. sz.)
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Fekete József honvéd a m. kir. 9. honvéd gyalogezredben. Született 
1876-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 24. 
2921. o.) 

Fekete József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1892-ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1914-ben. Kitüntetése: Ob. 
(HK, 1919. január 4. 44. o.)

Fekete Mátyás őrmester a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1880-ban Topolyán. Újverbászi lakos, bognár. Hadba vonult 1914-ben, 
a szerb, az orosz, a román, valamint az olasz hadszíntéren is harcolt. 
Megsebesült, egy évig olasz hadifogságban volt. Kitüntetései: O1, O2 
két sávval, Ob két sávval, Kcsk., jub. eé., seb. é., heé. (FESZ 28. o.)

Fekete Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (VL 
340. sz.)

Fekete Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, Pirotban 
raboskodott. (VL 195. sz.)

Feldmann Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. száza-
dában. Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
Szerb hadifogságba esett, Nišben raboskodott. (VL 193. sz.)

Fenyvesi Balázs gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1889-ben (v. 1888-ban). Topolyai lakos. A harcokban váll-lövést szenve-
dett. A szabadkai tartalékkórházban, majd a zentai kórházban ápolták. 
(VL 34. sz., HSB 115. és 306. sz.)

Ferencz Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 4. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. 
A   károlyvárosi (ma: Karlovac, Horvátország) tartalékkórházban ápol-
ták. (HSB 97. sz.)
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Feró István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895-
ben Topolyán. Istenföldjén lakott, gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. 
Az orosz hadszíntéren harcolt, kétszer megsebesült. (MKE 55. o.)

Fischer Márton katona. Született 1892-ben. Topolyai lakos, aranymű-
ves-ékszerész. Részt vett a háborúban. Meghalt Auschwitzban 1944-ben.

Fischer Milán gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 34. sz.)

Flesch Aladár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1889-ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Elhunyt 1927-ben, 
síremléke a topolyai temetőben található.

Flesch Herman (Henrik) gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Topolyai lakos, tollkereskedő. Hadba vonult 1915-ben vonult. Az olasz 
hadszíntéren harcolt, kilenc hónapot töltött olasz hadifogságban. Kitün-
tetései: Kcsk., Ob. Valamikor 1941–45 között halt meg. (MHZSA 3. o.)

Flesch Ignác katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban. 1944-
ben vagy 1945-ben halt meg.

Fontányi Ferenc honvéd a m. kir. 30 honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1880-ban Topolyán. Cipész. Hadba vonult 1914-ben. Megsebesült, 
Przemyśl várának feladásakor orosz hadifogságba került, három év 
után szabadult. Kitüntetései: Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 1965-ben. 
(FESZ 30. o.)

Fontányi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1893-ban Topolyán. Tisztviselő. Hadba vonult 1914-ben, a szerb, az 
orosz, valamint az olasz hadszíntéren is harcolt. Kétszer megsebesült, 
orosz hadifogságba került. Kitüntetései: O2, Kcsk. (MKE 57. o., DHT 
111. o.)

Fontányi Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1883-ban. Topo lyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. december 18. 
5158. o.)
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Fontányi István tábori csendőr a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1869-ben Topolyán. Gazdálkodó. Elhunyt Topolyán 1947-
ben. (TMM XXV. o., halotti anyakönyv 119/1947)

Fontányi János tüzér a cs. és kir. 7. tábori tüzérezredben, majd a m. kir. 
1. honvéd lovastüzérezredben. Született 1891-ben Topolyán. Vendéglős. 
Tényleges katonai szolgálatra 1910-ben vonult be. Az orosz hadszíntéren 
harcolt, részt vett a Rava-Ruszkánál (ma: Ukrajna) és Lembergnél (ma: 
Lviv, Ukrajna) vívott harcokban. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. Elhunyt 
Topolyán 1961-ben. (MKE 57. o., halotti anyakönyv 133/1961)

Fontányi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
133. sz.)

Fontányi János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 275. sz.)

Forgách Lőrinc szakaszvezető a m. kir. 8. honvéd huszárezredben, 
majd átvezényelték a m. kir. 9. honvéd huszárezredhez. Született 1895-
ben Bácskertesen. Topolyai lakos, vendéglős. Hadba vonult 1915-ben. 
Az orosz hadszíntéren – Luck (ma: Ukrajna) és Rovno (ma: Rivne, 
Ukrajna) térségében –, a román, valamint az olasz hadszíntéren küz-
dött, kétszer megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk., heé., seb. é. Elhunyt 
Topolyán 1961-ben. (DVE 260. o., DHT 111. o., halotti anyakönyv 
129/1961)

Földi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (NSZ, 
1914. szeptember 7. 7. o.)

Földi József katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Franczia Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett, majd megsebesült. 
A szabadkai tartalékkórházban ápolták. Később sebesülést szenvedett 
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(füllövés). A szombathelyi, majd a sárvári tartalékkórházban ápolták. 
(VL 155. sz., HSB 115., 368. és 371. sz.)

Frecskó István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Budapesti (an-
gyalföldi) kórházban ápolták. (HSB 310. sz.)

Frindik Máté őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd a m. 
kir. 306. honvéd gyalogezred műszaki osztagában. Született 1888-ban 
Topolyán. Kőműves. 1914–1918 között az orosz és a román hadszíntéren 
is harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., heé. (FESZ 30. o.)

Fruzsinszky József katona. Született 1892-ben Topolyán. Gazdálko-
dó. Részt vett a háborúban. Kitüntetése: Kcsk. (DVE 260. o.)

Furanit István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századá-
ban. Született 1881-ben. Topolyai lakos. Tífuszban megbetegedett. 
A  budapesti 16-os számú helyőrségi kórházban ápolták. (HSB 274. sz.)

Fügedi Dezső honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1916-ban. Kitüntetése: Ob. 
(HK, 1920. május 29. 41. sz. 1180. és 1182. o.)

Fügedi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1890-ben Csantavéren. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1915-
ben. Az orosz hadszíntéren harcolt, hadifogságba esett. (MKE 59. o.)

Fülöp István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1896-ban. Topolyai lakos. Tífuszban megbetegedett. Az ennsi 
(ma: Ausztria) tartalékkórházban ápolták. (HSB 304. sz.)

Fürstner György vadász a cs. és kir. 26. vadászzászlóaljban. Született 
1883-ban Kúlán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1917-ben. 
(TMM XXVIII. o.)

Füstös István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szü-
letett 1884-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
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tartalékkórházban ápolták. A háborúban szerzett betegség következté-
ben Topolyán hunyt el 1920-ban. (HSB 390. sz., TMM XXVIII. o.)

Füstös János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-
ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. Az olasz és az orosz 
hadszíntéren is harcolt. Megsebesült és meg is betegedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. Topolyán hunyt 
el 1967-ben. (HSB 416. sz., TMM XXVIII. o.)

Füstös Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 11. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült, majd 
szerb hadifogságba esett, Nišben raboskodott. (VL 133. és 167. sz.)

Gaál István honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 
1890-ben Mátételkén. Topolyai lakos, vendéglős. Hadba vonult 1914-
ben, a szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt. Súlyosan megsebesült, 
hadirokkantként leszerelték. Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé. Elhunyt 
Topolyán 1962-ben. (FESZ 31. o.)

Gábor Győző főhadnagy a m. kir. 9. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1881-ben. Topolyai lakos, fatelepes. Hadba vonult 1914-ben. 
Przemyślnél (orosz hadszíntér) mint utász századparancsnok teljesített 
szolgálatot. Orosz hadifogságba esett, a szimbirszki fogolytáborból hat-
vanhárom hónap után szabadult. Elhunyt 1937-ben, síremléke a topolyai 
zsidó temetőben található (MHZSA Életrajzok 3. o., BK, 1915. január 
28., csütörtök, 1. o., Az Est, 1915. április 25., vasárnap, 2. o.)

Galambos Ferenc huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Szüle-
tett 1885-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914-től az orosz hadszíntéren 
harcolt. Megsebesült, és hadifogságba esett, ahonnan két és fél év után 
hadirokkantként tért haza. Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt Topolyán 1955-
ben. (TMM XXVIII. o.)

Galambos János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1892-ben (vagy 1894-ben). Topolyai lakos. Megbetegedett a 
harctéren. A topolyai tartalékkórházban ápolták. Később orosz hadi-
fogságba esett, és Szarapul környékén raboskodott. (VL 516. sz., HSB 
285. sz.)
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Galambos Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1896-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az 
orosz hadszíntéren harcolt, kétszer megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., 
seb. é. (kétszer), heé. (FESZ 32. o.)

Galambos Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886-ban Topolyán. Gazdálkodó. A szerb, az olasz és az orosz hadszín-
téren is harcolt, megsebesült. Orosz hadifogságba esett. Kitüntetése: 
Kcsk. Elhunyt Topolyán 1962-ben. (MKE 60. o.)

Galambos Péter huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai 
lakos. Przemyśl térségében (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)

Gellányi András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászló-
aljában. Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 73. sz.)

Gergely Antal honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezred 1. századában. 
Született 1896-ban. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 510. sz.)

Gergely Dezső katona. Született Topolyán. Boróci lakos, földműves. 
1914–1918 között részt vett a háborúban. (DVE 265. o.)

Gergely János tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Szü-
letett 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 516. sz.)

Gergely Tamás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1894-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. 
Az orosz és az olasz hadszíntéren teljesített szolgálatot, megsebesült és 
megbetegedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. Kitüntetései: 
Ob, Kcsk., seb. é., heé. (HSB 390. sz, FESZ 33. o.)

Geyer Henrik főhadnagy a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1880-ban Cservenkán. Topolyai lakos, földbirtokos. Hadba vonult 
1914-ben, a szerb hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Kcsk. (DHT 
126. o.)
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Glimber Ferenc huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 
1900-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1918-ban, az olasz 
hadszíntéren harcolt. Olasz hadifogságban egy évet raboskodott. 
(TMM XXIX. o.)

Glimber Lajos huszár a m. kir. 8. honvéd huszárezredben. Gazdál-
kodó. Született 1900-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1918-ban. 
(MKE 62. o.)

Glück Lázár honvéd a m. kir. 9. honvéd gyalogezredben. Született 
1896-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1918. november 9. 
4609. o.)

Goldfahn Jakab katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Goli Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. Született 
1892-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A budapesti Szent 
László kórházban ápolták. (HSB 136. sz.)

Gonda Simon szakaszvezető. Topolyai lakos, banktisztviselő. A szerb 
hadszíntéren harcolt. 1944–45-ben haláltáborban vesztette életét. 
Kitüntetése: O2.

Göcző Imre ifj . tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1897-ben Csantavéren. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1915-től az orosz 
hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk. 
(TMM XXX. o.)

Görög János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (HL 
Bécs. VL 98. sz.)

Grencsár József dr. őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1899-ben Baján. Topolyai lakos, ügyvéd. Hadba vonult 1917-
ben, az olasz hadszíntéren harcolt.
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Gruber Mátyás honvéd a m. kir. 10. honvéd gyalogezredben, majd 
átvezényelték a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századába. Született 
1875-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 262. sz.)

Grünfeld József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Topolyai 
lakos. Megbetegedett a harctéren. A budapesti 17-es számú helyőrségi 
kórházban ápolták. (HSB 418. sz.)

Grünfeld Samu honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1873-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Budapesti 
kórházban ápolták. (HSB 386. sz.)

Guba Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd áthelyez-
ték a m. kir. 12. honvéd gyalogezred 5. századába. Született 1899-ben. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 706. sz.)

Guba Lajos egyéves önkéntes, tizedes a cs. és kir. 47. gyalogezred 5. 
századában. Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebe-
sült. Budapesti kórházban ápolták, majd a topolyai tartalékkórházban. 
(HSB 36. és 54. sz.)

Gulyás Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1883-ban Topolyán. Földbirtokos. Hadba vonult 1914-ben. A szerb, az 
orosz, valamint az olasz hadszíntéren is harcolt, négyszer megsebesült. 
Kitüntetései: O2 (háromszor), seb. é. (négyszer). (DHT 137. o.)

Gulyás Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban mellkaslövést szen-
vedett. A szolnoki, majd a topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 
147.  sz., HSB 332. és 343. sz.)

Gulyás Antal őrmester, majd hadapródjelölt a cs. és kir. 86. gyalogez-
redben. Született 1895-ben Topolyán. Tanító. Hadba vonult 1915-ben, 
az orosz hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: O2, Kcsk. (DHT 137. o.)

Gulyás István (Kukuna) katona. Született 1894-ben. Topolyai lakos. 
Részt vett a háborúban. Topolyán hunyt el. (MKE 65. o.)
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Gulyás István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 6 századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. 
A kolozsvári, majd a szabadkai tartalékkórházban ápolták (HSB 129. 
és 132. sz.)

Gulyás János katona. Született 1883-ban Topolyán. Kátyi lakos, 
földműves. A szerb és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: 
Ob, Kcsk. (DVE 268. o.)

Gyantár Antal őrvezető, c. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. 
századában. Született 1884-ben. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. 
(VL 290. sz.)

Gyantár Tamás János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szü-
letett 1897-ben Topolyán. Gyáros. Hadba vonult 1916-ban, az orosz 
és az olasz hadszíntéren (isonzói csaták) is harcolt. Kitüntetései: Ob, 
Kcsk. (FESZ 36. o., DHT 139. o.)

Gyernács József dr. őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1899-ben Baján. Topolyai lakos, ügyvéd. Hadba vonult 1917-
ben, az olasz hadszíntéren harcolt, hadifogságba esett. Kitüntetése: Kcsk. 
(DHT 140. o., DHT 476. o.)

Gyetvai Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Szabadkai lakos, sorsjegykereskedő. Hadba vonult 
1916-ban, a román – Ojtozi-szoros –, valamint az orosz hadszíntéren is 
harcolt, ahol hadifogságba esett. Kitüntetései: Kcsk., heé. (DHT 140. o.)

Gyetvai Pál huszár. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1914–1918 között 
részt vett a világháborúban. Elhunyt 1941-ben. Apja, Gyetvai Pál is 
részt vett a háborúban. (TMM XXXI. o.)

Györe Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljának 
aknavetőosztagában, majd a m. kir. 19. honvéd gyalogezred műszaki 
századának telefonosztagához került. Született 1886-ban Péterrévén. 
Topolyai lakos, földműves, fűtő és segédgépkezelő. Hadba vonult 1915-
ben. Elhunyt Topolyán 1957-ben.
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Győri András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 304. sz.)

Győri András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. Szü-
letett 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 98. sz.)

Győri Gergely tizedes, c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. 
századában. Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megse-
besült, majd orosz hadifogságba esett. (VL 138. sz.)

Győri János huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1878-ban 
Topolyán. Gazdálkodó. 1914-től a szerb, az orosz és az olasz hadszín-
téren is harcolt, megbetegedett. (TMM XXXI. o.)

Győri József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 411. sz.)

Hadzsy István dr. katonatiszt. Topolyai lakos. A jogi akadémiát és a 
Ludovika Akadémiát is elvégezte. 1915-ben orosz hadifogságba esett. 
Megszökött, és kelet felé menekült. Sanghajban az angolok újra elfog-
ták. Fiumén keresztül tért vissza Magyarországra. Belépett a Nemzeti 
Hadseregbe, vezérkari ezredesi rangban szolgált. 1919 végétől hadbíró 
volt Szegeden. Törökbálinton, internációban halt meg. (Dr. Hadzsy, 
102–104. o.)

Hadzsy Jenő dr. őrnagy. Született 1888-ban. Topolyai lakos, orvos. 
Tartalékos orvos századosként 1913-ban mozgósították a Tisza folyó 
déli szakaszán pusztító kolerajárványhoz. A háborúban orvosként te-
vékenykedett. 1918-tól községi orvosi címre jelölték, és kérvényezték 
a katonai szolgálat alóli felmentését. Kitüntetése: kor. ar. ék. a vit. é. 
szal. Elhunyt Topolyán 1935-ben. (Dr. Hadzsy, 102–104. o., BK, 1913. 
március 2., vasárnap, 1. o., BK, 1917. február 4. 2. o.)

Hajbók István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A buda-
pesti 5-ös számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 422. sz.)
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Hajnal Dániel honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1875-ben. Topolyai lakos, tanító. Hadba vonult 1915-ben. Elhunyt 
Topolyán 1946-ban, síremléke a topolyai zsidó temetőben található.

Hajnal István szakaszvezető. Született 1890-ben Topolyán. Nyom-
dász. Részt vett a háborúban.

Hajnal József katona. Született 1894-ben Topolyán. Részt vett a 
háborúban. Elhunyt Topolyán 1957-ben. Síremléke a topolyai teme-
tőben található.

Hajnal Mihály honvéd a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és 
kir. 6. gyalogezredben. Született 1889-ben Topolyán. Földbirtokos. 
1914–1918 között az orosz és a román hadszíntéren is harcolt. Megse-
besült, orosz hadifogságba került, ahonnan megszökött. Kitüntetései: 
Ob, Kcsk, heé. (TMM XXXII. o., DHT 147. o., HK, 1919. március 
3. 579. o.)

Hajnal Péter tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 73. sz., HSB 215. és 283 sz.)

Hajtman Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1894-ben Topolyán. Földbirtokos. 1915–1918 között részt vett a há-
borúban. (TMM XXXII. o., MKE 67. o.)

Hajtman István szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. száza-
dában. Született 1890-ben Topolyán. Nyomdatulajdonos. Tényleges 
katonai szolgálatra 1911-ben vonult be. A szerb (Šabac), a román és az 
olasz hadszíntéren is harcolt, kétszer megsebesült. A szegedi kórházban 
ápolták. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., 1912. évi szolg. e. é. Elhunyt 
Topolyán 1960-ban. (HSB 120. sz., FESZ 38. o., DHT 149. o., NSZ, 
1914. szeptember 12. 8. o.)

Hajtman Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1893-ban Topolyán. Gazdálkodó. Tényleges katonai szolgá-
latra 1913-ban vonult be. A szerb és a román hadszíntéren is harcolt, 
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megsebesült. Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt Topolyán 1953-ban. (MKE 
67. o., NSZ, 1914. szeptember 8. 8. o.) 

Hajtman Máté gyalogos a m. kir. 32. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1888-ban Topolyán. Moholi lakos, gazdálkodó.

Hajtman Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1886-ban Topolyán. Elhunyt Topolyán 1983-ban.

Hajtman Péter huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1900-
ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1918-ban. Az olasz hadszín-
téren harcolt, hadifogságban volt kilenc hónapig. (TMM XXXII. o.)

Hajtman Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Halácsi Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1899-
ben Topolyán. Gazdálkodó. 1917–18-ban részt vett a háborúban. 
(TMM XXXII. o.)

Halász Gergely honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századá-
ban. Született 1898-ban. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. 
(VL 645. sz.)

Halász János katona. Született 1893-ban Topolyán. Gazdálkodó. 
1914–1916 között a szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt. Megbe-
tegedett, betegsége következtében elhunyt Topolyán 1922-ben. (TMM 
XXXIII. o.)

Halász János kocsis. Született 1878-ban. Topolyai lakos. Megbetege-
dett a harctéren. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 343. sz.)

Halász József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1877-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. 
A szerb, az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, megbetegedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1954-ben. (HSB 285. sz., TMM XXXIII. o.)
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Halmos (Hirschfeld) Dezső gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogez-
redben. Született 1884-ben. Topolyai lakos, nyomdász. Hadba vonult 
1915-ben, az orosz hadszíntéren harcolt. Elhunyt 1926-ban, síremléke 
a topolyai zsidó temetőben található. (MHZSA 3. o.)

Harkai Pál katona. Született Topolyán. Boróci lakos. Részt vett a 
háborúban. Kitüntetései: Ob, Kcsk. (DVE 272. o.)

Harkai Pál honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 
1886-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1917-ben. Kitüntetése: Ob. 
(HK, 1919. március 13., 30. szám, 752. o.) 

Haska András őrmester a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 
1888-ban Baján. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben, 
az orosz hadszíntéren harcolt. Hadifogságba esett, ahonnan két év után 
megszökött. Kitüntetései: O1, Kcsk. (DHT 151. o.)

Hatala Gergely szakaszvezető a cs. és kir. 8. huszárezredben. Szüle-
tett 1891-ben Zentán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Tényleges katonai 
szolgálatra 1912-ben vonult be. A szerb hadszíntéren Szabácsnál (ma: 
Šabac), az orosz hadszíntéren a Kárpátokban és Szambor (ma: Szambir, 
Ukrajna) térségében, valamint az olasz hadszíntéren is harcolt. Két-
szer megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., 1912–13. évi szolg. é. 
(MKE 69. o.)

Hatala István huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai 
lakos. Przemyśl térségében (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)

Hatala János őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. 
(HSB 121. sz.)

Hatala Máté tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895-
ben Topolyán. Újverbászi lakos. Hadba vonult 1915-ben, az orosz 
hadszíntéren Tarnopolnál (Ternopil, ma: Ukrajna) harcolt. Súlyosan 
megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk., seb. é., heé. (FESZ 39. o.)
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Hatala Mihály c. tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1876-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 
24., 2925. o.)

Hatala Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. Szüle-
tett 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 290. sz.)

Hatvani István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1894-ben Topolyán. Asztalos. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz had-
színtéren harcolt. Ötször megsebesült, rokkantsága miatt leszerelték. 
Kitüntetései: Ob, O2, seb. é., Kcsk. (FESZ 39. o.)

Hatvani János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 275. sz.)

Hatvani József gyalogos. Született 1875-ben. Topolyai lakos. Az Ison-
zó mentén (olasz hadszíntér) harcolt. A háborúban szerzett betegsége 
következtében elhunyt Topolyán 1958-ban.

Hatvani Máté csendőr a M. Kir. Csendőrségnél. Született 1893-ban 
Topolyán. Úri és női fodrászmester. 1916-ban vonult be. Topolyán 
teljesített csendőri szolgálatot. (DHT 152. o.)

Hatvani Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, később a m. 
kir. 30 honvéd gyalogezredhez osztották be. Született 1884-ben Topo-
lyán. Kereskedő. Hadba vonult 1914-ben. A szerb, az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. Olasz hadifogságba esett. Kitüntetése: Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1954-ben.

Hatvani Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 136. sz.)
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Hatvani Rókus gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. Bécsi 
kórházban ápolták. (VL 36. sz., HSB 23. sz.)

Hauck Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1868-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetése: kor. 
vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1920. február 17. 10. sz. 236. o.)

Hauk János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Bajsai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1916-ban, 
az olasz és az orosz hadszíntéren (Galícia, Bukovina) harcolt. Elhunyt 
Topolyán 1960-ban. (MKE 69. o.)

Hauser Dezső szakaszvezető, c. őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalog-
ezredben. Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 1912-ben. A szerb, 
az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. 
(MHZSA 4. o., BK, 1914. október 23. 4. o., BK, 1918. március 29. 5. o.) 

Havas Jenő katona. Született 1887-ben. Topolyai lakos, villanytelep-
tulajdonos. Részt vett a háborúban. Elhunyt Auschwitzban 1944-ben, 
a topolyai zsidó temetőben márványtábla őrzi emlékét.

Hegyi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szüle-
tett 1880-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A kaposvári 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 381. sz.)

Heiser Henrik honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1921. július 30. 37.  sz.)

Helfer János honvéd a m. kir. 28. honvéd gyalogezred 1. századában. 
Született 1895-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
Budapesti katonai kórházban ápolták. (HSB 365. sz.)

Helfert Iván honvéd a m. kir. 28. honvéd gyalogezred 1. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A székesfehérvári tartalékkórházban ápolták. (HSB 279. sz.)
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Herzl Simon katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Hesz János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az 
újvidéki városi kórházban ápolták. (HSB 304. sz.)

Hirn Adolf katona. Született 1874-ben. Topolyai lakos. Részt vett a 
háborúban. Meghalt Auschwitzban 1944-ben.

Hirschfeld Dezső gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Topo-
lyai lakos, nyomdász. Hadba vonult 1915-ben, az orosz hadszíntéren 
harcolt. (MHZSA 3. o.)

Hirschfeld Sándor gyalogos a cs. és kir. 86 gyalogezredben. Topolyai 
lakos, üvegkereskedő. Hadba vonult 1915-ben, a szerb hadszíntéren 
egészségügyi szolgálatot teljesített. (MHZSA 3. o.)

Hoffmann Fülöp honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. száza-
dában. Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 39. sz.)

Hoffmann Károly őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1895-ben Kúlán. Topolyai lakos, kántortanító. Hadba vonult 
1915-ben, az orosz hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Kcsk. (DVE 
276.   o., DHT 161. o.)

Holló Antal őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1894-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között az orosz hadszín-
téren harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. (MKE 72. o., BK, 1918. 
március 29. 5. o., HK, 1918. október 9. 4160. o.)

Holló István katona. Született 1872-ben Topolyán. Az orosz had-
színtéren harcolt.

Holló János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1884-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1919. január 11. 
136. o.)
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Holló János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-
ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. A szabadkai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 157. sz.)

Holló József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Szü-
letett 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 192. sz.)

Holló Máté gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894-
ben Topolyán. Gazdálkodó, cipész. 1917–18-ban az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 
1971-ben. (TMM XXXIV. o.)

Holovics Pál huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai 
lakos. Przemyślnél (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)

Holovits Ferenc főtüzér a m. kir. 1. honvéd tüzérezredben. Született 
1893-ban Topolyán. Hadba vonult 1914-ben, a szerb, az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk, heé. (FESZ 41. o.)

Holovits Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 3. századá-
ban. Született 1890-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A   topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 432. sz.)

Holovits Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. száza-
dában. Született 1885-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, 
Nišben raboskodott. (VL 94. sz.)

Hornyák István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között a szerb, az olasz 
és az orosz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk., 
szol. vasker. (TMM XXXIV. o., MKE 72. o.)

Hornyák József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1889-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915–1918 között a szerb és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. Olasz hadifogságba esett, ahonnan négy és fél 
év után szabadult. Elhunyt Topolyán 1948-ban. (TMM XXXIV. o., 
MKE 73. o.)
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Horváth Antal honvéd a m. kir. 315. honvéd gyalogezredben. Topo-
lyai lakos. Orosz hadifogságba esett. (Az Est, 1916. augusztus 16. 7. o.)

Horváth Dezső tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A tren-
cséni tartalékkórházban ápolták. (HSB 131. sz.)

Horváth Géza katona. Született 1882-ben. Topolyai lakos. Részt 
vett a háborúban. Elhunyt 1940-ben, síremléke a topolyai temetőben 
található.

Horváth István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1894-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914-től az olasz és az orosz hadszín-
téren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk.

Horváth István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Horváth János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1872-ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetése: Ob. 
(HK, 1921. november 5. 54. sz. 747. o.)

Horváth János honvéd a m. kir. 2. honvéd gyalogezredben. Született 
1882-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett. (VL 661. sz.)

Horváth János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
155. sz.)

Horváth József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889-
ben Topolyán. Kereskedő. A szerb és az olasz hadszíntéren is harcolt. 
Kitüntetései: O1, O2 (kétszer), Ob, Kcsk. (FESZ 42. o.)

Horváth Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
156. sz.)
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Huber Antal tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885-
ben Topolyán. Földműves. Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt 1956-ban.

Huber István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879-
ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. A szerb, az olasz 
és az orosz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt 
Topolyán az 1950-es években. (MKE 77. o.)

Huber József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1882-ben Topolyán. Szabadkai lakos, kovács. Hadba vonult 1915-ben, 
az orosz hadszíntéren harcolt, Zlotalipa (ma: Złota Lipa folyó, Ukrajna) 
térségében megsebesült. 1918-ban szerelt le. Kitüntetései: Kcsk., seb.   é. 
(MKE 77. o.)

Huber Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szüle-
tett 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 218. sz.)

Huber Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és 
kir. 65. gyalogezredhez osztották be. Született 1891-ben Topolyán. Kis-
birtokos. Tényleges katonai szolgálatra 1912-ben vonult be, az orosz és 
az olasz hadszíntéren is harcolt. Olasz hadifogságba esett. Kitüntetései: 
Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1960-ban. (DVE 281. o., MKE 77. o.)

Huber Mihály katona. Született Topolyán. Gazdálkodó. Részt vett a 
háborúban. Elhunyt Topolyán 1941-ben. (TMM XXXV. o.)

Huber Péter katona. Született Topolyán 1876-ban. Részt vett a hábo-
rúban. 1919-ben hadifogságban halt meg.

Illés Gábor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889-
ben Mélykúton. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1914–1917 között részt 
vett a háborúban. Elhunyt Topolyán 1967-ben. (TMM XXXV. o., 
MKE 78. o.)

Illés Károly honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezred 4. századában. 
Született 1876-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Buda-
pesti kórházban ápolták. (HSB 342. sz.)
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Illés Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. Szüle-
tett 1891-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett. (VL 138. sz.)

Isaszegi Tóth János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1880-ban Topolyán. Gazdálkodó, a gazdakör elnöke is volt. 
1914–15-ben részt vett a háborúban. (TMM XXXVI. o.)

Iván János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Született 
1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban lábszárzúzódást szenvedett. 
A  temesvári tartalékkórházban, majd a merczyfalvai kórházban ápolták. 
(HSB 234. és 254. sz.)

Izsáki Elek katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Izsáki József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 4. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 390. sz.)

Janik Boldizsár honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 205. sz.)

Janik László honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. augusztus 17. 
3390. o.)

Janiska István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Szabadkai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1915-
ben, a szerb, az olasz és a román hadszínéren is harcolt. Kitüntetései: 
Kcsk., szol. vasker. (DHT 177. o.)

Jánosi Ferenc tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885-
ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, Nišben raboskodott. 
(VL 184. sz.) 

Januskó Béla gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
340. sz.)
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Jedlicska Ernő őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd 
a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez osztották be. Született 1897-ben 
Topolyán. Újvidéki lakos, tisztviselő. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz 
hadszíntéren (Bukovina) harcolt, hadifogságba esett. (DHT 180. o.)

Juhász Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1875-ben. Topolyai lakos. Kitüntetései: Ob, kor. vas ék. a vit. é. szal. 
(HK, 1918. december 18. 5191. o., HK, 1919. november 11. 1909. o.)

Juhász Antal őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. augusztus 22-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Egeresi Verona. 
R.   k. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben. A szerb hadszíntéren, 
Milanovacnál harcolt. Megsebesült, szerb, majd francia hadifogságban 
töltött három évet. Kitüntetései: kor. ar. ék. a vit. é. szal., Kcsk., ar. vit.  é., 
O1. (VL 211. sz., FESZ 46. o., DHT 183. o.)

Juhász Antal szakaszvezető a cs. és kir. 4. utászzászlóaljban. Szüle-
tett 1895-ben Topolyán. Kőműves. Az orosz és az olasz hadszíntéren 
is harcolt, háromszor megsebesült. Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk. 
(FESZ 47. o.)

Juhász Antal őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 1. századában. 
Született 1889. október 12-én Topolyán, apja Antal, anyja Péter Mar-
cella. R. k. vallású. Megbetegedett a harctéren. A szabadkai tartalék-
kórházban ápolták. (HSB 279. sz.)

Juhász Boldizsár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (NSZ, 
1914. szeptember 12. 8. o.)

Juhász Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1896-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. A harcok-
ban megsebesült. Kitüntetése: Ob. (VL 591., HK, 1919. január 4. 28. o.)

Juhász Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. Szü-
letett 1888-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 259. sz.)
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Juhász János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  szom-
bathelyi kórházban ápolták. (HSB 253. sz.)

Juhász János őrvezető a m. kir. 3. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A bu-
dapesti Gömb utcai kórházban ápolták. (HSB 299. sz.)

Juhász József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megsebesült, szerb hadifogságba 
esett, Nišben raboskodott. (VL 94. sz.)

Juhász Károly honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezred 3. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A topo-
lyai tartalékkórházban ápolták. (VL 98. sz., HSB 285. sz.)

Juhász (Barát) Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szü-
letett 1879-ben Topolyán. Kisbirtokos. Az orosz hadszíntéren harcolt, 
hadifogságba esett. (MKE 83–84. o.)

Juhász (Barát) Lajos gyalogos/géppuskás a cs. és kir. 86. gyalog-
ezredben. Született 1886-ban Topolyán. Földbirtokos. Hadba vonult 
1914-ben. A szerb hadszíntéren Šabacnál, majd az orosz hadszíntéren 
harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1961-
ben. (TMM XXXVIII. o., DHT 183. o.)

Kadvány Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1882-ben Zentán. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1914-től a szerb, az 
orosz, a román, valamint az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. 
Kitüntetései: O1, O2, Kcsk., szol. vasker. Elhunyt Topolyán 1965-ben. 
(TMM XXXIX. o.)

Kadvány János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben Zentán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1914-
ben. Az albán hadszíntéren harcolt, részt vett a durazzói (ma: Durrës, 
Albánia) és a ferji (ma: Fier, Albánia) ütközetben. Kitüntetése: Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1959-ben. (MKE 84. o.)
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Kállai Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896-
ban Topolyán. Fodrász. Hadba vonult 1915-ben, az orosz hadszíntéren 
harcolt Csernovicnál (ma: Csernyivci, Ukrajna) és Kirlibabánál (ma: 
Cârlibaba, Románia), az olasz hadszíntéren pedig az Isonzó és a Piave 
mentén. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., heé. (FESZ 50. o.)

Kalmár András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
155. sz.)

Kalmár János őrvezető, c. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. 
századának gépfegyverosztagában. Született 1890-ben Topolyán. Ven-
déglős. 1913-ban vonult be tényleges katonai szolgálatra. A szerb és az 
orosz hadszíntéren is harcolt. Megsebesült, orosz hadifogságba esett. 
Kitüntetései: O1, O2, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1971-ben. (VL 669.  sz., 
DHT 186. o., NSZ, 1914. szeptember 12. 8. o.)

Kardos József gyalogos a cs. és kir. 29. gyalogezred 11. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  te-
mesvári 21. helyőrségi kórházban ápolták. (HL Bécs, HSB 22. sz.)

Kasza Miklós honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezred 9. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Kaufman Ernő/Herman honvéd a m. kir. 12. honvéd gyalogezredben. 
Született 1895-ben. Topolyai lakos, tisztviselő. Hadba vonult 1915-ben. 
Az orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: seb. é. Elhunyt 
Scheiferwasserban 1945-ben. (MHZSA 3. o.)

Kaurlottó Antal csendőr őrmester. Született 1896-ban. Topolyai la-
kos. Részt vett a háborúban. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. (DVE 293. o.)

Keczeli Máté gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1875-
ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915–16-ban részt vett a világháborúban. 
(TMM XLII. o.)
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Kecskés András katona. Született 1892-ben. Topolyai lakos. Részt 
vett a háborúban. Elhunyt Topolyán 1965-ben.

Kecskés Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
340. sz.)

Kecskés Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
155. sz.)

Kelemen András tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (NSZ, 
1914. szeptember 12. 8. o.)

Keller József hadimunkás. Született 1870-ben. Topolyai lakos. 
Megbetegedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 412. sz.)

Kendrovics György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 9. szá-
zadában. Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést 
szenvedett. (HSB 393. sz.)

Kenyeres József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
340. sz.)

Kerekes István huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1881-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között a szerb és az orosz 
hadszíntéren is harcolt. Megsebesült, három évig orosz hadifogságban 
raboskodott. (TMM XLII. o., MKE 89. o.)

Kerekes János katona. Született 1883-ban Topolyán. Földműves. 
Részt vett a háborúban. Elhunyt 1918-ban.

Kerekes Péter tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szen-
vedett. A szabadkai kórházban ápolták. (HSB 38. sz., NSZ, 1914. 
szeptember 8. 8. o.)
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Kertész József káplán. Przemyślben (orosz hadszíntér) teljesített tábo-
ri lelkészi szolgálatot. (Pesti Hírlap, 1915. február 21., vasárnap, 16. o.)

Keszeg Péter tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (HSB 
1141. sz.)

Kisferenc István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1868-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1916–1917-ben vett rész a háborúban.

Kisferenc József katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Kisferenc Pál id. gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1885-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915–1917 között harcolt 
az orosz hadszíntéren. Három évig volt orosz hadifogságban. Elhunyt 
Topolyán 1958-ban. (VL 290. sz., TMM XLIV. o., halotti anyakönyv 
65/1958)

Kisferenc Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1917 között az orosz hadszín-
téren harcolt, megsebesült. (TMM XLIII. o.)

Kisimre Gábor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Kisbirtokos. 1914–1918 között az olasz hadszínté-
ren harcolt Doberdónál, az orosz hadszíntéren pedig Galíciában és Bu-
kovinában. Megsebesült, majd felépülése után újra az orosz hadszíntérre 
vezényelték. Orosz hadifogságba esett, ahol tíz hónapig raboskodott. 
Kitüntetései: Ob (kétszer), Kcsk. Elhunyt Topolyán 1961-ben. (TMM 
XLIV. o., MKE 90. o.)

Kisimre Gábor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1895-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A   to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 398. sz.)

Kisimre József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1890-ben Topolyán. Földbirtokos. Hadba vonult 1914-ben. A szerb 
hadszíntéren harcolt, Szabácsnál (ma: Šabac, Szerbia) megsebesült. 
Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (DHT 206. o.)
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Kisimre Károly id. katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Kisimre Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1893-ban Topolyán. Kisbirtokos. Hadba vonult 1914-ben. 
Az orosz hadszíntéren térdlövést szenvedett. A kassai, a topolyai és az 
újvidéki kórházban ápolták. Rokkantsága miatt leszerelték. Elhunyt 
Topolyán 1976-ban. (VL 155. sz., HSB 352, 366. és 367. sz., MKE 90. o.)

Kiskároly Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1892-ben Topolyán. Hentes. Hadba vonult 1915-ben, az orosz és 
az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. (DHT 
206. o.)

Kiskároly István szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1874-ben Topolyán. Óverbászi lakos, földműves. Hadba vo-
nult 1914-ben, az újvidéki várparancsnokságnál, majd a belgrádi csend-
őrparancsnokságon teljesített szolgálatot. Kitüntetései: Ob, Kcsk., jub. 
eé., 1912–13-as ek., német, magyar, osztrák és bolgár heé. (FESZ 53. o.)

Kiskároly János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Cipész, az ipartestület elnöke volt. Tényleges ka-
tonai szolgálatra 1912-ben vonult be. A szerb hadszíntéren Szabácsnál 
(ma: Šabac), az orosz hadszíntéren Tarnopolnál (ma: Ternopil, Uk-
rajna), Stari Sambornál (ma: Szambir, Ukrajna), Mezőlaborcnál (ma: 
Medzilaborce, Szlovákia) és Zaloscénél (ma: Zalozsci, Ukrajna) harcolt. 
Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk., heé. (DVE 299. o., DHT 206. o.)

Kiskároly János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1916-tól az olasz hadszíntéren har-
colt. (TMM XLIV. o., MKE 90. o.)

Kiskároly János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A ko-
máromi 18. helyőrségi kórházban ápolták. (HSB 76. sz.)
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Kiskároly Károly szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben, 
majd a cs. és kir. 38. gyalogezredhez vezényelték. Született 1879-ben 
Topolyán. Kőműves. Hadba vonult 1914-ben, a román és az olasz had-
színtéren – a Piave mentén – harcolt. Angol hadifogságban volt két 
évig. Kitüntetései: Ob, Kcsk, heé. Elhunyt Topolyán 1952-ben. (FESZ 
53. o., DHT 207. o.)

Kiskovács János katona. Született 1897-ben Topolyán. Kishegyesi 
lakos. Részt vett a háborúban, tizennégy hónapig olasz hadifogságban 
volt. Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk. (DVE 299. o.)

Kiskovács József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századá-
ban. Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 155. sz.)

Kiskovács Mihály tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1889. szeptember 27-én Topolyán, apja József, anyja Pajzer 
Katalin. R. k. vallású, újverbászi lakos, napszámos. Hadba vonult 1914-
ben. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt, súlyosan megsebesült. 
A  székesfehérvári, majd a zentai kórházban ápolták. Kitüntetései: O2, 
Ob, Kcsk, heé., seb. é. (HSB 205. és 306. sz., FESZ 53. o., HK, 1918. 
augusztus 6. 3121. o.)

Kiskovács Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. száza-
dában. Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban comblövést 
szenvedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 386. sz.)

Kiskovács Pál katona. Született 1896-ban Topolyán. Kishegyesi 
lakos, földbirtokos. Három évig harcolt a háborúban. (DVE 299. o.)

Kislinder Ferenc vadász a cs. és kir. 26. vadászzászlóalj 2. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
288. sz.)

Kislinder József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban fejlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 309. sz.)
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Kislinder Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, 
majd a m. kir. 310. honvéd gyalogezredhez került. Született 1895-ben 
Topolyán. Kereskedő. Hadba vonult 1915-ben, az orosz hadszíntéren 
harcolt. 1916-ban hadifogságba esett, ahonnan 1921-ben került haza. 
Kitüntetése: Kcsk. (DHT 207. o.)

Kismiska István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 10. száza-
dában. Született 1879-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett. 
(VL 211. sz.)

Kispál Imre huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai lakos. 
Przemyślnél (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)

Kiss Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1899-
ben Topolyán. Újverbászi lakos, földműves. 1917–18-ban az olasz 
hadszíntéren harcolt. Lefagytak a lábujjai, rokkanttá vált. (FESZ 52. o.)

Kiss Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Született 
1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (VL 155. sz., HSB 390. sz.)

Kiss István katona. Született 1895-ben Topolyán. Földműves. A szerb, 
az olasz és az orosz hadszíntéren is harcolt, többször megsebesült. 
(DVE 297. o.)

Kiss János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Született 
1881-ben. Topolyai lakos. A harctéren megbetegedett, és comblövést is 
szenvedett. Az arnaui (ma: Hostinné, Csehország) és a zentai tartalék-
kórházban ápolták. (HSB 275. és 304. sz.)

Kiss János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Született 
1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A jičini (ma: Cseh-
ország) és a topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 270. és 275. sz.)

Kiss József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Született 
1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. A fogarasi 
(ma: Făgăraș, Románia) tartalékkórházban ápolták. (HSB 148. sz.)



2 1 6

Kiss Lajos őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1899-
ben Topolyán. Bankigazgató. Hadba vonult 1917-ben. Kitüntetése: 
Kcsk. (DHT 205. o.)

Koch Mihály őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889-
ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. A szabadkai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 455. sz.)

Koiss János szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884-ben Martonoson. Topolyai lakos, földbirtokos és magánzó. 
Hadba vonult 1914-ben. Az orosz hadszíntéren harcolt Tarnapolnál 
(ma: Ternopil, Ukrajna) és Worobijovkánál (ma: Vorobijivka, Ukraj-
na), megsebesült. Kitüntetései: O1, Ob, Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 
1958-ban. (FESZ 54. o., DHT 214. o., halotti anyakönyv 78/1958)

Kókai István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Topolyai 
lakos. A harcokban megsebesült (VL 275. sz.)

Kókai János katona. Született 1880-ban Topolyán. Zentai lakos, gép-
lakatos. Részt vett a háborúban.

Kókai Pál főhidász a cs. és kir. vasúti ezredben. Született 1885-ben 
Topolyán. Ács. Hadba vonult 1914-ben, a szerb, az albán és az orosz 
hadszíntéren is harcolt. Súlyosan megsebesült. Kitüntetései: Kcsk, 
seb.   é., heé. (FESZ 60. o.)

Kókity Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A pelsőci (ma: Plešivec, Szlovákia) katonai kórházban ápolták. (HSB 
299. sz.)

Kokrehel János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1888-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. 
A   szerb hadszíntéren harcolt, megbetegedett. A topolyai tartalékkór-
házban ápolták. Kitüntetései: Kcsk., heé., 1912–13-as ek. Elhunyt 
Topolyán 1964-ben. (HSB 318. sz., FESZ 55. o.)
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Kokrehel József őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884-ben Topolyán. Ács. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt, kétszer súlyosan megsebesült. Kitüntetései: 
O1, O2, Ob, Kcsk., seb. é. (kétszer), heé. Elhunyt Topolyán 1948-ban. 
(FESZ 55. o., halotti anyakönyv 10/1948)

Kolity Adalbert gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Kollár István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1878-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. (HSB 
348. sz.)

Kolosi Albert őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. gépfegyverosz-
tagában. Született 1891-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett, 
Belgorodban raboskodott. (VL 290. és 509. sz.)

Komád Ferenc őrvezető a m. kir. 7. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A  gyu-
lafehérvári tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Komlós Dezső katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Komlós Izidor Imre hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1886-ban Pancsován. Topolyai lakos, gyáros. Hadba vonult 
1914-ben, a szerb, az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitün-
tetései: O2, Ob, Kcsk. (DHT 217. o., HK, 1918. október 9. 4183. o.)

Koncz Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1899-ben Magyarkanizsán. Topolyai lakos, terménykereskedő. Tényleges 
katonai szolgálatra 1912-ben vonult be. Az olasz hadszíntéren harcolt, 
hadifogságba esett. (MKE 95. o.)

Kovács András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 1. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Buda-
pesti kórházakban ápolták, majd a topolyai tartalékkórházban. (HSB 
320., 324. és 390. sz.)
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Kovács Antal tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895-
ben Topolyán. Darálós, molnár. Hadba vonult 1915-ben, az orosz had-
színtéren harcolt. Súlyosan megsebesült, 1916-ban orosz hadifogságba 
esett. A fogságból 1921-ben tért haza. (DHT 223. o.)

Kovács Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 275. sz.)

Kovács Fábián honvéd. Született 1877-ben. Topolyai lakos. Kitünte-
tése: Ob. (HK, 1918. július 6. 2468. o.)

Kovács Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1868-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetése: kor. 
vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1919. november 22. 2017. o.)

Kovács Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1919. január. 11. 
127. o.)

Kovács István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az 
újvidéki katolikus zárda kórházában ápolták. (HSB 303. sz.)

Kovács István hajtótüzér a cs. és kir. 7. tábori ágyúsezred 3. lőszer-
osztályánál. Született 1881-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba 
esett. (VL 145. sz.)

Kovács István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Szü-
letett 1888-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 386. sz.)

Kovács István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. Szü-
letett 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 177. sz.)

Kovács János hadimunkás. Született 1865-ben. Topolyai lakos. Ki-
tüntetése: kor. vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1918. november 16. 4834. o.)
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Kovács János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Topolyai 
lakos. Asztrahánban volt orosz hadifogságban. (Az Est, 1916. január 27.)

Kovács János (Frajkó) gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. száza-
dában. Született 1889-ben. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 
290. sz.)

Kovács János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 11. századában. 
Született 1896-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
656. sz.)

Kovács József tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. június 20. 
2392. o.)

Kovács József őrmester a m. kir. 32. honvéd gyalogezredben, majd a 
m. kir. 10. honvéd tábori tarackosezredhez került. Született 1893-ban 
Kispesten. Topolyai lakos, lakatos és műszerész. Az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 
1950-ben. (FESZ 58. o.)

Kovács József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban fejlövést szenvedett. 
Budapesti kórházban ápolták. (HSB 342. sz.)

Kovács József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. Szü-
letett 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A kalocsai 
egyesületi kórházban ápolták. (HL Bécs, HSB 116. sz.)

Kovács Kálmán főtüzér. Született 1899-ben Topolyán. Kúlai lakos, 
asztalos. Az orosz hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: heé., Kcsk. El-
hunyt Topolyán 1973-ban. (FESZ 58. o.)

Kovács Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Kishegyesi lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 
1915-ben. A szerb, az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, kétszer 
megsebesült. (MKE 98. o.)
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Kovács Mihály tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában, 
később a m. kir. 4. honvéd gyalogezredhez került. Született 1882-ben 
Topolyán. Gazdálkodó. A szerb és az olasz hadszíntéren is harcolt, 
karlövést szenvedett. A szolnoki, majd a topolyai tartalékkórházban 
ápolták. Kitüntetése: Ob, Kcsk. (HSB 332. és 343. sz, TMM XLVII. o.)

Kovács Mihály gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezred 5. századában. Szü-
letett 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 205. sz.)

Kovács Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 677. sz.)

Kovács Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
94. és 340. sz.)

Kovács Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1899-
ben Topolyán. Szabó. Hadba vonult 1917-ben. Monte Asalonénál (olasz 
hadszíntér) harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., heé. (FESZ 59. o.)

Kovács Péter őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A  weinbergi és a holicsi (ma: Holíč, Szlovákia) tartalékkórházban 
ápolták. (HSB 120., 128. és 204. sz.)

Kovács Kantus István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8.   szá-
zadában. Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 526. sz.)

Kovács Katona Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1878-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1914-től a szerb és az orosz 
hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Kcsk. (TMM 
XLVIII. o.)

Kovács Katona Ignác gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. 
századában. Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést 
szenvedett. Budapesti kórházban ápolták. (HSB 13. sz.)
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Kovács Katona Pál katona. Született Topolyán. Topolyai lakos, 
vendéglős. Részt vett a háborúban, megsebesült. (DVE 309. o.)

Kovács Némedi Antal őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. 
századában. Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban megse-
besült. (VL 192. sz.)

Kovács Némedi Bálind katona. Született 1880-ban Topolyán. Részt 
vett a háborúban.

Kovács Némedi Imre katona. Született 1883-ban Topolyán. Részt 
vett a háborúban.

Kovács Némedi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1879-ben Topolyán. Részt vett a háborúban. Elhunyt Topo-
lyán 1955-ben.

Kovács Némedi János katona. Született 1882-ben Topolyán. Részt 
vett a háborúban. 

Kovács Némedi Károly katona. Született 1897-ben Topolyán. Nap-
számos. Részt vett a háborúban. Elhunyt Topolyán 1984-ben.

Kovács Sztrikó István t. hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezred-
ben, majd a m. kir. 29. honvéd gyalogezred rohamszázadába osztották 
be. Született 1897-ben Szabadkán. Topolyai lakos, banki tisztviselő. 
Hadba vonult 1915-ben, a román hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: 
O2, Ob, Kcsk. (DVE 310. o., DHT 228. o.)

Kozma Lukács gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. Szü-
letett 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 94. sz.)

Kozma Sándor őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1899-ben Bácsfeketehegyen. Topolyai lakos, gyógyszerész. Hadba 
vonult 1917-ben. Monte Asalonénál (olasz hadszíntér) harcolt, meg-
sebesült. Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé. (DHT 229. o.)
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Ködmön Albert gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
133. sz.)

König Gyula szakaszvezető. Született 1875-ben. Topolyai lakos. Ki-
tüntetése: kor. vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1918. szeptember 7. 3652. o.)

Körökös István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (NSZ, 
1914. szeptember 8. 8. o.)

Körösi Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1898-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 656. sz.)

Krakovszki Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. száza-
dában. Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 155. sz.)

Krámer Rezső őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Kereskedő. Hadba vonult 1915-ben. Galíciában 
(orosz hadszíntér) harcolt, hadifogságba esett. Kitüntetése: Kcsk. (VL 
509. sz., DHT 234. o.) 

Krista Demeter egészségügyi katona a 21. sz. helyőrségi kórházban. 
Született 1875-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett. A szalkaházai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 372. sz.)

Krizsán István őrvezető a m. kir. 10. honvéd gyalogezredben, majd 
átvezényelték a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századába. Született 
1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 256. sz.)

Kubisz Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Kuczor János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben. Topolyai lakos. Kitüntetései: Ob, kor. vas ék. a vit. é. szal. 
(HK, 1922. január 7. 1. sz. 15., 17. o.)
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Kucsera Gábor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A szabadkai tartalékkórházban ápolták. (VL 36. sz., HSB 121. sz.)

Kucsera István tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1867-ben Topolyán. Gazdálkodó és ács. 1916–1917-ben a 13. vasúti 
őrosztagnál az orosz hadszíntéren teljesített szolgálatot, megsebesült. 
Kitüntetése: Kcsk.

Kucsera István tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Kereskedő. Hadba vonult 1916-ban, az orosz 
hadszíntéren harcolt. (TMM XLIX. o., DHT 237. o.)

Kucsera József gyalogos a m. kir. 5. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1899-ben Topolyán. Napszámos. Kitüntetései: Ob, O2, Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1950-ben. (HM, HIM, 1109/2018., BK, 1917. 
szeptember 23. 5. o., BK, 1917. december 13. 2. o.)

Kucsera Károly katona. Született 1898-ban Topolyán. Vendéglős. Az 
orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. (DVE 314. o.)

Kurfis József huszár a 4. honvéd huszárezredben. Született 1877-ben. 
Topolyai lakos. Kitüntetése: kor. vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1920. április 
10. 26. sz. 580. o.)

Kurina Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
155. sz.)

Kvanduk Ferenc főhadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1883-ban Kucorán. Topolyai lakos, iskolaigazgató. Hadba vonult 
1914-ben, az orosz és a balkáni hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: kor. 
ar. ék. a vit. é. szal., Kcsk. Elhunyt Topolyán 1958-ban. (DHT 241.  o., 
halotti anyakönyv 57/1958)

Laczi Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben Topolyán. Bácsgyulafalvai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 
1914-ben. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt. Súlyosan megsebe-
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sült az Uzsoki-szorosnál vívott harcokban, hadirokkantként leszerelték. 
Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé. (FESZ 62. o.)

László Gergely gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 147. sz.)

Lederer Dávid gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 404. sz.)

Lederer Ferenc honvéd/telefonista a m. kir. 6. honvéd gyalogez-
redben. Született 1895-ben Topolyán. Kárpitos, kocsifényező. Hadba 
vonult 1915-ben. Az orosz hadszíntéren Tarnopolnál (ma: Ternopil, 
Ukrajna), az olasz hadszíntéren Görznél (ma: Gorizia, Olaszország), 
valamint a Piave mentén harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., Ob, 
heé. (FESZ 65. o., MHZSA 3. o., DHT 251. o., HK, 1918. október 
22. 4413. o.)

Lederer Jakab gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred munkásosztagá-
ban. Topolyai lakos, rőfös- és ruhakereskedő. Hadba vonult 1915-ben, 
az orosz és az olasz hadszíntéren harcolt. Meghalt Auschwitzban 1944-
ben. (MHZSA 3. o.)

Lederer Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd 
áthelyezték a fegyvergyárba. Topolyai lakos, mechanikus. Hadba vonult 
1915-ben. Meghalt Auschwitzban 1944-ben. (MHZSA 3. o.)

Lederer Lajos katona. Született 1865-ben. Topolyai lakos. Részt vett 
a háborúban. Meghalt Auschwitzban 1944-ben.

Lederer Manó honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született 
1882-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A bródi (ma: 
Slavonski Brod, Horvátország) kórházban ápolták. (HSB 120. sz.)

Lengyel József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
36. szám)
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Lesch József gyalogos a cs. és kir. 29. gyalogezredben. Született 
1888-ban. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (NSZ, 1914. 
no vem ber 7. 9. o.)

Lénárd István honvéd a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. Született 
1873-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1918. október 3. 
4037. o.)

Lénárd János tüzér a cs. és kir. 51. tábori ágyúsezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Kőműves. Hadba vonult 1915-ben, az orosz, a 
román és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk., heé. 
(FESZ 65. o.)

Lénárd József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A szerb hadszíntéren megsebesült, 
majd hadifogságba esett, és Nišben raboskodott. (VL 94. sz.)

Lévai Elemér honvéd a m. kir. 32. honvéd gyalogezred 3. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Bécsi, 
majd a pöstyéni (ma: Piešťany, Szlovákia) kórházban ápolták. (HSB 
359. és 408. sz.)

Libár (Ribár?) József katona. Született 1895-ben Topolyán. Gazdál-
kodó. Részt vett a háborúban.

Lichtner Móric gyalogos a cs. és kir. 19. gyalogezred 3. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A prágai 
2-es számú tartalékkórházban ápolták. (HL Bécs. HSB 67. sz.)

Liczkó Ádám vadász a cs. és kir. 2. tiroli császárvadászezred 3. szá-
zadában. Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést 
szenvedett. A troppaui (ma: Opava, Csehország) katonakórházban 
ápolták. (HSB 437. sz.)

Linder Elek honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1917 között a szerb és az orosz 
hadszíntéren is harcolt, megsebesült.
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Linder János tüzér a cs. és kir. 39. tábori ágyúsezredben. Született 
1884-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között a szerb, az orosz 
és az olasz hadszíntéren is harcolt. Hét hónapig olasz hadifogságban 
raboskodott. Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1969-ben. 
(TMM LI. o., MKE 108. o.)

Liszka József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A temesvári tartalékkórházban ápolták. (HSB 165. sz.)

Lódi János őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült, szerb 
hadifogságba esett. A szkopjei 3-as számú tartalékkórházban ápolták. 
(VL 198. sz.)

Lőrik Imre katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban. Kétszer 
megsebesült.

Lőrik (Darázs) István katona. Született 1879-ben. Topolyai lakos. 
Részt vett a háborúban. Elhunyt Topolyán 1966-ban.

Lőrik István katona. Született Topolyán. Kőműves. Részt vett a 
háborúban. A háborút követően az illegális kommunista párt helyi 
szervezetének első párttitkára volt. 

Lőrik János tüzér a 20. tábori ágyúsezred 1. századában. Született 
1881-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az eggenburgi 
(ma: Ausztria) kórházban ápolták. (HSB 396. sz.)

Lőrik János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 337. sz.)

Lőrik János tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. Szü-
letett 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. Kitüntetése: 
O2. (VL 697. sz., HK, 1920. május 15. 36. sz. 1069. o.)
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Lőrik József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. Szü-
letett 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A temesvári 
tartalékkórházban ápolták. (VL 133. sz., HSB 103. sz.)

Lőrik (Darázs) József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századá-
ban. Született 1891-ben. Topolyai lakos, virágkertész. A harcokban 
karlövést szenvedett. A budapesti Böszörmény utcai hadikórházban 
ápolták. Elhunyt Topolyán 1961-ben. (VL 218. sz., HSB 424. sz., halotti 
anyakönyv 132/1961)

Lőrik (Darázs) Márton katona. Született Topolyán. Kertész. Részt 
vett a háborúban.

Lőrik Mihály katona. Született 1871-ben Topolyán. Bajsai lakos, bérlő. 
A román és az olasz hadszíntéren is harcolt. (DVE 321. o.)

Lőrik Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A budapesti Golgota utcai kórházban ápolták. (HSB 114. sz., Pesti 
Napló, 1914. október 17. 12. o.)

Lőrik Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban fejlövést szenvedett. 
A topolyai kisegítő kórházban ápolták. (HSB 101. sz.)

Lőrik (Darázs, Zöldy) Pál szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. 
szá zadában. Született 1889-ben Topolyán. Topolyán dolgozott, majd a 
sza badkai postahivatalhoz került. Később Szegedre költözött. Amatőr 
néprajzkutató volt, az anyja családnevét vette fel, és Zöldy Pál néven jelen-
tette meg munkáit. A harcokban comblövést szenvedett, aminek követ-
keztében megbénult a térde. A topolyai tartalékkórházban ápolták, majd 
a budapesti Révész utcai kórházban. Kitüntetése: O1. Elhunyt Szegeden 
1979-ben. (BK, 1916. július 19. 3. o., VL 94. sz., HSB 310. és 357. sz.)

Lőrik (Darázs) Péter katona. Született Topolyán. Részt vett a hábo-
rúban.



2 2 8

Lőrincz Bálint honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1885-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A zombori cs. és 
kir. tartalékkórházban ápolták. (HSB 1. sz.)

Lőrincz János hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1886-ban Topolyán. Püspökladányi lakos, gyógyszerész. 1914–1918 
között a szerb és az orosz hadszíntéren harcolt, súlyosan megsebesült. 
Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (MFM 580. o.)

Lőrincz Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Zobnaticai lakos, gazdálkodó. 1917–1918-ban az 
olasz hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Ob, O2. (TMM LII. o., HK, 
1918. június 20. 1897. o. HK, 1918. június 15. 2140. o.)

Lőrincz Máté őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban Topolyán. Kőműves. Hadba vonult 1914-ben, a szerb és az 
orosz hadszíntéren is harcolt. Orosz hadifogságba esett, ahonnan három 
és fél év után tért haza. Kitüntetései: Kcsk., heé. (FESZ 66. o.)

Lőrincz Máté gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. Szü-
letett 1882-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett, Belgorodban 
raboskodott. (VL 290. és 509. sz.)

Lőrincz Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 11. századá-
ban. Született 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 130. sz.)

Lőrincz Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 10. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 275. sz.)

Lukács Andor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Topolyai lakos. A harcokban csípőlövést szenvedett. A seebachi tarta-
lékkórházban ápolták. (HSB 266. sz.)

Lukács Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 304. sz.)
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Lukács István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban kéz- és comblövést szenvedett. 
A szabadkai tartalékkórházban ápolták. (VL 34. sz., HSB 94., 122. sz., 
NSZ, 1914. november 3. 8. o.)

Lukács János őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  ki-
rályhidai (ma: Bruckneudorf, Ausztria) tartalékkórházban ápolták. 
(HSB 408. sz.)

Lusztig Ignác gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és 
kir. 13. huszárezredhez vezényelték. Topolyai lakos, gabonakereskedő. 
Hadba vonult 1914-ben, a román hadszíntéren harcolt. 1941–45 között 
halt meg. (MHZSA 3. o.)

Madár Péter katona. Született Topolyán. Gazdálkodó. Részt vett a 
háborúban, megsebesült a harcokban.

Máger Ármin gyalogos a cs. és kir. 77. gyalogezredben. Topolyai lakos, 
kereskedő. 1915–1918 között az olasz hadszíntéren harcolt. Meghalt 
Auschwitzban 1944–45-ben. (MHZSA 3. o.)

Magó István katona. Született 1889-ben Topolyán. Bácstóvárosi lakos. 
Az olasz hadszíntéren harcolt. (DVE 322. o.)

Magó Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891-
ben Topolyán. Újverbászi lakos, földműves. Hadba vonult 1914-ben. 
A  szerb, az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitün-
tetései: O2, Ob, Kcsk, heé., seb. é., tiroli heé. (FESZ 67. o.)

Magyar János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1887-ben Topolyán. Újverbászi lakos, cukorgyári munkás. 1915–1918 
között az olasz hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: Kcsk., heé., tiroli 
heé. (FESZ 67. o.)

Magyarosi Sándor gyalogos/századkürtös a cs. és kir. 86. gyalogezred 
7. századában. Született 1889-ben. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. 
(VL 592. sz.)
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Majer István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
147. sz.)

Major János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századában. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 208. sz.)

Major János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A  nyitrai tartalékkórházban ápolták. (VL 36. sz., HSB 129. sz.)

Major János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Szü-
letett 1893-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren, és karlövést 
is szenvedett. A piliscsabai tábori kórházban, majd a topolyai tartalék-
kórházban ápolták. (HSB 172. és 285. sz.)

Major József dr. hadnagy a cs. és kir. 7. tábori ágyúsezredben. Született 
1895-ben Zomborban. Topolyai lakos, közjegyző. Az olasz és az orosz 
hadszíntéren is harcolt. Több katonai kitüntetést érdemelt ki, megkapta 
a Nemzetvédelmi Keresztet is. (KMKA 215. o.)

Major József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Gazdálkodó, malomellenőr, cipész. 1917–18-ban 
az orosz, majd az olasz hadszíntéren is harcolt. (TMM LIII. o.)

Major József (Pöri) honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd 
átvezényelték a cs. és kir. 29. gyalogezredhez. Született 1898-ban To-
polyán. Földműves. A román hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: Ob., 
Kcsk. (DHT 263. o.)

Major Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Vendéglős. Hadba vonult 1915-ben, az orosz és az 
olasz hadszíntéren is harcolt. Megsebesült, olasz hadifogságba került. 
Kitüntetései: Ob, Kcsk. (DHT 263. o.)

Majtényi Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Hadba vonult 1915-ben. Az olasz, az orosz és a 
román hadszíntéren is harcolt, súlyosan megsebesült. Kitüntetései: Ob, 
Kcsk., seb. é., heé. Elhunyt Topolyán 1972-ben. (FESZ 67. o.) 
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Majthényi István őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1896-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az olasz 
hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk., seb. é., 
heé. (FESZ 67. o.)

Mák Gyula honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885-
ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. október 22. 4411. o.)

Mák István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Született 
1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. A   sza-
badkai kórházban, majd a rózsahegyi (ma: Ružomberok, Szlovákia) és 
a topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 38., 386. és 387. sz., NSZ, 
1914. szeptember 9. 7. o.)

Mák János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887-ben 
Topolyán. Kishegyesi lakos, gazdálkodó. A szerb és az olasz hadszínté-
ren is harcolt. Olasz hadifogságba esett. Elhunyt Topolyán 1967-ben. 
(MKE 115. o.)

Mák János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1914-ben. A har-
cokban megsebesült. Kitüntetése: Ob. (VL 205. sz., HK, 1920. május 
8. 35. sz. 1047. o.)

Mánics Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz 
hadszíntéren harcolt, megsebesült. (TMM LIV. o., MKE 115. o.)

Mannheim Manó dr. t. hadnagy. Született 1882-ben. Topolyai lakos, 
ügyvéd. Részt vett a háborúban. Elhunyt 1929-ben, síremléke a topolyai 
temetőben található. (BK, 1911. december 31. 2. o.)

Margit János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 34. sz., NSZ, 
1914. november 3. 8. o.)

Marschall Ádám tüzér a m. kir. 38. honvéd tábori tüzérezredben. 
Született 1876-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1920. feb-
ruár 17. 10. sz. 214. o.)
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Mendei István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. 
Született Topolyán 1890-ben. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. 
A szerb és az orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült. Váll-lövéssel az 
oravicafalvi (ma: Oravița, Románia) közkórházban ápolták. Hadirok-
kantként leszerelték. Kitüntetései: ar. vit. é., O2, Kcsk. (VL 267. sz., 
HSB 76. sz., TMM LV. o.)

Mendei Mihály katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Mentsik József tizedes a m. kir. 32. népfelkelő gyalogezredben. Szüle-
tett 1896-ban Topolyán. Szobafestő. Hadba vonult 1915-ben, az olasz 
és az orosz hadszíntéren – Kirlibabánál (ma: Cârlibaba, Románia) – is 
harcolt. Kétszer megsebesült, orosz hadifogságba esett. Kitüntetései: 
Kcsk., seb. é. (DHT 273. o.)

Mentus Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harctéren vérhasban megbetege-
dett. A miskolci kórházban ápolták. (HSB 100. sz.)

Merczel István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1888-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az olasz 
hadszíntéren harcolt, hadifogságba esett. Elhunyt Topolyán 1969-ben. 
(MKE 116. o.)

Mernyák András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1890-ben Topolyán. Virágkertész. Hadba vonult 1914-ben. A szerb és 
az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt 
Topolyán 1965-ben. (DHT 274. o.)

Mernyák János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (NSZ, 
1914. szeptember 9. 7. o.)

Mernyák József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A  lő csei (ma: Levoča, Szlovákia) tartalékkórházban ápolták. (VL 
218.  sz., HSB 422. sz.)
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Mészáros János szakaszvezető. Született 1873-ban Topolyán. Csizma-
dia és gazdálkodó. Megsebesült – dumdum golyó vágta szét a karját  –, 
és hadirokkanttá vált. Bátorságáért kitüntetésben részesült. Elhunyt 
Topolyán 1951-ben.

Mészáros János őrmester a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 
1889-ben Topolyán. Bácskossuthfalvi lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 
1914-ben, az orosz, a román és az olasz hadszíntéren is harcolt. Megse-
besült, majd egy évig olasz hadifogságban raboskodott. Kitüntetései: 
O1, O2, Ob, Kcsk., seb. é., heé., 1912–13. évi szolg. é. (FESZ 71. o.)

Mészáros János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
218. sz.)

Mészáros József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1885-ben Topolyán. Csantavéri lakos, cipész. Hadba vonult 1914-
ben. A   szerb hadszíntéren Szabács (ma: Šabac) és Valjevo térségében, 
valamint az orosz hadszíntéren Komarnónál és a Kárpátokban harcolt, 
megsebesült. Kitüntetései: Kcsk, seb. é., heé. (DHT 277. o.)

Mészáros Mihály őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századá-
ban. Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 218. sz.)

Meyer György katona. Született 1883-ban. Topolyai lakos. Szerb 
hadifogságba esett, Nišben raboskodott. (VL 167. sz.)

Mihalecz Gábor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1893-ban. Topolyai lakos, földműves. Hadba vonult 1914-ben. A Kár-
pátokban (orosz hadszíntér) harcolt, hadifogságba került. Kitüntetései: 
O2, Ob, Kcsk., Heé. Elhunyt Topolyán 1957-ben. (DHT 277. o.)

Mihalecz János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1881-ben Topolyán. Szabadkai lakos, nyomdatulajdonos. Hadba vonult 
1914-ben. Az orosz hadszíntéren – Kamionka Strumilowa (Galícia, ma: 
Kamjanka-Buzka, Ukrajna) és a Bug mentén – harcolt. Kitüntetései: 
O2, Kcsk., Heé. (DHT 278. o.)
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Mihalecz József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1892-ben Topolyán. Szabó. Tényleges katonai szolgálatra 1911-ben 
vonult be. Harcolt az orosz és az olasz hadszíntéren is. Kitüntetései: 
O2, Ob, Kcsk. (FESZ 71. o.)

Mihalecz József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 390. és 439. sz.)

Mihalecz Mátyás őrmester a cs. és kir. 15. vonatosztálynál. Született 
1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai tar-
talékkórházban ápolták. (HL Bécs. HSB 285. sz.)

Mihalecz Mátyás őrmester a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 
1890-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben, az orosz és a 
román hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, Kcsk. (DHT 278. o.)

Mihalik Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szü-
letett 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban mellkaslövést szenvedett. 
A pardubicei (ma: Csehország) tartalékkórházban, majd a budapesti 
Révész utcai kórházban ápolták. (HSB 361. és 388. sz.)

Mihalovics Béla őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1882-ben Újfutakon. Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 
1914-ben. A szerb, az orosz, az olasz és a balkáni hadszíntéren is harcolt, 
megsebesült. Kitüntetései: kor. e. ék., kor. vas ék. a vit. é. szal., Ob, Kcsk. 
(KMKA 232. o., DHT 278. o.)

Mijatovics Radó honvéd a m. kir. 2. honvéd gyalogezred 6. századá-
ban. Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban váll-lövést szen-
vedett. A szegedi 1-es számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 211. sz.)

Mikovics Péter őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1898-ban Szabadkán. Topolyai lakos, kéményseprő. Hadba vonult 
1916-ban. Az orosz hadszíntéren – Zborów (ma: Zboriv, Ukrajna), 
Mogila-magaslat – és az olasz hadszíntéren – Monte Grappa – is harcolt. 
Kétszer megsebesült. 1921-ben szerelt le. Kitüntetései: O1, O2, Ob, 
Kcsk., seb. é. (kétszer), heé. (FESZ 72. o., DHT 279. o.)
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Mikusák József gyalogos a cs. és kir. 86, gyalogezred 2. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. Megsebesült a harcokban. (NSZ, 
1914. szeptember 9. 7. o.)

Mikuska Mihály őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1886-ban Szabadkán. Topolyai lakos, hentes és gazdálkodó. Hadba 
vonult 1914-ben, a szerb hadszíntéren harcolt. Megbetegedett, és mint 
rokkant felmentést nyert. A topolyai gazdakör egyik alapító tagja volt. 
Kitüntetései: Kcsk., heé (KMKA 235. o., FESZ 72. o., DHT 279. o.)

Misinszki János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1880. június 20-án Topolyán, apja Ferenc, anyja Szőke Anna. R. k. 
vallású, gazdálkodó. 1917–18-ban részt vett a háborúban. Elhunyt 
Topolyán 1962-ben. (TMM LVII. o.)

Misinszki János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. száza-
dában. Született 1881. augusztus 24-én, apja István, anyja Zahorecz 
Emerencia. R. k. vallású. A harcokban karlövést szenvedett. A szabad-
kai, majd a zentai tartalékkórházban ápolták. (VL 130. sz., HSB 243. 
és 254. sz.)

Misinszki Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1916 között a szerb hadszínté-
ren harcolt, kétszer megsebesült. Elhunyt Topolyán 1954-ben. (TMM 
LVII. o., MKE 121. o.) 

Misinszki Mátyás szakaszvezető a cs. és kir. 8. huszárezredben. Szü-
letett 1890-ben Topolyán. Földbirtokos. 1914-től a szerb, az orosz, a 
román és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kétszer megsebesült. Kitün-
tetései: O2 (kétszer), Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1972-ben. (TMM 
LVII. o., DHT 282. o.)

Mizsei Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. Szü-
letett 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 258. sz.)

Molnár Antal őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A  topo-
lyai tartalékkórházban ápolták. (VL 147. sz., HSB 398. sz.)
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Molnár István ifj . gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1916–1918 között az olasz és az orosz 
hadszíntéren is harcolt. Kétszer megsebesült. Kitüntetései: O1, O2, Ob, 
Kcsk. (TMM LVIII. o., MKE 122. o.)

Morvai Ferenc őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Asztalos és gazdálkodó. 1915–1918 között az 
orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetése: O2, Kcsk. (TMM 
LIX. o., FESZ 74. o.)

Morvai János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. Kitüntetése: O2. (VL 73. szám, 
HSB 304. sz., HK, 1919. január 11. 5. sz. 133. o.)

Morvai Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd mint 
honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredhez került. Született 1895-ben 
Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben, az orosz hadszíntéren 
harcolt. Megsebesült, orosz hadifogságba esett. (MKE 122. o.)

Morvai István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882-
ben Topolyán. Gazdálkodó, egyházi és gazdaköri elnök. 1916–17-ben 
vett részt a háborúban. Harctéren szerzett betegsége következtében 
elhunyt Topolyán 1934-ben. (TMM LIX. o.)

Munger Ármin gyalogos a cs. és kir. 77. gyalogezredben. Született 
1888-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Újvidéki kór-
házban ápolták. (HSB 389. sz.)

Nagy Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-
ben Moholon. Topolyai lakos, gazdálkodó. Tényleges katonai szolgá-
latra 1913-ban vonult be. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt. 
Kétszer megsebesült, orosz hadifogságba esett. Kitüntetései: Ob, Kcsk. 
(MKE 123. o.)

Nagy Antal tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd a m. 
kir. 30. honvéd gyalogezredhez került. Született 1895-ben Szabadkán. 
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Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben, az orosz hadszín-
téren harcolt. Harmincnyolc hónapig orosz hadifogságban raboskodott. 
Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. (TMM LX. o.)

Nagy György huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1897-ben Magyarkanizsán. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1915–1918 
között a román és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, 
Ob, Kcsk.

Nagy György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és kir. 
121. gyalogezredbe osztották be. Született 1899-ben Szabadkán. Topo-
lyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1917-ben. Az olasz hadszíntéren 
– Monte Grappa és Monte Asalone térségében – harcolt, megsebesült. 
Kitüntetései: Kcsk, seb. é., heé. (TMM LX. o., MKE 124. o.)

Nagy György Vince gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szü-
letett 1898-ban Magyarkanizsán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba 
vonult 1916-ban. Az orosz hadszíntéren a Mogila-magaslaton, az olasz 
hadszíntéren pedig a Piave mentén harcolt, ahol hadifogságba esett. 
Kitüntetése: Kcsk. (MKE 124. o.)

Nagy János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-ben 
Topolyán. Szabadkai lakos, kovács. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz 
hadszíntéren harcolt, megsebesült, és hadifogságba esett. Helytállásáért 
kitüntetésben részesítették. Elhunyt Topolyán 1960-ban. (MKE 125. o.)

Nagy László őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896-
ban Zentán. Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 1915-ben, az 
orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Súlyosan megsebesült, orosz 
és olasz hadifogságban is volt. Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé. (FESZ 
76. o., DHT 294. o.)

Nagy Márton őrmester a m. kir. 24. honvéd gyalogezred telefonoszta-
gában. Született 1885-ben Budapesten. Topolyai lakos, hídépítő. Részt 
vett a Monasterzyska (ma: Monasztirijszka, Ukrajna), Szlobodka és 
Chehow térségében vívott harcokban. Elhunyt Szabadkán 1951-ben.
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Nagy Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. Szüle-
tett 1886-ban. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett. (VL 138. sz.)

Nagy Sivó Mihály gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezredben. Született 
1892-ben. Topo lyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A zombori tar-
talékkórházban ápolták. (HSB 388. sz.)

Nagy Vidosi Sándor katona. Született 1878-ban Moholon. Topolyai 
lakos, földbirtokos. A szerb hadszíntéren szerzett sebesülése következté-
ben hadirokkanttá vált. Nevéhez kötődik a Topolyán híressé vált kismozi 
beindítása és üzemeltetése. Elhunyt Topolyán 1955-ben.

Námesztovszki István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1878-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között részt 
vett a háborúban, megsebesült. Kitüntetése: jub. eé. Elhunyt Topolyán 
1965-ben. (TMM LXI. o.)

Námesztovszki János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. száza-
dában. Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült, 
megbetegedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 218. sz., 
HSB 386. sz.)

Námesztovszki Lajos katona. Topolyai lakos, gazdálkodó. Megse-
besült a harcokban. 

Námesztovszki Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred-
ben. Született 1888-ban Topolyán. Harisnyakötő. 1912-ben vonult be. 
Harcolt a szerb hadszíntéren, hadifogságba esett. Kitüntetése: Kcsk. 
(DHT 296. o.)

Náray Gyula dr. hadapródjelölt. Született 1897-ben Újvidéken. To-
polyai lakos, orvos. Részt vett a háborúban. (KMKA 252. o.)

Nebojsza István huszár. Született 1891-ben Topolyán. Napszá mos. Hét 
évig volt katona, a román hadszíntéren harcolt, hadifogságba esett. Ki-
tüntetése: Ob. Elhunyt Topolyán 1973-ban. (BK, 1918. január 17. 2. o.)
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Nemcsók János tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és 
kir. 37. gyalogezredhez került. Született 1895-ben Bajsán. Topolyai 
lakos, földbirtokos. Hadba vonult 1915-ben. A szerb, az orosz és az 
olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O1, O2, Kcsk., 
seb.  é., heé. (FESZ 78. o., DHT 303. o.)

Németh Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886-ban Topolyán. Óverbászi lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1914-
ben. A szerb, az olasz és az orosz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. 
Kitüntetései: Ob (kétszer), Kcsk., seb. é., magyar, német, osztrák és 
bolgár heé. (FESZ 77. o.)

Németh Dezső gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 390. sz.)

Németh Félix gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Németh Gergely gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1878-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1915–1917 között az olasz had-
színtéren harcolt. Megsebesült, hadirokkanttá vált. Kitüntetése: Kcsk. 
(TMM LXI. o.)

Németh János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred utászoszta-
gában. Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 522. sz.)

Németh József katona. Született 1884-ben. Topolyai lakos. Szerb 
hadifogságba esett, Nišben raboskodott. (VL 167. sz.)

Németh (Csali) Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1898-ban Topolyán. Kocsmáros. Hadba vonult 1916-ban. Az 
orosz – Kirlibaba (ma: Cârlibaba, Románia) – és az olasz hadszíntéren 
– a Piave mentén – is harcolt. Kitüntetései: O1, O2, Kcsk. 1946-ban 
halt meg Topolyán. (DHT 299. o.)



2 4 0

Németh Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1890-ben Bácskossuthfalván. Topolyai lakos, bádogos. Tényleges katonai 
szolgálatra 1911-ben vonult be. A szerb, az orosz és az olasz hadszín-
téren – Monte San Gabriele, valamint az Isonzó és a Piave mentén – is 
harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1947-ben. 
(DHT 299.  o., halotti anyakönyv 83/1947)

Németh Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Neumann Simon katona. Topolyai lakos, rőföskereskedő. Részt vett 
a háborúban. 1941–45 között halt meg.

Nürnberger Nándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. szá-
zadában. Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést 
szenvedett. Budapesti hadikórházban ápolták. (HSB 224. sz., VL 94. sz.)

Óber Antal tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883-ban. 
Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett. (VL 138. sz.)

Óber József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A pet rinjai (ma: Horvátország) tartalékkórházban ápolták. (HSB 81. sz.)

Óber József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. Az aradi 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 406. sz.)

Óber Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-
ben Topolyán. Asztalos és gazdálkodó. 1914–1918 között a szerb és 
az olasz hadszíntéren is harcolt. Megsebesült, majd a tábori pékségbe 
helyezték át. Kitüntetése: kat. ék. (TMM LXII. o.)

Oláh János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A bécsi 
17-es számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 347. sz.)
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Oláh Péter katona a cs. és kir. 23. egészségügyi osztagban. Született 
1896-ban Topolyán. Bajsai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. 
(MKE 129. o.)

Oravecz István katona. Született Topolyán. Gazdálkodó. Két és fél 
évig harcolt a háborúban. (TMM LXII. o.)

Orosz János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A losonci (ma: Lučenec, Szlovákia) tartalékkórházban ápolták. (HSB 
431. sz.)

Ozorák Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1885-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915–16-ban vett részt a háborúban. 
(TMM LXIII. o.)

Ozorák Imre katona. Született Topolyán. Vendéglős. Részt vett a 
háborúban, megsebesült. Kitüntetései: O2, Kcsk. (DVE 345. o.)

Ozorák Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz 
hadszíntéren harcolt, hadifogságba esett. (MKE 130. o.)

Ozorák István katona. Született 1874-ben Topolyán. Vendéglős. Részt 
vett a háborúban. Kitüntetései: Ob, Heé. (DVE 345. o.)

Ozorák István tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1893-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. 
A  szerb, az orosz és a román hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Comb-
lövéssel a pelsőci (ma: Plešivec, Szlovákia) katonakórházban ápolták. 
Kitüntetései: O2, Ob, seb. é., Kcsk. (VL 205. sz., HSB 426. sz., DVE 
345. o., TMM LXIII. o., MKE 130. o.)

Ozorák István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1900-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1918-ban vonult be. (MKE 130. o.)
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Ozorák János katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban. 

Ozorák József katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Ozorák Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Földbirtokos. 1915–16-ban szolgált az orosz 
hadszíntéren, Tarnopolnál (ma: Ternopil, Ukrajna) harcolt. Sebesülését 
követően rokkantként leszerelték. Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt Topolyán 
1952-ben. (TMM LXIII. o., FESZ 79. o., DHT 308. o.)

Ozorák Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban Topolyán. Földbirtokos. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz 
hadszíntéren harcolt, sebesülten hadifogságba került. Kitüntetései: O2, 
Kcsk., seb. é. Elhunyt Topolyán 1969-ben. (DHT 304. o.)

Ötvös Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. Szü-
letett 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 133. sz.)

Pajzer Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szü-
letett 1883-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az újvidéki 
városi kórházban ápolták. (HSB 296. sz.)

Pajzer Elek katona. Topolyai lakos. Megsebesült a háborúban.

Pajzer György őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A szegedi tartalékkórházban ápolták. (VL 205. sz., HSB 120. sz.)

Paláncsai Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1879-ben. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban. Kitüntetései: Ob, 
O2. (HK, 1918. július 24. 2924. o., HK, 1918. december 28. 2601. o.)

Paláncsai István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban, hadifog-
ságba esett. (VL 290. sz.)

Paláncsai Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren, később 
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hadifogságba esett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 290.  sz., 
HSB 304. sz.)

Palásthy István tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. 
és kir. 8. huszárezredben. Született 1895-ben Topolyán. Földbirtokos. 
Hadba vonult 1915-ben, az olasz és a román hadszíntéren is harcolt. 
Megsebesült, olasz hadifogságba esett. Kitüntetései: O1, seb. é., Kcsk., 
Szolgálati Érdemkereszt. (DHT 310. o.)

Pálfi József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895-ben 
Topolyán. Kereskedő. Hadba vonult 1915-ben. Az olasz hadszíntéren 
harcolt az Isonzó és a Piave mentén, a Monte Asolone és a Monte Grappa 
térségében, megsebesült. Kitüntetései: O1, O2, Ob, seb. é., Kcsk., heé., 
Ferenc József-emlékérem. Elhunyt Topolyán 1947-ben. (DHT 317. o., 
halotti anyakönyv 194/1947)

Pálinkás János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
147. sz.)

Palusek Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban fejlövést szenvedett. 
A szabadkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 121. sz.)

Palusek János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1892-ben Topolyán. Gazdálkodó és gyümölcskereskedő. Tényleges 
katonai szolgálatra 1913-ban vonult be. A szerb és az olasz hadszíntéren 
is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., szol. vasker., heé. (FESZ 
80. o., DHT 311. o.)

Palusek István őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Kereskedő. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz 
hadszíntéren Bukovinában, Kirlibabánál (ma: Cârlibaba, Románia) 
és Radomnál harcolt, az olasz hadszíntéren pedig a Monte Grappánál. 
Orosz hadifogságba esett. Kitüntetései: O1, O2, Kcsk. Elhunyt Topo-
lyán 1963-ban. (DHT 311. o.)
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Palusek Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886-ban Topolyán. Gazdálkodó és bognár. 1915–1917 között az 
orosz hadszíntéren harcolt, megbetegedett. Elhunyt Topolyán 1967-
ben. (TMM LXIV. o.)

Palusek Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1894-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között harcolt 
az orosz és az olasz hadszíntéren is. Megbetegedett és megsebesült, 
rokkantként leszerelték. A kromerzsízsi (ma: Kroměříž, Csehország) 
katonakórházban ápolták. Kitüntetése: Kcsk. (HSB 387. sz., TMM 
LXIV. o.)

Palusek Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd 
áthelyezték a m. kir. 19. honvéd gyalogezredhez. Született 1878-ban. 
Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 681. sz.)

Pápai János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Szüle-
tett 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A szabadkai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 94. sz.)

Papp Pál népfelkelő a m. kir. 17. népfelkelő gyalogezredben. Született 
1897-ben Szabadkán. Topolyai lakos, cukrász. Hadba vonult 1915-ben. 
A Doberdón (olasz hadszíntér) harcolt, megsebesült. Elhunyt Topolyán 
1967-ben. (DHT 313. o.)

Pastyik Imre katona. Született 1888-ban. Topolyai lakos. Szerb ha-
difogságba esett, Nišben raboskodott. (VL 168. sz.)

Pastyik Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1899-ben Topolyán. Vendéglős. Hadba vonult 1917-ben, az orosz és az 
olasz hadszíntéren is harcolt. (DVE 349. o., MKE 133. o.)

Pásztor Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 34. szám, 
NSZ, 1914. november 3. 8. o.)

Pataki András őrvezető, c. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. 
századában. Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést 
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szenvedett. A kolozsvári, majd a szabadkai tartalékkórházban ápolták. 
(VL 94. és 340. sz., HSB 132. és 140. sz.)

Pataki Boldizsár tizedes, tábori csendőr a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1889-ben Topolyán. Földműves. Hadba vonult 1914-ben, 
a szerb hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk., dicsérő okirat. 
Elhunyt 1967-ben. (DVE 349. o., DHT 314. o.)

Pataki Ferenc őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A szabadkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 115. sz.)

Pataki Mihály tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-
ben Topolyán. Községi bíró is volt. Hadba vonult 1914-ben. A szerb, 
az olasz (isonzói csaták) és az orosz hadszíntéren is harcolt. Elhunyt 
1971-ben. (DVE 349. o., FESZ 81. o.)

Pataki Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1876-ban. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban. Kitüntetése: Ob. 
(HK, 1918. július 24. 2924. o.)

Pataki Zsigmond katona. Született 1877-ben Topolyán. Gazdálko-
dó. 1914-től a szerb, majd az olasz hadszíntéren harcolt, megsebesült. 
(TMM LXV. o.)

Pecze János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Szüle-
tett 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 258. sz.)

Pekár János huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1892-ben Topolyán. Tényleges katonai szolgálatra 1913-ban vonult be. 
Az orosz hadszíntéren harcolt, Przemyśl erődjénél esett hadifogságba, 
ahonnan négy év múlva jutott haza. Kitüntetései: Kcsk., heé. Elhunyt 
Topolyán 1958-ban. (BTH, FESZ 83. o.)

Pelle Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
73. sz.)
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Pelle István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. Szü-
letett 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 235. sz.)

Pelle József szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. Tífuszban megbetegedett. A sza-
badkai kórházban ápolták. (HSB 424. sz.)

Pernyész István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
218. sz.)

Péter István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
73. szám)

Péter István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892-
ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 34. sz., NSZ, 1914. 
november 3. 8. o.)

Péter József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. Szüle-
tett 1888-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. Harcolt 
a szerb, az orosz és az olasz hadszíntéren is, megsebesült. Kitüntetései: 
O2, Ob, Kcsk., seb. é. (VL 218. sz., TMM LXVII. o.)

Péter István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1892-ben. Topolyai lakos. A harcok során megsebesült. (NSZ, 1914. 
november 3. 8. o.)

Péter József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888-
ban Topolyán. Gazdálkodó. 1914-től a szerb, az orosz és az olasz had-
színtéren is harcolt, kétszer megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., 
seb. é. (TMM LXVII. o.)

Péter Károly katona. Született 1895-ben Topolyán. Pacséri lakos, kő-
műves. Hadba vonult 1915-ben, a 11. műszaki építőszázad kötelékében 
az orosz és az olasz hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk., szol. 
vasker. (FESZ 85. o.)
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Pfeiferics János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetése: O2. 
(HK, 1919. január 11. 133. o.)

Pinczel Károly katona. Született Topolyán. Részt vett a háborúban. 
Az 1960-as évek végén hunyt el Topolyán.

Pinczel Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1896-ban. Topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetése: Ob. 
(HK, 1920. május 29. 41. sz. 1182. o.)

Pintér András tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A  szegedi 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 1204. sz.)

Pintér István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Szü-
letett 1887-ben. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban, hadifogságba 
esett. (VL 290. sz.)

Pletikoszity Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szüle-
tett 1900-ban Csantavéren. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 
1918-ban. Kitüntetései: Kcsk., heé. (MKE 139. o.)

Polgár Sándor tartalékos hadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogez-
redben. Született 1896-ban. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban. 
Kitüntetése: O2. (HK, 1918. október 9. 4167. o.)

Pollatschek Béla katona. Született 1898-ban. Topolyai lakos. Részt 
vett a háborúban. Elhunyt 1931-ben, síremléke a topolyai temetőben 
található.

Pompola Antal szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1888-ban Topolyán. Újvidéki lakos, szabó. Tényleges katonai szolgálatra 
1911-ben vonult be. Az orosz hadszíntéren – Kárpátok, Tomaszov és a 
Mogila-magaslat –, valamint az olasz hadszíntéren – a Monte Asalone 
és Monte Grappa térségében – harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O1, 
O2, Ob, seb. é., Kcsk., heé. (FESZ 86. o., DHT 333. o.)
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Pressburger Jenő katona. Született 1891-ben. Topolyai lakos. Részt 
vett a háborúban. Elhunyt 1938-ban, síremléke a topolyai temetőben 
található.

Pressburger Márkus tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1877-ben Topolyán. Szabadkai lakos, cipész. Hadba vonult 1915-ben. 
(DHT 336. o.)

Pressburger Miksa katona. Született 1879-ben. Topolyai lakos. 
Részt vett a háborúban. Elhunyt 1948-ban, síremléke a topolyai teme-
tőben található.

Preszler Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, később 
a cs. és kir. 29. gyalogezred 4. századába került. Született 1887-ben. 
Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. A bécsi Ferenc József 
kórházban és a palánkai kórházban ápolták. (HSB 240. és 409. sz.)

Privoda József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Topolyai 
lakos. A harcokban megsebesült. (VL 34. sz., NSZ, 1914. november 
3. 9. o.)

Prokecz Elek főhadnagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878-ban Topolyán. Kúlai lakos, okleveles építészmérnök. Hadba vonult 
1914-ben. A szerb, az orosz és a balkáni hadszíntéren is harcolt. Kitün-
tetései: e. Sig. L., br. Sig. L., Kcsk., legfelső dicsérő elismerés a kardok 
egyidejű adományozása mellett. A partizánok 1944-ben kivégezték. 
(DHT 337. o., BK, 1917. augusztus 19. 7. o.)

Puhalák István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1896-ban Karlócán. Topolyai lakos, vendéglős. Hadba vonult 1915-ben. 
Az olasz és az orosz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: 
Kcsk., seb.é., bolgár és német heé. (FESZ 87. o.)

Punyi Lajos tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-ben 
Topolyán. Kereskedő és hentes. Hadba vonult 1914-ben. A szerb és az 
olasz hadszíntéren – Monte Santónál – is harcolt, megsebesült. Kitün-
tetései: O1, Ob, Kcsk., 1912–13-as ek. Elhunyt Topolyán 1957-ben. 
(FESZ 87. o., DHT 338. o., halotti anyakönyv 48/1957)
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Punyi Péter járőrvezető a m. kir. 2. honvéd huszárezredben. Született 
1890-ben. Topo lyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1919. március 3. 
557. o.)

Rabitovszki János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1898-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1919. 
december 31. 2729. o.)

Rabitovszki Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. szá-
zadában. Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban csípőlövést 
szenvedett. (HSB 362. és 366. sz.)

Rácz Ádám gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. Szüle-
tett 1892-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 170. sz.)

Rácz István huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1879-
ben Topolyán. Gazdálkodó. 1915–1918 között az orosz és a román 
hadszíntéren is harcolt, megbetegedett. Elhunyt Topolyán 1951-ben. 
(TMM LXX. o.)

Rácz István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
73. sz.)

Rácz János tüzér a m. kir. 8. honvéd tábori ágyúsezredben. Született 
1895-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz 
hadszíntéren Bukovinában Dornavatránál (ma: Vatra Dornei, Romá-
nia), Kimpolungnál és Radautznál (ma: Rădă uți, Románia) harcolt, a 
román hadszíntéren a brassói és a sinai ütközetben, az olasz hadszíntéren 
pedig a Piave mentén küzdött. Kitüntetése: Kcsk. (MKE 145. o.)

Rácz József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. Szü-
letett 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 94. sz.)

Rácz Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Emőd-pusztai lakos, gazdálkodó. 1915–1918 
között az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitün-
tetései: O2, Ob, Kcsk. (TMM LXX. o., MKE 145. o.) 
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Rácz Pál huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai lakos. 
Przemyślnél (orosz hadszíntér) harcolt, megsebesült. Elhunyt – há-
borúban szerzett betegség következtében – 1938-ban. (BTH, TMM 
LXX. o.)

Rácz Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898-
ban Topolyán. Gazdálkodó. 1916–1918 között az orosz és az olasz 
hadszíntéren is harcolt.

Rácz Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A   topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 215. sz.)

Rajcsán Ferenc őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századá-
ban. Született 1877-ben (v. 1879-ben). Topolyai lakos. Megbetegedett a 
harctéren. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 275. és 416. sz.)

Rakk Imre őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, Pirotban 
raboskodott. (VL 195. sz.)

Rakk János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szüle-
tett 1900. december 15-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Juhász Anna. 
R.  k. vallású, gazdálkodó. 1918-tól harcolt az olasz hadszíntéren. Megbe-
tegedett, és hadirokkantként leszerelték. A topolyai tartalékkórházban 
ápolták. (HSB 430. sz., TMM LXX. o.)

Rakk József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Ravasz István katona. Született 1884-ben. Topolyai lakos. Szerb 
hadifogságba esett, Nišben raboskodott. (VL 169. sz.)

Ravasz Máté gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A budapesti Zita hadikórházban, majd a topolyai tartalékkórházban 
ápolták. (HSB 267., 310. és 318. sz.)
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Reinhardt Fülöp honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. száza-
dában. Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 509. sz.)

Reitter Gyula gyalogos a cs. és kir. 32. gyalogezredben. Született 
1887-ben Újvidéken. Topolyai lakos, drogista. Hadba vonult 1914-ben, 
az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. 
(DVE 361. o., FESZ 89. o.)

Rencsár Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1897-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 6. 
2470. o.)

Réti János őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886-ban 
Topolyán. Zentai lakos, gazdálkodó. Tényleges katonai szolgálatra 1907-
ben vonult be. A szerb hadszíntéren Kragujevacnál és Valjevónál, az olasz 
hadszíntéren az Isonzó mentén, Santa Luciánál, a Monte San Gabrielén, 
a Monte Asalonénál és a Brenta völgyében harcolt. Kitüntetései: O2 
kétszer, Ob, Kcsk., Jub. e. é., 1912–13. évi szolg. é. (MKE 147. o.)

Ribár János őrvezető a cs. és kir. 4. hidászzászlóaljban. Született 
1889-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben, a szerb és 
az olasz hadszíntéren is harcolt, kétszer megsebesült. Kitüntetései: O2, 
Ob, Kcsk., seb. é. (kétszer), heé., 1912–13-as ek. Elhunyt Topolyán 
1954-ben. (FESZ 90. o.)

Rind Antal tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-ben 
Topolyán. Moholi lakos, kereskedő. Tényleges katonai szolgálatra 1913-
ban vonult be. A szerb hadszíntéren Valjevónál, az orosz hadszíntéren 
Lembergnél (ma: Lviv, Ukrajna), az olasz hadszíntéren pedig Görznél 
(ma: Gorizia, Olaszország), az Isonzó mentén és a Monte Grappánál 
harcolt. Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk. (MKE 147. o.)

Rind Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szüle-
tett 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 155. sz.)
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Rind Ferenc kocsis a cs. és kir. 13. vonatosztálynál. Született 1896-
ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az újvidéki szerb 
görögkatolikus konviktus kórházban ápolták. (HSB 299. sz.)

Ripczó Ferenc tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben Topolyán. Dohányárus. Hadba vonult 1914-ben, a szerb és a 
montenegrói hadszíntéren is harcolt. Súlyosan megsebesült, rokkantsága 
miatt leszerelték. Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé. Elhunyt Topolyán 
1948-ban. (FESZ 90. o.)

Róder Oszkár dr. katona a cs. és kir. 82. gyalogezredben. Született 
1893-ban Csantavéren. Topolyai lakos, gyógyszerész. Hadba vonult 
1914-ben. Az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. 
Kitüntetései: Kcsk., kor. ar. ék. Meghalt Auschwitzban 1944-ben. 
(MHZSA 3. o., DHT 350. o.)

Roncsák István gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezred 3. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
211. sz.)

Rontó Adalbert gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. Szü-
letett 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 155. sz.) 

Rosenberg Ferenc tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1895-ben Tornyoson. Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 
1915-ben. Az orosz hadszíntéren Toporutznál (ma: Toporivci, Ukrajna), 
Dornavatránál és Csernovitznál (ma: Csernyivci, Ukrajna) harcolt, 
megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk. Meghalt Auschwitzban 
1944-ben. (DHT 351. o.)

Rosenberg Vilmos tüzér a cs. és kir. 8. vártüzérezredben. Született 
1885-ben Óbecsén. Topolyai lakos, földbirtokos. Hadba vonult 1914-
ben. Az orosz hadszíntéren harcolt, kétszer megsebesült. Kitünteté-
sei: kor. e. ék., kor. vas ék., Kcsk. Meghalt 1944-ben vagy 1945-ben. 
(MHZSA 4. o., DHT 351. o.)

Rosenfeld Gyula katona. Született 1879-ben. Topolyai lakos. Részt 
vett a háborúban. Elhunyt 1928-ban, sírja a topolyai temetőben van.
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Rózsa József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888-
ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 626. sz.)

Sajti János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. Szüle-
tett 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 675. sz.)

Sándor Albert (Kánosi) katona. Született 1889-ben Székelyudvarhe-
lyen. Topolyai lakos, jogász. Részt vett a háborúban. (KMKA 308. o.)

Sándor János gyalogos a cs. és kir. 123. gyalogezredben. Született 
1900-ban Zentán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1918-
ban. (MKE 152. o.)

Schäffer Ede honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 11. századában. 
Született 1877-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. Buda-
pesti kórházban ápolták. (HSB 102. sz.)

Scheinberger Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos, terménykereskedő. Hadba vonult 
1914-ben, az orosz hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: Kcsk. Meghalt 
Auschwitzban (?) 1945-ben. (MHZSA 4. o.)

Scherk Béla gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Szü-
letett 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 275. sz.)

Schmidt Jakab zászlós. Topolyai lakos. Az olasz hadszíntéren harcolt. 
(Pesti Napló, 1918. december 13. 12. o.) 

Schreyer János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóal-
jában. Született 1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 73. sz.)

Schütz Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896-
ban Katymáron. Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 1915-ben. 
Az orosz hadszíntéren Zborównál (ma: Zboriv, Ukrajna) és a Mogila-
magaslaton harcolt. Orosz hadifogságban volt egy évig. Kitüntetései: 
O2, Kcsk. (FESZ 94–95. o., DHT 372. o.)
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Schütz József huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai 
lakos. Przemyślnél (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)

Schwartz Dezső gyalogos/géppuskás a cs. és kir. 61. gyalogezredben, 
majd a cs. és kir. 116. gyalogezredben. Topolyai lakos, magántisztviselő. 
Hadba vonult 1917-ben. Az orosz hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: 
Ob kétszer, Kcsk. Meghalt Auschwitzban 1944-ben vagy 1945-ben. 
(MHZSA 3. o.)

Simkovics István katona. Született 1893-ban Csantavéren. Topolyai 
lakos, vendéglős. Részt vett a háborúban. (DVE 372. o.)

Simó Andor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  zom-
bori tartalékkórházban ápolták. (HSB 102. sz.)

Simonyi József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
218. sz.)

Sinkovics Ábel gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1/7. századá-
ban. Született 1890-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  stern bergi (ma: Šternberk, Csehország) 6-os számú katonakórházban 
ápolták. (HSB 399. sz.)

Sinkovics Ádám gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századá-
ban. Született 1890-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  szabadkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 125. sz.)

Sinkovics Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Topolyai 
lakos. Részt vett a háborúban.

Sípos Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Szü-
letett 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban mellkaslövést szenvedett. 
Budapesti kórházban ápolták. (VL 155. sz., HSB 100. sz.)
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Sípos Péter katona. Született Topolyán. Bácstóvárosi lakos. Hadba vo-
nult 1917-ben, az olasz és az orosz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: 
Ob, Kcsk. (DVE 373. o.)

Sípos Raffael gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1880-ban Topolyán. Földbirtokos. Az orosz hadszíntéren Przemyślnél, 
Lembergnél (ma: Lviv, Ukrajna) és Tarnopolnál (ma: Ternopil, Ukrajna) 
harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2 (kétszer), O1. (DHT 379. o.)

Siska József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Szü-
letett 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A  topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 215. sz.)

Siska Károly katona. Született 1894-ben Topolyán. Topolyai lakos, 
gazdálkodó. Részt vett a háborúban. Elhunyt Topolyán 1966-ban. 
(TMM LXXIV. o.)

Siska Mihály katona. Született 1897-ben Topolyán. Gazdálkodó. Részt 
vett a háborúban. Elhunyt Topolyán 1961-ben. (TMM LXXIV.  o., 
halotti anyakönyv 49/1961)

Skutera János honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 
1896-ban Topolyán, munkás. Hadba vonult 1915-ben. Az olasz had-
színtéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Kcsk., Seb. é., Heé. 
(FESZ 96. o., DHT 380. o.)

Slingár János huszár a cs. és kir. 8. huszárezred 1. századában. Született 
1885-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az oderberg-
bahnhofi  (ma: Bohumín, Csehország) katonakórházban ápolták. (HSB 
324. sz.)

Slingár János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Slingár János őrvezető. Született 1894-ben Topolyán. Gazdálkodó. 
Részt vett a háborúban. Elhunyt Topolyán. (DVE 374. o.)
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Slingár Károly honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1896-ban. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett. (VL 686. sz.)

Slingár Pál tizedes a m. kir. 10 honvéd gyalogezredben, majd áthe-
lyezték a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századához. Született 1891-
ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 253. és 256. sz.)

Slovak Simon honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1877-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A szé-
kesfehérvári tartalékkórházban ápolták. (HSB 278. sz.)

Soltész György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századá-
ban. Született 1886-ban. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett, 
Belgorodban raboskodott. (VL 290. és 509. sz.)

Soltis Bálint kocsis. Született 1870-ben. Topolyai lakos. Megbetege-
dett. Budapesti kórházban ápolták. (HSB 364. sz.)

Soltis Elek honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879-ben Topolyán. Gazdálkodó és asztalos. Hadba vonult 1914-ben. 
A szerb hadszíntéren Szabácsnál (ma: Šabac) és az olasz hadszíntéren is 
harcolt. Hadifogságba esett, ahonnan öt év után tért haza. Kitüntetései: 
Kcsk., Heé. Elhunyt Topolyán 1965-ben. (TMM LXXIV. o., FESZ 
96.  o., DHT 381. o.)

Soltis Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A  zombori tartalékkórházban, majd a kúlai egyesületi kórházban ápol-
ták. (HSB 103. és 115. sz.)

Soltis Mátyás hadimunkás a m. kir. 6. népfelkelési parancsnokság 
nyilvántartásában. Született 1877-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: kor. 
vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1920. február 17. 10. sz. 235. o.)

Somogyi Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
Budapesti kórházban ápolták. (HSB 97. sz.)
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Soós István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az 
új vidéki tartalékkórházban ápolták. (HSB 228. sz.)

Soós József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883-
ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. június 20. 2380. o.)

Sorcsevics Márton hadimunkás. Született 1895-ben. Topolyai la-
kos. Megbetegedett. A brčkói, majd az újverbászi kórházban ápolták. 
(HSB 341. sz.)

Sörös Gergely honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. Tífuszban megbetegedett. A topo-
lyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 331. sz.)

Springer Jakab honvéd a m. kir. 7. honvéd gyalogezred 1. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A  temes-
vári 21-es számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 256. sz.)

Stein Lipót honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban. Kitüntetése: Ob 
(kétszer). (HK, 1918. október 3. 4059. o.)

Stern Antal gyalogos. Született 1875-ben Topolyán. Magánzó. Részt 
vett a háborúban.

Stern Izidor honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 1. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, Nišben 
raboskodott. (VL 177. sz.)

Stern Kálmán honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877-ben Topo lyán. Kereskedő. Hadba vonult 1914-ben, a szerb had-
színtéren harcolt. Kitüntetése: Kcsk. Meghalt Auschwitzban 1944-ben. 
(DHT 388. o.)
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Stern Simon gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888-
ban Topolyán. Tollkereskedő. Hadba vonult 1914-ben, a szerb had-
színtéren Szabácsnál (ma: Šabac) és Zvorniknál, az olasz hadszíntéren 
Santa Luciánál, a Monte Grappánál és Görznél (ma: Gorizia), valamint 
az orosz hadszíntéren is harcolt. Megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk. 
Elhunyt 1942-ben. (MHZSA 4. o., DHT 388. o.)

Stévó István katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Stevó Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1885-ben (vagy 1883-ban). Topolyai lakos. Hadba vonult 
1915-ben, megsebesült. Kitüntetése: Ob, kor. vas ék. a vit. é. szal. (VL 
526. sz., HK, 1920. március 25. 22. sz. 495. o., HK, 1920. április 30. 
32. sz. 936. o.)

Suli Elek honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877-
ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 24. 2926. o.)

Sulyok István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 73. sz., HSB 259. sz.)

Sulyok Mihály huszár a cs. és kir. 8. huszárezred 3. századában. Szüle-
tett 1889-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A linzi 2-es 
számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 377. sz.)

Süli Gergely gyalogos a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1896-
ban Topolyán. Magánzó, fehérnemű-tisztító. Hadba vonult 1914-ben. 
Az orosz hadszíntéren, a Kárpátokban harcolt. Megsebesült, orosz 
hadifogságba esett, ahol hat és fél évet raboskodott. Elhunyt Topolyán 
1963-ban. (FESZ 98. o., DHT 391. o.)

Süli Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred ezredtörzsében. Született 
1891-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1912-ben vonult be tényleges katonai 
szolgálatra. A szerb hadszíntéren Valjevo és Kragujevac mellett harcolt, 
megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé., 1912–13-as ek. Elhunyt 
Topolyán 1965-ben. (VL 133. sz., FESZ 98. o.)
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Süli János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889-
ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz hadszín-
téren, Volhíniában harcolt. Hadifogságban volt két évig. Kitüntetései: 
Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 1951-ben. (FESZ 99. o.)

Süli Márton szakaszvezető a m. kir. 54. honvéd menetzászlóalj 2. 
századának 2. szakaszában. Született 1886-ban. A szerbiai hadszíntéren 
harcolt. Elhunyt 1928-ban.

Sütő István huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1880-ban Szenttamáson. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1914–1918 
között a szerb, az orosz és a román hadszíntéren is harcolt, a harctéren 
megbetegedett. Kitüntetései: Ob, Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 1961-
ben. (TMM LXXV. o., FESZ 99. o.)

Szabó János szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századá-
ban. Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenve-
dett. A rakovaci (ma: Szerbia) tartalékkórházban ápolták. (HSB 81. sz.)

Szabó József utász a cs. és kir. 4. utászzászlóalj 3. századában. Született 
1885-ben. Topolyai lakos. Olasz hadifogságba esett. (VL 600. sz.)

Szabó Károly katona. Született Topolyán. Boróci lakos, földműves. 
Részt vett a háborúban. Kitüntetése: Kcsk. (DVE 381. o.)

Szabó Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893-
ban Bajsán. Topolyai lakos, trafi kos. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz 
hadszíntéren Tarnopolnál (ma: Ternopil, Ukrajna) harcolt, megsebesült. 
Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (DHT 396. o.)

Szabó Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890-
ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között a szerb, az olasz és a 
román hadszíntéren is harcolt. A harctéren megbetegedett. (TMM 
LXXVII. o.)

Szabolcski József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1890-ben To polyán. Földműves. Tényleges katonai szolgálatra 1911-ben 
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vonult be. Az orosz hadszín té ren Csernovicznál (ma: Csernyivci, Uk-
rajna) harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., 1912–13-as 
ek. (DHT 397. o.)

Szalma Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
205. sz.)

Szalma István tizedes a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1895-
ben Topolyán. Istenáldáson lakott, gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. 
Az orosz hadszíntéren harcolt, hadifogságba esett. Kitüntetései: O1, 
O2, Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1940-ben. (MKE 161. o.)

Szalma István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban váll-lövést szenvedett. 
A jasłói (ma: Lengyelország) tartalékkórházban ápolták. (HSB 160. sz.)

Szalma (Baksi) István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. száza-
dában. Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
A szabadkai kórházban ápolták. (HSB 38. sz.)

Szalma János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 147. sz., HSB 372. sz.)

Szalma János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 409. sz.)

Szalma József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
március 11-én Topolyán, apja András, anyja Závódczki Mária. R. k. val-
lású, földműves. 1914–15-ben a szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt. 
Megsebesült, hadirokkantként leszerelték. A kalocsai és a szabadkai 
tartalékkórházban ápolták. Kitüntetései: Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 
1969-ben. (HSB 120. és 146. sz., TMM LXXVII. o., DHT 398. o.)

Szalma József tizedes honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. száza-
dában. Született 1883. március 13-án Topolyán, apja Antal, anyja Hajas 
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Erzsébet. R. k. vallású. A harcokban kézlövést szenvedett. A fi umei (ma: 
Rijeka, Horvátország) kórházban, majd a topolyai tartalékkórházban 
ápolták. (VL 130. sz., HSB 283. és 285. sz.)

Szalma Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben. A szerb had-
színtéren harcolt, sebesülésből kifolyólag hadirokkanttá vált. Elhunyt 
Topolyán 1969-ben. (TMM LXXVIII. o.)

Szántó Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
218. sz.)

Szathmári Bálint honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1874-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK 1921. február 
26. 12. sz. 192. o.)

Szatmári Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1880-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1921. április 14. 
21.   sz. 300. o.)

Szatmári Bálint katona. Született 1888-ban Topolyán. Gazdálkodó. 
1914–1918 között részt vett a háborúban. Elhunyt Topolyán 1962-ben. 
(TMM LXXVIII. o.)

Szatmári Bálint honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, Nišben 
raboskodott. (VL 193. sz.)

Szatmári Károly huszár a m. kir. 5. honvéd huszárezredben. Szüle-
tett 1897-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2. (HK, 1918. október 
9. 4143. o.)

Szatmári Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1884-ben Topolyán. Kishegyesi lakos, szíjgyártó. Hadba vonult 
1914-ben. Az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Megsebesült. 
Kitüntetései: Ob, Kcsk., seb. é. (DHT 399. o.)
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Szatmári Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századá-
ban. Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban mellkasi sérülést 
szenvedett. A szabadkai kórházban ápolták. (HSB 424. sz.)

Szatmári Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1875-ben Topolyán. Gazdálkodó és borbély. 1914–1917 között a szerb 
és az olasz hadszíntéren is harcolt. Megsebesült, rokkantsága miatt 
leszerelték. (TMM LXXVIII. o.)

Szatmári Péter huszár. Született Topolyán. Vendéglős. Részt vett a 
világháborúban. Megsebesült, hadifogságba esett. (DVE 383. o.)

Szatmári Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1885. április 11-én Topolyán, apja Mátyás, anyja Misinszki 
Erzsébet. R. k. vallású. A harcokban kézlövést szenvedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (VL 133. sz., HSB 275. sz.)

Szegi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezred 5. századában. Szü-
letett 1888-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 415. sz.)

Szende Nándor dr. orvos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1885-ben Topolyán. Apatini lakos, orvos. Hadba vonult 1916-ban. 
A  szerb, az orosz és az olasz hadszíntéren teljesített szolgálatot. 1919-ben 
a hadsereg tényleges állományában főorvossá léptették elő. Kitüntetései: 
Vöröskereszt hadiékítményes ezüst díszérme, Ferenc József-rend lovag-
keresztje kardokkal, e. Sig. L., kor. a. ék., Kcsk. (BK, 1912. november 6. 
4. o., BK, 1917. december 30. 5. o., BK, 1918. július 3. 1. o., BK, 1919. 
december 8. 1. o.)

Szenti Imre tizedes, c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. szá-
zadában. Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban mellkaslövést 
szenvedett. A zombori cs. és kir. tartalékkórházban ápolták. (HSB 
10.  sz., NSZ, 1914. szeptember 10. 8. o.)
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Szenti Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. 
május 10-én Topolyán, apja Péter, anyja Zsarnai Erzsébet. R. k. vallású, 
kishegyesi lakos, kereskedő. Hadba vonult 1916-ban, Volhíniában (orosz 
hadszíntér) harcolt. Kitüntetése: Kcsk.

Szenti Imre gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezred 4. századában. 
Született 1890. október 31-én Topolyán, apja István, anyja Szobony 
Rozália. R. k. vallású. Megbetegedett a harctéren. A stenbergi 2-es 
számú katonakórházban ápolták. (HSB 393. sz.)

Szenti János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 6. 2467. o.)

Szenti József tizedes a cs. és kir. 12. tábori ágyúsezredben, majd a cs. 
és kir. 22. tábori ágyúsezrednél szolgált. Született 1888-ban Topolyán. 
Szabadkai lakos, asztalos. Tényleges katonai szolgálatra 1909-ben vonult 
be. A háború során az orosz hadszíntéren harcolt. Kitüntetései: Ob, 
Kcsk. (MKE 164. o.)

Szenti Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Szü-
letett 1872-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Szenti Mihály gyalogos/telefonista a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1896-ban Topolyán. Kereskedő. Hadba vonult 1915-ben. Az 
orosz hadszíntéren a Mogila-magaslaton, valamint a Bruszilov-off en-
zíva során harcolt. Orosz hadifogságba esett. Kitüntetései: Ob., Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1972-ben. (DHT 404. o.)

Szenti Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szüle-
tett 1881-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A budapesti 
3-as számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 343. sz.)

Szenti Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Szüle-
tett 1895-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 218. sz.)

Szepesy Jenő katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.
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Szikora János id. katona. Született 1884-ben Topolyán. Gazdálkodó. 
1914–1918 között részt vett a háborúban. (DVE 386. o.)

Szikora János gyalogos/kürtös a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. száza-
dában. Született 1886. szeptember 2-án Topolyán, apja Mihály, anyja 
Tölgyesi Mária. Megsebesült és megbetegedett a harcokban. A rozsnyói 
(ma: Rožňava, Szlovákia) egyesületi kórházban ápolták. (NSZ, 1914. 
szeptember 13., HSB 178. sz.)

Szikora Jenő tüzér a cs. és kir. 6. vártüzérezredben. Született 1899-ben 
Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1917-ben. Az olasz hadszíntéren 
harcolt, megsebesült. Elhunyt Topolyán 1979-ben. (MKE 165. o.)

Szikora Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századá-
ban. Született 1880-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Szikora Mátyás hadikocsis. Született 1886-ban. Topolyai lakos. 
Megbetegedett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 304. sz.)

Szikora Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1884-ben. Gazdálkodó. 1917–18-ban vett részt a háborúban.

Szikora Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóal-
jában. Született 1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 73. sz.)

Szikora Péter őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
208. sz.)

Szilasi László dr. egészségügyi zászlós a m. kir. 6. honvéd gyalogez-
redben, majd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 1897-ben 
Szegeden. Topolyai lakos, orvos. Hadba vonult 1915-ben. Kitüntetései: 
O1, Kcsk. (DHT 407. o.)
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Szirák Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob (kétszer). (HK, 1918. július 
31. 3009. o.)

Szirák Mihály tizedes, c. szakaszvezető a m. kir. 4. honvéd huszár-
ezredben. Született 1888-ban Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 
1914-ben. Az orosz és az olasz hadszíntéren harcolt. Egy évet olasz 
hadifogságban töltött, ahol súlyosan megbetegedett. Kitüntetései: Ob, 
heé., 1912–13-as ek., kat. ék., kor. vas ék. a vit. é. szal., Kcsk. Elhunyt 
Topolyán 1962-ben. (HK, 1921. november 5. 54. sz. 749. o., TMM 
LXXX. o.)

Szirák Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1884-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1917–18-ban vett részt a háborúban. 
Elhunyt Topolyán 1961-ben. (TMM LXXX. o., halotti anyakönyv 
107/1961)

Szirtes Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
Topolyán. Pék. Hadba vonult 1914-ben, a szerb és az orosz hadszínté-
ren is harcolt. Kétszer megsebesült, négy hónapig volt hadifogságban. 
Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk., 1912–13-as ek. Elhunyt 1944-ben 
vagy 1945-ben Baján. (MHZSA 4. o.)

Szlezák Rezső dr. főhadnagy a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1882-ben Újvidéken. Topolyai lakos, közjegyző. Hadba vonult 
1914-ben, a szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt. Orosz hadifogságba 
esett, 1918-ban szabadult. (DVE 374. o., FESZ 104. o., DHT 410. o.)

Szlivkó János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. december 18. 
5158. o.)

Szokolai Elek katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Szokolai Gergely gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884-ben Topolyán. Gazdálkodó és sertéskereskedő. 1915–1917 között 
vett részt a háborúban. Elhunyt Topolyán 1963-ban.
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Szokolai István katona. Topolyai lakos. 1914–18 között részt vett 
a háborúban.

Szokolai István hajtótüzér a 3. tábori ágyúsezred lőszerellátó osztá-
lyánál. Született 1890-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett. 
(VL 148. sz.)

Szokolai János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századá-
ban. Született 1885-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A   kromerzsízsi (ma: Kroměříž, Csehország) kórházban ápolták. (HSB 
362. sz.)

Szokolai Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10 századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban fejsérülést és láblövést 
szenvedett. (HSB 101. és 122. sz.)

Szokolai Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. száza-
dában. Született 1872-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 591. sz.)

Szőke Hugó katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban, megse-
besült.

Szurok Pál honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 259. sz.)

Szűcs Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között az orosz had-
színtéren harcolt, megsebesült. Orosz hadifogságba esett, ahonnan 
huszonhárom hónap után szabadult. (TMM LXXXII. o.)

Szűcs István huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1897-ben 
Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz hadszíntéren 
harcolt, megsebesült. Elhunyt Topolyán 1961-ben. (MKE 170. o.)

Szűcs István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. Szü-
letett 1886. július 24-én Topolyán, apja Antal, anyja Tóth Anna. R. k. 
vallású. A harcokban megsebesült. (VL 155. és 218. sz.)
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Szűcs János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1896-ban Bajsán. Topolyai lakos, kádár. Hadba vonult 1915-ben. Az 
orosz, valamint az olasz hadszíntéren harcolt a Monte Grappa térsé-
gében. Megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé. (FESZ 105. o., 
DHT 415. o.)

Szűcs József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Szűcs József huszár a cs. és kir. 8. honvéd huszárezred 3. századában. 
Született 1898-ban Topolyán. Földbirtokos. Hadba vonult 1916-ban. Az 
orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült, és hadifogságba esett. Kitün-
tetése: Kcsk. Elhunyt Topolyán 1936-ban. (VL 668. sz., DHT 415. o.)

Szűcs Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898-
ban Bajsán. Topo lyai lakos, esztergályos. Hadba vonult 1916-ban. Az 
orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O2, 
Ob, Kcsk. (FESZ 106. o., DHT 415. o.)

Szűcs Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895-
ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1916-ban. Az orosz és az 
olasz hadszíntéren harcolt, olasz hadifogságba esett. Kitüntetései: O2, 
Kcsk. (MKE 170. o.) 

Szűcs Budai Péter őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1893-ban Topolyán. Rendőr őrvezető. Az orosz hadszíntéren 
harcolt, kétszer megsebesült. Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk., seb. é. 
(kétszer), heé., II. o. német vaskereszt. (FESZ 106. o.)

Tábori István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A kaposvári tartalékkórházban ápolták. (VL 155. sz., HSB 380. sz.)

Takács István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. A zentai, 
majd a topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 432. és 439. sz.)
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Takács János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. 
A budapesti Váci úti hadikórházban, majd a topolyai tartalékkórházban 
ápolták. (HSB 278. és 285. sz.)

Takács József honvéd a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. Született 
1876-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: kor. vas ék. a vit. é. szal. (HK, 
1919. február 6. 357. o.)

Takács Kázmér hadnagy, géppuskás szakasz-, majd századparancs-
nok a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898-ban Topolyán. 
Pacséri lakos, tanító. Hadba vonult 1916-ban. Az orosz és az olasz had-
színtéren is harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk. (FESZ 106. o.)

Takács Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Takács Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban nyaklövést szenvedett. 
(HSB 390. sz.)

Takács Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 4. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenve-
dett. A károlyvárosi (ma: Karlovac, Horvátország) tartalékkórházban 
ápolták, majd a budapesti Révész úti kórházban. Kitüntetése: Ob (HK, 
1918. június 20. 3400. o., HSB 97. és 324. sz.)

Tákovi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 390. sz.)

Tallós Ferenc tizedes, c. szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogez-
redben. Született 1876-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: O2 (kétszer). 
(HK, 1919. december 28. 2595. o.)

Tapiska Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 337. sz.)
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Téglás Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 304. sz.)

Téglás Ferenc tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893-
ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A karánsebesi (ma: 
Caransebeș, Románia) tartalékkórházban, majd Vinkovciban (ma: 
Horvátország) ápolták. (HSB 414. sz.)

Téglás István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
130. sz.)

Téglás József honvéd a m. kir. 40. honvéd gyaloghadosztály péksé-
génél. Született 1886-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  szabadkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 283. sz.)

Téglás Mihály őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1875-ben Topolyán. Óverbászi lakos, földműves. Hadba vonult 1915-
ben. A román hadszíntéren Csíkszereda térségében, az orosz hadszínté-
ren pedig Csernovicznál (ma: Csernyivci, Ukrajna) harcolt. Háromszor 
szenvedett súlyos sebesülést. Kitüntetései: seb. é., Kcsk. (FESZ 107. o.)

Terezsák Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 9. századá-
ban. Született 1899-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 706. sz.)

Thomasz Lukács gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
205. sz.)

Tipold János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1888-ban. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, Nišben rabosko-
dott. (VL 127. sz.) 

Tokodi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A zentai 
kórházban ápolták. (HSB 306. sz.)
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Tokodi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A   to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HL Bécs, HSB 304. és 390. sz.)

Toldi Ferenc katona. Topolyai lakos, földműves. Részt vett a hábo-
rúban.

Tolmácsi Bálint gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A kaposvári tartalékkórházban ápolták. (HSB 265. sz., VL 133. sz.)

Tolmácsi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1892-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1914-ben, a szerb, az 
orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk. Ha-
lálhírét tévesen közölte a Népszava. (MKE 174. o., NSZ, 1915. június 
23. 11. o.)

Tolmácsi József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
235. sz.)

Tomik István tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1876-ban. Topolyai lakos, molnár. 1914–1915 között az orosz hadszín-
téren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk. (HK, 1920. február 
17. 10. sz. 217. o., TMM LXXXIII. o.)

Tomik János gyalogos. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett. (VL 
146. sz.)

Tomik József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Szüle-
tett 1894-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 267. sz.)

Tomik Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szü-
letett 1892-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  sternbergi 
(ma: Šternberk, Csehország) 6-os számú katonakórházban ápolták. 
(HSB 399. sz.)
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Tomik Péter huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai lakos, 
gazdálkodó. 1914–15-ben az orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült. 
Kitüntetése: Kcsk.

Topolyai József főfegyvermester a m. kir. 28. honvéd gyalogezred 
géppuskás osztagánál. Született 1879-ben Topolyán. Isaszegi lakos, 
vendéglős. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. 
Kitüntetései: Kcsk., seb. é., heé. (MFM 396. o.)

Tornik Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1882-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A ka-
posvári tartalékkórházban ápolták. (HSB 265. sz.)

Tóth István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. 
Született 1876-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 412. sz.)

Tóth István gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezred 2. századában. Szü-
letett 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A zombori 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 124. sz.)

Tóth János huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai lakos. 
Przemyślnél (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)

Tóth János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. Szü-
letett 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A  topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 400. sz.)

Tóth József őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 11. századában. 
Született 1885-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
190. sz.)

Tóth József őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Szü-
letett 1888-ban. To polyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 304. sz.)

Tóth József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. Szü-
letett 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 147. sz.)
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Tóth Márton őrmester a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban Topolyán. Újvidéki lakos, autófuvarozó. Hadba vonult 1914-
ben, a szerb hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: kor. vas ék., Ob, Kcsk., 
Bajor Érdemkereszt. (DHT 430. o.)

Tóth Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Született 
1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 36. sz.)

Tóth Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Született 
1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 398 sz.)

Tóth Pál Ferenc tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1894-ben Topolyán. Emőd-pusztai lakos, gazdálkodó. Az orosz és az 
olasz hadszíntéren is harcolt, kétszer megsebesült. Kitüntetései: O2, 
Ob, Kcsk. (MKE 177. o.)

Tóth Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
73. sz.)

Tóth Sándor gyalogos a cs. és kir. 19. gyalogezred 4. századában. Szü-
letett 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban térdsérülést szenvedett. 
A  gyulafehérvári 3-as számú kórházban ápolták. (HSB 409. sz.)

Tóth Sándor honvéd a m. kir. a 306. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1896-ban Topolyán. Gazdálkodó és kovács. A szerb és az orosz 
hadszíntéren is harcolt. (TMM LXXXV. o.)

Tóth Simon honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 205. sz.)

Tóth Bagi Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 11. századá-
ban. Született 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szen-
vedett. A szegedi 1-es számú tartalékkórházban ápolták. (HSB 113. sz.)

Tóth Bubora István katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban, 
majd vöröskatonaként harcolt a tiszai fronton. 1919-ben érkezett haza.



2 7 3

Tóth György Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. száza-
dában. Született 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 258. sz.)

Tóth Isaszegi János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1880-ban Topolyán. Fakereskedő. Hadba vonult 1914-ben, az 
orosz hadszíntéren harcolt. Elhunyt Topolyán 1963-ban. (MKE 178. o.)

Tóth Isaszegi János tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szüle-
tett 1892-ben Topolyán. Bajsai lakos, gazdálkodó. Tényleges katonai 
szolgálatra 1913-ban vonult be. A szerb és az olasz hadszíntéren is 
harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk. Elhunyt 1943-ban. 
(MKE 178. o.)

Tóth Isaszegi József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szü-
letett 1888-ban Topolyán. Gazdálkodó. Tényleges katonai szolgálatra 
1909-ben vonult be. A szerb hadszíntéren Szabácsnál (ma: Šabac) 
és Kragujevacnál harcolt, az orosz hadszíntéren pedig Lembergnél 
(ma: Lviv, Ukrajna), Stari Sambornál (ma: Sztarij Szambir, Ukrajna), 
Kirovnál, Siankinál (ma: Lengyelország) és Varsónál. Orosz hadifog-
ságba esett. Megsebesült. Kitüntetései: O2, Kcsk, seb. é., heé. (MKE 
178. o., VL 516. sz.)

Tőke Gyula gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Szüle-
tett 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 267. sz.)

Tőke István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szüle-
tett 1886-ban. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)

Tőke János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (HL 
Bécs, VL 200. sz.)

Tőke János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 1. századában. Szü-
letett 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban mellkaslövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 432. sz.)
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Tőke Péter tüzér a cs. és kir. 27. hegyi tüzérezredben. Született 1899-
ben Topolyán. Kovács. Hadba vonult 1917-ben, az albán hadszíntéren 
harcolt, megbetegedett. Kitüntetései: Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 
1958-ban. (halotti anyakönyv 53/1958, FESZ 111. o.)

Tölcsér János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, később a 
tüzérséghez került. Született 1898-ban Topolyán. Földbirtokos. Hadba 
vonult 1916-ban, a román hadszíntéren harcolt. Kitüntetése: Kcsk. 
(DHT 431. o.)

Tölgyesi Albert honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századá-
ban. Született 1879-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  szegedi kórházban ápolták. (VL 73. sz., HSB 211. sz.)

Tölgyesi Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban Topolyán. Gazdálkodó. Elhunyt Topolyán 1958-ban. (halotti 
anyakönyv 64/1958)

Tölgyesi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 516. sz.)

Tölgyesi János katona. Született 1898-ban. Topolyai lakos, gazdál-
kodó. Részt vett a háborúban. (DVE 399. o.)

Tölgyesi József huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1898-
ban Topolyán. Papucsos. Hadba vonult 1916-ban, az orosz, a román 
és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob (kétszer), Kcsk. 
(DHT 431. o.)

Tölgyesi Lajos tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1897-ben Topolyán. Kishegyesi lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 
1915-ben, megsebesült. Kitüntetései: O1, O2, Ob, Kcsk., seb. é., heé. 
(FESZ 111. o.)

Tölgyesi Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A vécsei (ma: Vojčice, Szlovákia) kórházban ápolták. (HSB 309. sz.)
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Tölgyesi Pál id. gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1872-ben. Földbirtokos és vendéglős. Részt vett a háborúban.

Tölgyesi Pál ifj . tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és 
kir. 46. gyalogezredben szolgált. Született 1898-ban Topolyán. Gazdál-
kodó. 1916–1918 között az olasz és az orosz hadszíntéren is harcolt. 
Fogságba esett, megszökött. Kitüntetései: O2 (kétszer), Ob (kétszer), 
Kcsk. A második világháború során vesztette életét. (TMM LXXXVII. 
o., MKE 178. o.)

Tölgyesi Soltis Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A szabadkai, majd a topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 125. 
és 136. sz.)

Török János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1884-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1919. december 31. 
2728. o.)

Trombitás Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1897-ben Kishegyesen. Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 
1915-ben. Az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, megsebesült. 
Kitüntetései: O2, Kcsk. (FESZ 112. o.)

Trombitás József őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd 
a m. kir. 310. honvéd gyalogezredben. Született 1896-ban Kishegyesen. 
Topolyai lakos, kereskedő. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz hadszín-
téren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., Ob, seb. é., heé. (FESZ 
112. o., DHT 434. o., BK, 1917. március 15. 4. o.)

Truzsinszki Imre katona. Született 1895-ben Topolyán. Kishegyesi 
lakos, gazdálkodó. Részt vett a háborúban. (MKE 179. o.)

Truzsinszki István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századá-
ban. Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 304. sz.)
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Truzsinszki József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1872-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1916-ban, 
az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk. 
(MKE 179. o.)

Truzsinszki Mihály honvéd a m. kir. 10. honvéd gyalogezredben, 
majd átvezényelték a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századába. Szü-
letett 1882-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 278. 
és 646. sz.)

Turcsányi Mátyás katona. Született 1883-ban. Topolyai lakos, 
gazdálkodó és vendéglős. Részt vett a háborúban. Elhunyt 1929-ben. 
(TMM LXXXVIII. o.)

Turényi Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századá-
ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 192. sz.)

Turucz Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban karlövést szenvedett. 
A budapesti Böszörmény utcai hadikórházban ápolták. (VL 218. sz., 
HSB 424. sz.)

Turucz István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Szü-
letett 1889-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 257. sz.)

Turucz István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Topolyai 
lakos. Megbetegedett a harctéren. A gyanafalvai (ma: Jennersdorf, 
Ausztria) tartalékkórházban ápolták. (HSB 292. sz.)

Turucz János szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századá-
ban. Született 1885-ben Topolyán. Vendéglős. Hadba vonult 1914-ben. 
A 6. honvéd gyalogezredtől átvezényelték a m. kir. 13., majd a m. kir. 
16. honvéd gyalogezredhez. Az orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült. 
A zágrábi 2-es számú tartalékkórházban ápolták. Kitüntetései: Ob, Kcsk. 
Elhunyt Topolyán 1954-ben. (HSB 73. sz., DHT 436. o.)

Udvardi Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 411. sz.)
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Udvardi Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1882-ben. Topolyai lakos. Orosz hadifogságba esett, Belgorodban 
raboskodott. (VL 509. sz.)

Udvardi Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1916–1918 között részt vett a há-
borúban.

Uglár Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1873-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. október 31. 
4530. o.)

Ugrai Péter katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Uri József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
február 23-án Topolyán, apja Pál, anyja Tóth Rozália. R. k. vallású. 
A  harcokban megsebesült. (VL 34. sz., NSZ, 1914. november 3. 9. o.)

Uri Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Született 
1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 218. sz.)

Utasi Gyula honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898-ban Csantavéren. Zobnaticai lakos, gazdálkodó. 1916–1918 
között az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetése: Kcsk. 
(TMM LXXXIX. o.)

Üveges Antal gyalogos a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Szü-
letett 1878-ban Topolyán. Hadba vonult 1914-ben. A szerb, az orosz 
hadszíntéren Lucknál (ma: Ukrajna) és Rovnónál (ma: Rivne, Ukraj-
na), valamint az olasz hadszíntéren a Monte San Gabrielénél és a Piave 
mentén is harcolt. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., heé. Elhunyt Topolyán 
1963-ban. (FESZ 113. o., HK, 1918. június 1. 1964. o.)

Üveges József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szü-
letett 1887-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 36. sz.)

Üveges Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
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Született 1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren, később 
hadifogságba esett. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 290.  sz., 
HSB 390. sz.)

Üveges Péter huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1894-ben 
Moholon. Topolyai lakos, szíjgyártó. Hadba vonult 1917-ben, a román 
és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Kcsk., heé. Elhunyt 
Topolyán 1953-ban. (FESZ 113. o.)

Vacsó Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Topolyai 
lakos, gazdálkodó. Harminc hónapot szolgált a harctéren. (DVE 403. o.)

Vadász Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A sza-
badkai tartalékkórházban ápolták. (HSB 94. sz.)

Vadászi Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1876. április 19-én Topolyán, apja Pál, anyja Kisferencz Verona. R. k. 
vallású. Tífuszban megbetegedett. A fi umei (ma: Rijeka, Horvátország) 
kórházban ápolták. (HSB 307. sz.)

Vadászi Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századá-
ban. Született 1879-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A  topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 350. sz.)

Vadócz Antal szakaszvezető a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 
1884-ben Topolyán. Földbirtokos. Hadba vonult 1914-ben, az orosz 
hadszíntéren Kirlibaba (ma: Cârlibaba, Románia) és Tatarka térségében 
harcolt, megsebesült. Kitüntetései: O1, Kcsk. (DHT 440. o.)

Vadócz Ferenc őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századá-
ban. Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 130. sz.)

Vadócz Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 439. sz.)
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Vadócz Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1886-ban. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. 
A topolyai kisegítő kórházban ápolták. (HSB 101. sz.)

Vadócz Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1888-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1914–1918 között a szerb, az olasz 
és az orosz hadszíntéren is harcolt. Kétszer megsebesült. Orosz hadi-
fogságba esett, ahonnan egy év után szabadult. Kitüntetései: O1, O2, 
Ob, Kcsk., seb. é. (kétszer), heé. Elhunyt Topolyán 1954-ben. (DVE 
403. o., TMM XC. o., FESZ 113. o.)

Vadócz Gábor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1884-ben (v. 1885-ben). Topolyai lakos. A harcokban karlövést 
szenvedett. A szabadkai, majd a topolyai tartalékkórházban ápolták. 
(HSB 46. és 54. sz.)

Vadócz István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban kézlövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 275. sz.)

Vadócz István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. A szerb 
hadszíntéren harcolt, megsebesült. (MKE 182. o.)

Vadócz János tizedes a m. kir. 10. honvéd gyalogezredben, majd áthe-
lyezték a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századába. Született 1893-ban. 
Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 256. sz.)

Vadócz János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878-ban Topolyán. Gazdálkodó. A szerb hadszíntéren harcolt. Ki-
tüntetései: O2, Ob, Kcsk. Elhunyt Topolyán 1960-ban. (MKE 182.  o., 
BK, 1915. május 31. 8. o., HK, 1918. július 24. 2924. o., HK, 1919. 
december 28. 2601. o.)

Vadócz József honvéd / tiszti szakács a m. kir. 6. honvéd gyalogez-
redben. Született 1891-ben Topolyán. Szabadkai lakos, gazdálkodó. 
Hadba vonult 1915-ben. Az orosz hadszíntéren Csernovicznál (ma: 
Csernyivci, Ukrajna) és Kirlibabánál (ma: Cârlibaba, Románia) harcolt, 
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valamint megfordult az olasz hadszíntéren is. Kitüntetései: Ob, Kcsk. 
(FESZ 113. o., MKE 182. o.)

Vadócz Károly a Cs. és Kir. Haditengerészetnél szolgált Pólában 
(ma: Pula, Horvátország). Született 1883-ban Topolyán. Géplakatos. 
Elhunyt Topolyán 1933-ban. (DVE 403. o.)

Vadócz Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóal-
jában. Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 73. sz.)

Vadócz Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888-
ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 34. sz., NSZ, 1914. 
november 3. 9. o.)

Vajó Károly főtüzér a cs. és kir. 151. tábori tarackosezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Gazdálkodó. 1916–1818 között a román és az olasz 
hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, Kcsk. (DVE 404. o., TMM 
XC. o., MKE 182. o.)

Vajó Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874-
ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1917-ben. Elhunyt Topolyán 
1940-ben. (DVE 404. o.)

Valla Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1865-
ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: kor. vas ék. a vit. é. szal. (HK, 1918. 
november 16. 1865. o.)

Varga Elek katona. Született 1900-ban Topolyán. Gazdálkodó. Részt 
vett a háborúban. (DVE 405. o.)

Varga Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1885-ben Topolyán. Bácskossuthfalvi lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 
1914-ben. A szerb és az orosz hadszíntéren is harcolt, betegsége miatt 
1917-ben felmentették. Kitüntetései: Kcsk., heé. (FESZ 114. o.)

Varga János tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1870-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1917-ben, őrszolgá-
latot teljesített. (TMM XCI. o., MKE 183. o.)
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Varga János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878-ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 24. 
3028. o.)

Varga János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895-
ben Szabadkán. Topolyai lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 1916-ban. Az 
orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt, súlyosan megsebesült. Kitünte-
tései: O2, Kcsk., seb. é., heé. Elhunyt Topolyán 1967-ben. (FESZ 115. o.)

Varga József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
73. sz.)

Varga József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  to-
polyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 432. sz.)

Varga Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban arclövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. Kitüntetése: Ob (kétszer). (VL 
130. sz., HSB 275. sz., HK, 1918. október 31. 4522. o.)

Varga Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. munkásoszta-
gában. Született 1882-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A temerini, majd a topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 362. és 
372. sz.)

Varga Simon honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljá-
ban. Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. 
(VL 73. sz.)

Varró András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1891-ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz 
hadszíntéren harcolt, megsebesült. Kitüntetései: Ob, Kcsk., seb. é., heé. 
Elhunyt Topolyán 1964-ben. (FESZ 116. o.)

Varró István katona. Topolyán született. Gazdálkodó. Részt vett a 
háborúban. Elhunyt 1927-ben.
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Varró István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1877-ben Topolyán. Topolyai lakos, gazdálkodó. A harcokban 
megsebesült. (VL 73. sz., TMM XCI. o.)

Varró István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1887-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A  sza-
badkai, majd a topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 133. sz., HSB 
170., 215. sz.)

Varró József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Az 
oderberg-bahnhofi (ma: Bohumín, Csehország ) katonakórházban 
ápolták. (HSB 324. sz.)

Varró Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 14. századában. 
Született 1881-ben. Topolyai lakos. A harcokban mellkassérülést szenve-
dett. Az 1-es számú szegedi tartalékkórházban ápolták. (HSB 251. sz.)

Varró Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1878-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
73. sz.)

Vass Antal őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. Szüle-
tett 1891-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 235. sz.)

Vass Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Szüle-
tett 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 218. sz.)

Vass István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878-
ban. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 24. 2924. o.)

Vass János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1899-ben 
Topolyán. Kovács. Tizenhat hónapnyi frontszolgálat után hadirokkant-
ként szerelt le. (DVE 408. o.)

Vass Péter huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai lakos. 
Przemyślnél (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)
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Vatai István huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1888-
ban Topolyán. Bácstóvárosi lakos, kisgazda. Hadba vonult 1914-ben. 
Az orosz hadszíntéren harcolt, hadifogságba esett, ahonnan öt év múlva 
tért haza. (DVE 408. o.)

Véber János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, majd a cs. és kir. 
123. gyalogezredben. Született 1900-ban Topolyán. Vendéglős. Hadba 
vonult 1918-ban, az olasz hadszíntéren harcolt.

Végh István katona. Született 1878-ban Topolyán. Boróci lakos, kis-
gazda. Részt vett a háborúban. Kitüntetése: O1. (DVE 409. o.)

Verbászi István őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. A harcokban váll-lövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 415. sz.)

Verbászi József tüzér a m. kir. 10. honvéd tábori tüzérezredben. Szü-
letett 1897-ben Topolyán. Vendéglős. Hadba vonult 1917-ben, a román 
és az olasz hadszíntéren is harcolt. Megsebesült, majd olasz hadifogságba 
esett, ahonnan egy év után jutott haza. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., 
seb. é., heé. (FESZ 117. o.)

Verbászi József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 4. századában. 
Született 1880-ban. Topolyai lakos. A harcokban térdlövést szenvedett. 
A Katolikus Kör szegedi kórházában ápolták. (HSB 218. sz.)

Verbászi József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1883-ban. Topolyai lakos. A harcokban bokalövést szenvedett. 
A szegedi 1-es számú tar ta lékkórházban ápolták. (HSB 224. sz.)

Veréb József katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.

Veréb Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880-ban Csantavéren. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1914–18 között 
részt vett a háborúban. (TMM XCII. o.) 

Viczei János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874-
ben Szabadkán. Topolyai lakos, gazdálkodó. 1915–1917 között az orosz 
hadszíntéren harcolt. Elhunyt Topolyán 1970-ben. (TMM XCIII. o.)
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Vicsek Mihály katona. Topolyai lakos, gazdálkodó. Részt vett a há-
borúban.

Vidákovits István zászlós a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1895-ben Nemesmileticsen. Topolyai lakos, bankigazgató. Hadba 
vonult 1915-ben, az olasz és az orosz hadszíntéren is harcolt. Orosz 
hadifogságba esett. Kitüntetései: O2, Kcsk. (DHT 448. o.)

Vieg Mór katona. Született 1901-ben. Topolyai lakos. Részt vett a 
háborúban. Elhunyt 1942-ben. 

Vígh Bernát katona. 1868-ban született. Topolyai lakos. Részt vett a 
háborúban. Elhunyt 1934-ben, síremléke a topolyai temetőben van.

Vígh Gyula honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. Szü-
letett 1880-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. Budapesti 
kórházban ápolták. (HSB 30. sz.)

Vígh Illés gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Született 
1894-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren, a topolyai tartalék-
kórházban ápolták. A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 400. sz.)

Vígh István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
73. sz.)

Vígh József katona. Született 1897-ben Mohácson. Topolyai lakos, 
nyomdász. Részt vett a háborúban. Elhunyt Naharijában (Izrael) 
1978-ban.

Vígh Lipót őrmester. Született 1890-ben Topolyán. Szabadkai lakos, 
fakereskedő. Hadba vonult 1914-ben, a szerb és az orosz hadszíntéren 
is harcolt. Kitüntetése: Kcsk. (MKE 187. o.)

Virág Elek huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Topolyai lakos. 
Przemyślnél (orosz hadszíntér) harcolt. (BTH)
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Virág János tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Született 
1892-ben Topolyán. Újverbászi lakos, vendéglős. 1913-ban vonult be 
tényleges katonai szolgálatra. A szerb és az orosz hadszíntéren – Lemberg 
és Bug térségében – is harcolt. Megsebesült, majd tífuszban megbetege-
dett. A szabadkai kórházban ápolták. Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (HSB 
338. sz., DHT 451. o.)

Virág Mihály katona. Született 1879-ben. Topolyai lakos. Az olasz 
hadszíntéren harcolt. Elhunyt Topolyán 1962-ben.

Visnyovszki Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szü-
letett 1897-ben Topolyán. Újverbászi lakos, földműves. Hadba vonult 
1915-ben. Az orosz hadszíntéren küzdött, hadifogságba esett, ahonnan 
két év után tért haza. Kitüntetései: Ob, Kcsk., heé. (FESZ 120. o.)

Visontai Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1877-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. (HK, 1918. július 24. 
2926. o.)

Vojcsena István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
Topolyán. Gazdálkodó és kovács. 1914–1918 között az orosz hadszín-
téren harcolt. (TMM XCIII. o.)

Vojcsena Jakab tizedes a m. kir. 2. honvéd lovastüzérezredben. Szü-
letett 1899-ben Topolyán. Gazdálkodó. 1916–1918 között az orosz 
és az olasz hadszíntéren is harcolt, megbetegedett. Kitüntetései: Ob, 
Kcsk. (TMM XCIII. o.)

Vojcsena Lajos honvéd a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1895-ben Topolyán. Gazdálkodó, a topolyai gazdakör elnöke. 
1915–16-ban az olasz hadszíntéren harcolt. Megsebesült, rokkantsága 
miatt leszerelték. Kitüntetése: Kcsk. Elhunyt Topo lyán 1947-ben. 
(TMM XCIII. o., halotti anyakönyv 169/1947)
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Vojtér Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897-
ben Topolyán. Gazdálkodó. Hadba vonult 1915-ben, az orosz és az 
olasz hadszíntéren is harcolt. Megsebesült, és olasz hadifogságba esett. 
Elhunyt Topolyán 1967-ben. (MKE 189. o.)

Vörös Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. A topo-
lyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 350. sz.)

Vörös Antal szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1894-ben. Topolyai lakos. Hadba vonult 1914-ben. Kitüntetése: 
Ob, O2. (HK, 1921. február 8. 8. sz. 124. o., HK, 1921. június 11. 
30.  sz. 413. o.)

Vörös István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1885-ben Topolyán. Dohányárus. Hadba vonult 1915-ben, az orosz had-
színtéren harcolt az Uzsoki-szorosnál, Siankinál (ma: Lengyelország) 
és Tarnopolnál (ma: Ternopil, Ukrajna). Megsebesült, és hadifogságba 
esett, ahonnan megszökött. Kitüntetései: Kcsk., seb. é. (FESZ 118. o., 
DHT 453. o.)

Vörös János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885-
ben Topolyán. Gazdálkodó. A szerb, az orosz és az olasz hadszíntéren is 
harcolt, megsebesült. Kitüntetése: O1. (MKE 190. o.) 

Wéber Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895-
ben Topolyán. Cipész. Hadba vonult 1915-ben. Az olasz és az orosz 
hadszíntéren is harcolt, súlyosan megsebesült. Kitüntetései: Kcsk., 
seb.  é., heé. (FESZ 120. o.)

Weisz Hermann katona. Topolyai lakos, mészégető. Részt vett a há-
borúban. Meghalt 1944–45-ben.

Weisz Jakab katona. Topolyai lakos. Részt vett a háborúban.
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Weisz József katona. Született 1873-ban. Topolyai lakos, tollkereskedő. 
Részt vett a háborúban. Meghalt 1942-ben.

Weisz Simon honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877-ben. Topolyai lakos, tollkereskedő. Hadba vonult 1915-ben. 
Az orosz hadszíntéren harcolt, kétszer megsebesült. Kitüntetése: O2. 
Meghalt Auschwitzban 1944-ben. (MHZSA 4. o.)

Wilhelm Ádám vadász, c. járőrvezető a cs. és kir. 3. tiroli császárva-
dászezred 10. századában. Született 1894. december 23-án Topolyán, 
apja György, anyja Jugrund Ágnes. R. k. vallású. A harcokban megse-
besült. (VL 183. sz.)

Wittenberg Géza őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. száza-
dában. Született 1880-ban. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 285. sz.)

Wolheimer Ernő katona. Született 1890-ben Topolyán. Bőrkeres-
kedő. Részt vett a háborúban.

Zahorecz Lajos tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1890-ben Topolyán. Topolyai, később zombori lakos, bor- és 
sörnagykereskedő. Hadba vonult 1914-ben. Az orosz hadszíntéren 
Zborovnál, az olasz hadszíntéren pedig a Monte Asolone és a Monte 
Grappa térségében harcolt. Megbetegedett a harctéren. A szabadkai 
tartalékkórházban ápolták. Kitüntetései: e. Sig. L., br. Sig. L., O1, O2, 
Ob, heé., Kcsk. (HL Bécs, HSB 115. sz., KMKA 416. o.)

Zahorecz Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. száza-
dában. Született 1892-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, 
Pirotban raboskodott. (VL 195. sz.)

Zakár Antal tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Topolyai lakos. Született 1892-ben. Megsebesült a harcokban. (NSZ, 
1914. szeptember 9. 7. o.)
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Zakár István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. A harcokban láblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (VL 73. sz., HSB 285. és 337. sz.)

Zakár János szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1890-ben. Topolyai lakos. Szerb hadifogságba esett, Nišben 
raboskodott. (VL 155. sz.)

Závódszki Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1887-ben Topolyán. Vendéglős. Hadba vonult 1915-ben. Az orosz 
hadszíntéren harcolt Worobijówka (ma: Vorobijivka, Ukrajna), Zboróv 
(ma: Zboriv, Ukrajna) és a Mogila-magaslat térségében. Megsebesült, 
hadifogságba esett. Kitüntetései: O2, Ob, Kcsk., seb. é. Elhunyt Topo-
lyán 1961-ben. (DHT 466. o., halotti anyakönyv 121/1961)

Závodszki Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1897-ben. Topolyai lakos. A harcokban megsebesült. (VL 
218. sz.)

Závódszki István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1892. április 5-én Topolyán, apja Mihály, anyja Fárbás Verona. 
R. k. vallású. A harcokban megsebesült. (VL 133. sz.)

Závodszki Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1884-ben. Topolyai lakos. A harcokban comblövést szenvedett. 
A topolyai tartalékkórházban ápolták. (HSB 259. sz.)

Ziegler Sándor tizedes a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. Született 
1874-ben. Topolyai lakos. Kitüntetése: Ob. Elhunyt 1936-ban. (BK, 
1915. november 30. 5. o.)

Zsáki Elek honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. Szü-
letett 1882-ben. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren. A topolyai 
tartalékkórházban ápolták. (HSB 337. sz.)

Zsáki István id. katona. Született 1872-ben Topolyán. Mozsori lakos, 
gazdálkodó. Hadba vonult 1916-ban. A román hadszíntéren harcolt 
Ditrónál, Maroshévíznél és Kőrösmezőnél, megsebesült. (MKE 194. o.)
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Zsáki Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898-ban Topolyán. Bácskossuthfalvi lakos, gazdálkodó. Hadba vonult 
1916-ban, az orosz és az olasz hadszíntéren is harcolt. Kitüntetései: Ob, 
Kcsk, heé. (FESZ 122. o.)

Zsigmond István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századá-
ban. Született 1891. október 26-án Topolyán, apja Antal, anyja Mészáros 
Rozália. A harcokban karlövést szenvedett. A temesvári tartalékkórház-
ban ápolták. (HSB 333. sz.)

Zsigurszki István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1888-ban. Topolyai lakos. Hadifogságba esett. (VL 290. sz.)
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Kocsis Antal – Kocsis Éva – Molnár Tibor

A NAGY HÁBORÚBAN ELESETT ÉS ELHUNYT 
TOPOLYAIAK ADATTÁRA (A–ZS)

A fellelhető források felhasználásával folytatott kutatások, valamint az adatközlők 
információi alapján 463 topolyait lehetett azonosítani, akik az első világháború során 
vesztették életüket.

Adler Andor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1881-ben. Izr. vallású, topolyai lakos, kereskedő. Elhunyt – tüdővész 
következtében – Soborsinban (Arad vm.) 1917. október 23-án. A to-
polyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét. (TZST 65. o.)

Adler Dávid gyalogos a cs. és kir. 1. népfelkelő őrkülönítménynél. 
Született 1874-ben. Izr. vallású, topolyai lakos. Elhunyt – harctéren 
szerzett betegség következtében – a budapesti Szt. János Kórházban 
1916. február 13-án. A budapesti Farkasréti izraelita temetőben he-
lyezték örök nyugalomra. (HM Bécs, HSB 496. sz.)

Adler Ferenc katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a háborúban. 
A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét (TZST 
65. o.)

Adler Gyula katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a háborúban. 
A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét (TZST 
65. o., Pesti Hírlap, 1916. február 27. 31. o.) 

Albert Péter katona. Született 1883. június 24-én, apja Márton, 
anyja Závodszki Franciska. R. k. vallású, napszámos, felesége Zsáki 
Mária (házasságkötés: Topolya, 1907. február 11.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 86/1934 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1916. június 28-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 162/1935 sz. alatt.
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Almási Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Szü-
letett 1888. június 14-én Topolyán, apja Mihály, anyja Krausz Rozália. 
R. k. vallású. Elesett a harcok során 1914-ben. (HM Bécs, VL 34. sz.)

Angyal Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. február 23-án Topolyán, apja Péter, anyja Kovács Szarka Katalin. 
R. k. vallású, földműves, felesége Barna Ilona (házasságkötés: Topolya, 
1904. május 4.). Elesett a szerb hadszíntéren 1914. december 6-a és 
10-e között vívott harcokban. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 233/1915 sz. alatt.

Antal Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1886. augusztus 30-án Topolyán, apja Mihály, anyja Mentus 
Anna. R. k. vallású, felesége Ravasz Verona (házasságkötés: Topolya, 
1911. május 22.), napszámos. Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifog-
ságba esett. Elhunyt 1915. november 11-én – tífusz következtében – 
Katakurgánban (ma: Kattakurgan, Üzbegisztán). Holttá nyilvánította 
a KÉF 1030/1922 sz. ítéletével.

Apró Imre katona. Született 1881. november 1-jén Topolyán, anyja 
Apró Mária. R. k. vallású, napszámos, felesége Bata Anna (házasságkö-
tés: Topolya, 1903. június 22.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Gn. 1078/1926 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1918. szeptember 1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 105/1927 sz. alatt.

Apró János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
május 9-én, apja István, anyja Mária. Topolyai lakos. Elhunyt olasz hadi-
fogságban 1918. október 16-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 
halotti anyakönyvébe (285. 1433. sz.)

Apró József katona. Született 1881. március 17-én Topolyán, apja 
János, anyja Boda Mária. R. k. vallású, földműves, felesége Bliszkó 
Margit (házasságkötés: Topolya, 1907. június 11.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 116/1938 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. április 1-je. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 197/1938 sz. alatt.
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Apró Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. szeptember 23-án Topolyán, apja János, anyja Verbászi Margit. 
R.  k. vallású, kőműves. Elhunyt Dutovljén (Osztrák Tengermellék – 
olasz hadszíntér) 1916. október 11-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 257/1917 sz. alatt.

Árpádfi Ferenc őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1888. november 26-án Topolyán, apja Ferenc, anyja Schleicz 
Mária. R. k. vallású. Elhunyt harctéren szerzett betegség – tífusz – 
következtében az ungvári (ma: Uzshorod, Ukrajna) tábori kórházban 
1915. május 16-án, eltemetve ugyanott.

Bábi Bódog gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
január 14-én Topolyán, apja János, anyja Fontányi Mária. R. k. vallású, 
földműves, felesége Binder Zsuzsanna (házasságkötés: Topolya, 1911. 
január 9.). Elesett a Karolovnál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1914. december 13-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 180/1915 sz. alatt. (NSZ, 1915. február 4. 9. o.)

Bábi István honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
augusztus 15-én Topolyán, apja János, anyja Slingár Erzsébet. R. k. val-
lású, földműves, felesége Kovács Bicskei Mária (házasságkötés: Topolya, 
1907. április 10.). Elhunyt – vakbélgyulladás következtében – 1915. 
december 25-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
150/1919 sz. alatt.

Bábi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
július 23-án Kátyon, apja István, anyja Jánosi Anna. R. k. vallású, cseléd, 
felesége Stévó Katalin (házasságkötés: Topolya, 1907. február 11.). 
Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3910/1942 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. december 30-a. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 21/1943 sz. alatt.

Bábi József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1896. március 11-én Topolyán (19 éves), apja József, anyja Siska Vik-
tória. R. k. vallású, kőműves. Elesett a Raranczénál (Bukovina – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1916. január 19-én. A topolyai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 282/1917 sz. alatt.
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Bábi Máté katona. Született 1884. szeptember 15-én Topolyán, apja 
István, anyja Turucz Borbála. R. k. vallású, földműves, felesége Rind 
Mária (házasságkötés: Topolya, 1910. május 2.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pru. 2876/1927 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1915. február 21-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 107/1929 sz. alatt.

Bábi Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
január 8-án Topolyán, apja István, anyja Turucz Borbála. R. k. vallású, 
földműves. Elesett a Korszilovnál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1917. március 9-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 104/1918 sz. alatt.

Bacsa István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 4. gépfegyverosz-
tagában. Született 1891. július 10-én Topolyán, apja Albert, anyja Faragó 
Erzsébet. R. k. vallású, felesége Barna Piroska (házasságkötés: Topolya, 
1914. június 24.), napszámos. Hadba vonult 1915-ben, a szerb és az olasz 
hadszíntéren harcolt. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 
1915. október 21-én. Holttá nyilvánította a KÉF 699/1921 sz. ítéletével. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 104/1921 sz. alatt.

Bacsa János huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 33 éves, apja 
János, anyja Fekete Erzsébet. R. k. vallású, topolyai lakos, földműves, 
felesége Halasi Ilona. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 690/1920 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. 
december 25-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
14/1921 sz. alatt. (Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 1915. február 7. 
6.  sz. 2. o.)

Bagi Lajos katona. 30 éves, apja György, anyja Cecília. R. k. vallású, 
topolyai lakos. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
1354/1922 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. 
január 13-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
171/1922 sz. alatt.

Bahorecz Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1885. április 4-én Topolyán, apja Mihály, anyja Hatala Anna. R.  k. 
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vallású, cipész. Elesett a harcok során 1915. május 8-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 155/1919 sz. alatt.

Bahorecz János katona. Született 1887. május 1-jén Topolyán, apja 
András, anyja Rácz Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Hatvani 
Margit (házasságkötés: Topolya, 1913. október 21.). Eltűnt a hábo-
rúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1554/1923 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1915. október 31-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 243/1923 sz. alatt.

Bakai János népfelkelő a cs. és kir. 86 gyalogezred 8. századában. Szü-
letett 1881. július 26-án Topolyán, apja Mátyás, anyja Kövesdi Verona. 
R. k. vallású, napszámos, felesége Sipos Mária (házasságkötés: Topolya, 
1904. december 28.). Elesett a Kamionka Strumilówánál (Galícia – 
orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. július 28-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 145/1919 sz. alatt. (NSZ, 1915. 
december 14. 10. o., HM Bécs, VL 192. sz.)

Balázs Antal katona. Született 1882. június 11-én Topolyán, apja 
Antal, anyja Slingár Anna. R. k. vallású, felesége Zsidai Viktória. El-
tűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 5314/1943 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. december 30-a. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 7/1944 sz. alatt.

Balázs Gergely népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 
éves, apja József, anyja Klára. R. k. vallású, topolyai lakos, zenész. Elesett 
a Kuscajinál (?) vívott harcokban 1917. szeptember 17-én. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 162/1919 sz. alatt.

Balázs Gusztáv gyalogos, a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századá-
ban. Született 1893-ban. R. k. vallású, topolyai lakos, zenész. Elesett a 
Pnikutnál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. június 
5-én. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 283. sz. halotti anyaköny-
vébe (fol. 175, 618. sz.). (HM Bécs, VL 235. sz.)

Balga Pál katona. 28 éves, apja József, anyja Kiskovács Mária. R. k. 
vallású, topolyai lakos, napszámos. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvá-
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nítva a topolyai JB 2532/1922 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1915. január 28-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 112/1923 sz. alatt.

Baranyi József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883. március 18-án Topolyán, apja Mátyás, anyja Lung Regina. R. k. 
vallású. Elhunyt – harctéren szerzett betegség következtében – a sza-
badkai kórházban 1915. június 8-án, a Zentai úti temetőben helyezték 
örök nyugalomra. (HM Bécs, HSB 426. sz.)

Baráth András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 éves, apja 
Ferenc, anyja Kovács Teréz. R. k. vallású, topolyai lakos, földműves. 
Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. július 
31-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 143/1919 
sz. alatt. 

Baráth Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 9. századában. 
Született 1899. október 24-én Topolyán, apja Imre, anyja Udvardi 
Borbála. R. k. vallású, szabó, felesége Kovács Viktória (házasságkötés: 
Topolya, 1916. december 11.). Elesett a Brenta folyó (olasz hadszíntér) 
mentén vívott harcokban 1918. szeptember 14-én. Holttá nyilvánította a 
KÉF 234/1921 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1390/1921 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1919. január 6-a. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 5/1921 sz. alatt.

Baravics János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1873. október 5-én Topolyán, apja István, anyja Tóth Erzsébet. R.  k. 
vallású, földműves, felesége Rajcsár Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1897. október 27.). Elesett a Kirlibabánál (Bukovina – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1916. augusztus 6-án. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 203/1917 sz. alatt.

Baravics József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1887-ben. R. k. vallású, topolyai lakos. Elhunyt – harctéren 
szerzett betegség következtében – a nyíregyházi kórházban 1916. 
január 29-én. A helyi temető 902. sz. sírjában nyugszik. (HM Bécs, 
HSB 494. sz.)
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Barczal János honvéd a m. kir. 8. honvéd gyalogezredben. Született 
1884. január 31-én Topolyán, apja István, anyja Farkas Julianna. R. k. 
vallású, földműves, felesége Fekete Rozália (házasságkötés: Topolya, 
1906. február 26.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 2022/1922 és Pk. 3648/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1915. október 26-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 87/1923 és 166/1942 sz. alatt.

Barna János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1884. október 15-én Topolyán, apja István, anyja Tölgyesi 
Mária. R.  k. vallású, földműves, felesége Majoros Borbála (házasságkö-
tés: Topolya, 1906. február 26.). Elhunyt – kolera következtében – az 
ungvári cs. és kir. tartalékkórházban 1914. december 22-én. Bejegyezve 
a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe (283. fol. 44, 131. sz.).

Barna József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. 
Született 1889. március 7-én Topolyán, apja Pál, anyja Kokrehel Rozália. 
R.   k. vallású. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében  – a 
3/15. sz. hadikórházban 1915. október 10-én. A Podmelec (ma: Szlo-
vénia) melletti rakoveci temető 6/12, VII. számú sírjában nyugszik. 
(HM Bécs, HSB 478. sz.)

Barna Péter őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 éves, apja 
Péter, anyja Nagy Erzsébet. Ref. vallású, topolyai lakos, földműves. 
Elesett a Zarudziénál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1917. június 6-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
108/1918 sz. alatt.

Bartha Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1888. július 3-án Topolyán, apja Pál, anyja Soltis Teréz. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Merczel Mária (házasságkötés: Topolya, 1911. 
június 21.). Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében  – 
Lembergben (Galícia) 1916. szeptember 9-én. A topolyai AH bejegyez-
te a halottak anyakönyvébe 103/1918 sz. alatt.

Bartha Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Topolyai 
lakos. Elhunyt – kolera következtében – Asinara szigetén (Olaszország) 
1916. január 25-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 3179. sz. alatt.
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Bartha Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Szü-
letett 1889. október 23-án Topolyán, apja Antal, anyja Glimber Julianna. 
R. k. vallású, iparos, felesége Kerekes Margit (házasságkötés: Topolya, 
1914. január 28.). Elesett a Pnikutnál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. június 5-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 181/1917 sz. alatt. (NSZ, 1915. szeptember 11. 13. o.)

Becker János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1876-ban. Ev. vallású, topolyai lakos. Elesett a Raranczénál (orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. július 30-án. Bejegyezve a m. kir. 
6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 931. sz. alatt.

Becskei János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891. október 19-én Topolyán, apja Mihály, anyja Nagy Ilona. R. k. 
vallású, cipész. Elesett a Nestorowczénál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. szeptember 16-án. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 70/1918. sz. alatt.

Becskei József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891. február 25-én Topolyán, apja Mihály, anyja Kokrehel Anna. R.  k. 
vallású, napszámos, felesége Sós Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 1917. 
február 19.). Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1917. augusztus 11-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 164/1919 sz. alatt. (HM Bécs, VL 623. sz.)

Beer Ignác katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a háborúban. A  to-
polyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét (TZST 65. o.)

Beer Lőrinc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja 
Bernát, anyja Beer Cecília. Izr. vallású, topolyai lakos, felesége Tauber 
Anna. Elesett Dubravka (orosz hadszíntér) mellett. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Pk. 3659/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 134/1942 sz. alatt. 

Begyik Gyula honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred III. zászlóaljá-
ban. Született 1876. január 26-án Csantavéren, apja György, anyja Kiss 
Rozália. R. k. vallású, kovács, felesége Juhász Margit (házasságkötés: 
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Topolya, 1900. február 12.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a Lovćenen 
(Montenegró) vívott harcokban 1916. január 7-én. Holttá nyilvánította 
a KÉF 394/1924 sz. ítéletével.

Bellányi István katona. Született 1892. május 16-án Topolyán, apja 
József, anyja Illés Katalin. R. k. vallású, kőműves, felesége Juhász Katalin 
(házasságkötés: Topolya, 1916. február 21.). Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB Gn. 728/1923 sz. végzésével, a haláleset meg-
állapított időpontja 1918. augusztus 1-je. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 148/1923 sz. alatt.

Bencsik Elek népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. őrkülö-
nítményénél. Született 1867. május 12-én Topolyán, apja Péter, anyja 
Oravecz Borbála. R. k. vallású, földműves. Elhunyt – szívhűdés kö-
vetkeztében – a szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 1916. március 
21-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
2832. sz. alatt. A szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
2445/1917 sz. alatt.

Bencsik Ferenc katona. Született 1881. október 18-án Topolyán, 
apja Mihály, anyja Romoda Teréz. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Nyeső Mária (házasságkötés: Topolya, 1904. június 6.). Elesett az orosz 
hadszíntéren vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 
4278/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1916. 
december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
148/1923 és 99/1943 sz. alatt.

Bencsik Péter tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
június 21-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Juhász Erzsébet. R. k. vallású, 
kereskedő, felesége Bacsa Rozália (házasságkötés: Topolya, 1907. május 
28.). Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – Nowi 
Stawban (Galícia – orosz hadszíntér) 1915. július 29-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 142/1919 sz. alatt.

Benda András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887. november 13-án Topolyán, apja Lukács, anyja Kiss Borbála. R.  k. 
vallású, napszámos, felesége Barak Viktória (házasságkötés: Topolya, 
1911. január 11.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
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Pk. 3651/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. 
december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
161/1942 sz. alatt.

Benda István katona. Született 1883. július 24-én Topolyán, apja Lu-
kács, anyja Kiss Borbála. R. k. vallású, napszámos, felesége Roza Viktória 
(házasságkötés: Topolya, 1907. november 25.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 145/1937 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. április 1-je. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 200/1937 sz. alatt.

Benda János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1897. augusztus 5-én Topolyán, apja Lukács, anyja Kiss Borbála. 
R.  k. vallású, napszámos. Elhunyt Steinbrückben 1916. április 14-én. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 112/1917 sz. alatt. 

Benda József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887-ben. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1917-ben. (Adatközlés)

Benedek János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1892. augusztus 23-án Topolyán, apja János, anyja Závodszki 
Margit. R. k. vallású, napszámos. Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 89/1917 sz. alatt. (NSZ, 1915. 
április 13. 9. o., HM Bécs, VL 155. sz.)

Benedek János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1896-ban, apja János, anyja Rozália. R. k. vallású, topolyai lakos, cipész. 
Elesett a Salwnánál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. 
október 6-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
54/1918 sz. alatt.

Benedek Péter honvéd a m. kir. 310. honvéd gyalogezred 6. szá-
zadában. Született 1896. március 11-én Topolyán, apja János, anyja 
Závodszki Margit. R. k. vallású. Elhunyt – harctéren szenvedett sebe-
sülés következtében – a komáromi 18. sz. hadikórházban 1916. október 
1-jén. A helyi temető 2. parcellájának 4/B sírjában nyugszik. (HM Bécs, 
HSB 520. sz.)
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Blahó József huszár/századtrombitás a cs. és kir. 8. huszárezredben. 
Apja Péter, anyja Soltis Erzsébet. Topolyai lakos, felesége Dudás Borbála. 
Elesett Starzechowicénél (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1914. 
december 18-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
130/1916 sz. alatt.

Blahó Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895. május 21-én Topolyán, apja Elek, anyja Kövesdi Erzsébet. R. k. 
vallású, földműves. Elesett a Doro gosztajnál (orosz hadszíntér) 1915. 
szeptember 2-a és 6-a között vívott harcokban, közös sírba temették. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 44/1916 sz. alatt.

Blazsik József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. 
augusztus 31-én Topolyán, apja István, anyja Soós Verona. R. k. vallású, 
papucsos, felesége Bende Mária (házasságkötés: Topolya, 1905. február 
1.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3652/1942 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. december 31-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 139/1942 sz. alatt.

Bliszkó József c. őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1889. január 28-án Topolyán, apja Pál, anyja Pataki Verona. 
R. k. vallású. Elesett a harcok során 1914-ben. (HM Bécs, VL 36. sz.)

Bliszkó Tamás népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1880. december 29-én Topolyán, apja Pál, anyja Pataki Vero-
na. R. k. vallású, napszámos, felesége Becskei Verona (házasságkötés: 
Topolya, 1903. június 2.). Elesett a Kulišténál (szerb hadszíntér) vívott 
harcokban 1914. november 16-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 284/1917 sz. alatt.

Bodor Ferenc gyalogos a cs. kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
október 25-én Topolyán, apja Péter, anyja Prokecz Viktória. R. k. vallá-
sú, földműves, felesége Kucsera Margit (házasságkötés: Topolya, 1913. 
június 30.). Elesett a Chyrownál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1914. október 17-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 181/1915 sz. alatt. (HM Bécs, VL 598. sz.)
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Bodor Péter katona. Született 1882. január 29-én Topolyán (35 éves), 
apja Tamás, anyja Szilfk ó Anna. R. k. vallású, felesége Takács Margit 
(házasságkötés: Topolya, 1904. február 29.). Elhunyt Ungváron 1917-
ben. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3381/1942 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 135/1942 sz. alatt.

Bolvári Antal katona. Született 1888. november 10-én Szabadkán 
(Szt. György Plébánia), apja Lázár, anyja Szekeres Anna. R. k. vallású, 
felesége Csabrádi Teréz (házasságkötés: Topolya, 1914. május 6.). El-
tűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Vp. 206/1947 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1914. december 31-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 31/1948 sz. alatt.

Boros Pál katona. 33 éves, apja István, anyja Fazekas Ágnes. R. k. 
vallású, topolyai lakos, napszámos, felesége Babity Julianna. Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 2839/1927 sz. végzé-
sével, a haláleset megállapított időpontja 1915. április 21-e. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 280/1927 sz. alatt.

Borsos Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1884. április 11-én Ludason, apja Károly, anyja Ábrahám Teréz. 
R. k. vallású, felesége Závódczki Márta (házasságkötés: Topolya, 1910. 
május 2.), fi ákeres. Hadba vonult 1914-ben. Elesett a Jablonkinál (orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án. Holttá nyilvánította 
a KÉF 56/1929 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 267/1921 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. február 27-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1922 sz. alatt. 
(NSZ, 1915. április 13. 9. o., HM Bécs, VL 155. sz.)

Brindza András katona. Született 1879. október 30-án Topolyán, apja 
János, anyja Merczel Ágnes. R. k. vallású, bognár, felesége Csernai Vik-
tória. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 346/1922 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. november 1-je. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 48/1922 szám alatt.

Brindza István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877. május 24-én Topolyán, apja István, anyja Farkas Erzsébet. R. k. val-
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lású, földműves, felesége Becskei Anna (házasságkötés: Topolya, 1899. 
szeptember 18.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a Piave folyó mentén 
(olasz hadszíntér) vívott harcokban 1918. június 20-án. Holttá nyilvá-
nította a KÉF 375/1927 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
2261/1922 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. 
szeptember 30-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
21/1924 sz. alatt.

Brindza Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1882. február 1-jén Topolyán, apja Ferenc, anyja Mák Julianna. 
R. k. vallású, felesége Szűcs Julianna (házasságkötés: Topolya, 1903. 
november 9.). Elesett az 1914. október 12-e és november 6-a között 
vívott harcokban. (NSZ, 1915. január 13. 9. o., HM Bécs, VL 94. sz.)

Brindza Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1875. április 24-én Topolyán, apja Mihály, anyja Vadócz Verona. R. k. 
vallású, felesége Palusek Mária (házasságkötés: Topolya, 1898. november 
22.). Elesett a Piave mentén (olasz hadszíntér) vívott harcokban 1918. 
június 20-án. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 417/1921 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1918. június 16-a. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 79/1921 sz. alatt.

Brindza Péter katona. Született 1895. június 26-án Topolyán, apja 
József, anyja Egeresi Margit. R. k. vallású. Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB ? sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1917. december 16-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 106/1929 sz. alatt.

Bródi Dániel katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a háborúban. 
A  topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét. (TZST 
65. o.)

Bruck Ignác katona. 42 éves, apja Nathan, anyja Scheff er Katalin. 
Izr. vallású, topolyai lakos, kereskedő, felesége Berger Ida. Eltűnt a há-
borúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 232/1922 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1915. december 7-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 30/1922 sz. alatt.
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Busa János honvéd a m. kir. 13. honvéd gyalogezredben. Született 
1885. június 20-án Kerényen, apja Mihály, anyja Kósa Rozália. R. k. 
vallású, földműves, felesége Tölgyesi Viktória (házasságkötés: Topolya, 
1910. július 12.). Elesett a román hadszíntéren vívott harcokban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3849/1942 sz. végzésével, a haláleset meg-
állapított időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 218/1942 sz. alatt.

Czékus Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1894. október 6-án Topolyán, apja Péter, anyja Hatala Erzsé-
bet. R. k. vallású, napszámos. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – Brodyban (orosz hadszíntér) a 6/12. sz. hadikórházban 
1915. szeptember 11-én. Az ottani kaszárnya temetőjének 6/12, VII. 
számú sírjában nyugszik. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti 
anyakönyvébe (285. fol. 83). (HM Bécs, HSB 465. sz.)

Czékus Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 9. századában. 
Született 1890. július 8-án Topolyán, apja József, anyja Edelényi Kata-
lin. R. k. vallású. Elesett a harcokban 1917. október 26-án. (HM Bécs, 
VL 650. sz.)

Czellik Imre katona. Született 1890. augusztus 20-án Topolyán, apja 
Ferenc, anyja Hermecz Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Bábi 
Mária (házasságkötés: Topolya, 1913. május 14.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 8/1938 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. augusztus 1-je. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 55/1938 sz. alatt.

Csábrádi István katona. 45 éves, apja Máté, anyja Zsáki Verona. R. k. 
vallású, topolyai lakos. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 833/1930 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1914. 
november 15-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
177/1930 sz. alatt.

Csábrádi Máté honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századá-
ban. Született 1880. december 23-án Topolyán, apja Máté, anyja Zsáki 
Verona. R. k. vallású, felesége Molnár Etelka (házasságkötés: Topolya, 
1900. május 2.). Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következté-
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ben  – a šabaci (Szerbia) tartalékkórházban 1914. november 13-án, a 
helyi temetőben nyugszik. (HM Bécs, HSB 146. sz.)

Csajkás (Csercsovics) Károly hadnagy a cs. és kir. 83. gyalogezred 
4. századában. Született 1885. július 28-án Topolyán, apja Csercsovics 
Pál, anyja Huszár Etelka. R. k. vallású, adótiszt, felesége Szupport Rózsa 
(házasságkötés: Topolya, 1912. szeptember 8.). Hadba vonult 1914-
ben. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1915 júniusában, 
más adatok szerint 1915. szeptember 9-én. Holttá nyilvánította a KÉF 
418/1921 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 2158/1920 
sz. végzésével. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
206/1920 sz. alatt.

Cseh György c. őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves. R.  k. 
vallású, topolyai lakos, lóápoló. Elesett a Chyrownál (Galícia – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1914. október 22-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 182/1915 sz. alatt.

Csernai András tizedes a cs. és kir. 4. utászzászlóalj 2. századában. 
Született 1882. július 15-én Topolyán, apja János, anyja Illés Viktó-
ria. R.  k. vallású, kőműves, felesége Rajcsics Erzsébet (házasságkötés: 
Topolya, 1902. június 15.). Elesett Tuchlánál (Galícia) 1915. február 
28-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 189/1916 
sz. alatt. (NSZ, 1915. március 31. 9. o., NSZ, 1915. április 7. 9. o., HM 
Bécs, VL 141. és 149. sz.) 

Csernai János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Szü-
letett 1887. május 13-án Topolyán, apja Mihály, anyja Kisimre Erzsébet. 
R. k. vallású, földműves, felesége Nagy Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1907. január 30.). Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. február 28-án. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 91/1917 sz. alatt. (NSZ, 1915. április 13. 9. o., 
HM Bécs, VL 155. sz.)

Csernai Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880. február 13-án Topolyán, apja János, anyja Lukácsi Viktória. R. k. 
vallású, kőműves, felesége Slingár Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 
1905. május 31.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
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Pk. 3309/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. 
december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
159/1942 sz. alatt.

Csernai Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1894. szeptember 9-én Topolyán, apja Mihály, anyja Rencsár Anna. 
R. k. vallású, iparos, felesége Ferró Katalin (házasságkötés: Topolya, 
1913. június 4.). Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB Pk. 4531/1943 sz. végzésével, a haláleset meg-
állapított időpontja 1918. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 197/1943 sz. alatt.

Csernák Péter tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1876. június 22-én Topolyán, apja János, anyja Varga Klára. R. k. vallású, 
földműves, felesége Kurfi s Mária (házasságkötés: Topolya, 1899. no-
vember 22.). Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében  – 
1916. július 4-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
279/1916 sz. alatt.

Csernus János katona. Született 1877. október 14-én Topolyán (38 
éves), apja György, anyja Fodor Rozália. R. k. vallású, kőműves, felesége 
Énekes Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 1901. november 6.). Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1071/1925 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1915. május 23-a. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 268/1925 sz. alatt.

Cserven Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1882. május 26-án Topolyán, apja István, anyja Pápai Borbála. R. k. 
vallású, földműves, felesége Edelényi Anna (házasságkötés: Topolya, 
1906. október 24.). Elesett a Rogowiczénél (orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1914. december 14-én. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
R. 285/1950 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. 
december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
92/1917 és 99/1951 sz. alatt.

Cservenák Imre árkász a cs. és kir. 4. árkász zászlóaljban. Született 
1887. augusztus 30-án Topolyán, apja Péter, anyja Kovács Katalin. R.  k. 
vallású, kőműves, felesége Kovács Katalin (házasságkötés: Topolya, 
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1906. szeptember 3.). Megsebesült a Ruda térségében (Galícia – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban, elhunyt a bécsi 1. sz. tartalékkórházban 
1915. március 24-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
17/1916 sz. alatt.

Csifcsák András őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1885. november 16-án Topolyán, apja Ferenc, anyja Csabai Viktória. 
R. k. vallású, földműves, felesége Mikuska Ilona (házasságkötés: Topo-
lya, 1911. június 21.). Elesett a Selónál (Osztrák Tengermellék – olasz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. november 26-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 147/1919 sz. alatt. (Pécsi Napló, 
1916. április 22. 7. o.) 

Csihi Kálmán népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879. október 12-én Topolyán, apja Máté, anyja Baranyi Verona. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Huber Regina (házasságkötés: Topolya, 
1901. május 20.). Elesett a Lepenacnál (Montenegró) vívott harcokban 
1916. január 6-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
130/1917 sz. alatt.

Csincsák Dávid honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878. december 28-án Topolyán, apja József, anyja Major Julianna. R. k. 
vallású, felesége Ollai Mária. Elhunyt hadifogságban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Pk. 3311/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 75/1943 sz. alatt.

Csipak József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1891. július 15-én Topolyán, apja Mihály, anyja Ocsenás Rozália. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Kopilovits Verona (házasságkötés: Topolya, 
1914. február 4.). Elhunyt – tífusz következtében – 1914. november 
22-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
106. sz. alatt.

Csipak Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. 
Született 1893. szeptember 29-én Topolyán, apja Mihály, anyja Ocsenás 
Rozália. R. k. vallású, napszámos. Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz 
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hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án. A topolyai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 90/1917 sz. alatt. (HM Bécs, VL 155. sz.)

Csizmadia Péter népfelkelő. 40 éves. Topolyai lakos. Kukësben 
(Albánia) halt meg, késsel lesből leszúrták 1916-ban. (Adatközlő el-
mondása alapján)

Csizovszki József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1898. február 24-én Topolyán, apja József, anyja Siska Teré-
zia. R. k. vallású, lókereskedő. Elesett az Otlicánál (olasz hadszíntér) 
vívott harcokban 1917. szeptember 18-án. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 159/1919 sz. alatt.

Csőke István katona. Született 1889. december 8-án Szabadkán (Szt. 
Rókus Plébánia), anyja Csőke Klára. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Bakai Katalin (házasságkötés: Topolya, 1912. február 20.). Elesett a 
harcokban 1914-ben. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 553/1956 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1914. október 1-je. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 108/1957 sz. alatt.

Csör István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. 
április 8-án Topolyán, anyja Csör Katalin. R. k. vallású, napszámos. 
Elhunyt a krakkói (ma: Lengyelország) cs. és kir. 15. helyőrségi kór-
házban 1914. október 26-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 183/1915 sz. alatt.

Dognár Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. január 19-én Topolyán, apja Péter, anyja Bencsik Julianna. R. k. 
vallású, járásbírósági díjnok. Elesett a Kirlibabánál (Bukovina – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1916. augusztus 19-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 204/1917 sz. alatt.

Dognár Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. 
június 22-én Topolyán, apja Antal, anyja Péter Mária. R. k. vallású, 
szobafestő. Elesett a Korszilovnál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1917. július 2-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 149/1919 sz. alatt.
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Dósa Antal tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
november 7-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Misinszki Julianna. R. k. 
vallású, földműves, felesége Juhász Margit (házasságkötés: Topolya, 
1895. február 11.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 
1915. július 20-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
214/1916 sz. alatt.

Dósa István katona. Született Topolyán. A román hadszíntéren harcolt. 
Elhunyt Topolyán 1916-ban. (Adatközlő)

Drágity (eredetileg: Balázs) Gyula honvéd a m. kir. 14. honvéd gya-
logezredben. Született 1889. március 26-án Bajmokon, apja Jenő, anyja 
Balázs Eleonóra. R. k. vallású, zenész, felesége Oláh Ágnes (házasságkö-
tés: Topolya, 1912. február 27.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Pk. 3310/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 162/1942 sz. alatt.

Dudás Antal katona. Született 1892. május 28-án Kishegyesen, apja 
Károly, anyja Kirchner Jozefa. R. k. vallású, napszámos, felesége Juhász 
Julianna (házasságkötés: Topolya, 1914. február 4.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 622/1921 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1918. november 1-je. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 284/1921 sz. alatt.

Dudás Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
november 15-én Topolyán, apja Pál, anyja Kovács Némedi Verona. 
R.  k. vallású, útkaparó, felesége Vadócz Katalin (házasságkötés: Topo-
lya, 1910. május 18.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a Lembergnél 
(Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 1914. szeptember 9-én. 
Holttá nyilvánította a KÉF 530/1925 sz. ítéletével. Holttá nyilvánít-
va a topolyai JB 3236/1924 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1915. február 10-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 171/1925 sz. alatt.

Dudás Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880. augusztus 1-jén Szabadkán (Szt. Rókus Plébánia), apja Ferenc, 
anyja Baranyi Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Juhász Erzsébet 
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(házasságkötés: Topolya, 1905. május 1.). Elesett a Lepenacnál (Monte-
negró) vívott harcokban 1916. január 7-én. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 131/1917 sz. alatt.

Dudás Gergely honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 23 éves, 
apja Antal, anyja Üveges Ágnes. R. k. vallású, topolyai lakos, felesége 
Tóth Rozália. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3658/1942 sz. végzésével, a haláleset meg-
állapított időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 164/1942 sz. alatt.

Dudás Lajos katona. Született 1879. augusztus 21-én Topolyán, apja 
Péter, anyja Kovács Viktória. R. k. vallású. Elhunyt olasz hadifogságban 
Asinara szigetén 1916-ban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 479/1921 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1916. december 31-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 80/1921 sz. alatt. 
(HK, 1917. április 21. 52. sz.)

Edelényi Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1889. október 22-én Topolyán, apja Mihály, anyja Csernai Katalin. 
R. k. vallású. Elesett a Mihalaevci (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. május 17-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 243/1916 sz. alatt. 

Egeresi Ferenc katona. Született 1873. november 20-án Topolyán, 
apja Ferenc, anyja Varga Teréz. R. k. vallású, topolyai lakos. Eltűnt a há-
borúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 2022/1932 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1918. november 19-e. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 86/1933 sz. alatt.

Egri Antal őrvezető a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 
1884. június 10-én Topolyán, apja Mihály, anyja Kovács Rozália. R. k. 
vallású, szobafestő, felesége Nyeső Etel (házasságkötés: Topolya, 1908. 
május 5.). Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1915. március 8-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
112/1916 sz. alatt.



3 1 1

Éter Elek katona. Született 1879. március 21-én Topolyán, apja Péter, 
anyja Faragó Márta. R. k. vallású. Szerb hadifogságba esett, a holttányil-
vánítási végzés szerint elhunyt Nišben (Szerbia) 1919-ben. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 25/1969 sz. alatt.

Faragó Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878. július 26-án Topolyán, apja Imre, anyja Tölgyesi Verona. R. k. 
vallású, felesége Morvai Margit. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Pk. 4311/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1916. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 111/1943 sz. alatt.

Faragó István katona. Topolyai lakos. Megbetegedett a harctéren, 
belehalt a betegségbe. (Adatközlő)

Faragó József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. március 8-án Topolyán, apja Mihály, anyja Fontányi Verona. 
R. k. vallású, földműves, felesége Becskei Ilona. Megsebesült, és orosz 
hadifogságba került. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2104/1922 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. december 4-e. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 257/1922 sz. alatt.

Faragó József katona. Született 1881. március 13-án Topolyán, apja 
Ferenc, anyja Csernai Anna. R. k. vallású, kovács, felesége Bodor Julianna 
(házasságkötés: Topolya, 1906. február 26.). Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB R. 23/1935 sz. végzésével, a haláleset megál-
lapított időpontja 1914. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 133/1935 sz. alatt.

Faragó Tibor katona. Született 1894. augusztus 8-án Topolyán, apja 
Elek, anyja Sinkovics Anna. R. k. vallású, napszámos. Eltűnt a hábo-
rúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pru. 1138/1927 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1915. április 2-a. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 193/1927 sz. alatt.

Farkas Dániel katona. 47 éves, apja Dániel, anyja Mária. R. k. vallású, 
topolyai lakos, napszámos, felesége Koleszár Anna. Eltűnt a háborúban. 
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Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1915/1921 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1918. november 10-e. A topolyai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 179/1921 sz. alatt.

Fekete Albert honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1879-ben. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1917. június 
11-én. (HM Bécs, VL 608. sz.) 

Fekete Bálint gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1888. január 28-án Topolyán, apja Mihály, anyja Csernai Viktória. R. k. 
vallású, mészáros, felesége Barna Mária (házasságkötés: Topolya, 1907. 
november 19.). Elhunyt – kolera következtében – a kassai cs. és kir. 20. 
sz. helyőrségi kórházban 1914. október 6-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. 
gyalogezred halotti anyakönyvébe (284. fol. 68, 271. sz.).

Fekete Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1892. április 23-án Topolyán, apja Péter, anyja Hesz Julianna. R. k. 
vallású, földműves. Elesett a Mrzli Vrhen (Osztrák Tengermellék – olasz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. november 25-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 53/1918 sz. alatt.

Fekete József katona. Született 1879. november 13-án Topolyán, apja 
János, anyja Bodor Verona. R. k. vallású, földműves, felesége Palusek 
Rozália (házasságkötés: Topolya, 1902. április 2.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 13/1938 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1916. július 28-a. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 14/1941 sz. alatt.

Fekete Mihály huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1884. augusztus 31-én Topolyán, apja János, anyja Bodor Verona. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Czékus Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1906. április 23.). Elesett az olasz hadszíntéren. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB Pk. 3373/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1920. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 157/1942 sz. alatt.

Fekete Péter katona. Született 1888. augusztus 10-én Topolyán, apja 
Péter, anyja Hesz Julianna. R. k. vallású, felesége Bata Borbála (házas-
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ságkötés: Topolya, 1913. január 29.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvá-
nítva a topolyai JB R. 72/1953 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1914. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 184/1953 sz. alatt.

Ferró Máté gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. 
január 18-án Topolyán, apja Celesztin, anyja Hajvert Katalin. R. k. 
vallású, földműves, felesége Kovács Némedi Viktória (házasságkötés: 
Topolya, 1901. február 6.). Elhunyt – tüdőgyulladás következtében – a 
szabadkai cs. és kir. tartalékkórházban 1918. június 3-án. Bejegyezve a 
cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe (285.).

Fontányi Ferenc Elek őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szü-
letett 1866. július 10-én Topolyán, apja József, anyja Csizofszki Verona. 
R. k. vallású. Elhunyt – tüdővész következtében – Esztergomban 1917. 
május 8-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe 
(284. fol. 181, 724. sz.). (HM Bécs, VL 684. sz.) 

Fontányi István katona. Topolyai lakos, gazdálkodó. Az orosz had-
színtéren harcolt, elesett 1915-ben.

Franczia István katona. Született 1887. december 15-én Topolyán, 
apja Mihály, anyja Labszki Mária. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Kormányos Viktória. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topo-
lyai JB 2872/1923 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1915. március 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
210/1924 sz. alatt.

Franczia József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1894. március 8-án Topolyán, apja Péter, anyja Torma Anna. R. k. 
vallású, földműves. Elhunyt Szlavikban (Galícia) 1915. március 13-án. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 332/1915 sz. alatt.

Franczia Mátyás katona. Született 1885. február 6-án Topolyán, apja 
Péter, anyja Torma Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Medve Ro-
zália. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 11/1933 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. február 17-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 9/1935 sz. alatt.
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Franczia Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891. augusztus 26-án Topolyán, apja Péter, anyja Torma Anna. R.  k. 
vallású, cipész. Elesett a Korszilovnál (Galícia – orosz hadszíntér) ví-
vott harcok során 1916. december 10-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 140/1919 sz. alatt.

Frecskó Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1877. szeptember 20-án Topolyán, apja István, anyja Illés Er-
zsébet. R. k. vallású, napszámos, felesége Balázs Mária (házasságkötés: 
Topolya, 1898. október 26.). Elesett a Lepenacnál (Montenegró) vívott 
harcokban 1916. január 6-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 132/1917 sz. alatt.

Freund Jakab őrvezető a cs. és kir. 82. gyalogezred 2. századában. 
Született 1892-ben. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a harcokban 
1914. november 22-én. (HM Bécs, VL 131. szám)

Furmincz István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. száza-
dában. Született 1881. augusztus 19-én Topolyán, apja András, anyja 
Csizmár Rozália. R. k. vallású. Elhunyt – tífusz következtében – a 
budapesti 16. sz. katonai kórházban 1915. január 12-én. A kőbányai 
temető 16/IV-es parcellájának 1. sorában, a 6. sz. sírban nyugszik. (HM 
Bécs, HSB 283. sz.)

Fülöp István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. 
június 23-án Topolyán, apja József, anyja Csernai Márta. R. k. vallású. 
Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3921/1942 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. december 31-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 100/1943 sz. alatt.

Fütyű János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895. február 8-án Topolyán, apja Péter, anyja Valter Mária. R. k. val-
lású, ács. Elesett a Kirlibabánál (Bukovina – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1917. február 20-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 93/1918 sz. alatt. (HM Bécs, VL 686. sz.)

Gál János katona. Született 1867. június 24-én Topolyán, apja János, 
anyja Kremcz Paula. R. k. vallású, felesége Tomik Rozália. Elhunyt 
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– betegség következtében – a budafoki hadikórházban 1916. május 
4-én, eltemetve Topolyán. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 117/1916 sz. alatt. 

Galambos János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1894. június 22-én Topolyán, apja János, anyja Szikora Má-
ria. R. k. vallású, gazdálkodó. Elesett a Cholojównál (Galícia – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. augusztus 30-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 144/1919 sz. alatt. (HM Bécs, 
VL 340. sz.)

Galambos János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1891. április 2-án Topolyán, apja Márton, anyja Szabó Julianna. R. k. 
vallású, asztalos, felesége Fontányi Margit (házasságkötés: Topolya, 
1909. november 24.). Hadba vonult 1915-ben, orosz hadifogságba 
esett. Elhunyt Oroszországban 1916-ban. Holttá nyilvánította a KÉF 
245/1925 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 286/1921 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. november 1-je. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 22/1921 sz. alatt.

Gellányi András népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1879. november 22-én Topolyán, apja Pál, anyja Verbászi 
Anna. R. k. vallású felesége Barna Mária (házasságkötés: Topolya, 1901. 
február 6.). Elesett a Mišaron (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. 
november 10-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
22/1915 sz. alatt.

Glimber József katona. Született 1880. március 18-án Topolyán, 
apja Mátyás, anyja Varró Katalin. R. k. vallású, felesége Éter Rozália 
(házasságkötés: Topolya, 1899. május 1.). A szerb hadszíntéren harcolt, 
súlyosan megsebesült. Elhunyt – betegség következtében – Topolyán 
1917. január 31-én. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anya-
könyvébe 20/1917 sz. alatt. (TMM, XXIX. o.)

Góbi Károly őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895. január 1-jén Topolyán, apja Károly, anyja Bencsik Teréz. R. k. 
vallású. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – Má-
ramarosszigeten 1916. december 7-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 596. és 3206. sz. alatt.
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Godó József tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
február 26-án Topolyán, apja György, anyja Latincsik Teréz. R. k. vallású, 
napszámos. Elesett a Poljanice és Parlog között (szerb hadszíntér) 1914. 
december 1-je és 5-e között vívott harcokban. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 234/1915 sz. alatt.

Góli Imre katona. Született 1892. június 3-án Topolyán, apja Ferenc, 
anyja Bacsa Borbála. R. k. vallású. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánít-
va a topolyai JB Pk. 4506/1943 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 198/1943 sz. alatt.

Görög János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja 
János, anyja Vadócz Borbála. R. k. vallású, napszámos. Elhunyt – harc-
téren szenvedett sebesülés következtében – Rzasnán (orosz hadszíntér), 
a cs. és kir. 1/4. sz. tábori kórházban 1914. december 8-án. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 319/1915 sz. alatt.

Grünfelder Péter huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezred pótszáza-
dában. Született 1885. április 19-én Topolyán, apja Ádám, anyja Herold 
Ágota. R. k. vallású. Elesett a harcok során 1915-ben vagy 1914. október 
8-án. (NSZ, 1915. március 7. 15. o., HM Bécs, VL 133. sz.)

Guba Lajos József hadnagy. Született 1893. július 17-én Topolyán, apja 
József, anyja Ribizs Rózsa R. k. vallású. Elhunyt – az olasz hadszíntéren 
szenvedett sebesülés következtében – 1917-ben. Kitüntetései: Signum 
Laudis és II. o. ezüst vitézségi érem. (Pesti Hírlap, 1917. április 20. 7. o.)

Gulyás Albert gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884. április 4-én Csantavéren, apja Mátyás, anyja Faragó Erzsébet. 
R.  k. vallású, földműves, felesége Mernyák Rozália (házasságkötés: To-
polya, 1908. március 2.). Elesett a Piave folyó (olasz hadszíntér) mentén 
vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3379/1942 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1920. december 31-e. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 156/1942 sz. alatt.

Gulyás István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. április 30-án Topolyán, apja Albert, anyja Szalma Julianna. R.  k. 
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vallású. Elesett a harcokban 1916. szeptember 5-én. (HM Bécs, VL 
700. sz.)

Gulyás Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
február 21-én Topolyán, apja János, anyja Hesz Etelka. R. k. vallású, 
szabó, felesége Kass Mária (házasságkötés: Topolya, 1912. október 27.). 
Elesett a Doberdón vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
Pk. 3656/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. 
december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
137/1942 sz. alatt.

Gyantár András katona. Született 1888. október 10-én Topolyán, apja 
András, anyja Zsótér Julianna. R. k. vallású. Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB Gn. 2777/1932 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. április 1-je. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 85/1933 sz. alatt.

Győri Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1898. március 25-én Topolyán, apja Imre, anyja Kovács Mária. R. k. 
vallású. Elhunyt – harctéren szerzett betegség következtében – a nagy-
váradi járványkórházban 1917. október 8-án, eltemetve Nagyváradon. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2773 
sz. alatt. (HM Bécs, VL 630. sz.)

Győri Imre gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1874. 
október 24-én Topolyán, apja József, anyja Bencsik Márta. R. k. vallá-
sú, napszámos, felesége Kovács Mária (házasságkötés: Topolya, 1897. 
május 12.). Elesett a Korszilovnál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1916. október 26-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 
halotti anyakönyvébe (284. fol. 142, 567. sz.). A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 97/1919 sz. alatt.

Győri József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887. november 10-én Topolyán, apja Antal, anyja Illés Márta. R. k. 
vallású, földműves, felesége Berkecz Etelka (házasságkötés: Topolya, 
1912. február 12.). Elesett a Pogorelinél (orosz hadszíntér) vívott har-
cokban 1915. szeptember 15-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 150/1916 sz. alatt.
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Gyurinka Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1883. február 18-án Újvidéken, apja Benjámin, anyja Madaczki 
Mária. R. k. vallású, földműves, felesége Baranyi Mária (házasságkötés: 
Topolya, 1909. április 29.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcok-
ban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 4376/1942 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1915. december 31-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 121/1943 sz. alatt.

Gyurján Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1893. január 14-én Topolyán, apja György, anyja Osztringovics 
Erzsébet. R. k. vallású, cseléd. Elesett a harcokban 1916. június 23-án. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 258/1917 sz. alatt. 
(HM Bécs, VL 700. sz.)

Hajtman Imre katona. 18 éves, apja Péter, anyja Majoros Mária. R. k. 
vallású, topolyai lakos, földműves. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvá-
nítva a topolyai JB R. 166/1938 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1916. szeptember 1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 181/1938 sz. alatt.

Hajtman István katona. Topolyai lakos. Elesett a háborúban. (TMM, 
XXXII. o.)

Hajtman Péter katona. Topolyai lakos. Elesett a háborúban. (TMM, 
XXXII. o.)

Hajvert József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1886. március 11-én Topolyán, apja Imre, anyja Szatmári Mária. R. k. 
vallású, földműves. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következ-
tében – a rosenbergi (Németország) cs. és kir. tartalékkórházban 1914. 
december 20-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
185/1915 sz. alatt.

Halácsi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. 
Született 1893. április 28-án Tornyoson, apja István, anyja Lukács Er-
zsébet. R. k. vallású, földműves. Elesett a Siuciczénál (orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1914. december 21-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 184/1915 sz. alatt. (NSZ, 1915. február 4. 9. o.)
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Halácsi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1889. november 22-én Topolyán, apja István, anyja Lukács 
Erzsébet. R. k. vallású. Elesett a Rogowiecznál (orosz hadszíntér) vívott 
harcok során 1914. december 6-án. (NSZ, 1915. február 4. 9. o.)

Hatvani Simon honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1886. október 11-én Topolyán, apja János, anyja Csifcsák Rozália. R. k. 
vallású, földműves, felesége Kertész Viktória (házasságkötés: Topolya, 
1909. február 22.). Hadba vonult 1915-ben. Elesett az orosz hadszín-
téren vívott harcokban 1915. július 26-án. Holttá nyilvánította a KÉF 
308/1925 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 585/1925 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. november 
1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 58/1916 és 
255/1925 sz. alatt.

Heiduska Márton katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a hábo-
rúban. A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét. 
(TZST 65. o.) 

Heller Ferenc katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a hábo-
rúban. A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét. 
(TZST 65. o.)

Hesz Ferenc katona. Született 1879. szeptember 24-én Topolyán, 
apja Ferenc, anyja Kistamás Veronika. R. k. vallású, bognár. Elesett az 
Isonzó mentén (olasz hadszíntér) vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB R. 2/1948 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1916. április 30-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
126/1948 sz. alatt.

Hesz István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
augusztus 13-án Topolyán, apja Péter, anyja Kisferencz Mária. R. k. val-
lású, szabó. Elesett a Kulišténál (szerb hadszíntér) 1914. szeptember 8-a 
és 10-e között vívott harcokban. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 108/1915 sz. alatt.

Hesz János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 9. századában. Szü-
letett 1886. június 22-én Topolyán, apja Máté, anyja Czelluska Viktória. 
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R. k. vallású, asztalos, felesége Bicskei Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1910. június 22.). Elesett a Halicznál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. április 10-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 308/1915 sz. alatt. (NSZ, 1915. május 26. 11. o., HM 
Bécs, VL 177. sz.)

Hirschfeld Béla népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 
éves, apja Ignác, anyja Adler Mina. Izr. vallású, topolyai lakos, kereskedő. 
Hadba vonult 1914-ben, Albániába került. Megbetegedett, elhunyt 
Shkodrában (Albánia) 1916. július 23-án. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 163/1917 sz. alatt. A topolyai zsidó temetőben 
fehér márványtábla őrzi emlékét. (MHZSA 3. o., TZST 65. o.)

Hirschfeld Izsó honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Izr. 
vallású, topolyai lakos. Hadba vonult 1915-ben, a harctéren megbetege-
dett. Elhunyt Kaposváron 1916-ban, Topolyán temették el. A  topolyai 
zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét (MHZSA, 3. o., 
TZST 65. o.)

Holló Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1892. május 29-én Topolyán, apja István, anyja Kisferencz 
Emerencia. R. k. vallású, földműves. Elesett a Jablonkinál (Galícia – 
orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 93/1917 sz. alatt. (NSZ, 1915. 
április 13. 9. o., HM Bécs, VL 144. sz.)

Horváth János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1885. december 22-én Topolyán, apja János, anyja Trukli Éva. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Polyák Mária (házasságkötés: Topolya, 
1911. február 15.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3377/1942 sz. végzésével, a ha-
láleset megállapított időpontja 1915. december 31-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 22/1943 sz. alatt. 

Horváth János tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1917. augusztus 
19-én. (HM Bécs, VL 640. sz.)
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Huber József katona. Született 1884. március 17-én Topolyán, apja 
Péter, anyja Kocsis Mária. R. k. vallású, földműves, felesége Tölgyesi 
Mária (házasságkötés: Topolya, 1904. május 30.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB ? sz. végzésével, a haláleset megállapí-
tott időpontja 1917. október 2-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 108/1929 sz. alatt.

Huber József népfelkelő a m. kir. V/6. népfelkelő zászlóaljban. Szüle-
tett 1875. március 4-én Topolyán, apja Mihály, anyja Szokolai Katalin. 
R. k. vallású, földműves, felesége Bacsa Borbála (házasságkötés: Topo-
lya, 1894. október 15.). Elhunyt – hastífusz következtében – Cetinjén 
(Montenegró) 1916. augusztus 26-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2038. sz. alatt.

Huber Pál huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1889. január 
24-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Major Teréz. R. k. vallású, földműves. 
Elesett a Turjánál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 8-án. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 34/1917 sz. alatt.

Huber Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1876. július 9-én Topolyán, anyja Huber Mária. R. k. vallású, földműves, 
felesége Csernai Margit (házasságkötés: Topolya, 1898. június 13.). 
Elhunyt a Cetinjén (Montenegró) vívott harcokban 1916. augusztus 
26-án. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 174/1958 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1919. november 12-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 205/1917 és 167/1958 sz. alatt.

Illés Ábel honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. 
október 17-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Szakmári Erzsébet. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Hatala Teréz (házasságkötés: Topolya, 1907. 
április 17.). Elhunyt román hadifogságban 1917. április 14-én. Bejegyez-
ve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 3160. sz. alatt.

Illés János katona. Született 1884. április 10-én Topolyán, apja János, 
anyja Rabocska Rozália. R. k. vallású, borbély, felesége Kovács Etel. 
Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2065/1922 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1916. december 16-a. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 261/1922 sz. alatt.
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Izsáki József katona. Született 1888. március 9-én Topolyán, apja Péter, 
anyja Vojcsena Mária. R. k. vallású, földműves, felsége Kovács Rozália. 
Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 785/1921 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. november 1-je. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 205/1921 sz. alatt.

Janik Boldizsár szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1879. január 6-án Topolyán, apja Imre, anyja Gulyás Mária. 
R. k. vallású, községi rendőr, felesége Kiss Erzsébet (házasságkötés: To-
polya, 1903. január 28.). Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. május 29-én, halálhírét magánértesítésben közölték 
a családdal. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1242/1931 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1915. szeptember 1-je. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 129/1931 sz. alatt.

Juhász Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1886. június 12-én Topolyán, apja Péter, anyja Hesz Katalin. 
R. k. vallású, esztergályos. Elesett a Poljanice és Parlog között (szerb had-
színtér) vívott harcokban 1914. december 1-e és 5-e között vagy 1914. 
november 21-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
235/1915 sz. alatt. (TMM, XXV. o., HM Bécs, VL 130. sz.)

Juhász Antal katona. Született 1894. január 3-án Topolyán, apja Pál, 
anyja Losonczi Mária. R. k. vallású. Eltűnt a háborúban. Holttá nyil-
vánítva a topolyai JB R. 88/1937 sz. végzésével, a haláleset megállapí-
tott időpontja 1916. április 1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 198/1937 sz. alatt.

Juhász Elek őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben 12. száza-
dában. Született 1893. július 6-án Topolyán, apja Péter, anyja Fontányi 
Anna. R. k. vallású. Elhunyt – harctéren szerzett betegség következté-
ben – az ungvári 1. sz. tartalékkórházban 1915. február 22-én. A helyi 
katonai temető 14. parcellájának 17. sz. sírjában nyugszik. (HM Bécs, 
HSB 490. sz.)

Juhász István huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1877. október 24-én Topolyán, apja Pál, anyja Losoncz Mária. R. k. 
vallású, földműves, felesége Dudás Rozália (házasságkötés: Topolya, 
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1901. május 1.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett az Asiagónál (olasz 
hadszíntér) vívott harcokban 1918. augusztus 26-án. Holttá nyilvá-
nította a KÉF 786/1921 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 47/1921 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. 
augusztus 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
7/1921 sz. alatt.

Juhász István katona. Született 1897. február 13-án Topolyán, apja 
Mihály, anyja Truzsinszki Erzsébet. R. k. vallású, topolyai lakos. Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB ? sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1916. február 2-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 105/1929 sz. alatt.

Juhász János (Sikár) katona. Született 1882. július 3-án Topolyán, 
apja János, anyja Glimber Erzsébet. R. k. vallású, földműves, felesége 
Závodszki Verona (házasságkötés: Topolya, 1906. május 7.). Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pru. 3359/1931 sz. végzésé-
vel, a haláleset megállapított időpontja 1914. december 2-a. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 28/1932 sz. alatt.

Juhász János népfölkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877. november 5-én Topolyán, apja János, anyja Baranyi Julianna. R. k. 
vallású, kőműves. Elesett a Bitvánál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 
1915. október 9-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
136/1917 sz. alatt.

Juhász János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1882. november 10-én Topolyán, apja József, anyja Rind Julianna. R.  k. 
vallású, napszámos. Elesett a Drohobicznál (orosz hadszíntér) 1915. 
május 19-e és 21-e között vívott harcokban. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 338/1915 és 244/1916 sz. alatt.

Juhász József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd a m. 
kir. 29. népfelkelő gyalogezred 5. századához vezényelték át. Született 
1893. március 5-én Topolyán, apja Pál, anyja Bodor Katalin. R.  k. val-
lású, papucsos, felesége Varga Viktória (házasságkötés: Topolya, 1915. 
február 18.). Hadba vonult 1916-ban. Elesett az orosz hadszíntéren ví-
vott harcokban 1916. június 10-én. Holttá nyilvánította a KÉF 38/1923 



3 2 4

sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1931/1922 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1916. június 10-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 52/1923 sz. alatt.

Juhász Pál katona. Született 1895. május 26-án Topolyán, apja Fe-
renc, anyja Varga Julianna. R. k. vallású, földműves. Elesett az orosz 
hadszíntéren vívott harcokban 1916-ban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB Gn. 622/1923 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1916. október 1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
147/1923 sz. alatt.

Kasziba Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1898. május 22-én Topolyán, apja Antal, anyja Mánics Julianna. R. k. 
vallású. Elesett a harcokban 1918. június 19-én. ( HM Bécs, VL 698. sz.)

Kecskés Antal katona. Született 1880. szeptember 7-én Topolyán, 
apja Antal, anyja Pajzer Verona. R. k. vallású, felesége Palásti Erzsébet 
(házasságkötés: Topolya, 1899. február 1.). Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB Gn. 2923/1931 és Pk. 3930/1942 sz. végzé-
sével, a haláleset megállapított időpontja 1915. április 2-a. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 25/1932 sz. alatt.

Kecskés János honvéd a m. kir. 39. honvéd gyaloghadosztály távbeszé-
lőosztagánál. Született 1882. december 14-én Topolyán, apja András, 
anyja Rátóczi Verona. R. k. vallású, földműves, felesége Vadócz Viktória 
(házasságkötés: Topolya, 1907. november 6.). Elesett a szerb hadszínté-
ren vívott harcokban 1914-ben. Holttá nyilvánította a KÉF 246/1923 
sz. ítéletével. Holttá nyilvánította a topolyai JB Gn. 2201/1921 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. november 1-je. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 202/1921 sz. alatt. 

Kecskés Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1881. augusztus 13-án Topolyán, apja Imre, anyja Majtényi 
Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Csabai Anna. Elesett a 
Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. március 
1-jén. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 320/1915 
sz. alatt. (HM Bécs, VL 598. sz.)



3 2 5

Kenarovics György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 9. 
századában. Topolyai lakos. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – az ungvári cs. és kir. tartalékkórházban 1915. április 
14-én, a helyi központi temetőben nyugszik. (HM Bécs, HSB 412. sz.) 

Kertész Péter gyalogos a cs. kir. 86. gyalogezred 16. századában. Szüle-
tett 1887. június 16-án Topolyán, apja József, anyja Barna Terézia. R. k. 
vallású, földműves, felesége Derezsák Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 
1909. február 22.). Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. február 28-án. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 95/1917 sz. alatt. (NSZ, 1915. április 13. 9. o., 
HM Bécs, VL 155. sz.)

Kihut Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. november 12-én Topolyán, apja Mihály, anyja Bicskei Franciska. 
R. k. vallású, földműves. Elesett a Poljanice és Parlog (szerb hadszíntér) 
között 1914. december 1-je és 5-e között vívott harcokban. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 98/1915 sz. alatt.

Kisferencz István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883. április 1-jén Topolyán, apja Péter, anyja Hatala Anna. R. k. val-
lású, földműves. Elhunyt – tüdőgyulladás következtében – a szabadkai 
cs. és kir. tartalékkórházban 1915. január 12-én, a holttest Topolyára 
szállítva. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe 
(283. fol. 18, 52. sz.).

Kisferencz János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1896. május 2-án Topolyán, apja József, anyja Rácz Viktória. 
R. k. vallású, földműves, felesége Mészáros Mária. Elesett a Pogorelynál 
(Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. szeptember 6-án. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 30/1918 sz. alatt.

Kisferencz József katona. Született 1878-ban. Topolyai lakos, föld-
műves. Elesett a harcok során 1915-ben. (Adatközlő)

Kisferencz József katona. Született 1883-ban, apja Péter, anyja Majo-
ros Veronika. R. k. vallású, topolyai lakos, földműves, felesége Rácz Vik-
tória. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 247/1921 
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sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. január 31-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 49/1921 sz. alatt.

Kiskároly Ferenc katona. Topolyai lakos. Elesett a világháborúban. 
(Adatközlő)

Kiskároly József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. 
Született 1892. március 4-én Topolyán, apja Péter, anyja Tölgyesi Mária. 
R. k. vallású, asztalos. Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. február 28-án. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 94/1917 sz. alatt. (NSZ, 1915. április 13. 9. o., 
HM Bécs, VL 155. sz.)

Kiskovács Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 20 
éves. R. k. vallású. Elesett Turovnál (Galícia – orosz hadszíntér) 1915. 
szeptember 2-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 508. sz. alatt.

Kiskovács Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1882. június 10-én Topolyán, apja János, anyja Apró Viktória. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Bencsik Viktória (házasságkötés: Topolya, 
1903. augusztus 12.). Elesett a Korszilovnál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1916. október 15-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 55/1918 és 232/1922 sz. alatt.

Kispál Pál katona. Született 1885. november 6-án Topolyán, apja 
Antal, anyja Barna Anna. R. k. vallású, felesége Juhász Sikár Katalin 
(házasságkötés: Topolya, 1913. január 29.). Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB R. 107/1970 sz. végzésével, a haláleset meg-
állapított időpontja 1919. november 18-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 65/1971 sz. alatt.

Kiss Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887. szeptember 30-án Topolyán, apja Péter, anyja Tölgyesi Mária. 
R.  k. vallású, földműves, felesége Magó Verona (házasságkötés: Topo-
lya, 1913. augusztus 18.). Elesett a Gučevónál (szerb hadszíntér) vívott 
harcokban 1914. október 22-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 102/1915 sz. alatt.
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Kiss István gyalogos. Született 1872-ben. Topolyai lakos. Elhunyt 
–  betegség következtében – a cs. és kir. 20. sz. tábori kórházban Kassán 
1917. május 28-án. A helyi temető 14. parcellájában, a 3. sor 9. sírjában 
nyugszik. (HM Bécs, HSB 542. sz.)

Kiss Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 43 éves, apja 
Mihály, anyja Bede Klára. Ref. vallású, topolyai lakos, szolga. Elhunyt 
Topolyán – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. 
november 12-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
160/1919 sz. alatt.

Kiss Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878. szeptember 22-én Topolyán, apja János, anyja Rácz Erzsébet. 
R.  k. vallású, földműves. Elesett a Kirlibabánál (Bukovina – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1916. december 21-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 287/1917 sz. alatt. (HM Bécs, 
VL 674. sz.)

Kiss Pál gyalogos a cs. és kir. 54. gyalogezred 2. századában. Topolyai 
lakos. Elhunyt – harctéren szerzett betegség következtében – a 3/13. 
sz. mozgó tartalékkórházban 1915. január 27-én, Vrdniken temették 
el. (HM Bécs, HSB 342. sz.)

Kistamás Ferenc c. őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1891. október 4-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Bodor Te-
réz. R. k. vallású, bérkocsissegéd. Elesett a Voćnjak-magaslatnál (szerb 
hadszíntér) 1914. szeptember 16-a és 17-e között vívott harcokban. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 109/1915 sz. alatt. 
(TMM, XLIV. o.)

Kistamás Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. 
Topolyai lakos. Elhunyt 1915. június 3-án. (HM Bécs, VL 234. sz.)

Klein Fülöp a népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 49 éves, 
apja Fülöp, anyja Eckert Margit. Ev. vallású, topolyai lakos, kőműves. 
Elhunyt Topolyán – háborúban szenvedett sebesülés következtében   – 
1917. szeptember 5-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 69/1918 sz. alatt.
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Koch Ármin tizedes a m. kir. 15. honvéd gyalogezredben. Született 
1876-ban. Izr. vallású, topolyai lakos. Vízbe fulladt Brezanyjánál (Ga-
lícia – orosz hadszíntér) 1915. január 24-én. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 313/1915 sz. alatt.

Koch Zoltán dr. katona. Született 1883-ban. Izr. vallású, topolyai lakos. 
Elesett a harcok során 1918-ban. Síremléke Topolyán található. A to-
polyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét (TZST 65. o.)

Kókai István katona. Született 1882. december 19-én Topolyán, apja 
János, anyja Juhász Verona. R. k. vallású, bocskoros, felesége Szalma 
Margit (házasságkötés: Topolya, 1907. július 3.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 84/1937 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. április 1-je. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 191/1937 sz. alatt.

Kókai József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879. március 17-én Topolyán, apja János, anyja Juhász Verona. R.  k. 
vallású, cipész, felesége Brahtl Katalin (házasságkötés: Topolya, 1905. 
november 8.). Elhunyt tífusz következtében. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB Pk. 3380/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1914. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 18/1943 sz. alatt.

Kokrehel Imre népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1895. október 29-én Topolyán, apja István, anyja Németh Kata-
lin. R. k. vallású, szolga. Elesett a harcokban 1916. szeptember 18-án. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 257/1917 sz. alatt. 
(HM Bécs, VL 700. sz.)

Kokrehel Mihály katona. Született 1874. szeptember 16-án Topo-
lyán, apja József, anyja Pápai Mária. R. k. vallású, felesége Hajnal Verona 
(házasságkötés: Topolya, 1898. május 9.). Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB Gn. 1838/1932 végzésével, a haláleset meg-
állapított időpontja 1918. szeptember 1-je. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 121/1933 sz. alatt.
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Kólity Béla népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja 
Márton, anyja Babity Erzsébet. R. k. vallású, topolyai lakos, napszámos. 
Elesett a Seredyncénél (Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1916 novemberében. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 72/1918 sz. alatt.

Kollár János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1892-ben. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1915. szep-
tember 26-án. (HM Bécs, VL 340. sz.)

Kollár János katona. Született 1889. augusztus 26-án Bajsán, apja 
Ádám, anyja Zsarnai Teréz. Ev. vallású, földműves, felesége Zsáki Anna 
(házasságkötés: Topolya, 1913. október 18.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3311/1942 sz. végzésével, a ha-
láleset megállapított időpontja 1914. december 30-a. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 19/1943 sz. alatt.

Kolompár Antal népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1896-ban. R. k. vallású, topolyai lakos. Elesett a Bainsizza-
fennsíkon (olasz hadszíntér) vívott harcokban 1917. szeptember 22-én. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 2527. 
sz. alatt.

Kopilovics Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. 
Született 1888. május 14-én Topolyán, apja József, anyja Kiss Mária. 
R.  k. vallású, földműves. Elesett a Jeziezankánál (Galícia – orosz had-
színtér) vívott harcokban 1917. június 22-én. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 109/1918 sz. alatt. (HM Bécs, VL 610. sz.)

Kovács András népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1868. november 23-án Topolyán, apja András, anyja Tölgyesi 
Katalin. R. k. vallású, gépfűtő, felesége Bodor Rozália (házasságkötés: 
Topolya, 1892. február 1.). Elesett a Vladimir Volinszkij (orosz hadszín-
tér) térségében vívott a harcokban 1916. május 20-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1917 sz. alatt.
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Kovács István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1888. december 20-án Topolyán, apja Mihály, anyja Ribár Julianna. 
R. k. vallású, földműves. Elesett a San Martinónál (olasz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. november 20-án. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 71/1918 sz. alatt.

Kovács Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1893-ban. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1915. február 
28-án. (NSZ, 1915. április 13. 9. o., HM Bécs, VL 155. sz.)

Kovács Mihály népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1877. szeptember 7-én Topolyán, apja István, anyja Tóth 
Anna. R. k. vallású, felesége Ötvös Anna (házasságkötés: Topolya, 1900. 
május 23.). Elesett a Mišaron (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. 
november 10-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
21/1915 sz. alatt. (NSZ, 1914. december 10. 8. o., HM Bécs, VL 73. sz.)

Kovács Mihály huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1888. 
szeptember 25-én Topolyán, apja Antal, anyja Gencsik Borbála. R. k. 
vallású, felesége Vadócz Julianna (házasságkötés: Topolya, 1913. április 
9.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett az Asiagónál (olasz hadszíntér) 
vívott harcokban 1918. július 16-án. Holttá nyilvánította a KÉF 
1303/1943 sz. ítéletével.

Kovács Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred III. zászlóaljában. 
Született 1879. március 5-én Topolyán, apja Péter, anyja Kerekes 
Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Glimber Magdolna (házas-
ságkötés: Topolya, 1908. június 15.). Hadba vonult 1915-ben. Elesett 
a Monfalconénál (olasz hadszíntér) vívott harcokban 1915. október 
21-én. Holttá nyilvánította a KÉF 127/1939 sz. ítéletével. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB R. 11/1933 sz. végzésével, a haláleset megálla-
pított időpontja 1916. április 1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 128/1933 sz. alatt.

Kovács Péter tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879. március 30-án Topolyán, apja András, anyja Izsáki Verona. R. k. 
vallású. Elesett a Brestovicánál (Osztrák Tengermellék – olasz hadszín-
tér) vívott harcokban 1915. október 21-én. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 206/1917 sz. alatt. (TMM, XLVII. o.)
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Kovács Katona András honvéd a 6. m. kir. honvéd gyalogezredben. 
Született 1887. október 6-án Topolyán, apja Ferenc, anyja Tóth Verona. 
R. k. vallású, kosárfonó, felesége Zakár Mária (házasságkötés: Topolya, 
1912. június 26.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban. Holt-
tá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3375/1942 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1916. június 10-e. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 16/1943 sz. alatt.

Kovács Katona Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1885. október 7-én Topolyán, apja Márton, anyja Kerekes 
Verona. R. k. vallású, napszámos, felesége Berta Anna (házasságkötés: 
Topolya, 1905. július 31.). Elesett a Tatarka Rebencsiknél (orosz had-
színtér) vívott harcokban 1916. szeptember 20-án. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB 426/1921 sz. végzésével, a haláleset megállapított idő-
pontja 1916. szeptember 20-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 58/1921 sz. alatt.

Kovács Némedi Máté katona. Eltűnt a háborúban. (Adatok a családi 
bibliából)

Kovács Tarka Péter katona. Született Topolyán. Elesett az olasz 
hadszíntéren vívott harcokban 1915-ben. (TMM, XLVIII. o.)

Kőműves József katona. Topolyai lakos. Elesett a háborúban. (TMM, 
LXXIV. o.)

Kőrösi András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1893-ban. Elesett a harcok során 1914. december 25-én. (NSZ, 
1915. február 5. 8. o.)

Kőrösi Pál gyalogos a cs. és kir. 6. gyalogezredben. Született 1883. 
december 26-án Újvidéken, apja Pál, anyja Vékás Sára. Ev. vallású, nap-
számos, felesége Bábi Verona (házasságkötés: Topolya, 1906. február 
12.). Hadba vonult 1915-ben. Elesett a Doberdó-fennsíkon (olasz had-
színtér) vívott harcokban 1915. július 19-én. Holttá nyilvánította a KÉF 
359/1924 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2307/1922 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. július 19-e. 
A   topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 110/1923 sz. alatt.
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Kövesdi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1915. február 
28-án. (HM Bécs, VL 155. sz.)

Kratok Ferenc katona. Született 1877. szeptember 25-én Topolyán, 
apja János, anyja Molnár Katalin. R. k. vallású, földműves, felesége 
Slingár Mária (házasságkötés: Topolya, 1901. november 27.). Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1341/1921 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1914. szeptember 6-a. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/1921 sz. alatt. 

Krizsán János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
április 17-én Topolyán, apja Antal, anyja Merczel Mária. R. k. vallású, 
földműves. Elhunyt – harctéren szerzett betegség következtében – az 
oderbergi cs. és kir. tartalékkórházban 1916. szeptember 9-én, helyben 
temették el. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe 
(285. fol. 74). (HM Bécs, HSB 520. sz.)

Kubisz Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. 
Született 1886. április 14-én Topolyán, apja Péter, anyja Szedlacsek 
Katalin. R. k. vallású. Elesett a Kozmaricénál (Osztrák Tengermellék 
– olasz hadszíntér) vívott harcokban 1917. június 14-én. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 104/1919 sz. alatt. (HM Bécs, 
VL 600. sz.)

Kuglicz András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. 
Született 1894-ben. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1915. május 
24-én. (NSZ, 1915. augusztus 12., HM Bécs, VL 218. sz.)

Kulcsár András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1879. október 14-én Topolyán, apja József, anyja Vojcsena Anna. 
R. k. vallású, földműves, felesége Tölgyesi Verona (házasságkötés: 
Topolya, 1903. szeptember 14.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a 
Przemyślnél (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. március 3-án. 
Holttá nyilvánította a KÉF 100/1928 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 722/1925 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1915. május 28-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
169/1925 sz. alatt.
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Kurfis Alajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1891. július 28-án Topolyán, apja Gáspár, anyja Fáncsik Etelka. 
R. k. vallású, szabó, felesége Tölgyesi Borbála (házasságkötés: Topolya, 
1912. május 8.). Elhunyt Klenakon (Szerém vm., ma: Szerbia) az 1/4. 
sz. tábori kórházban – harctéren szenvedett sebesülés következtében  – 
1914. augusztus 24-én, a helyi temetőben nyugszik. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 179/1915 sz. alatt. (HM Bécs, 
HSB 99. sz.)

Kurfis István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1880. január 7-én Topolyán, apja Pál, anyja Magyar Borbála. R. k. 
vallású, felesége Turucz Mária (házasságkötés: Topolya, 1902. május 
1.). Elesett 1917. január 29-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 95/1918 sz. alatt.

Laczi József huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1882. 
március 7-én Topolyán, apja István, anyja Dudás Anna. R. k. vallású, 
napszámos. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében  – 
1915. november 5-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 80/1916 sz. alatt. 

László Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1891-ben. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1915. február 
28-án. (NSZ, 1915. április 13. 9. o., HM Bécs, VL 155. sz.)

Lederer Adolf katona. Izr. vallású, topolyai lakos, kereskedő. Elesett 
a háborúban. A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi 
emlékét. (TZST 65. o.)

Lederer Ármin tiszthelyettes a m. kir. 8. honvéd huszárezredben. 
32 éves, apja Mór, anyja Rosenfeld Rozália. Izr. vallású, topolyai lakos, 
géplakatos. Elesett a Bukovinában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1916. december 3-án. A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla 
őrzi emlékét. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
232/1917 sz. alatt. (TZST 65. o.)

Lederer Áron huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Izr. vallású, 
topolyai lakos. Elhunyt – harctéren szerzett betegség következtében – a 
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9/4. sz. katonai kórházban 1915. augusztus 22-én, a zadworzei (Len-
gyelország) temetőben nyugszik. (HM Bécs, HSB 462. sz.)

Lederer Árpád tizedes a 6. honvéd gyalogezredben, majd a m. kir. 
1. honvéd gyalogezredhez vezényelték át. Izr. vallású, topolyai lakos. 
Hadba vonult 1915-ben. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban, 
Repejőn (ma: Szlovákia) tömegsírba temették. A topolyai zsidó teme-
tőben fehér márványtábla őrzi emlékét. (MHZSA 3. o., TZST 65. o.)

Lederer Hermann katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a hábo-
rúban. A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét. 
(TZST 65. o.)

Lendvai Gyula katona. Topolyai lakos. Elesett a világháborúban. 
(Adatközlő)

Lengyel József katona. Született 1883. február 5-én Szabadkán (Szt. 
Rókus Plébánia), apja János, anyja Borza Anna. R. k. vallású, kőműves, 
felesége Liptai Julianna (házasságkötés: Topolya, 1906. május 5.). Elesett 
a harcokban 1914-ben. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 13/1957 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1914. október 1-je. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 89/1958 sz. alatt.

Lökös Adalbert népfelkelő a cs. és kir. 123. gyalogezred 10. századában. 
Született 1889-ben. Topolyai lakos. Elesett az 1918. május 28-a és 30-a 
között vívott harcokban. (HM Bécs, VL 691. sz.)

Lőrik Boldizsár honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. száza-
dában. Született 1884. december 20-án Topolyán, apja János, anyja 
Major Veronika. R. k. vallású, földműves, felesége Edelényi Erzsébet 
(házasságkötés: Topolya, 1909. február 3.). Hadba vonult 1914-ben, 
szerb hadifogságba esett. Részt vett az 1915-ös halálmarsban, elhunyt 
Asinara szigetén (Olaszország) 1916-ban. Holttá nyilvánította a KÉF 
247/1923 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 165/1921 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. november 1-je. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 17/1921 sz. alatt.
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Lőrincz Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben, ahonnan 
áthelyezték a m. kir. 6. honvéd gyalogezredhez. Született 1899. május 
18-án Topolyán, apja Bálint, anyja Kurin Etelka. R. k. vallású. Elesett a 
harcokban 1916. november 11-én. (HM Bécs, VL 670. sz.) 

Lőrincz János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887. február 17-én Topolyán, apja Gáspár, anyja Kurfi s Katalin. R. k. 
vallású, szolga, felesége Kihut Mária (házasságkötés: Topolya, 1907. 
április 8.). Elesett a Drohobicznál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1915. május 21-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
45/1916 sz. alatt.

Lőrincz József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1888. szeptember 26-án Topolyán, apja Máté, anyja Péter Erzsébet. R.  k. 
vallású, kőműves, felesége Sáfrány Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1912. február 14.). Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. március 29-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 96/1917 sz. alatt.

Lőrincz József tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. március 10-én Topolyán, apja Mihály, anyja Oravecz Teréz. R.  k. 
vallású, napszámos. Elesett a Marcotininál (Osztrák Tengermellék – 
olasz hadszíntér) vívott harcokban 1916. január 22-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1917 sz. alatt.

Lőrincz Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1894. január 11-én Topolyán, apja István, anyja Pelle Katalin. R. k. 
vallású, földműves, felesége Molnár Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1912. november 27.). Elesett a Delawánál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. május 23-án. A topolyai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 46/1916 sz. alatt.

Lukács József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1885. július 6-án Topolyán, apja József, anyja Apró Mária. R. k. vallású, 
pincér, felesége Mencsik Viktória (házasságkötés: Topolya, 1910. május 
9.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3649/1942 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. december 31-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 160/1942 sz. alatt.
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Lukács Lajos katona. Született 1879. december 6-án Topolyán, apja 
Bálint, anyja Varga Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, felesége Hajbók 
Rozália (házasságkötés: Topolya, 1905. január 23.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2581/1921 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1918. február 28-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 3/1922 sz. alatt.

Madár Péter Pál népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. 
Született 1880. június 28-án Topolyán, apja István, anyja Majthényi 
Mária. R. k. vallású, napszámos, felesége Tölgyesi Mária (házasságkötés: 
Topolya, 1900. február 12.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 2342/1923 sz. végzésével, a haláleset megállapított idő-
pontja 1918. szeptember 30-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 245/1923 sz. alatt.

Magó István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1875. november 22-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Szakmári Katalin. 
R.  k. vallású, napszámos, felesége Verbászi Margit (házasságkötés: 
Topolya, 1900. május 14.). Elesett a Kirlibabánál (Bukovina – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1916. augusztus 12-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 167/1917 sz. alatt.

Magó József katona. Született 1868. március 8-án Topolyán, apja János, 
anyja Apró Katalin. R. k. vallású, felesége Lukács Borbála (házasság-
kötés: Topolya, 1894. január 30.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvá-
nítva a topolyai JB R. 54/1957 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1919. november 11-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 12/1958 sz. alatt.

Magyar István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 16. századában. 
Született 1892. augusztus 11-én Topolyán, apja Antal, anyja Kovács 
Verona. R. k. vallású. Elesett a harcokban 1915. június 30-án. (NSZ, 
1915. október 25. 6. o., HM Bécs, VL 267. sz.)

Magyar István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1876. december 26-án Topolyán, apja István, anyja Zsáki Márta. 
R. k. vallású, földműves, felesége Mihalek Verona (házasságkötés: 
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Topolya, 1901. szeptember 18.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott 
harcokban 1915. augusztus 3-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 215/1916 sz. alatt.

Majer Péter gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezredben. Született 1887. 
július 27-én Topolyán, apja József, anyja Csaud Margaréta. R. k. vallású. 
Elesett a Pjotorokovnál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915-ben. 
(Cs. és kir. 23. gyalogezred hadialbuma, 72. o.)

Major István katona. Született 1890. március 21-én Topolyán, apja 
József, anyja Pápai Rozália. R. k. vallású, napszámos. Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2812/1921 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1918. november 1-je. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 23/1922 sz. alatt.

Major János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
november 12-én Topolyán, apja Péter, anyja Franczia Rozália. R. k. 
vallású, cipész. Elesett a Milnónál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. szeptember 26-án. A topolyai AH bejegyezte a halot-
tak anyakönyvébe 57/1918 sz. alatt.

Major János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1873. május 4-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Tóth Verona. R. k. vallá-
sú, földműves, felesége Doszák Rozália (házasságkötés: Topolya, 1898. 
november 7.). Elesett a harcok során 1917. november 3-án. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 99/1919 sz. alatt.

Major Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1888. április 21-én Topolyán, apja Mihály, anyja Huber Borbála. R. k. 
vallású, földműves, felesége Fabó Etelka (házasságkötés: Topolya, 1914. 
május 13.). Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba esett. Elhunyt 
Kattakurgánban (ma: Üzbegisztán) 1915. december 17-én. Holttá nyil-
vánította a KÉF 245/1923 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 153/1921 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. 
november 27-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
78/1921 sz. alatt.
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Majoros István katona. Született 1879. december 5-én Topolyán, apja 
József, anyja Ferró Rozália. R. k. vallású, földműves, felesége Albert Anna 
(házasságkötés: Topolya, 1904. augusztus 10.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 5/1934 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. április 1-je. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 141/1934 sz. alatt.

Mák István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Született 
1885. július 6-án Topolyán, apja István, anyja Bicskei Viktória. R.  k. 
vallású, földműves, felesége Lőrincz Verona (házasságkötés: Topolya, 
1910. május 3.). Elesett a harcokban 1915. február 28-án. (NSZ, 1915. 
április 13. 9. o., HM Bécs, VL 155. sz.)

Mák József katona. Született 1877. április 7-én Topolyán, apja István, 
anyja Szalai Viktória. R. k. vallású, cipész, felesége Nagyidai Katalin 
(házasságkötés: Topolya, 1900. január 30.). Eltűnt a háborúban. Holt-
tá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 5009/1926 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. október 16-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 161/1927 sz. alatt.

Mandel Keresztély gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1888-ban. Ev. vallású, topolyai lakos, napszámos. Elesett a Polonicénál 
(Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. július 1-jén. Be-
jegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe (283. fol. 
177, 625. sz.).

Matity János katona. 42 éves, apja János, anyja Bencsik Anna. R. k. 
vallású, topolyai lakos, bognár, felesége Keszegi Ágnes. Eltűnt a hábo-
rúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1931/1922 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1919. február 19-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 237/1926 sz. alatt.

Matuska Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1873-ban. Topolyai lakos, földműves. Elesett a harcok során 
1917-ben. (Adatközlő)

Matuska Sándor népfelkelő a m. kir. 6. gyalogezredben. Született 
1872. július 3-án Csantavéren, apja Károly, anyja Sinkovics Mária. R. k. 
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vallású, topolyai lakos, földműves, felesége Ali Verona. Elhunyt – harc-
téren szerzett betegség következtében – Topolyán 1917. július 23-án. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 288/1917 sz. alatt.

Mentus András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879. április 1-jén Topolyán, apja Ignác, anyja Kovács Erzsébet. R. k. 
vallású, sütő. Elhunyt Albániában 1916. október 29-én. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 31/1918 sz. alatt. (HM Bécs, 
HSB 526. sz.)

Merczel József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1880. március 1-jén Topolyán, apja József, anyja Szikora Erzsébet. R. k. 
vallású, kocsigyártó, felesége Pinczel Viktória (házasságkötés: Topolya, 
1901. szeptember 16.). Elesett a Baraniénál (orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. szeptember 3-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 17/1918 sz. alatt.

Merczel Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1890. szeptember 27-én Topolyán, apja János, anyja Izsáki Erzsé-
bet. R. k. vallású, földműves, felesége Hornyák Margit (házasságkötés: 
Topolya, 1912. november 25.). Elhunyt – harctéren szerzett betegség 
következtében – Topolyán 1916. április 5-én. Bejegyezve a topolyai 
r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 79/1916 sz. alatt. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 157/1919 sz. alatt.

Mernyák József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884. március 15-én Topolyán, apja Elek, anyja Uglár Verona. R. k. val-
lású, földműves, felesége Lénárd Julianna (házasságkötés: Topolya, 1908. 
március 2.). Elesett a szerb hadszíntéren. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB Pk. 3787/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1916. június 9-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
15/1943 sz. alatt. 

Mernyák Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884-ben. Topolyai lakos. Elhunyt Szerbiában 1916-ban.

Mészáros József katona. Született 1878. október 19-én Topolyán, 
apja Antal, anyja Bahorecz Erzsébet. R. k. vallású. Eltűnt a háborúban. 
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Holttá nyilvánítva a topolyai JB 82/1933 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1918. október 28-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 50/1933 sz. alatt.

Misinszky Antal katona. Topolyai lakos. Az olasz hadszíntéren har-
colt. Elhunyt – harctéren szerzett betegség következtében – Topolyán. 
(TMM, LVII. o.)

Mogyorósi Károly népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1891. augusztus 29-én Topolyán, apja János, anyja Lőrincz 
Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, felesége Szakál Ilona (házasságkötés: 
Topolya, 1916. február 9.). Elesett a Radautznál (Bukovina – orosz 
hadszíntér) vívott a harcokban 1917. augusztus 12-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 94/1918 sz. alatt. (HM Bécs, VL 
618. sz.)

Molnár Péter szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883. június 25-én Topolyán, apja István, anyja Ozorák Verona. R. k. 
vallású, földműves, felesége Bábi Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1903. június 10.). Elesett a Seredyncénél (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1916. június 4-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 73/1918 sz. alatt. 

Molnár Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1897. július 10-én Topolyán, apja Antal, anyja Makán Julianna. 
R. k. vallású, kereskedő. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés kö-
vetkeztében – Nabresinában (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) 
1916. április 16-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
168/1917 sz. alatt.

Morvai Imre Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1885. november 4-én Topolyán, apja Antal, anyja Bacsa Teréz. 
R. k. vallású. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 
Delawánál (Galícia – orosz hadszíntér) 1915. május 22-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 695. sz. alatt.

Morvay Károly t. hadnagy a cs. és kir. 64. gyalogezredben. Született 
1883. szeptember 13-án Topolyán, apja János, anyja Fontányi Rozália. 
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R. k. vallású. Elhunyt Bécsben 1918. május 16-án. (HM Bécs, VL 696. 
és 705. sz., TMM, LIX. o.)

Müller Péter honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezred 3. századában. 
Topolyai lakos. Elhunyt – harctéren szerzett betegség következtében – az 
ungvári tartalékkórházban 1914. szeptember 25-én, a helyi temetőben 
nyugszik. (HM Bécs, HSB 121. sz.)

Nagy Antal katona. Született 1892. augusztus 22-én Topolyán, apja 
Antal, anyja Bacsa Borbála. R. k. vallású, cipész. Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1449/1925 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1918. március 6-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 271/1925 sz. alatt.

Nagy György huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben, majd áthelyezték a 
cs. kir. 9. lovas lövészezred 4. századához. Született 1892-ben. Topolyai 
lakos. Elesett a harcok során 1916-ban. (NSZ, 1916. február 27. 15. o.)

Nagy János katona. Született 1876. június 26-án Tiszaalpáron, apja 
József, anyja Szakál Judit. R. k. vallású, felesége Mihalek Viktória (há-
zasságkötés: Topolya, 1901. június 17.). Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB R. 66/1935 sz. végzésével, a haláleset meg-
állapított időpontja 1916. február 17-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 202/1935 sz. alatt.

Nagy János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
március 28-án Topolyán, apja Pál, anyja Rápity Katalin. R. k. vallású, 
kőműves. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – az 
iglói (Szepes vm.) cs. és kir. tartalékkórházban 1915. március 18-án. 
Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe (283. fol. 
49, 146. sz.).

Nagyapáti Menyhért népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1877. január 3-án Topolyán, apja Péter, anyja Merczel Anna. 
R. k. vallású, földműves, felesége Bacsa Terézia (házasságkötés: Topolya, 
1899. november 29.). Elesett a Garganónál (Osztrák Tengermellék – 
olasz hadszíntér) vívott harcokban 1916. november 3-án. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 52/1917 sz. alatt.
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Nagyszelevényi József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1898. március 13-án Topolyán, apja Antal, anyja Csihi Erzsé-
bet. R. k. vallású. Elhunyt Borsán (Máramaros vm.) 1916. november 
1-jén. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyaköny-
vébe 1202. sz. alatt. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 159/1967 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1919. november 11-e. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 103/1968 sz. alatt.

Námesztóczki János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. száza-
dában. Született 1893. szeptember 16-án Topolyán, apja András, anyja 
Zsáki Teréz. R. k. vallású, cipész. Elesett a Krukienicénél (Galícia – 
orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. május 24-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 293/1917 sz. alatt. (NSZ, 1915. 
augusztus 13. 11. o.)

Námesztóczki Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. száza-
dában. Született 1895. július 6-án Topolyán, apja József, anyja Czellik 
Erzsébet. R. k. vallású. Elesett a harcokban 1915. május 24-én. (HM 
Bécs, VL 218. sz.)

Nebojsza Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1885. március 8-án Topolyán, apja Richárd, anyja Nagypál Erzsébet. 
R.  k. vallású, cseléd, felesége Franczia Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 
1912. július 15.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban. Holt-
tá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3654/1942 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1914. október 15-e. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 13/1943 sz. alatt.

Németh Dezső gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1896. április 5-én Topolyán, apja Mátyás, anyja Hesz Franciska. R. k. 
vallású, kőműves. Elesett a Krupiecnél (orosz hadszíntér) vívott har-
cokban 1915. szeptember 6-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 165/1917 sz. alatt.

Németh János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1882. április 27-én Topolyán, apja András, anyja Kokrehel Erzsébet. 
R.  k. vallású, napszámos, felesége Oláh Margit (házasságkötés: Topolya, 
1904. szeptember 19.). Elesett a Chyrownál (Galícia – orosz hadszíntér) 
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vívott harcokban 1914. október 22-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 186/1915 sz. alatt.

Németh József katona. Született 1884. április 6-án Topolyán, apja 
András, anyja Kokrehel Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Verbászi Mária (házasságkötés: Topolya, 1907. november 13.). Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1354/1925 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1915. március 20-a. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 258/1925 sz. alatt.

Németh Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884. május 10-én Csantavéren, apja Ferenc, anyja Fekecs Mária. 
R.  k. vallású, felesége Czellik Julianna (házasságkötés: Topolya, 1909. 
január 19.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 
3719/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. 
december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
163/1942 sz. alatt.

Óber György tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1873. április 20-án Topolyán, apja József, anyja Zakár Mária. R. k. val-
lású, földműves, felesége Mák Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 1893. 
május 3.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1916. július 
5-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 260/1917 
sz. alatt.

Ozorák Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1877. június 7-én Topolyán, apja István, anyja Kistamás Anna. R. k. 
vallású, gazdálkodó, felesége Kecskés Margit (házasságkötés: Topolya, 
1895. november 11.). Elhunyt – betegség következtében – a pozsonyi 
cs. és kir. 19. sz. helyőrségi kórházban 1916. augusztus 5-én, eltemetve 
Topolyán. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
229/1916 sz. alatt. (TMM, LXIII. o.)

Ötvös István katona. Született 1894. június 27-én Topolyán, apja 
Mátyás, anyja Mendei Verona. R. k. vallású, szabó. Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 217/1926 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1919. január 29-e. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 79/1926 sz. alatt.
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Pajzer Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1883. február 16-án Topolyán, apja János, anyja Zörgő Má-
ria. R.  k. vallású, zenész. Elhunyt – kolera következtében – az újvidéki 
városi kórházban 1915. január 4-én, a helyi római katolikus temetőben 
nyugszik. (HM Bécs, HSB 284. sz.)

Pajzer István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 7. századában. 
Született 1881. november 23-án Topolyán, apja Mihály, anyja Kovács 
Mária. R. k. vallású, hentes, felesége Nagy Rozália (házasságkötés: To-
polya, 1906. április 18.). Hadba vonult 1914-ben, elesett a Loznicánál 
(szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. szeptember 30-án. Holttá 
nyilvánította a KÉF 1029/1943 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB Pk. 3948/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1914. szeptember 7-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 14/1943 sz. alatt.

Pajzer Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
január 21-én Topolyán, apja Pál, anyja Takács Anna. R. k. vallású, gép-
fűtő, felesége Rácz Etelka (házasságkötés: Topolya, 1906. február 26.). 
Elhunyt – kolera következtében – a kassai cs. és kir. 20. sz. helyőrségi 
kórházban 1914. október 5-én. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 
halotti anyakönyvébe (284. fol. 68, 270. sz.).

Pajzer Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 3. századában. 
Született 1882. június 7-én Topolyán, apja József, anyja Zakár Viktória. 
R. k. vallású, papucsos. Elesett a harcokban 1914. november 21-én 
vagy 1914. december 21-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 236/1915 sz. alatt. (NSZ, 1915. március 2. 11. o., HM 
Bécs, VL 130. sz.)

Pajzer Péter katona. Született 1886. augusztus 29-én Topolyán, apja 
János, anyja Kurfi s Viktória. R. k. vallású, kocsmáros, felesége Tölgyesi 
Rozália (házasságkötés: Topolya, 1912. június 29.). Eltűnt a háború-
ban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pru. 4356/1926 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1915. március 14-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 131/1927 sz. alatt.
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Paláncsai Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879. május 9-én Topolyán, apja János, anyja Huber Ilona. R. k. vallású, 
papucsos, felesége Majtényi Rozália (házasságkötés: Topolya, 1903. 
február 23.). Hadba vonult 1915-ben. Elesett az orosz hadszíntéren 
vívott a harcokban 1915. szeptember 14-én. Holttá nyilvánította a KÉF 
356/1938 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 213/1937 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1916. április 1-je. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1938 sz. alatt. 

Paláncsai Mihály katona. Született 1888. augusztus 23-án Topolyán, 
apja Márton, anyja Szalóki Klára. R. k. vallású, napszámos. Eltűnt a há-
borúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 1084/1928 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1916. március 1-je. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 56/1929 sz. alatt.

Paláncsai Mihály katona. 28 éves, apja Antal, anyja Huber Verona. 
R. k. vallású, topolyai lakos, felesége Majtényi Rozália. Elesett az orosz 
hadszíntéren vívott harcokban 1916-ban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB Pru. 1094/1928 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1916. március 1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
49/1929 sz. alatt. 

Palusek Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1894. december 2-án Topolyán, apja István, anyja Gruber 
Magdolna. R. k. vallású, napszámos. Elesett a Jablonkinál (Galícia – 
orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 97/1917 sz. alatt. (NSZ, 1915. 
április 13. 9. o., HM Bécs, VL 155. sz.)

Palusek Márton katona. Született 1879. október 4-én Topolyán, 
apja Mihály, anyja Molnár Teréz. R. k. vallású, felesége Palusek Luca. 
Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 1393/1953 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1919. december 30-a. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 177/1953 sz. alatt.

Papp Bálint honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. 
január 9-én Topolyán, apja István, anyja Keszeg Mária. R. k. vallású. 
Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – a debreceni 
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kórházban 1917. január 6-án, a helyi katonai temető 1133. sz. sírjában 
nyugszik. (HM Bécs, HSB 528. sz.)

Pastyik Ferenc katona. Született 1879. március 24-én Topolyán, apja 
Simon, anyja Major Veronika. R. k. vallású, földműves, felesége Becskei 
Katalin (házasságkötés: Topolya, 1910. november 30.). Elhunyt – be-
tegség következtében – 1915. április 9-én, a topolyai Nyugati temetőben 
nyugszik. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
115/1915 sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
107/1921 sz. alatt.

Pastyik Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1885. október 5-én Topolyán, apja Simon, anyja Námesztóvszki Verona. 
R. k. vallású, földműves, felesége Szikora Teréz (házasságkötés: Topolya, 
1909. október 27.). Elesett a szerb hadszíntéren 1914. december 6-a 
és 10-e között vívott harcokban. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 232/1915 sz. alatt.

Pásztor István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1894. szeptember 5-én Topolyán, apja József, anyja Katacsi 
Mária. R. k. vallású, kocsis. Elesett a Drohobicznál (Galícia – orosz 
hadszíntér) 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban. A topo-
lyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 339/1915 sz. alatt. (NSZ, 
1915. július 19. 6. o.)

Pataki János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szü-
letett 1869. február 6-án Topolyán, apja István, anyja Siska Mária. R. k. 
vallású, földműves, felesége Hulala Mária. Elhunyt – harctéren szerzett 
betegség következtében – a topolyai hadikórházban 1916. május 9-én. 
Sírja a topolyai Nyugati temetőben található. Bejegyezve a topolyai 
r.  k. plébánia halotti anyakönyvébe 118/1916 sz. alatt. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 58/1918 sz. alatt. (HM Bécs, HSB 
503. sz.)

Pelle Imre népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1879. november 4-én Topolyán, apja Imre, Szokolai Erzsébet. R. k. 
vallású, felesége Faragó Katalin (házasságkötés: Topolya, 1901. május 
22.). Elesett a harcokban 1917. augusztus 18-án. (HM Bécs, VL 675. 
és 680. sz.)
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Pelle János c. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Született 1887. augusztus 28-án Topolyán, apja András, anyja Szabó 
Borbála. R. k. vallású, földműves. Elesett a Rumnónál (Galícia – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1914. szeptember 11-én. Bejegyezve a cs. 
és kir. 86. gyalogezred 283. sz. halotti anyakönyvébe (fol. 83, 251. sz.). 
(HM Bécs, VL 36. sz.)

Pertics Lázár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves. R. k. 
vallású, topolyai lakos, földműves. Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án. Bejegyezve a cs. és 
kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe (283. fol. 155, 538. sz.).

Péter István katona. Született 1877. december 21-én Topolyán, apja 
Mihály, anyja Zahorecz Mária. R. k. vallású, földműves, felesége Vik-
tória. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 31/1926 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. március 13-a. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 67/1926 sz. alatt.

Péter István katona. Született 1887. november 13-án Topolyán, apja 
Mihály, anyja Pásztor Erzsébet. R. k. vallású, írnok, felesége Hesz Margit 
(házasságkötés: Topolya, 1911. február 4.). Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB 640/1922 sz. végzésével, a haláleset megál-
lapított időpontja 1914. november 21-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 168/1922 sz. alatt.

Péter István katona. Született 1886. augusztus 20-án Topolyán, apja 
József, anyja Nagy Gellér Verona. R. k. vallású, kőműves, felesége Kaszás 
Viktória (házasságkötés: Topolya, 1913. január 22.). Hadba vonult 
1915-ben, orosz hadifogságba esett. Megölték a kozákok Orenburgban 
1918. április 3-án. Holttá nyilvánította a KÉF 51/1930 sz. ítéletével. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1931/1922 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1918. április 3-a. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 54/1923 sz. alatt.

Péter János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1882. július 24-én Kishegyesen, apja Mátyás, anyja Becskei Mária. 
R. k. vallású, napszámos, felesége Paláncsai Borbála (házasságkötés: 
Topolya, 1907. július 3.). Elesett a Radaucznál (orosz hadszíntér) 
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vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3378/1942 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1920. december 31-e. 
A   topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 154/1942 sz. alatt. 
(HM Bécs, VL 623. sz.)

Petrekanics Dániel gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századá-
ban. Született 1874. július 18-án Csantavéren, apja Fülöp, anyja Ódor 
Borbála. R. k. vallású, napszámos, felesége Gubanics Rozina (házasság-
kötés: Topolya, 1913. november 19.). Hadba vonult 1914-ben, orosz 
hadifogságba esett. Elhunyt Oroszországban 1918. június 10-én. Holttá 
nyilvánította a KÉF 51/1930 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topo-
lyai JB 1323/1923 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1917. október 3-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
139/1923 sz. alatt.

Pinczel Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880. május 10-én Topolyán, apja Márton, anyja Csernák Mária. 
R.  k. vallású, felesége Lőrincz Teréz (házasságkötés: Topolya, 1902. 
január 29.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 
3376/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. 
december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
136/1942 sz. alatt. 

Pintér István katona. Született 1887. november 27-én Topolyán, 
apja János, anyja Csepcsik Mária. R. k. vallású, kereskedő, felesége Bábi 
Rozália (házasságkötés: Topolya, 1912. június 10.). Eltűnt a háború-
ban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1871/1921 és Pk. 4582/1943 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. november 1-je. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 176/1921 sz. alatt.

Prokecz Imre katona. Topolyai lakos, mészáros. Hadba vonult 1918-
ban. A topolyai hadikórházba hozták haza, ahol belehalt a harctéren 
szerzett betegségbe. (Adatközlő)

Rabocska Mihály katona. Született 1884. szeptember 25-én To-
polyán, apja Antal, anyja Magó Teréz. R. k. vallású, szabó, felesége 
Pataki Ilona (házasságkötés: Topolya, 1908. november 17.). Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 4201/1927 sz. végzésével, 
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a haláleset megállapított időpontja 1915. március 2-a. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 116/1929 sz. alatt.

Rácz Ádám népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892-
ben. R. k. vallású, topolyai lakos. Elhunyt – harctéren szerzett betegség 
következtében – a zsolnai kórházban 1915. április 2-án, a helyi temető 
110. sz. sírjában nyugszik. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 283. 
sz. halotti anyakönyvébe (fol. 156, 543. sz.). (HM Bécs, HSB 436. sz.)

Rácz Antal Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szü-
letett 1883. június 3-án Topolyán, apja Ferenc, anyja Nagy Rozália. R.  k. 
vallású, földműves, felesége Völgyesi Rozália (házasságkötés: Topolya, 
1914. május 26.). Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz hadszíntéren 
1914. október 13-án. Holttá nyilvánította a KÉF 714/1943 sz. ítéletével. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 589/1924 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. január 16-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 166/1924 sz. alatt. (HM Bécs, VL 94. sz.)

Rácz József katona. Született 1878. február 25-én Topolyán, apja 
Márton, anyja Vadócz Teréz. R. k. vallású, földműves, felesége Tóth Ju-
lianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 6/1934 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. április 1-je. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 118/1934 sz. alatt. 

Rácz Károly katona. Született 1888. július 4-én Kúlán, anyja Rácz 
Anna. R. k. vallású, napszámos, felesége Papp Viktória (házasságkötés: 
Topolya, 1912. november 20.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB 41/1921 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1918. november 1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 186/1921 sz. alatt.

Rácz Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
május 5-én Topolyán, apja Péter, anyja Bodor Verona. R. k. vallású, 
borbély. Elesett a harcokban 1915-ben. (Adatközlő)

Rajcsán Elek huszár. Született 1890. június 8-án Topolyán, apja Péter, 
anyja Tóth Apollónia. R. k. vallású, napszámos, felesége Sörös Julianna 
(házasságkötés: Topolya, 1914. december 24.). Elhunyt – tüdővész 



3 5 0

következtében – Topolyán 1916. február 29-én. Bejegyezve a topolyai 
r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 43/1916 sz. alatt.

Rak Ferenc őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878. szeptember 15-én Topolyán, apja Péter, anyja Takács Verona. R.  k. 
vallású, földműves, felesége Závodszki Teréz (házasságkötés: Topolya, 
1902. december 22.). Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés követ-
keztében – Asanján (Szerém vm.) 1915. október 11-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 172/1916 sz. alatt.

Rak Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1876. május 27-én Topolyán, apja Péter, anyja Lung Erzsébet. R. k. 
vallású, borbély, felesége Sztanyó Mária (házasságkötés: Topolya, 
1900. május 23.). Elhunyt Brčkóban (Bosznia) 1915. december 11-én. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 216/1916 sz. alatt.

Ravasz Ferenc honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 
1873. április 2-án Topolyán, apja Péter, anyja Szirák Teréz. R. k. vallású, 
földműves. Elesett a Rancianónál (Osztrák Tengermellék – olasz had-
színtér) vívott harcokban 1916. június 1-jén. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 150/1917 sz. alatt. (HM Bécs, HSB 510. sz.)

Ravasz József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja 
János, anyja Viktória. R. k. vallású, topolyai lakos, földműves. Elesett 
a Selónál (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér) vívott harcokban 
1915. november 26-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 105/1918 sz. alatt.

Rind Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
január 13-án Topolyán, apja Ferenc, anyja Tóth Hermina. R. k. vallá-
sú, földműves, felesége Tóth Julianna (házasságkötés: Topolya, 1913. 
június 4.). Elesett a Selónál (olasz hadszíntér) vívott harcokban 1915. 
október 24-én. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
141/1916 sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
18/1918 sz. alatt.

Rind Ferenc katona. 33 éves, apja Ferenc, anyja Mészáros Erzsébet. R.  k. 
vallású, topolyai lakos. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topo-
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lyai JB 2985/1926 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1915. május 29-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
215/1926 sz. alatt.

Rind Pál huszár a 8. huszárezred 5. tartalék lovasszázadában. Született 
1889. október 2-án Topolyán, apja Pál, anyja Pinczel Ilona. R. k. vallá-
sú, földműves, felesége Kovács Margit (házasságkötés: Topolya, 1914. 
február 4.). Elhunyt – harctéren szerzett betegség következtében – az 
ungvári 2. sz. tartalékkórházban 1915. március 4-én, a helyi járványte-
mető A-XII-21 sz. sírjában nyugszik. (HM Bécs, HSB 494. sz.)

Ripczó Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 21 éves, apja 
Lipót, anyja Hege dűs Rozália. R. k. vallású, topolyai lakos, napszámos. 
Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1915. február 28-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
98/1917 sz. alatt.

Ripczó Antal katona. Született 1893. október 17-én Topolyán, apja 
Mihály, anyja Szatmári Borbála. R. k. vallású. Elesett a harcok során 
1917-ben. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 147/1921 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 81/1921 sz. alatt.

Rónai Ádám honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887-ben, apja István, anyja Th aller Ilona. R. k. vallású, topolyai lakos. 
Elesett a Drohobicznál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1915. május 21-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 1444. sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 245/1916 sz. alatt.

Rontó Béla Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1894. február 2-án Topolyán, apja Bálint, anyja Dósa Viktória. R. k. 
vallású, napszámos. Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. február 28-án. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 99/1917 sz. alatt.

Roza Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. 
október 18-án Topolyán, apja Pál, anyja Galambos Borbála. R. k. vallású, 
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gazdasági cseléd. Elesett a Brodynál (Galícia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1916. december 8-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 59/1918 sz. alatt.

Roza Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880. január 9-én Topolyán, apja János, anyja Dudás Viktória. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Kucsera Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1903. április 29.). Elesett a Lepenacnál (Montenegró) vívott harcokban 
1916. január 7-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
133/1917 sz. alatt.

Sáfrány János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1880. január 6-án Topolyán, apja János, anyja Szűcs Éva. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Kratok Márta (házasságkötés: Topolya, 1898. május 
25.). Elesett a Bukovinában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. 
március 25-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
285/1917 sz. alatt.

Schaller Antal népfelkelő a m. kir. 29. népfelkelő gyalogezred 1. 
századában. Született 1872. december 14-én Madarason, apja József, 
anyja Gyenes Rozália. R. k. vallású, felesége Bacsa Erzsébet (házasság-
kötés: Topolya, 1898. április 27.). Elesett a harcokban 1916. július 8-án. 
(HM Bécs, VL 522. sz.)

Schreier Gáspár honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881-ben. Topolyai lakos. Elhunyt – harctéren szerzett betegség követ-
keztében – Budapesten a Telepi utcai tartalékkórházban 1915. augusztus 
7-én, Kúlán helyezték örök nyugalomra. (HM Bécs, HSB 462. sz.)

Sinkovics Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. 
Született 1886. október 2-án Topolyán, apja Ábel, anyja Baranyi Teréz. 
R. k. vallású, földműves, felesége Tóthgyörgy Erzsébet (házasságkötés: 
Topolya, 1907. március 11.). Elesett a Zborównál (Galícia – orosz had-
színtér) vívott harcokban 1916. október 9-én. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 19/1918 sz. alatt.

Sinkovics Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 11. száza-
dában. Született 1886. március 19-én Csantavéren, apja Ferenc, anyja 
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Matuska Viktória. R. k. vallású, felesége Csizovszki Marcella. Elesett 
az olasz hadszíntéren vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB Pk. 3650/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1918. január 27-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
74/1943 sz. alatt. (HM Bécs, VL 673. sz.)

Sipos Ferenc katona. 25 éves, apja János, anyja Gergely Katalin. R. k. 
vallású, topolyai lakos. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a to-
polyai JB 558/1922 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1916. július 23-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
170/1922 sz. alatt.

Siska József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
március 18-án Topolyán, apja Mihály, anyja Rácz Mária. R. k. vallású, 
földműves, felesége Tomik Verona (házasságkötés: Topolya, 1912. no-
vember 12.). Elhunyt – tüdővész következtében – Topolyán 1918. január 
30-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe 
(285.). (HM Bécs, VL 670. sz.)

Slingár János katona. Született 1886. március 5-én Topolyán, apja 
István, anyja Vadászi Verona. R. k. vallású. Elesett a San Martinónál 
(olasz hadszíntér) vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
R. 569/1952 sz végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1919. 
november 30-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
71/1954 sz. alatt.

Soós Bálint honvéd a m. kir. 10. honvéd rohamzászlóalj 6. századában. 
Született 1900. január 13-án Topolyán, apja József, anyja Ipacs Teréz. 
R. k. vallású, földműves. Elhunyt – baleset következtében – az olasz 
hadszíntéren 1918. szeptember 12-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2577. sz. alatt.

Soós János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
május 22-én Topolyán, apja Péter, anyja Pintér Teréz. R. k. vallású. 
Elesett a harcokban 1917. december 1-jén. (HM Bécs, VL 666. sz.)

Sörös Gergely gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 36 éves, apja 
Simon, anyja Csipak Rozália. R. k. vallású, topolyai lakos, felesége 
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Fekete Erzsébet. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
Pk. 3653/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. 
december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
167/1942 sz. alatt.

Stévó István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
július 27-én Topolyán, apja Mátyás, anyja Szabó Erzsébet. R. k. vallású, 
napszámos. Elhunyt a marburgi (ma: Maribor, Szlovénia) cs. és kir. 
tartalékkórházban 1914. november 26-án. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 187/1915 sz. alatt.

Stokhner József őrvezető a cs. és kir. 76. gyalogezred 5. századában. 
Született 1877-ben. Topolyai lakos. Elhunyt – harctéren szerzett beteg-
ség következtében – a nyíregyházi kórházban 1915. április 21-én, a helyi 
temető 318. sz. sírjában nyugszik. (HM Bécs, HSB 497. sz.)

Sulai István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. 
augusztus 18-án Topolyán, apja István, anyja Baka Erzsébet. R. k. val-
lású. Elhunyt – tüdővész következtében – Budapesten 1918. október 
18-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe 
(285. 1447. sz.).

Szabó Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5. századában. 
Született 1888. július 15-én Újverbászon, apja István, anyja Kovács Ro-
zália. R. k. vallású, napszámos, felesége Terezsák Teréz (házasságkötés: 
Topolya, 1911. június 19.). Elesett a Drohobitznál (Galícia – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. június 4-én. Holttá nyilvánította a 
KÉF 371/1924 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 42/1924 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. május 21-e. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 22/1924 sz. alatt.

Szabó Márk népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1896. április 4-én Topolyán, apja Lajos, anyja Ivanics Etel. R. k. vallású, 
napszámos. Elhunyt – sebesülés következtében – a Skopóban (Osztrák 
Tengermellék – olasz hadszíntér) vívott harcokban 1916. december 8-án. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 139/1919 sz. alatt.
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Szabó Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1886. október 3-án Topolyán, apja Lajos, anyja Vatai Zsófi a. R. k. val-
lású, lakatos. Elesett a harcok során 1915. május 8-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 156/1919 sz. alatt.

Szalai Mátyás katona. Született 1879. február 19-én Regőcén, apja 
András, anyja Gru ber Ilona. R. k. vallású, földműves, felesége Mihalek 
Anna (házasságkötés: Topolya, 1902. január 13.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 1329/1927 sz. végzésével, a halál-
eset megállapított időpontja 1918. július 2-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 261/1927 sz. alatt.

Szalma Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
június 12-én Topolyán, apja Mátyás, anyja Kozma Verona. R. k. vallású, 
kishegyesi lakos, földműves. Elhunyt – tüdővész következtében – a sza-
badkai cs. és kir. tartalékkórházban 1916. október 11-én. Bejegyezve a cs. 
és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe (285. fol. 66). A szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1215/1918 sz. alatt.

Szalma Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1896. július 11-én Topolyán, apja Márton, anyja Bicskei Katalin. R. k. 
vallású, szabósegéd. Elesett a Raranczénál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1916. január 11-én. A topolyai AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 286/1917 sz. alatt.

Szalma Pál katona. Született 1887. június 29-én Topolyán, apja 
Antal, anyja Hajas Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, felesége Tóth 
Verona. Elesett a harcok során 1918-ban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB Gn. 590/1923 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1918. június 10-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
149/1923 sz. alatt.

Szalma Péter katona. Született 1880. május 21-én Topolyán, apja 
Mihály, anyja Bugyi Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Barna Ve-
rona (házasságkötés: Topolya, 1905. május 22.). A szerb hadszíntéren 
harcolt, eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 59/1925 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. április 1-je. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 130/1925 sz. alatt. 
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Szarvaczki Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1880. február 18-án Topolyán, apja István, anyja Tomik Mária. R.  k. 
vallású, földműves, felesége Juhász Katalin (házasságkötés: Topolya, 
1905. január 30.). A szerb hadszíntéren harcolt, eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3920/1942 sz. végzésével, a ha-
láleset megállapított időpontja 1915. december 31-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 102/1943 sz. alatt.

Szemesi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. 
Született 1887. június 1-jén Pacséron, apja János, anyja Papp Antónia. 
Ev. vallású, bognár, felesége Mogyorósi Jusztina (házasságkötés: Topolya, 
1910. október 1.). Hadba vonult 1915-ben. Elesett a Zborównál (orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1917. január 5-én. Holttá nyilvánította a 
KÉF 421/1938 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 76/1938 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. április 1-je. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 46/1940 sz. alatt.

Szerencse Illés honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1874. július 19-én Szabadkán (Szt. Teréz Plébánia), apja Mátyás, anyja 
Elek Teréz. R. k. vallású, földműves, felesége Rácz Mária (házasságkö-
tés: Topolya, 1895. február 26.). Elhunyt Topolyán – betegség követ-
keztében – 1918. február 4-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 161/1919 sz. alatt.

Szikora Ferenc katona. Született 1878. január 11-én Topolyán, 
apja Péter, anyja Varga Rozália. R. k. vallású, borbély, felesége Ferró 
Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 1896. november 24.). A szerb had-
színtéren harcolt, eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB Pru. 295/1929 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1915. március 7-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
143/1929 sz. alatt.

Szikora Pál huszár/ezredtrombitás a cs. és kir. 9. huszárezredben. 
Született 1885. január 7-én Topolyán, apja István, anyja Bencsik Teréz. 
R. k. vallású, napszámos. Elesett a Jazowsztannál (orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1914. szeptember 14-én A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 64/1915 sz. alatt. 
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Szirtes Ferenc katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a háborúban. 
A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét. (TZST 
65. o.)

Szirtes Jakab katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a háborúban. 
A  topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét. (TZST 
65. o.)

Szkenderovics Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
R. k. vallású, topolyai lakos. Elhunyt – tüdővész következtében – a 
budapesti Keleti pályaudvaron 1918. november 17-én. Bejegyezve a m. 
kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 3020. sz. alatt.

Szokolai István vonatkatona cs. és kir. 4. vonatosztálynál. Született 
1865-ben. Topolyai lakos. Elhunyt – tüdőgyulladás következtében – a 
budapesti 6. sz. tartalékkórházban 1917. február 12-én. Budapesten, a 
Kőbányai temető 17. parcellájának 12. sorában, az 52. sz. sírban nyug-
szik. (HM Bécs, HSB 536. sz.)

Szokolai János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887. szeptember 10-én Topolyán, apja Péter, anyja Csernai Magdolna. 
R. k. vallású, felesége Gyuris Rozália. Elhunyt – betegség következté-
ben  – Topolyán 1918. október 30-án. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 179/1918 sz. alatt.

Szokolai Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. november 4-én Topolyán, apja Antal, anyja Misinszki Julianna. 
R. k. vallású, földműves, felesége Varga Teréz (házasságkötés: Topolya, 
1906. február 14.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 
1915. július 21-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
217/1916 sz. alatt.

Szokolai Károly tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1891. november 3-án Topolyán, apja Péter, anyja Lukács Verona. R. k. 
vallású, ács. Elhunyt – sebesülés következtében – Podmelecben (Osztrák 
Tengermellék – olasz hadszíntér) 1916. december 6-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 138/1919 sz. alatt.
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Szokolai Lajos katona. 26 éves, apja József, anyja Tóth Julianna. R. k. 
vallású, topolyai lakos. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 1409/1922 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. 
november 23-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
172/1922 sz. alatt.

Szőke Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 
Elesett a harcok során 1914-ben. (NSZ, 1915. február 8. 4. o.)

Szűcs Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895. február 10-én Topolyán, apja Antal, anyja Tóth Anna. R. k. vallá-
sú. Elesett a harcokban 1916. szeptember 13-án. (HM Bécs, VL 700. sz.)

Szűcs Péter Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1893. június 8-án Topolyán, apja Márton, anyja Péter Katalin. 
R.  k. vallású, napszámos. Elesett a Halicznál (Galícia – orosz hadszín-
tér) vívott harcokban 1915. április 10-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 310/1915 sz. alatt.

Takács János gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezred 4. századában. 
Született 1894. május 15-én Bácsgyulafalván, apja Mátyás, anyja Talpai 
Klára. R. k. vallású, földműves, felesége Hatvani Katalin (házasságkötés: 
Topolya, 1912. július 6.). Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba 
került. Elhunyt Kokandban (Oroszország) 1916. március 27-én. Holttá 
nyilvánította a KÉF 991/1922 sz. ítéletével.

Takács Pál katona. 38 éves, apja György, anyja Hajvert Rozália. R. k. 
vallású, topolyai lakos, napszámos. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvá-
nítva a topolyai JB 1840/1929 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1915. április 2-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 217/1929 sz. alatt.

Tapiska Antal honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 
1882. december 29-én Bajsán, apja János, anyja Sefcsik Teréz. R. k. val-
lású, topolyai lakos, felesége Csábrádi Rozália (házasságkötés: Topolya, 
1907. április 17.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3374/1942 sz. végzésével, a haláleset meg-
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állapított időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 155/1942 sz. alatt.

Tarkó János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 25 éves, 
apja György, anyja Magó Mária. R. k. vallású, topolyai lakos, napszámos. 
Elesett a harcok során 1915. április 22-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 154/1919 sz. alatt.

Tolmácsi Bálint gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1889. október 4-én Topolyán, apja Bálint, anyja Szatmári Mária. R. k. 
vallású, cipész. Elesett a Krupiecnál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1915. szeptember 6-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 61/1918 sz. alatt.

Tolmácsi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1891. június 19-én Topolyán, apja István, anyja Juhász Erzsé-
bet. R. k. vallású. Elesett a harcokban 1915. április 19-én. (HM Bécs, 
VL 192. sz.)

Tóth József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1889. október 12-én Topolyán, apja András, anyja Kőszegi Katalin. R. k. 
vallású, felesége Füstös Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Pk. 3788/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1917. augusztus 15-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 20/1943 sz. alatt.

Tóth Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. 
december 10-én Topolyán, apja Antal Péter, anyja Lőrincz Erzsébet. 
R.  k. vallású, nyomdász. Elesett a Seredyncénél (Galícia – orosz had-
színtér) vívott harcokban 1916. június 18-án. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 60/1918 sz. alatt.

Tóthisaszegi István katona. Született 1887. augusztus 15-én Topo-
lyán, apja János, anyja Slingár Verona. R. k. vallású, földműves, felesége 
Varró Teréz (házasságkötés: Topolya, 1911. szeptember 11.). Eltűnt a 
szerb hadszíntéren. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 2834/1928 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1914. szeptember 26-a. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 77/1929 sz. alatt.
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Tölgyesi Antal népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1874. január 1-jén Topolyán, apja István, anyja Hesz Franciska. R. k. 
vallású, borbély. Elesett a St. Luciánál (olasz hadszíntér, ma: Most na 
Soči, Szlovénia) vívott harcokban 1916. július 5-én. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 106/1918 sz. alatt.

Tölgyesi Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 3. századá-
ban. Született 1888. április 6-án Topolyán, apja Mihály, anyja Vadászi 
Viktória. R. k. vallású, cipész, felesége Magyar Margit (házasságkö-
tés: Topolya, 1911. augusztus 23.). Hadba vonult 1915-ben. Elesett 
a Lucknál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 16-án. 
Holttá nyilvánította a KÉF 227/1931 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB 2631/1921 sz. végzésével, a haláleset megállapított idő-
pontja 1916. szeptember 14-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 263/1921 sz. alatt.

Tölgyesi Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884. augusztus 14-én Topolyán, apja István, anyja Faragó Julianna. 
R. k. vallású, napszámos. Elesett a Telepócnál (orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. április 18-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 
halotti anyakönyvébe (283. fol. 164, 575. sz.).

Tölgyesi Imre katona. Született 1888. november 1-jén Topolyán, 
apja János, anyja Tóth Isaszegi Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 1907. 
február 4.). R. k. vallású, borbély, felesége Karikó Margit. Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 505/1921 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1915. május 24-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1921 sz. alatt.

Tölgyesi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884. december 31-én Topolyán, apja Mihály, anyja Vadászi Viktória. 
R. k. vallású, kovács, felesége Fekete Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 
1907. november 5.). Elhunyt Durazzóban (Albánia) 1918. június 3-án. 
Holttá nyilvánította a KÉF 990/1922 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 127/1922 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1918. július 3-a. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
37/1922 sz. alatt. 
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Tölgyesi József katona. Született 1883. július 25-én Topolyán, apja 
Antal, anyja Kiss Kovács Erzsébet. R. k. vallású, felesége Kramli Marcella 
(házasságkötés: Topolya, 1912. szeptember 22.). Hadba vonult 1914-
ben. Elhunyt Valjevóban (Szerbia) 1914 őszén. Holttá nyilvánította a 
KÉF 280/1934 sz. ítéletével.

Tölgyesi Lajos katona. Született 1893. július 15-én Topolyán, apja 
János, anyja Tóth Isaszegi Erzsébet. R. k. vallású. Elesett a harcok során 
1914-ben. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 11/1958 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1914. szeptember 1-je. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1958 sz. alatt.

Tölgyesi Péter katona. Született 1887. február 21-én Topolyán, apja 
Antal, anyja Siska Verona. R. k. vallású, földműves. Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 233/1925 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1916. augusztus 16-a. A topolyai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 113/1925 sz. alatt.

Trombitás József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884. február 19-én Topolyán, apja András, anyja Tóth Anna. R. k. 
vallású, földműves. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következ-
tében – az ungvári cs. és kir. tartalékkórházban 1914. szeptember 26-án. 
Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred halotti anyakönyvébe (285. fol. 1).

Truzsinszki Mihály népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1882. szeptember 2-án Topolyán, apja Pál, anyja Herbatin 
Katalin. R. k. vallású, napszámos. Elesett a Lokvicznál (olasz hadszíntér) 
vívott harcokban 1917. szeptember 29-én. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 151/1919 sz. alatt (HM Bécs, VL 634. sz.)

Turucz András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1892. január 7-én Topolyán, apja József, anyja Prokecz Katalin. R. k. 
vallású, napszámos. Elesett a Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. február 28-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gya-
logezred halotti anyakönyvébe (283. fol. 164, 572. sz.). A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 182/1917 sz. alatt.
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Turucz Ferenc katona. Született 1896. július 3-án Topolyán, apja 
Ferenc, anyja Siska Borbála. R. k. vallású. Elesett az orosz hadszíntéren 
vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 645/1952 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1919. november 30-a. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 127/1953 sz. alatt.

Turucz István népfelkelő a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. Született 
1885. augusztus 14-én Topolyán, apja Mátyás, anyja Verbászi Verona. 
R.  k. vallású, napszámos, felesége Majoros Mária (házasságkötés: Topo-
lya, 1910. január 28.). Elesett a Lutkovnál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. május 21-én. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 134/1917 sz. alatt.

Turucz István katona. Született 1884. július 5-én Topolyán, apja 
József, anyja Keszeg Borbála. R. k. vallású, földműves, felesége Juhász 
Viktória (házasságkötés: Topolya, 1909. június 9.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 94/1948 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1914. december 31-én. A topolyai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 14/1949 sz. alatt.

Turucz István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben vagy a m. 
kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1891. július 15-én Topolyán, 
apja József, anyja Hegedűs Anna. R. k. vallású, napszámos. Elesett a 
Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. augusztus 30-án. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1018/1925 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1916. április 1-je. Bejegyezve a m. kir. 6. hon-
véd gyalogezred halotti anyakönyvébe 559. sz. alatt. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 257/1925 sz. alatt.

Turucz János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1882. március 7-én Topolyán, apja József, anyja Keszeg Borbála. R. k. 
vallású, földműves, felesége Pelle Ágnes (házasságkötés: Topolya, 1907. 
október 7.). Elesett a harcokban 1915. május 8-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 148/1919 sz. alatt.

Ugrai Gergely honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, majd a 
m. kir. 12. honvéd gyalogezred 2. századához vezényelték át. Született 
1896. április 9-én Topolyán, apja József, anyja Dudás Mária. R. k. val-
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lású. Elesett a Piave folyó (olasz hadszíntér) mentén vívott harcokban 
1918. június 15-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 2544. sz. alatt. (HM Bécs, VL 705. sz.)

Uri István katona. Topolyai lakos. Elesett a világháborúban. (Adat-
közlő)

Uri Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. 
június 18-án Topolyán (21 éves), apja Pál, anyja Kotró Teréz. R. k. 
vallású, napszámos. Elesett Seredyncénél (orosz hadszíntér), a Bruszilov-
támadás során 1916. június 4-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 62/1918 sz. alatt.

Vadócz Imre katona. 43 éves. R. k. vallású, topolyai lakos, pék. Eltűnt 
a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB ? sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1915. július 15-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 173/1930 sz. alatt. 

Vadócz Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1890. február 14-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Rind Teréz. 
R. k. vallású, földműves, felesége Ábrahám Rozália (házasságkötés: 
Topolya, 1909. július 28.). Hadba vonult 1914-ben, szerb hadifogság-
ba esett. Elhunyt Zaječarban (Szerbia) 1915. január 6-án, más adatok 
szerint 1915. május 2-án. Holttá nyilvánította a KÉF 475/1927 sz. 
ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 203/1927 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1915. május 2-a. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 95/1927 sz. alatt.

Vadócz Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1887. április 2-án Topolyán, apja Péter, anyja Hajvert Borbála. R. k. 
vallású, földműves. Elesett a Poczajivicénál (orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. május 21-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 340/1915 sz. alatt.

Vadócz Imre katona. Született 1887. november 5-én Topolyán, apja 
János, anyja Rabocska Marcella. R. k. vallású, pék, felesége Szenti Rozália 
(házasságkötés: Topolya, 1909. július 21.). Eltűnt az orosz hadszínté-
ren. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Gn. 3609/1928 sz. végzésével, a 
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haláleset megállapított időpontja 1915. május 15-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 78/1929 sz. alatt.

Vadócz János szakaszvezető. Topolyai lakos. Elesett az orosz hadszín-
téren vívott harcokban. (Adatközlő)

Vadócz József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. 
március 16-án Topolyán, apja Mihály, anyja Hesz Mária. R. k. vallású, 
földműves, felesége Juhász Barát Viktória (házasságkötés: Topolya, 
1905. január 11.). Elhunyt – tífusz következtében – Piotrokowban 
(orosz hadszíntér), a cs. és kir. 4/4. sz. mozgó tartalékkórházban 1915. 
február 22-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
321/1915 sz. alatt. 

Vadócz József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. 
március 4-én Topolyán, apja Ferenc, anyja Rind Teréz. R. k. vallású, 
asztalos, felesége Rind Margit (házasságkötés: Topolya, 1913. május 
13.). Elesett a Šiljak (szerb hadszíntér) mellett vívott harcokban 1914. 
november 27-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
322/1915 sz. alatt.

Vadócz Mihály népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezred 8. 
századában. Született 1879. október 6-án Topolyán, apja József, anyja 
Bacsa Teréz. R. k. vallású, földműves, felesége Udvardi Regina (há-
zasságkötés: Topolya, 1904. szeptember 5.). Hadba vonult 1914-ben. 
Elhunyt Klenakon (szerb hadszíntér) – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. november 9-én. Holttá nyilvánította a KÉF 
372/1925 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1376/1925 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. március 24-e. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 261/1925 sz. alatt.

Vadócz Pál katona. 30 éves, apja Mihály, anyja Hesz Mária. R. k. val-
lású, topolyai lakos. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 583/1922 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1914. 
november 15-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
169/1922 sz. alatt.



3 6 5

Vadócz Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1888. február 20-án Topolyán, apja Mihály, anyja Hesz Mária. 
R. k. vallású, földműves, felesége Hesz Etelka (házasságkötés: Topolya, 
1911. június 28.). Elesett a Grodeknál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1914. szeptember 8-án. Holttá nyilvánította a KÉF 
824/1942 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 226/1922 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. július 1-je. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 36/1922 sz. alatt. 
(HM Bécs, HSB 502. sz.)

Vadócz Péter katona. 26 éves. Topolyai lakos. Elesett a harcok so-
rán 1918-ban. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
164/1941 sz. alatt.

Varga Aladár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. 
december 18-án Topolyán, apja Ferenc, anyja Nagy Mária. R. k. vallású, 
uradalmi inas, felesége Szatmári Verona (házasságkötés: Topolya, 1910. 
augusztus 2.). Elesett a Bug folyó mentén (orosz hadszíntér) vívott har-
cokban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3808/1942 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 217/1942 sz. alatt.

Varga János katona. Született 1888. április 22-én Topolyán, apja József, 
anyja Czékus Teréz. R. k. vallású, borbély. Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB 486/1925 sz. végzésével, a haláleset megál-
lapított időpontja 1914. szeptember 9-e. A topolyai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 128/1925 sz. alatt.

Varga József népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 
Született 1885. augusztus 24-én Topolyán, apja József, anyja Czékus 
Teréz. R. k. vallású, cipész. Elesett a Isypowcénál (Galícia – orosz had-
színtér) vívott harcokban 1916. július 7-én. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 74/1918 sz. alatt. (HM Bécs, VL 516. sz.)

Varga József katona. Született 1878. február 15-én Topolyán, apja 
András, anyja Dorozsák Katalin. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Csizmadia Julianna (házasságkötés: Topolya, 1898. január 10.). Eltűnt 
a háborúban, az orosz hadszíntéren. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
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Pru. 1656/1927 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1916. június 5-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
80/1929 sz. alatt. 

Varga Károly tizedes a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1886. 
szeptember 26-án Topolyán, apja István, anyja Pastyik Verona. R. k. 
vallású, földműves, felesége Bálint Franciska. Elesett a Rudánál (Galícia 
– orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. június 12-én. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1916 sz. alatt.

Varga Márton katona. Született 1890. október 8-án Topolyán, apja 
József, anyja Czékus Teréz. R. k. vallású, napszámos, felesége Juhász Her-
mina (házasságkötés: Topolya, 1912. február 7.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 485/1925 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1914. október 13-a. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 129/1925 sz. alatt.

Varga Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. 
Született 1882. február 9-én Topolyán, apja János, anyja Latinszki 
Viktória. R. k. vallású, kosárfonó, felesége Bartus Etel (házasságkö-
tés: Topolya, 1904. január 4.). Elesett a Zloczownál (Galícia – orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1917. május 28-án. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Pk. 3373/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 110/1918 és 158/1942 sz. alatt. (HM Bécs, HSB 542. 
sz., HM Bécs, VL 675. sz.)

Varró Antal huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 31 éves, apja 
Péter. R. k. vallású, topolyai lakos. Elhunyt – sebesülés következtében  – 
az olasz hadszíntéren 1918. október 27-én. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 17/1920 sz. alatt.

Varró Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. 
szeptember 15-én Topolyán, apja Imre, anyja Győri Margit. R. k. vallású, 
asztalos. Elesett a Poljanice és Parlog (szerb hadszíntér) között vívott 
harcokban 1914. december 1-je és 5-e között, más adatok szerint 1914. 
november 21-én. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
231/1915 sz. alatt. (NSZ, 1915. március 2. 12. o., HM Bécs, VL 130. sz.)
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Varró István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
augusztus 3-án Topolyán, apja Péter, anyja Fekete Erzsébet. R. k. vallású, 
földműves. Elhunyt – betegség következtében – a trencséni cs. és kir. 
tartalékkórházban 1915. december 11-én, Csákfalván helyezték örök 
nyugalomra. (HM Bécs, HSB 486. sz.)

Varró Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1881. szeptember 19-én Topolyán, apja Péter, anyja Juhász Erzsébet. 
R.  k. vallású, felesége Juhász Mária (házasságkötés: Topolya, 1908. június 
17.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Pk. 3657/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1917. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 138/1942 sz. alatt.

Varró Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1878. augusztus 21-én Topolyán, apja Péter, anyja Juhász Erzsébet. R.  k. 
vallású, földműves. Elesett a Piave mentén (olasz hadszíntér) vívott har-
cokban 1918. június 10-én. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 
halotti anyakönyvébe 2562. sz. alatt.

Veréb Pál gyalogos a cs. és kir. 29. gyalogezredben. Született 1885-
ben. Topolyai lakos. Elesett a harcokban 1918. július 30-án. (HM Bécs, 
VL 702. sz.)

Vidlicska Illés gyalogos, a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. 
Született 1885. július 19-én Óbecsén, anyja Vidlicska Julianna. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Tóth Erzsébet (házasságkötés: Topolya, 
1910. november 26.). Elesett a harcokban 1915. szeptember 29-én. 
(HM Bécs, VL 340. sz.)

Vig Károly katona. Izr. vallású, topolyai lakos. Elesett a világhábo-
rúban. A topolyai zsidó temetőben fehér márványtábla őrzi emlékét. 
(TZST 65. o.)

Vojter István c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századá-
ban. Született 1888. július 9-én Topolyán, apja Péter, anyja Brahorecz 
Julianna. R. k. vallású. Elesett a Rumnónál (Galícia – orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1914. szeptember 11-én. Bejegyezve a cs. és kir. 86. 
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gyalogezred 283. sz. halotti anyakönyvébe (fol. 83, 254. sz.). (HM 
Bécs, VL 36. sz.)

Vörös Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1874. október 31-én Topolyán, apja János, anyja Csernák Mária. 
R.  k. vallású. Elesett a Tumonnál (Volhínia – orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1916. június 23-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 207/1917 sz. alatt.

Vörös Péter katona. Született 1896. február 20-án Topolyán, apja Já-
nos, anyja Csernák Mária. R. k. vallású, kereskedő. Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2272/1923 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1918. szeptember 30-a. A topolyai AH beje-
gyezte a halottak anyakönyvébe 244/1923 sz. alatt.

Zakár András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. 
Született 1871. október 22-én Topolyán, apja Pál, anyja Molnár Vero-
na. R. k. vallású, földműves, felesége Zavódszki Mária (házasságkötés: 
Topolya, 1896. június 1.). Elhunyt Stájerországban 1917. december 
20-án. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 158/1919 
sz. alatt. (HM Bécs, VL 516. sz.)

Zakár János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1890. április 11-én Topolyán, apja Péter, anyja Hauk Viktória. R. k. 
vallású. Elesett a szerb hadszíntéren vívott harcban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB Pk. 4404/1943 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1916. december 31-e. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 164/1943 sz. alatt. 

Závódszki István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1892. április 5-én Topolyán, apja Mihály, anyja Fárbás Verona. R. k. 
vallású, napszámos. Elesett a Selónál (Osztrák Tengermellék – olasz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. október 28-án. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 146/1919 sz. alatt.

Závódszki József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szü-
letett 1890. április 16-án Topolyán, apja János, anyja Barna Erzsébet. 
R.  k. vallású, papucsos, felesége Molnár Borbála (házasságkötés: Topo-
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lya, 1914. április 29.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a Kiesvölgynél 
(ma: Lubnya, Ukrajna) vívott harcokban 1915. április 19-én. Holttá 
nyilvánította a KÉF 118/1935 sz. ítéletével. Holttá nyilvánítva a topo-
lyai JB R. 41/1934 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1916. április 1-je. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
148/1934 sz. alatt.

Závódszki Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1885. február 27-én Topolyán, apja Mihály, anyja Fárbás Verona. R. k. 
vallású, földműves, felesége Hegyi Julianna (házasságkötés: Topolya, 
1906. június 18.). Elesett a Doberdó-fennsíkon (olasz hadszíntér) 
vívott harcokban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3655/1942 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. október 15-e. 
A  topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 17/1943 sz. alatt.

Závódszki Pál hidász a cs. és kir. 4. hidászzászlóaljban. Született 
1897. december 28-án Topolyán, apja Péter, anyja Bacsa Margit. R.  k. 
vallású. Elesett a Piave mentén (olasz hadszíntér) vívott harcokban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pk. 3726/1942 sz. végzésével, a ha-
láleset megállapított időpontja 1920. december 31-e. A topolyai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1942 sz. alatt. 

Zsáki József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1895. február 6-án Topolyán, apja József, anyja Becskei Erzsébet. R. k. 
vallású, napszámos. Elesett a Dorogosztajnál (orosz hadszíntér) 1915. 
szeptember 2-a és 6-a között vívott harcokban, a helyi katonai temetőben 
nyugszik. Holttá nyilvánítva a topolyai JB Pru. 2334/1932 sz. végzésé-
vel, a haláleset megállapított időpontja 1915. december 21-e. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 48/1916 és 87/1933 sz. alatt.

Zsarnai István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Szüle-
tett 1895. augusztus 22-én Topolyán, apja István, anyja Hornyák Teréz. 
R. k. vallású, napszámos. Elesett a Dorogosztajnál (orosz hadszíntér) 
1915. szeptember 2-a és 6-a között vívott harcokban, a helyi katonai 
temetőben nyugszik. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 47/1916 sz. alatt.
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Molnár Tibor

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ TOPOLYAI HŐSI 
HALOTTJAI A SZÁMOK TÜKRÉBEN

A kutatások eredményeként megállapítható, hogy az első világháború során 463 név 
szerint ismert topolyai vesztette életét.

Felekezet szempontjából az első világháború topolyai hősi halottjainak legnagyobb 
hányada a római katolikus valláshoz tartozott. Ez nem meglepő, hiszen az 1910-es 
népszámlálás alkalmával Topolyán összeírt 12 471 lakosból 11 642 fő – több mint 
93% – ezt a vallást követte. 

A hősi halottak között protestánsokat – ágostai hitvallású evangélikusokat és re-
formátusokat –, valamint izraelitákat is találunk. Feltűnő, hogy a hősi halottak 10%-
ának – adatok hiányában – nem sikerült megállapítani a felekezeti hovatartozását.

A topolyai hősi halottak felekezeti megoszlásuk szerint: 

Felekezet Fő
római katolikus 387
evangélikus 6
református 2
izraelita 22
ismeretlen 46
Összesen 463

Katonai alakulatok szempontjából az első világháború során a topolyai had-
kötelesek zöme két katonai alakulathoz vonult be hadi szolgálatra: a cs. és kir. 86. 
szabadkai gyalogezredhez, valamint a m. kir. 6. szabadkai honvéd gyalogezredhez, 
illetve az általános mozgósításkor felállított m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredhez. 
Ebből kifolyólag a topolyai hősi halottak zöme is ebből a két gyalogezredből került 
ki: a 86-os gyalogosok között 135, a 6-os honvédek soraiban 151 topolyai vesztette 
életét. A háború során egyéb alakulatok kötelékében is odavesztek topolyaiak. A hősi 
halottak közel harmadánál – adatok hiányában – nem lehetett megállapítani, hogy 
melyik katonai alakulathoz tartoztak.
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A topolyai hősi halottak katonai alakulathoz tartozásuk szerint:

Katonai alakulat Fő
cs. és kir. 86. gyalogezred 135
egyéb cs. és kir. katonai alakulat 22
m. kir. 6. honvéd gyalogezred, ill. m. kir. 6. népfelkelő 
gyalogezred

151

egyéb m. kir. katonai alakulat 23
Ismeretlen katonai alakulat 132
Összesen 463

 
Foglalkozás szempontjából közismert tény, hogy a XX. század elején a Bácska 

szívében fekvő Topolya lakosságának zöme mezőgazdaságból élt. Tehát az első vi-
lágháborúban elesett férfi ak zöme is – a rendelkezésre álló adatok alapján 197 fő – a 
mezőgazdaságban kereste kenyerét: főleg néhány holdas kisgazdák vagy napszámosok 
és béresek voltak. 

A hősi halottak több mint 30%-ának esetében adatok hiányában nem lehetett 
megállapítani, hogy a polgári életben mivel foglalkoztak, de feltehető, hogy jelentős 
hányaduk szintén mezőgazdaságból élt.

A háborúban elesett topolyaiak több mint 20%-a iparosként, kereskedőként tevé-
kenykedett, vagy alkalmazott volt. 

Az értelmiséginek tekinthető kategóriába a topolyai hősi halottaknak alig több 
mint 1%-a tartozott.

A topolyai hősi halottak polgári foglalkozásuk szerint:

Foglalkozás Fő
mezőgazdasággal foglalkozó (napszámos, földműves) 197
iparos, kereskedő, munkás, alkalmazott 100
értelmiségi  5
ismeretlen foglalkozású 161
Összesen 463

Életkor szerint a nyilvántartásba vett 463 hősi halott zöme a „legjobb” férfi korban 
vesztette életét: a 21–30 évesek aránya meghaladja a 41%-ot (192 fő), a 31–40 éve-
seké pedig a 35%-ot (165 fő). A 20 évnél fi atalabbak, a 40 évnél idősebbek, illetve az 
ismeretlen életkorúak száma gyakorlatilag megegyezik: 34, 36, 36 fő.
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A topolyai hősi halottak életkoruk szerint:

Életkor Fő
20 éves korig 34
21–30 éves korig 192
31–40 éves korig 165
40 éves kor felett 36
ismeretlen életkorú 36
Összesen 463

Halálesetük időpontját tanulmányozva megállapítható, hogy legtöbb topolyai 
–  190 fő – 1915-ben vesztette életét. 1914-ben, amikor a háború „csupán” 5 hónapja 
dúlt, 62-en haltak meg. A háború vége felé egyre kevesebben haltak meg: 1917-ben 
60-an, 1918-ban pedig 49-en. 

Noha a harcok a hadszíntereken 1918 novemberében véget értek, ezt követően is 
többen meghaltak a topolyaiak közül is. Egyesek esetében a holttányilvánítási eljárást 
lefolytató bíróság a törvényes előírások értelmében tette 1919-re vagy későbbre a 
haláleset vélelmezett időpontját. 

A topolyai hősi halottak halálesetük ideje/éve szerint:

Haláleset ideje/éve Fő
1914 62
1915 160
1916 94
1917 60
1918 49
1919 vagy később 15
ismeretlen 23
Összesen 463

A számsorokat áttekintve tudatában kell lennünk annak, hogy azok tragikus emberi 
sorsokat rejtenek. Ezt fi gyelembe véve érezhetjük át, hogy az első világháború milyen 
súlyos emberveszteséget okozott Topolyának.
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TOPOLYÁN ELHUNYT, 
MÁSHONNAN SZÁRMAZÓ KATONÁK 

(A–ZS)

Topolyán 1914 és 1918 között 18 – 17 név szerint ismert, valamint egy ismeretlen  – 
olyan katona hunyt el, aki nem idevalósi volt, hanem a Monarchia más vidékéről 
származott. Zömüket itt helyezték örök nyugalomra, ezért képletesen már ők is 
topolyaivá váltak. Ismert személyi adataik: 

Borbás Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja Mihály, anyja 
Gortva Erzsébet. R. k. vallású, szabadkai lakos. Elhunyt – agyhártyagyulladás következ-
tében – Topolyán 1918. augusztus 24-én, itt is temették el. Bejegyezve a topolyai r.  k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 114/1918 sz. alatt.

Ćosić Pero tizedes a cs. és kir. 4. BH-vadászzászlóaljban. 33 éves. R. k. vallású. Elhunyt 
– betegség következtében – a topolyai hadikórházban 1918. november 8-án, Topolyán 
temették el. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 198/1918 sz. alatt.

Csúti János vadász a cs. és kir. ? vadászzászlóaljban. 22 éves. R. k. vallású, vöcköndi 
(Zala vm.) lakos. Elhunyt – a kishegyesi vasúti baleset során szenvedett sérülés követ-
keztében   – a topolyai hadikórházban 1918. november 4-én, Topolyán temették el. 
Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 191/1918 sz. alatt. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 241/1918 sz. alatt.

Deli László huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1900-ban Péterrévén, 
apja András, anyja Latincsik Verona. R. k. vallású, moholi lakos. Elhunyt a topolyai 
hadikórházban belső vérzés – rablás közben a nemzetőrség agyonlőtte – következtében 
1918. november 9-én, Topolyán temették el. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 199/1918 sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
250/1918 sz. alatt.

Dutkó Demeter katona a cs. és kir. 2/9. vasúti századnál. 33 éves. Nadvornai (Galícia) 
illetőségű. Elhunyt – a kishegyesi vasúti baleset során szenvedett sérülés következtében   – 
a topolyai hadikórházban 1918. november 4-én, Topolyán temették el. Bejegyezve a 
topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 192/1918 sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 240/1918 sz. alatt.
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Horváth Sándor honvéd a m. kir. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 35 éves. R. k. vallású, 
nagysimonyi (Vas vm.) lakos. Elhunyt 1916. október 29-én Topolyán, itt is temették el. 
Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 255/1916 sz. alatt.

Ismeretlen katona. Elhunyt – sérülés következtében, leesett a vonatról – a topolyai 
hadikórházban 1918. november 8-án, Topolyán temették el. Bejegyezve a topolyai r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 201/1918 sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 251/1918 sz. alatt.

Kalmár Péter őrvezető a m. kir. 7. honvéd tábori ágyúsezredben. 31 v. 37 éves. R. k. 
vallású, martonosi lakos, földműves, felesége Juhász Gizella. Elhunyt Topolyán – tüdővész 
következtében – 1918. január 2-án, Topolyán temették el. Bejegyezve a topolyai r.  k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 3/1918 sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 100/1919 sz. alatt. (HM Bécs, Veszteséglajstrom, 670. sz.)

Katunka László népfelkelő a cs. és kir. 66. gyalogezredben. 21 vagy 24 éves, anyja 
Katunka Mária. Gkat. vallású, napszámos. Elhunyt Topolyán 1916. december 24-én. 
A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 115/1918 és 314/1916 sz. alatt.

Lakatos István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 22 éves, apja 
András, anyja Tóth Verona. R. k. vallású, zentai lakos, földműves. Elhunyt Topolyán 
–   betegség következtében – 1915. június 9-én. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 161/1915 sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
56/1918 sz. alatt.

Major József huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. 28 éves. R. k. vallású, kiskőszegi 
(Baranya vm.) lakos, napszámos, felesége Sánta Julianna. Przemyśl (orosz hadszíntér) 
környékén harcolt. Elhunyt – betegség, tüdővész következtében – a topolyai hadikór-
házban 1917. június 21-én. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
120/1917 sz. alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 217/1917 sz. 
alatt. (Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 1915. február 7. 6. sz. 2. o.)

Nagy János katona. 25 éves. Péterházai (Szolnok-Doboka vm.) lakos. Elhunyt – sérülés 
következtében, a katonavonatból esett ki – 1914. december 16-án, Topolyán temették 
el. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 224/1914 sz. alatt.

Pils Ferenc katona a cs. és kir. 2. vonatosztálynál. 33 éves. R. k. vallású, scharstenbrücki 
(Alsó-Ausztria) lakos. Elhunyt – a kishegyesi vasúti baleset során szenvedett sérülés 
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következtében – a topolyai hadikórházban 1918. november 3-án, Topolyán temették el. 
Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 186/1918 sz. alatt. A topolyai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 234/1918 sz. alatt.

Szalai János huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. 30 éves. R. k. vallású, dunavecsei 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) lakos. Elhunyt – infl uenza következtében – a topolyai 
hadikórházban 1918. november 2-án, Topolyán temették el. Bejegyezve a topolyai r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 185/1918 sz. alatt.

Tomcsányi János honvéd a m. kir. 10. honvéd gyalogezredben. 22 éves. R. k. vallású. 
Elhunyt a topolyai hadikórházban 1918. június 17-én, Topolyán temették el. Bejegyezve 
a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 91/1918 sz. alatt.

Trabach György népfelkelő a m. kir. 4. népfelkelő gyalogezredben. 34 éves, apja 
János, anyja Kepka Erzsébet. Ev. vallású, napszámos, szarvasi (Békés vm.) lakos, felesége 
Krakus Mária. Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – Topolyán 1914. 
december 16-án. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 223/1914 sz. 
alatt. A topolyai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 220/1915 sz. alatt.

Velcsov Mátyás népfelkelő a m. kir. 1/5. népfelkelő hadtápzászlóaljban. 46 éves. R. k. 
vallású, torontálbesenyői (Torontál vm.) lakos. Elhunyt – kimerültség következtében – a 
topolyai hadikórházban 1916. június 3-án, Topolyán temették el. Bejegyezve a topolyai 
r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 140/1916 sz. alatt.

Zelkó János árkász a cs. és kir. 5. árkászászlóaljban. 22 éves. R. k. vallású, lendvavásárhe-
lyi (Zala vm.) lakos. Elhunyt – sérülés következtében – a topolyai hadikórházban 1918. 
február 19-én, Topolyán temették el. Bejegyezve a topolyai r. k. plébánia halotti anya-
könyvébe 29/1918 sz. alatt.
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FORRÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

Adatközlők

Cservenák Pál apai nagyapja, Cservenák (Baranyi) Pál tizedes (1885–1963), aki 
az orosz hadszíntéren harcolt, megsebesült, és 1918-ig hadifogoly volt. 1918-
ban a helyi nemzetőrség tagja lett.

Cservenák Pál anyai nagyapja, Barna József honvéd (1896–1974), aki 1917-ben 
az orosz hadszíntéren karlövést szenvedett.

Cservenák Pál anyai nagyanyja, Barna, született Csizmadia Etel. Etel apja, 
Csizmadia Péter népfelkelő 1916-ban Kukësben (Albánia) késszúrás 
következtében 40 évesen elhunyt.

Barta Pál topolyai honvéd, aki számára az első világháború 1919-ben 
fejeződött be. Egy másik topolyaival, Tóth Bubora Istvánnal a Magyar 
Tanácsköztársaság bukását követően – ahol vöröskatonaként harcoltak – 
szökve tértek haza a demarkációs vonalon keresztül. A beszélgetésre az 1970-
es évek végén került sor.

Szokolai Rozália (ahogyan ő mondta, írásban Tóth), elhunyt 84 évesen 
Opatijában, a nevelt fiánál 1992-ben. Mesélt Egri János viselt dolgairól, 
valamint a bujkáló és szökött honvédekről.

Adatközlők: Aradszki szül. Csernai Erzsébet (Brüszel, Belgium), Bacsa Ferenc 
(Topolya), Bojan Radić (Belgrád), Bábi Félix (Topolya), Cservenák Pál 
(Topolya), Damján Zsolt (Bajsa), Gavlik Péter (Kishegyes), Gugánovics 
Gábor (Topolya), Hadzsy János (Topolya), Hajnal Dezső (Topolya), 
Holló Dániel (Topolya), Jozić szül. Paláncsai Rózsa, (Lasalle, Kanada), 
Katyánszki szül. Vadócz Magdolna (Topolya), Kiskovács Árpád (Topolya), 
Kocsis Zuzsanna, (Topolya), Kokrehel József ifj. (Topolya), Kollár Károly 
(Topolya), Mészáros Lajos (Topolya), †Ozorák Hugó (Bajsa), dr. Paláncsai 
János (Muraszombat, Szlovénia), Palusek sz. Hajtman Ilona (Topolya), 
†Pataki István (Topolya), Pastyik László (Újvidék), Prokecz Imre (Topolya), 
Sípos Ferenc és Piroska (Topolya), †Szabó József (Topolya), Szügyi Klinkó 
Izabella (Topolya), Tomik Nimród (Topolya), Tóth Guba István (Topolya), 
dr. Tót Isaszegi Sándor (Bajsa), †Turcsányi András (Topolya), Vas Károly 
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(Topolya), Vinaji Slavko (Banja Luka, BH), Virág János (Topolya), †Weiss 
Zoltán (Magyarkanizsa), Zsemberi János (Bajsa). (Több adatközlő nevét, 
kérésükre, nem közöljük.)

Levéltári anyag

A bács-topolyai római katolikus iskolaszék jegyzőkönyvei 1897-től 1921. 
szeptember 30-áig.

Topolyai Helytörténeti Levéltár, Bács-Topolyai Hírlap, átgépelt példányok 
(1–475 oldal).

Ömlesztett anyagok: Topolya 1914–1918. Helytörténeti Levéltár.
Bács-Bodrog vármegye (doboz: 1914–1918). Fénymásolatok, Helytörténeti 

Levéltár.
Cservenák Pál személyes gyűjteménye.
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár, Budapest 

(HM).
Molnár Tibor kutatása nyomán a Kalocsai Érseki Levéltár (KÉL) adatai: a nagy 

háborúban elesett/eltűnt, egyházilag – a Kalocsai Érseki Főszentszék (KÉF) 
által – holttá nyilvánított topolyaiak névsora.

Topolya halotti anyakönyvei 1914-től az 1974-es évvel bezárólag (AH).
A topolyai római katolikus plébánia keresztelési, házasságkötési és halotti 

anyakönyvei.

Felhasznált szakirodalom (zárójelben a felhasznált forrásmunkák 
rövidítése)

Ajtay Endre főszerk.: A magyar katona. Századunk legszebb magyar csatái. 
Bp., 1942, Élet. (MKE)

Zigány Árpád: Tolnai: A világháború története. I–II. köt. Bp., 1915–1920, 
Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat (az első kiadás 
adatai).

A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény. Szeged, 2010, SZTE TDI.
Belügyi Közlöny (a belügyi tárca hivatalos lapja). (BK)
Brindza Károly: Dr. Hadzsy János, az orvos és az ember. Topolya, 1990, 

Művelődési, Oktatási és Tájékoztatási Központ. (Dr. Hadzsy) 
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Brindza Károly: Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban. I–II. rész. 
Topolya, 1977, Topolya Község Képviselő-testülete.

Caesar, De Sgardelli szerk.: A Délvidék hadtörténete 1914–1918. A  Délvidék 
katonái a világháborúban. Bp., 1941, Hadtörténeti Kiadványok 
Kiadóhivatala. (DHT)

Csuka János: A délvidéki magyarság története 1914–1941. Bp., 1995, Püski.
Gondos Ernő: Az első világháború (Képes történelem). Bp., 1977, Móra. 
Gyimesy Jenő Balázs szerk.: Délvidéki emlékkönyv. Megtiportak…! Újvidék–

Budapest, 1942, Délvidéki Emlékkönyv szerkesztőbizottsága. (DVE)
Hírek a sebesültekről és betegekről. A Cs. és Kir. Hadügyminisztérium 

időszakos kiadványa. (HSB)
Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum. (HM, HIM) 
Hegedűs Márton szerk.: A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Az 1914–

18-as világháború emlékére. Bp., 1942, Zrínyi. (MHZSA)
Honvédségi Közlöny. A honvédelmi tárca hivatalos lapja. (HK)
Hortobágyi Jenő szerk.: Keresztény magyar közéleti almanach. IV. köt. (az I–

II. és III. kötet pótlásával). Nagyvárad, 1941, Pátria. (KMKA)
Horváth József szerk.: Trianoni Magyarország mezőgazdasága. Bp., 1944, 

Radó István Nyomdai Műintézet. (TMM)
Kertész Elemér – Caesar, De Sgardelli: A frontharcos eszme szolgálatában. 

Budapest, 1942, Magyar Front. (FESZ)
Kocsis Antal: Az 1933-ban emelt Ozorák-kereszt. In Bácsország, Szabadka, 

2001/I–IV.
Kocsis Antal: A topolyai zsidó temető. Topolya, 2014. (TZST)
Kocsis Antal – Sárvári V. Zsuzsa: „Gunarasban templom lesz…” Újvidék, 

1995, Agapé.
Kún József Jenő szerk.: A cs. és kir. 23. gyalogezred hadialbuma. Bp., 1916, 

Franklin. (CS. KIR.)
vitéz Mándoky Sándor – Faragó László szerk.: Magyar Frontharcos Mozgalom. 

Bp., 1938, Országos Frontharcos Szövetség erkölcsi támogatásával, 
Merkantil-nyomda. (MFM)

L. Nagy Zsuzsa: A párizsi békekonferencia és Magyarország 1918–1919. Bp., 
1963, Kossuth.

Népszava (napilap). (NSZ)
Pekár János levele Prezemyslből. Bács-Topolyai Hírlap, XX. évf. 1915. február 

7. 6. sz. (BTH)
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Rácz Péter et al.: Topolya monográfiája. Topolya, 2001, Dániel Print.
Veszteséglajstrom (a Cs. és Kir. Hadügyminisztérium időszakos kiadványa). 

(VL) 
Virág Gábor: A topolyai iskolák története (1750–1944). Újvidék, 1993, 

Forum.

Fényképanyag

A topolyai Helytörténeti Levéltár, valamint Cservenák Pál és Kocsis Antal 
gyűjteménye.

Rövidítések

 AH anyakönyvi hivatal
 BM belügyminisztérium
 c. címzetes
 cs. és kir. császári és királyi
 gkat. görögkatolikus
 gkel. görögkeleti
 gye. gyalogezred
 h. honvéd
 i. iktató
 izr. izraelita
 JB járásbíróság
 KÉF Kalocsai Érseki Főszentszék
 m. kir. magyar királyi
 o. oldal
 ref. református
 r. k. római katolikus
 sz. szám, számú
 t. tartalékos
 vm. vármegye
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Kitüntetések és azok rövidítései

Ezüst Katonai Érdemérem / Signum Laudis e. Sig. L.
Bronz Katonai Érdemérem / Signum Laudis br. Sig. L.
Arany Vitézségi Érem  ar. vit. é.
Vitézségi Érem I. osztályú  O1
Vitézségi Érem II. osztályú  O2
Bronz Vitézségi Érem  Ob
Sebesülési Érem  seb. é.
Háborús Emlékérem  heé.
Bolgár Háborús Emlékérem  bolgár heé.
Osztrák Háborús Emlékérem  osztrák heé.
Német Háborús Emlékérem  német heé.
Károly-csapatkereszt  Kcsk.
1912–1913-as Emlékkereszt  1912–13-as ek.
Jubileumi Emlékérem  jub. eé.
Katonai Érdemkereszt  kat. ék.
Koronás Vas Érdemkereszt a Vitézségi 
    Érem szalagján  kor. vas ék. a vit. é. szal.
Koronás Ezüst Érdemkereszt  kor. e. ék.
Koronás Arany Érdemkereszt  kor. a. ék. 
Szolgálati Vaskereszt  szol. vasker.
Ferenc József-érdemkereszt  F. J. ék.
Ferenc József-emlékjelvény I. osztályú I. o. F. J. emlj.
Koronás Arany Érdemkereszt 
    a Vitézségi Érem szalagján  kor. ar. ék. a vit. é. szal.
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Nagy Tibor

EGY ELFELEDETT LEVELEZŐLAP MARGÓJÁRA

A nagy háború befejezésének 100. évfordulójára készülődve a Szabadkai Történelmi 
Levéltárban kutattam topolyai honvédek után. Őket főleg Szabadkára sorozták be az 
ott állomásozó cs. és kir. 86. gyalogezredbe vagy a m. kir. 6. honvéd gyalogezredbe. 
Hatalmas meglepetésemre a levéltár mintegy kétszáz doboznyi anyaggal rendelkezik 
e két katonai alakulat emberveszteségeivel kapcsolatosan. A probléma csak az, hogy 
habár az anyag jól megőrzött, de nincs rendezve. Hogy melyik doboz mit rejt, azt senki 
sem tudja. Így találomra nyitottam fel egy dobozt. Fellapozva tartalmát, kiderült, hogy 
az egész doboz 1915-ös halotti jelentésekkel van tele. Furcsa érzés volt ismeretlen, 
több mint száz éve elhunyt emberek papírjaiba belenézni, s bizony az anyag felénél 
tartva már kifejezetten fájdalmas és kellemetlen érzések fogtak el. Olvasva a rengeteg 
halotti jelentést, látva az özvegyek, árvák, gyermeküket elvesztett szülők végeláthatat-
lan listáját, át tudtam élni a kor tragédiáját. A kezemben levő dokumentumok főleg 
szabadkai vagy környékbéli elesett katonák nevét tartalmazták, ugyanakkor voltak 
köztük kecskemétiek, kunbajaiak, mélykútiak, kiskunfélegyháziak… S ekkor találtam 
szemben magam egy topolyai névvel: Szkenderovics Péter. Az egész dobozban katonai 
pontossággal voltak a papírok név szerint elcsomagolva. Az övéi is. Ezeket szeretném 
egyenként bemutatni, mivel jól tükrözik a Monarchia adminisztratív rendszerét, 
valamint azt, ahogy kezelték az elesettek adatait, a hozzátartozók további sorsát.

Az anyag elején egy kétoldalas, kézzel és fekete tintával írott értesítés áll.

Tábori posta 601. sz.

Tekintetes Községi elöljáróság
Bácstopolya

Szomorú hírrel küldöm ezen kis csomagot. Ugyanis Szkenderovics Péter kerékpáros 
volt honvéd f. év Nov. 3-án baleset következtében meghalt itt az olasz fronton. –

 Kérem ezen kis csomagot feleségének – Lelbach Gyula urnál lakik – átadni és őt 
a lesújtó hirről kiméletesen értesíteni. –

f. tisztelettel
1915. Nov. 6. –
Tamás József
honvéd számvevő
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A levél jobb felső sarkában egy 4 centiméter átmérőjű pecsét látható, közepén a 
birodalmi kétfejű sassal, körülötte pedig a „K. u. K. FELDJÄGERBATAILLON 
NR.24. RADFAHRERKOMPAGNIE” felirattal. Ebből derül ki, hogy Szkenderovics 
Péter a császári és királyi 24. tábori vadászzászlóalj kerékpáros alakulatánál szolgált. 

A levél másik oldalán a küldeménnyel feladott dobozka tartalmát tüntették fel:

Tartalma: 
(olvashatatlan szó) egy srapnelből készített aluminium gyűrű és két notesz, egy 
pénzerszény benne 3. 66 fi ll.

Ugyanezen a napon 7 óra 36 perckor érkezett Szabadkára egy német nyelvű ka-
tonai távirat.

SS bruneck 60. 21 6 3/30

radfahrer szkenderovicspeter starb gestern genickbruch die angehberigen sind zu 
verstendigen = 
= k u k reserwaespital in bruneck = 
            Szkenderovics Antal

(A grafi tceruzával alulíró Szkenderovics Antal vehette át a táviratot.)
Ebből derül fény arra, hogy Szkenderovics Péter halálának oka nyaktörés volt.
A következő levelet Szabadka város jegyzője írta: Topolyára küldte az elhunyt 

tárgyait.

6986/1915. szám

Tekintetes
Városi Tanács 
Szabadka

Szkenderovics Péter hősi halált halt honvéd hagyatéki tárgyait Lelbach Gyulánál 
lakó özvegye részére leendő kézbesítés végett megküldöm.

Topolya 1915. november 10-én 
F..... (olvashatatlan aláírás) jegyző
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Később a levél aljára ceruzával ráírták:

csomagot átvettem
1915. XI. 12. 

   (olvashatatlan aláírás)

A harmadik okmány egy írógéppel írt formanyomtatvány, amelyre az adatokat 
utóbb kézzel, fekete tintával írták rá, s így szól:

Szabadka szab. kir. város katonaügyosztálya.

E l i s m e r v é n y.

3 kor 66 fi ll. azaz szóval három korona és 66 fi llér, valamint nagy gyűrű és két no-
tesz a hősi halált halt Szkenderovics Péter harctéri hagyatékaként, hogy átvettem, 
nyugtatva elismerem.

Szabadka 1942. november 21.

Előttünk:

olvashatatlan aláírás Szkenderovics Péterné
Lovászy Ernő Turuc Borbála
 keze vonása, névíró és tanu:
 olvashatatlan aláírás

A történet itt általában véget ért. Ha a katona hagyott maga után árvákat, akkor 
meg lehetett találni azok nevét, adatait, valamint a kérvényt az árvapótlékra vonat-
kozóan, amelyet a gyerekek minden esetben megkaptak. Az összeg annál magasabb 
volt, minél magasabb rangfokozattal rendelkezett az elhunyt, illetve ha minél több 
kitüntetést kapott. Szkenderovics Péter esetében ilyet nem találtam, habár ő is hagyott 
hátra árvákat. Dédunokájától, Szkenderovics Évától tudjuk, hogy volt egy István és 
egy Pál nevű fi a. Ez utóbbi Zobnaticán nőtt fel, és – akárcsak édesapja – Lelbach 
Gyula szolgálatában állt mint lovász. Megnősült, született három gyermeke: Margit, 
Pál és Ilona. 1922-ben született Pál nevű fi a a II. világháborúban a keleti fronton 
megsebesült. Szolnokon épült fel sebesüléséből, s onnan gyalog jött haza. Hazatérve 
bevonultatták a Petőfi  brigádba. A háború után postásként dolgozott. A topolyaiak 
többsége mégsem így emlékszik rá, hanem mint nagy futóra, hiszen gyakorlatilag 
végigszaladta életét, és nyugdíjasként is hű maradt szenvedélyéhez. Emlékére Topolyán 
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minden évben futóversenyt szerveznek. Így jutottam el egy I. világháborús katonától 
a Topolya-szerte ismert unokáig.

Csakhogy a történet itt korántsem ér véget. Az iratcsomag utolsó darabja bizonyult 
ugyanis számomra a legmegrendítőbbnek, s igazán ez indított el e szöveg megírásában. 

Az iratcsomag tartalmazott még egy tábori levelet. Ez a levelezőlap ott lapult 
Szkenderovics Péter zsebében a halála pillanatában, s habár megtalálták, és elküldték 
Szabadkára, valamilyen megfontolásból, fi gyelmetlenségből vagy nem tudni, miért, 
de nem adták át a többi holmijával együtt özvegyének. 

A levelezőlapot Szkenderovics Péterné Turucz Borbála írta férjének 1915. október 
20-án. 

Tudni kell, hogy a katonák és a hozzátartozók is szabvány-levelezőlapon írhattak 
egymásnak. Ez általában rózsaszín vagy zöld színű volt. Nem tehették borítékba, 
mivel a katonai cenzúra minden esetben elolvasta: nem akarták, hogy a hátországiak 
idegesítő, félelemkeltő híreket kapjanak a frontról, s ez fordítva is igaz.

A levelet forgatva látszik, hogy egyszerű, kétkezi munkát végző asszony írta, akinek 
az írás nem tartozott a mindennapi tevékenységei közé. Sorai kuszák és nem mindig 
olvashatók. Valószínűleg az iskolapadot sem koptatta annak idején hosszú ideig, 
mégis minden szava megható. Érződik minden sorából a szeretet, a féltés, valamint a 
késztetés, hogy segítsen férjének elviselhetőbbé tenni a frontéletet. Pedig cselédként 
a zobnaticai Lelbach-birtokon, két gyerekkel neki sem lehetett könnyű. Nem tudjuk, 
hogy Szkenderovics Péter mit érezhetett, amikor kézhez kapta ezen sorokat, de a 
lapon látszik a megviseltség, ami azt jelenti, hogy bizonyára sűrűn forgatta. Az a tény 
pedig, hogy halála pillanatáig magánál tartotta, azt jelzi, hogy számára is fontos volt 
neje minden leírott szava. Akárcsak a többi frontharcosnak: több esetben is találtam 
elesettek „hagyatékában” leveleket, amelyeket ugyanúgy őrizgettek, mint hősünk. 
Ezek a levelek, ezek a cenzúrázott sorok jelentették számukra az egyedüli kapcsot 
a szülőfölddel, a szeretteikkel, az otthonukkal. Maguknál tartották őket az utolsó 
pillanatig. Legyen hát ez a levélke emlék mindazokról, akik elmentek a háborúba, s 
haza már soha többé nem tértek. Ottmaradtak valamelyik front ismeretlen sírjában, 
szolgálva a hazát mindhalálig. 

A feladó: Szkenderovics Péterné Nagyságos Lelbach Gyula urnál 
Bácstopolya

cím. Szkenderovics Péter részére M. Kir. honvéd Ratfaren Baon Feldpont

Tábori posta: 217
Kelt levelem 1915 év október ho 20 dikn
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szeretet kedves párom ezen lapom a legjobb és legfriseb egéségben találjon kedves 
párom irtad hogy a méz elszököt hogy lehet az talán kieset a gyugo pedig megint 
küldök az ötkilos csomagban az már nagyob kár lesz mert az nagyob üveg és ........ 
kedves párom meg értetem asztis hogy a pipaszárat elveszteted a ......... legalább tán 
hamaráb megkaptam volna a leveledet tetem volna a csomagban másikat ha meg 
kapod aban írd meg hogy mit külgyek akor hamég felveszik majd küldök csak írd 
meg hogy mit külgyek s akkor felvesznek még

akor isten veled
a távolból feleséged Bora 

Írjál meg mindent hameg kapod hogy mit kaptál meg

           2019. február 20.
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HŐSIESSÉG ÉS SZOLGÁLAT

Száz esztendő pergett le azóta, hogy betemették a nagy háború (1914–1918) utolsó 
lövészárkait. Az olvasó kezébe adott könyv azoknak az őseinknek az emléke előtt 
tiszteleg, akik harctéri árkokból, bunkerekből és kavernákból költöztek a katonate-
metőkbe, azok előtt hajt fejet, és mond értük imát, akiknek csontjai Európa-szerte 
porladnak. A hősök közül nagyon kevesen nyugosznak a topolyai Nyugati temetőben. 
A könyv azokról a felmenőkről is tisztelettel emlékezik meg, akik a harcokat megjárva 
életben maradtak, és a megpróbáltatások után itthon szorgalmasan művelték a földet, 
dolgoztak műhelyükben, illetve folytatták az 1914-ben kényszerűen megszakított 
felső iskolai tanulmányaikat.

A Duna–Tisza közének egyik jelentős politikai, gazdasági és művelődési entitását 
képezte a történelmi Magyarországon Bács-Bodrog vármegye. A területet röviden 
Bácskának, földrajzi nagysága folytán Bácsországnak is nevezik. A négy várost, Szabad-
kát Újvidékkel, Zombort Zentával összekötő képzeletbeli egyenesek metszőpontjában, 
Bácska közepén helyezkedik el Topolya. Az 1750-ben újratelepített kincstári falu 
fél évszázad alatt akkorát fejlődött, hogy 1806-ban megkapta a mezővárosi jogokat. 
A település új jogi állását a földbirtokos Kray család járta ki az akkori hatalomnál. 
A történetírás szerinti hosszú XIX. században mind népességében, mind gazdasági 
erejében növekedett Topolya, és élte a történelem mindennapjait. A földrengésszerű 
törést a XX. század elején kirobbant nagy háború (első világháború) idézte elő. A  had-
ba vonultatott férfi ak hősi halála és hadifogsága visszavetette a népesség növekedését 
és a gazdaság arányos fejlődését. A válság időszaka 1914 és 1918 között volt, hatását 
azonban még több évtizedig éreztette.

A Hősiesség és szolgálat című dokumentumkötet az első világháború topolyai 
áldozatainak és részvevőinek névsorát közli. Az összeállítók, Cservenák Pál, Kocsis 
Éva, Kocsis Antal a helytörténetírás eszközével állítottak tiszteletre méltó emléket 
a néhai topolyaiaknak, azoknak a déd- és nagyapáknak, akik életüket, fi atalságukat, 
egészségüket, meg nem valósított álmaikat és még sok minden mást föláldoztak abban 
a hitben, hogy kötelességük szolgálni kibocsátó közösségüket. 

Kocsis Éva és Kocsis Antal összeállítók a listák elkészítésében teljességre töre-
kedtek. A ma elérhető forrásokat: hadügyminisztériumi veszteséglistákat, halotti 
anyakönyveket, holttányilvánítási dokumentumokat, valamint alkalmi megemlékező 
kiadványokat dolgoztak fel. Az egykori katonák utódaitól is értékes szóbeli adatok 
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birtokába jutottak, és a fényképek zömét is tőlük kapták az emlékező kötet összeál-
lítói. Ez annak a bizonyítéka, hogy a rendkívüli korról, a fél évtizedes háborúról száz 
év után is élő és maradandó az emlékezet, így a jelenben is megidézhetjük elevenen 
és fájón halottaink egykori küzdelmeit, és azt a tanulságot is észbe véshetjük: Soha 
többé háborút! A XX. században élőknek és születetteknek jócskán kijutott a harcból, 
szenvedésből és veszteségből…

A mementóként összeállított könyv több fejezetből áll. A helytörténeti adatokat 
Cservenák Pál gyűjtötte össze, és feldolgozta Topolya mezőváros 1867–1918 közötti 
történetét. Munkájából a helyi politikai, gazdasági és művelődési élet eseményeit 
ismerhetjük meg. A háborús éveket is részletesen feldolgozta. A mikrotörténelem 
tényeit nagyobb összefüggésben értelmezi, így nemcsak a tájhaza embereinek tudatát 
és önbecsülését akarja erősíteni, hanem a Kárpát-medencei magyar összefüggéseket 
is megvilágítja. A tanulmány arányos és pontos bemutatása az Osztrák–Magyar 
Monarchia keretében gyarapodó és élő Topolyának, ugyanakkor felvillantja a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság születésének nehézségeit is. Cservenák Pál helytörténeti 
munkásságának maradandó értéke ez az összegező igényű írás. A szerző saját törté-
netírói törekvését abban látta, hogy egy megkésett adósságot törlesszen, feltérképezze 
az első világháború történetét, hogy az egykori eseményeket rendbe állítsa. Olyan 
tartozást akart pótolni, amely által jobban megismerhető nagy- és dédszüleink élete. 
Cservenák Pál a személyes érintettségére is utal. „Nekem személyesen az első világ-
háború bizonyos fokig családtörténet. Két nagyapám vett benne részt. Két sebesülés, 
egy hadifogság után ők még tudtak mesélni az unokáknak, köztük nekem is. Egy 
dédapám életének vetett véget ez a háború. A lánya, a nagyanyám még kilencvenéves 
korában is emlegette édesapját.

Korai gyermekkoromban még találkoztam olyan emberekkel, akik mankóval jártak, 
vagy hiányzott a kezük, rángatódzott a fejük, vagy csak nagy nehézségek árán tudtak 
beszélni a lövészárkokban összeszedett tüdőbaj miatt. Velünk éltek ezek az emberek, 
nekünk meséltek – ha meséltek egyáltalán, vagy mély hallgatásba burkolózva révedtek 
múltjukba, siratva elveszett hazájukat.”

A könyv törzsanyaga az adattár, amely a hősi halottak és a háborúban részt vettek 
névsorát tartalmazza. A kettős adatsort Kocsis Éva és Kocsis Antal készítette. Kö-
rültekintő adatgyűjtés eredménye a 1635 személyről készült életrajzi jegyzék. Mi 
a szerepe az ilyen felsorolásnak? Elsősorban adatokat szolgáltat a történészeknek, 
egyúttal segíti a közösségi és a családi emlékezetet. A kegyelet és a főhajtás jegyében 
született ez a fejezet. Az életrajzokból tudja meg a kései utód, hogy felmenői milyen 
katonai egységben és hol szolgálták közösségüket, mely harcokban vettek részt, és 
milyen háborús kitüntetésben részesültek. A szerzőpáros munkájával igyekezett fényt 
deríteni a múltra, mint írják: „Megemlékezni azokról az emberekről, falubelijeinkről, 
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őseinkről, akiket az értelmetlen világégés kiszakított a családi otthon melegéből, a 
békés, megszokott mindennapi életből. Azokról az emberekről, akik egyik nap még 
szerszámaikat, az eke szarvát markolták, majd másnap a harctereken küzdöttek.” 
A  Kocsis házaspár elismerésre méltó pontossággal és az ügy iránti alázattal végezte nem 
könnyű munkáját. Egy évszázad múltával nehéz ilyen feladatot megoldani. A  nagy 
háború topolyai túlélői című fejezet 1154 honfi társunk adatait közli. 

Nagy Tibor írása egy zobnaticai katonaáldozat, Szkenderovics Péter alakját és csa-
ládjának sorsát rajzolja meg levéltári adatok közreadásával. Az archívumok mélyén sok 
ehhez hasonló megrázó történet rejtőzik. Ezeknek a feltárása és közzététele további 
feladatuk a helytörténetíróknak.

A kötet kép- és dokumentumanyaga eddig ismeretlen adatokat tár fel, amelyek 
révén olyan ismeretanyaggal gazdagodik az olvasó, amelyről nem volt tudomása. 
Ez azt bizonyítja, hogy szüntelenül kutatni kell a hivatalos gyűjteményeken kívül a 
magán- és a családi dokumentumegyütteseket is.

Molnár Tibor írása a korszakban való eligazodást segíti. 
Összegezésül megállapítható, hogy a Hősiesség és szolgálat című könyv maradandó 

értéke a nemzeti és a helyi történelmi tudatnak.

Topolya, 2018 novembere
                       Pastyik László mgr.
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