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„Bizony van a katonának szíve és Istene is, jámborabb, szelídebb, 
becsületesebb, mint aki meleg kályha mellett szaval a tisztesség-
ről, de háborúban az ember szíve megkeményedik, s Istenét is kí-
vül érzi a puskacsövén, amit önmagában rejteget: egy-egy emlék 
a hitvestől, egy-egy szőke hajfürt a rózsás gyermekfejecskékről, 
amelynek hiánya fájdalmasabban sebesít, mint a puskagolyó. 
Vérontás után is észre tér az ember, és megtisztul. Felsóhajt a 
katona, hogy embert ölt – rettenetes ez a tudat, rettenetes külö-
nösen annak, aki az emberben az embert tekinti, azután letérdel 
a hideg földre, és megkeresi az Istent. Az Isten ott van a biztató 
holdfényben – leint hozzánk, szegény szenvedőkre, s feledjük, 
hogy mi a halál katonái vagyunk, s pillanatok alatt csöndes nyu-
govók lehetünk, akiknek nem fáj semmi, akiket nem örvendeztet 
meg semmi.” (Székesfehérvári Hírlap, 1915. 50. sz.)
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ELŐSZÓ

„Az   a csodálatos és felháborító, hogy minden háború a béke nevében   
  indul meg, »biztosítani Európa békéjét!« – mindig a béke van a 

szájukon, avval narkotizálják az embereket, és szerintük most sem azok a 
béke apostolai, akik szívből utálják ezt az embertelen öldöklést, hanem ők az 
igazi békeapostolok, akik nyakig gázolnak a vérben. Nem a nemzetekkel van 
baj, hanem a nemzetek hatalmi csoportosulásaival. Ha a háborúra uszító 
békeapostoloktól megőrzött volna bennünket az Isten, akkor ma nem kellene 
szégyellnünk, hogy emberek vagyunk.”  1

A 20. század kezdetét inkább 1914-től kellene számítanunk, amikor a 
hatvan évig tartó béke korszaka véget ért. A Habsburg Birodalomban 1849 
után beállt a kényszerű béke, Magyarország pedig földre szegezett tekintettel 
beletörődött a szabadságharc bukásába. Az országot katonai kerületekre 
osztották, és még ebben az évben császári parancs alapján létrehozták a 
Szerb Vajdaságot. Az 1867-ben történt kiegyezés után létrejött a dualista 
Osztrák–Magyar Monarchia, ami Magyarország számára több kedvező 
változást eredményezett, és a korábban felosztott területek ismét betagozódtak 
a magyar közigazgatásba.

Az első világháborút gyakran jellemzik nagy európai polgárháborúként. 
Közismert tény, hogy a „boldog békeidők” végét és a háború kitörését 1914 
nyarán egész Európában lelkesedéssel fogadták.2 A neves szociológusként is 
számon tartott Max Weber szerint: bárhogyan is végződjék, „ez a háború 
nagyszerű és csodálatos” lesz. Az osztrák író, Robert Musil szerint: „Mennyire 
szép és testvéri a háború!” 

Kevés olyan hang volt, mint Oswald Spengleré, aki a „Nyugat alkonyáról” 
szólt, vagy mint a francia Nobel-díjas Romain Rollandé: „Az európai háború 
századok óta a történelem legnagyobb katasztrófája lesz.” Európa soha addig 
nem látott ilyen rövid idő alatt ehhez hasonló gyilkolást. Átlagosan napi hat-
ezer katona halt meg, és az 51 hónapig tartó nagy háború végéig az áldozatok 

 1 Lengyel Menyhért: Egyszerű Gondolatok. Nyugat, 1915. 2.
 2 Alain de Benoist: Hogyan vesztette el a háborút Európa? Budapest, 2014, Magyar Menedék 

Könyvesház. 
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száma tízmillióra rúgott. Hetvenmillió katonát mozgósítottak világszerte, és 
valamennyi nagyhatalom vétkesnek mondható a háború kirobbantásában.

Wilson amerikai elnök „nemzeti önrendelkezésről” hirdetett elvei a tra-
dicionális birodalmak felszámolását szolgálták. Az igazság és a csodás jövő 
nevében újrarajzolta Európa térképét, ám ezzel valójában addig soha nem 
látott gyűlöletet szított és konfliktusforrást teremtett. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia mintájára egész Európa romokban, pusztítás közepette szétszab-
dalva találta magát.

Németországot ugyan keményen megbüntették, de politikai és gazdasági 
egységét jórészt megőrizték. Ausztria–Magyarországot azonban ízekre szag-
gatták, szétzúzták a közlekedési rendszerét, iparát, és elszakították tengeri 
kijárataitól: aktív és nagy volumenű külkereskedelmi lehetőségeitől elszakítva 
elsorvadásra kárhoztatták. A wilsoni elvek szerinti nemzeti önrendelkezés 
joga félresikerült, az újonnan született országok elnyomták a kisebbségbe ke-
rült nemzeteket. Magyarország új határait tekintve láthatjuk, hogy jelentős 
magyar nyelvű jog fosztott etnikum rekedt az anyaországon kívül, így Csan-
tavér lakossága is. Úgy is lehet mondani, hogy a történelmi Magyarország 
önmagával lett határos.

Aratóbál a csantavéri gazdakörben
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Csantavér mindig arról volt híres, hogy a legmostohább körülmények köze-
pette is megmaradt színmagyar településnek. A 19. század utolsó évtizedeiben 
a községben nagy léptekkel fejlődött a kisipar, a kézművesség és a kereskedelem. 
Az erősödő malomipar, a mezőgazdaság és az állattartás megnövelte a piaci 
forgalmat. A megnövekedett forgalom és a gyakori jószágvásárok miatt a 
főutcát kikövezték, az ott lakókat pedig arra kötelezték, hogy házuk előtt tég-
lajárdát építsenek. Az oktatás és a művelődési élet a katolikus egyházközségen 
belül szerveződött, iskolába egyre több gyermek járt, és az írástudatlanság 
mindjobban visszaszorult. A vasárnapi szórakozás osztályrétegek szerint a 
kocsmákban, a kisgazdakörben és az úri vendéglőkben folyt, de a különböző 
néprétegek nem jártak egymás szórakozóhelyeire. A századforduló idején 
Csantavér nagyközség lett. Az 1910-től beindult helyiérdekű vasútforgalom 
összeköttetést teremtett a Budapest–Zimony vonallal, ezzel közelebb hozta 
a topolyai és a szabadkai piacokat. Eltekintve a föld nélküli mezőgazdasági 
napszámosok és a földbirtokosok közötti gyakori súrlódásoktól a napszámok 
kapcsán, a falu csendben élte a mindennapjait, és nem törődött a nagyvilág 
dolgaival. Senki sem figyelt fel a közeledő háborús viharra. 
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A KEZDET

ULTIMÁTUM, HADÜZENET, LELKESEDÉS

A történészek többsége egyetért abban, hogy háborúra akkor is sor került volna, 
ha nem dördülnek el a szarajevói lövések. Anglia hosszú dilemma után, 1904-ben 
egyezményt kötött Franciaországgal, amely korábban titkos szerződést kötött Orosz-
országgal, szemben Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia esetleges hatalmi 
törekvéseivel. Ez a megállapodás hozta létre az entente cordiale („antant kordiál”, 
azaz szívélyes egyetértés) szövetséget. Előre látható volt, hogy ha kitör az esetleges 
háború, Anglia melyik oldalon fog állni. Mint nagyhatalom dönthetett volna úgy is, 
hogy kimarad belőle, de nem ezt tette.

Az angol–francia nagyhatalmi törekvések párosultak a tengerentúli gyarmatokért 
folyó vetélkedéssel, szemet vetve a német gyarmatokra, amelyeket maguknak akartak 
megszerezni. Az európai nagyhatalmak politikai szövevénye átláthatatlan volt, és 
fennállt annak a veszélye, hogy egyikük előbb-utóbb beleveti az égő kanócot a lőporos 
hordóba. Ferenc József 1908. október 6-án bejelentette a harminc éve megszállás alatt 
tartott Bosznia-Hercegovina annexióját, azaz bekebelezését. Ez a lépés sokat rontott 
Oroszország és a Monarchia viszonyán, egyben megerősítette Oroszország pánszláv 
törekvését, valamint terjeszkedését a Balkán felé.

A Monarchia hadseregének vezérkari főnöke, Conrad von Hötzendorf tábornagy 
(1852–1925) folyamatosan indítványozta Szerbia megtámadását, mielőtt Oroszor-
szág a korábban Japánnal folytatott vesztes háború után annyira megerősödne, hogy 
megvédhesse a „szláv testvért”. A két balkáni háborút végigharcoló Szerbia egyre 
agresszívabbá vált, és mindenáron meg akarta szerezni a Bosznia feletti uralmat. 
A   rendkívül robbanásveszélyes boszniai viszonyok a szarajevói merénylethez vezettek, 
amelynek kitervelője a Szerbiában működő Fekete Kéz (Crna Ruka) titkos szervezet 
volt, élén Dragutin Dimitrijević Apis (1876–1917) vezérkari ezredessel, a szerb titkos-
szolgálat főnökével. Ferenc Ferdinánd trónörökösnek és feleségének a meggyilkolása 
olyan mértékben provokálta a Monarchiát, hogy Szerbia ezzel okot szolgáltatott a 
háborúra, és Bécsben elérkezettnek látták a megbüntetését. Egész Európát izgalomba 
hozta a háború előszele. A sajtó a béke apostolából egyszeriben átváltozott háborús 
uszítóvá, a városok lakossága az utcára vonult, és Szerbia-ellenes jelszavakat skandált. 
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 3  Farkas Gejza: A háború lélektana. Huszadik Század, 1914. november–december. Idézi: Haj-
du Tibor: 1914: a magyar közvélemény átalakulása a hadüzenet előtt és után. Hadtörténeti 
Közlemények, 127. évf. 2014. 3. sz. (A továbbiakban: Hajdu.)

A szerbellenes hisztéria nemcsak a lakosságot, hanem a Monarchia hadseregét is 
áthatotta. Az osztrák–magyar hatóságok a szerb és ruszin vidékeken kezdettől fogva 
az indokoltnál jóval keményebben léptek fel, a nemzetiségi civil lakosságot ellenség-
ként kezelték. A hadsereg és a közigazgatás szervei szinte minden Magyarországon 
élő szerb származású egyénben potenciális ellenséget láttak. Értelmiségét és papjait 
internálták, napirenden szerepelt a kémgyanús személyek érdemleges vizsgálat nélküli 
kivégzése. Farkas Gejza bácskai szociológus így vélekedett a háborúról: 

„A háború tömegeszmévé, tömegszuggesztióvá lesz. Közömbös a külföld-
del, sőt az ellenséggel egyenlő megítélés alá esnek azok az egyének is, akik 
nem képesek a nagy tömeg irányváltoztatását követni, akik nem tudják saját 
nemzetüket az elvakultságig menő rajongással szeretni, a vele harcban állókat 
pedig embertelenül gyűlölni. Ezért aztán olyanok is vad harcias érzelmeket 
tettetnek, mindenkinél hangosabban éltetik a háborút, akiknek az legkevésbé 
van ínyükre.”3

Kosztolányi Dezső a háború után így emlékezett az első napokra: 

A Bácskai Hírlap közleménye a hadüzenetről



1 5

„Én láttam, amint a mozgósító plakátok előtt megállt néhány detektív, és 
minthogy senki sem lelkesedett, kezüket a szívükre szorítva, külön napidí-
jért elénekelték a háború első, gyalázatos nótáját: »Megállj, megállj, kutya 
Szerbia…« Az utca, mely ősidők óta nem változott, velük énekelt. Ezt a képet 
soha nem tudom elfelejteni. Akkor se, mikor már boldog-boldogtalan, piros 
arccal szónokolt a kávéházi márványasztalokról. Két nap múlva aztán új ének 
harsogott az utcán. »Kossuth Lajos azt üzente…« egy kis munkapárti változ-
tatással: »Ferenc Jóska azt üzente…« Gyötrelem volt hallani ezt, szégyen és 
sötétség borította el lelkünket, az ablaktáblákat becsuktuk, de azokon keresztül 
is átszűrődött a gúnydal, melyet a magyarság torán énekeltek.”4 

Kosztolányi mellett állt néhány elvi pacifi sta, de nem annyira a politikusok, hanem 
a kultúra művelői, mint Ady Endre, Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, 

 4 Kosztolányi Dezső: Visszajáró dalok. Pesti Napló, 1918. nov. 10. Idézi: Hajdu.

A teátrálisan imádkozó császár
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akik az első perctől fogva elutasították a háborút. Ők ma nagy személyiségeknek 
számítanak, de akkor ki hallgatott rájuk? A cenzúrázott sajtó a háború első heteiben 
csak lelkesítő írásokat közölt.

Eközben Ferenc József uralkodó és az osztrák–magyar vezérkar 1914. július 23-án 
teljesíthetetlen ultimátumot intézett a szerb kormányhoz. Július 28-án, a Bécs számára 
nem kielégítő válasz után az Osztrák–Magyar Monarchia megszakított minden diplo-
máciai kapcsolatot Szerbiával, amelynek hadat üzent. A teátrálisan imádkozó császárt 
ábrázoló plakátok meghatották az alattvalókat, akiket az ősz király megszólított: 

„Népeimhez! Leghőbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből még hátralévő 
éveimet a béke művének szentelhessem, és népeimet a háború áldozatától és 
terheitől megóvhassam. A Gondviselés másként határozott. (…) Fegyveres 
erővel kell tehát államaim számára a belső nyugalom és az állandó külső 
béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem. Ebben a komoly órában 
tudatában vagyok elhatározásom egész horderejének s a Mindenható előtti 
felelősségemnek. Mindent meggondoltam és megfontoltam.” 

MOZGÓSÍTÁS

A földmunkák mellől besorozott katonaköteleseknek a kormányzat a karácsonyra 
megígért hazatérés mellett földek juttatását is kilátásba helyezte. A jutalomföld ígérete 
rendkívül vonzónak bizonyult a parasztság körében, s ez nagy szerepet játszott a vidéki, 
így a csantavéri lakosság kezdeti háborús lelkesedésében is.5 Az általános mozgósítás 
az aratás, a terménybetakarítás és a cséplés mellől szólította el a parasztságot, ennek 
következtében a hátramaradt munkákat az asszonyok, a gyermekek és az idősek vé-
gezték el. A munkaképes férfi ak azonnali hadrendbe állítása nagyon megnehezítette 
az otthon maradt családtagok életét, annál is inkább, mert a hadsereg ellátásához sok 
fogatos kocsit is bevonultattak. 

Kezdetben a Szerbia ellen indított háború férfi as kirándulásnak tűnt, amelynek be-
fejezése után a hazatérő nincstelen parasztok a megérdemelt földhöz jutnak. A lakosság 
számához mérten Csantavér kevés termőfölddel rendelkezett, így a napszámosok és a 
szezonmunkások joggal reménykedtek az állam által meghirdetett földosztásban. Azt, 
hogy számukra melyik határból, melyik szomszédos község területéből hasítanak ki 
szántóföldet, egyikük sem tudta, de akkor nem is ez volt a fontos, hanem a bevonulás.

 5  Barta Róbert: Magyarország az első világháborúban. In Kollega Tarsoly István főszerk.: Ma-
gyarország a XX. században. I. köt. Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. Szekszárd, 
1996–2000, Babits Kiadó, 24–76.
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A szabadkai Bácskai Hírlap fennkölt cikkben írt a mozgósításról: 

„Fenségesen felejthetetlen látvány, micsoda legendás készséggel sereglenek a 
zászlók alá azok a tartalékosok és népfölkelők, akikhez eljutott a királyi szó-
zat, hogy itt van az idők teljessége: örök időkre biztosítani ennek a folytonos 
nyugtalanságban élt országnak nyugodalmas jövőjét és virágzó fejlődését. Az 
aratók dalolásától hangos gazdag bácskai rónáról végtelennek látszó embertö-
meg tör elő, hogy teljesítse hazája és királya iránt való fönséges kötelességét. 
(…) A durva tarisznyáját cipelő gatyás falusi ember és a tegnapelőtt még ké-
nyelmesen korzózó városi úr szemében ugyanaz a láng lobog, a szívét hasonló 
érzelmek mozgatják, s az agyát ugyanaz a gondolat hevíti: leszámolni ellen-
ségeinkkel, hogy aztán hosszú ideig ismét nyugalomban éljünk. (…) Nyelvre 
való különbség nélkül át vannak hatva attól a tudattól, hogy a hazának tesz 
óriási szolgálatot ez a kultúra, az erkölcs és a dinasztikus érdekek szolgálatá-
ban megindult háború, melynek vége csak diadalmas lehet a monarchiára.”6 

A szabadkai mozgósítás és a fővárosi háborúpárti felvonulás 

 6 Bácskai Hírlap, 1914. augusztus 1.
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Nem mindenki foglalt egyértelműen állást a háború mellett, hiszen jól tudták, 
hogy Szerbia megtámadását a Monarchiában élő szláv nemzetiségek ellenezni fogják, 
közöttük legjobban a magyarországi szerbek. Ferenc Ferdinánd egyébként sem volt 
népszerű Magyarországon, a császár pedig szemére vetette, hogy rangon alul nősült. 
A meggyilkolt trónörököst és feleségét Bécsben senki sem siratta, ettől eltekintve a 
Monarchia fővárosa háborús lázban égett, és a merénylettel megvádolt Szerbia elleni 
azonnali katonai fellépést indokoltnak tekintették. 

A Népszava napilap július 25-ei számának vezércikke Nem akarunk háborút! 
címmel erélyesen fogalmaz: 

Propaganda-képeslap
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„A magyar polgári sajtó legszégyenesebb napja ez a mai nap. Ennyire még 
sohasem szakadt el ez a sajtó az ország népének eleven életétől, vérző érde-
keitől. Nem akadt egyetlen polgári lap sem az országban, amely elítélő szót 
talált volna a háborúveszedelem fölidézőivel szemben. (…) Tisza István gróf, a 
monarchia háborúpártjának magyarországi vezére bejelentette a parlamentnek 
az ultimátum elküldését. (…) És a parlament minden oldala lelkesen tapsolt, 
a munkapárt és ellenzék egyaránt örvendve hallotta az ultimátum parancso-
ló hangját, parancsoló tartalmát és szándékos provokálását. És nem akadt a 
magyar osztályparlamentben egyetlen képviselő sem, aki föl merészelt volna 
állni és kijelentette volna, hogy az ultimátum veszedelmes provokálás, ennek 
a háborúnak a fölidézése lelkiismeretlen bűn, és hogy ennek a háborúnak a 
megindításához nem fűződik a magyar népnek semminemű érdeke.”

A tüzet II. Vilmos német császár is szította, hiszen háború esetén a támogatásáról 
biztosította Ferenc Józsefet. Egyedül gróf Tisza István miniszterelnök tétovázott, aki 
úgy vélte, hogy a háborút későbbi időpontra kellene halasztani, amikor a birodalom 
katonailag elég erős lesz, és biztos a Szerbia elleni győzelemben. A német császár 
gyávának nevezte Tiszát, aki végül beleegyezett a hadüzenetbe, azzal a kikötéssel, 
hogy a leigázott Szerbiát nem csatolhatják a Monarchiához. De még így is tartott 
a Magyarországon élő szláv és román nemzetiségek ellenállásától. A kormány már 
kezdettől fogva erősen cenzúrázta a lapokat, és közülük nem egyet rövidebb-hosszabb 
időre betiltott. Ezzel szemben minden írót, költőt arra biztatott, hogy írásaikkal, 
verseikkel buzdítsák harcra az olvasókat. 

Juhász Gyula – aki már ekkor idegbántalmakkal küzdött – augusztus elsején Cso-
dálatos napok… című versében a Szeged és Vidéke napilapban így írt:

Csodálatos napok! Magára lelt a lelkünk,
Mely meddő és beteg békében veszni tért,
Ó első, legnagyobb és tiszta győzelmünk,
Meglelte a magyar szavát, szívét, hitét!

Rákóczi-induló! Ott zeng ma lelkeinkben,
Mint föltámadt erő, mint újult diadal
S békülten néz reánk az égből a nagy Isten:
Ez áldott nép enyém, e hű, e szép, magyar!

A kormány kiáltványt intézett a nemzethez:
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„A magyar királyi kormány a háborús bonyodalmak küszöbén, ma a következő 
kiáltványt intézte a nemzethez: Szerbia a monarchiának higgadt, megfontolt, 
jogos követeléseire mozgósítással válaszolt. Háborús bonyodalmak küszöbén 
állunk. Meg fogjuk mutatni, hogy csalódtak azok, aki vakmerő elbizakodott-
sággal azt hitték, hogy bátran sértegethetnek bennünket. (…)

Most kell megmutatni, hogy ennek az országnak minden polgára utolsó 
csepp vérét kész a haza oltárára áldozni, s hogy a nemzet hazaszeretete, hűsége, 
kitartása, elszántsága győzelmesen kerül ki a válságos események tűzpróbá-
jából. Mindenkinek helyt kell állania. (…) Támaszt nyújt mindenkinek, és 
segítséget vár mindenkitől. Segítséget az ország nem magyar ajkú polgáraitól is. 

Az államnak minden körülmények között lesz annyi ereje, hogy összemor-
zsolja azokat, akik bűnös izgatók szavára hallgatva vétenek az állampolgári 
hűség kötelezettségei ellen. Csírájában fog elfojtani minden rendzavarást. 
(…) A cselekvés órája ütött. Egy szebb, jobb, boldogabb jövő alapjait vethetik 
meg az áldozatkész hazafi úi hűség cselekedetei. Budapest, 1914. július 28. 
A   magyar királyi kormány.”7

Katonai behívó

 7 A magyar királyi kormány kiáltványa a nemzethez. Alkotmány, XIX. évf. 1914. 177. sz. 
(Részletek.)
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A falusi férfi ak egymás között latolgatták, hogy ki ellen kell most menni: a szerbekre 
vagy a muszkára? Annyit tudtak, hogy ez már nem tréfadolog, és nem békeidőbeli 
gyakorlatozás következik. Mindenkinek megfordult a gondolat a fejében: menni 
ugyan muszáj, de majd miként jönnek meg, ha megjönnek egyáltalán? Kéz vagy láb 
nélkül, esetleg sehogy sem?

Ahhoz, hogy megérthessük a korabeli csantavéri gondolkodást a háborúról, érdemes 
idéznünk egy vidéki hadba vonuló férfi , bizonyos Andó István naplójából:

„A vészhír, hogy háború lesz, és a mi Öregünk már meg is üzente a hadat 
Szerbiának, az ám nem gyerekbeszéd vót. A mezőben arattunk, odajött az 
üzenet a kisbíró által. Bizony ilyen rossz hír megérkezésére nekem is kiesett 
kezemből a kasza, és e pillanatban mindnyájunknak elment a virágos kedvünk. 
Vevén a kaszámat a vállamra, és Józsival nagy szomorúan ballagtunk a bíró 
házához, ahol a bíró bácsi kezembe nyomta a felszólítást, hogy 24 órán belül 
tartozom bevonulni és Józsi is. Agyamba kavargott az eszme, és ilyen gondo-
lattal a kaszámat letevén: Felveszlek-e többé ebben a világban? Míg rendet 
tevék, az édesanyám zokogott miattam, de nekem is kicsalódott a könnyem, 
elszorult a szívem.”8 

Amikor meghirdették a háború kitörését, a hadba lépő országok mindegyikében, 
kivétel nélkül, óriási volt a lelkesedés. A nagyvárosok utcáin ezrek örömmel üdvö-
zölték a háborút, és a katonavonatok felvirágozva, díszes pompával, ünnepélyes bú-
csúztatással indultak a harcterekre. Így történt ez Magyarországon is, és nem csupán 
a fővárosban, hanem a vidéki nagyvárosokban is. Így Szabadkán is, ahol az utcákon 
tüntetők a vállukra vették a katonatiszteket, és a vendéglőkben azon versengtek, 
hogy melyikük rendeljen italt nekik. A mulatók zenekarai folyamatosan játszották a 
Rákóczi-indulót és a Himnuszt.

A papok, a lelkészek és a rabbik bátorító prédikációkkal buzdították a hadba vonuló 
katonákat. Szónoklataik olykor a hazugság határát súrolták, és nem riadtak vissza a 
legelképesztőbb kijelentésektől sem. Magyarország hercegprímása, Csernoch János 
így nyilatkozott:

„Nem háborút akarunk, hanem békét, de nem azt a békét, amely elernyedéshez 
és halálhoz vezet, hanem azt, amely az élethez vezet. És ha ezt a békét nem 
tudtuk újabb engedékenységünkkel sem biztosítani, úgy – ha fáj is – de nem 

 8 Szerecz Miklós: „Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”, avagy az első világháborús 
magyar emlékművek atlasza. (Kézirat.)
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szabad visszariadnunk a háború borzalmaitól és áldozataitól sem. Ha valami 
igaz volt, most százszorosan is az: »si vis pacem para bellum«,9 és ha volt 
valaha igazságos háború, úgy bizonyára ez az, amely nemcsak rideg jog, hanem 
a morál legszigorúbb követelményeinek is megfelel.”

Az egymással szemben álló felek nagyon vallásosak lehettek, hiszen mindegyikük 
az isteni vezetésben bízott, isteni áldást kért a számára nagyon igazságosnak vélt 
háborúra, a fegyvereikre, és ezzel megnyugtatták magukat. A háborús hisztériában 
senki sem fi gyelt fel a jézusi tanításra: „Boldogok a békességre igyekvők, mert ők az 
Isten fi ai.” Ezt a tanítást a vezetők fi gyelmen kívül hagyták, annál is inkább, mert a 
felső vezetés az igazságos háborúra buzdított.

Csernoch egyházfő, aki egyben parlamenti képviselő volt, így folytatta:

„Szent ügyünk legtisztább igazságának teljes tudatában kérjük az Isten oltal-
mát ő felségére, kérjük a mi vitéz és dicső hadseregünkre, amelynek erős kezeibe 
bizalomteljesen tesszük le a világ történelmében páratlanul álló sérelmeinkért 
az igazságszolgáltatást, a haza védelmét és békéjének biztosítását.”10 

A szabadkai zsinagóga főrabbija, dr. Singer Bernát a péntek esti istentisztelet befeje-
zésekor lelkes beszéddel buzdította a katonaságot a haza és a király iránti kötelességük 
teljesítésére, a polgárságot pedig szívre ható szavakkal indította a segélyszervezetek 
támogatására. A főrabbi a szónoklat végén könyörgő imával esdeklett a magyar 
fegyverek diadaláért.11

Ugyanekkor Péterváradon engedetlenség miatt kivégeztek egy nazarénus köz-
legényt. A felekezet hívei megtagadták a fegyver átvételét, annak használatát és a 
fegyveres harcot, ami ilyen esetben egyenlő volt a hazaárulással. A parancsnokok 
igyekeztek csínján bánni a fegyverviselést megtagadó nazarénusokkal és anarchista 
munkásokkal. Beosztották őket fegyver nélküli szolgálatra, hiszen a katonák nagy 
része úgyis ilyen feladatokat teljesített. 

„Egy nazarénus fi út nagyon megvertem, mert nem akarta megfogni a puskát 
– emlékezik vissza a költő Erdélyi József, akkor kiképző altiszt. – Ha a vállára 
akasztottam, akkor sem nyúlt hozzá, hagyta, hogy leessen. Nem vette fel. Csak 
olajat öntött a tűzre, vérző szájjal hajtogatva, hogy áldja meg az Isten a két 

 9 A békéhez háborún át vezet az út.
 10 A Világháború Krónikája, 1914/2. sz. 38. o.
 11 Bácskai Hírlap, 1914. augusztus 1.
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kezével, adjon nekem jobb belátást, világosítsa meg az elmémet. S ő szeret en-
gemet s imádkozik értem: térjek meg Jézushoz, aki megtiltotta Péternek, hogy 
fegyvert fogjon. A harctéren találkoztam vele később. Sebesültvivő volt.”12

BESOROZÁS ÉS HADBA VONULÁS

„Mi ünnepélyesen esküszünk a mindenható Istenre, hogy ő 
Felsége leg felsőbb fejedelmünk és urunk, első Ferenc József Isten 
Kegyelméből Ausztria császára Csehország királya és Magyaror-
szág apostoli királya iránt, s hazánk szentesített törvényei iránt 
hűséggel és hódolattal viseltetünk. Esküszünk, hogy ő felségének, 
ő felsége tábornokainak és egyéb elöljáróinak és feljebbvalóink-
nak engedelmezzünk, azokat tiszteletben tartjuk és védelmezzük 
rendeleteiket és parancsaikat, minden ellenségen, bárki legyen is 
az, vízen és szárazon, éjjel és nappal, ütközetekben, rohamokban 
s bármi nemű vállalatokban mindenütt mindenkor minden 
alkalommal férfiasan harcolunk csapatunkkal, és zászlóinkat és 
lövegeinket semmi esetben el nem hagyjuk, az ellenséggel soha 
legkisebb egyetértésben nem leszünk, mindig magunkat a havi 

 A frontra indulók 1914-ben

 12 Erdélyi József: Önéletrajzi írások. 1. köt. A harmadik fiú. Budapest, 2001, Gede Testvérek, 
181. Idézi: Hajdu.
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törvények szerint és derék harczosokhoz illő módon viseltetünk és 
így becsülettel élünk és halunk. Isten minket úgy segéljen ámen” 
(A katonaeskü szövege)

A bevonuló katonáktól Szabadka utcái megváltoztak, és a széltében-hosszában járkáló 
katonák csapataitól tarkállott a város. A Bácskai Hírlap is beszámolt az eseményről:

„Tegnap este az általános mozgósítás hírére nagy volt a ribillió a városban. 
A   pub likum nagy része nem volt még tisztában azzal, hogy mit jelent az 
általános mozgósítás. Legtöbben azt hitték, hogy ez már azt a kivételes intéz-
kedést jelenti, amelynél fogva minden épkézláb ember köteles puskát fogni 
a kezébe, kardot kötni az oldalára. (…) A fölizgatott kedélyek a kósza hírek 
hallatára még inkább nyugtalanná válnak, a hadba menő katonáink lelkesedé-
sét deprimálják. Hiába a felszólítás, hogy nem szabad elkísérni a bevonulókat, 
feleség, testvér, anya, unokahúg seregestül kíséri a bátor hadfi úkat, akiknek a 
lelkesedése és bátorsága határtalan (…) Reggelre már meglátszott a városon, 
hogy egy csomó katonát elvittek. A sűrű tömegek megritkultak, és csak a 
kávéházak környéke volt hangos.”13 

A m. kir. 4. honvéd huszárezred szabadkai laktanyája

 13 Bácskai Hírlap, 1914. augusztus 2.
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Biztosak lehetünk abban, hogy Csantavér utcái sem különböztek a városéitól, a 
falusi emberek azonban hajlamosabbak voltak önmagukba tekinteni, és a kezdeti 
lelkesedés után némi kételyek merültek fel az itthon maradottak sorsa miatt, ugyan-
akkor aggódtak az ismeretlenbe való utazás miatt is. A kételyeket igyekeztek italba 
és nótázásba fojtani, amikor megindult velük a vonat. 

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 éven felül a 
honvédséghez, a 35 évnél idősebbek a népfelkeléshez lettek besorozva.

A háborús besorozást népfölkelésnek nevezték – ami az 1940-es évek Jugoszlá-
viájában a megszállók elleni harcot jelentette –, ezért is hangzik furcsán az 1914-es 
katonai mozgósítás és besorozás megnevezése.

Kik voltak a Monarchia népfölkelői? Egy 1886-ban meghozott törvény szerint 
minden járásparancsnokság – így a Topolyai járásé is, amelyhez Csantavér tarto-
zott  – hivatva volt háború esetén egy népfölkelő zászlóalj fölállítására. Ez a törvény 
kimondta, hogy népfölkelő-köteles minden férfi  állampolgár, aki sem a közös hadsereg 
vagy haditengerészet kötelékébe, sem a honvédség tényleges vagy tartalékosztályába 
nem tartozott, és aki betöltötte a 19. évét, egészen 42 éves koráig.

Kezdetben nem minden férfi t soroztak be népfölkelőnek, hanem csak a 35 évnél 
idősebbeket, de a háború kiszélesedése, valamint a nagy veszteségek során minden 
épkézláb férfi t behívtak, a 17-18 éves fi atal legényeket és a 42 évnél idősebbeket is. 
A fi atalok korábban egyáltalán nem vettek részt katonai kiképzésben, az idősebbek 
pedig már elszoktak tőle, ezért mindkét korosztály nagy veszteségeket szenvedett. 

A cs. és kir. 86. szabadkai gyalogezred laktanyája Szabadkán, a Halasi úton
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A csantavéri hadkötelesek többsége a szabadkai állomáshelyű császári és királyi 86. 
gyalogezredhez, valamint a szintén szabadkai magyar királyi 6. honvéd gyalogez-
redhez vonult be. Jóval kevesebben szolgáltak a magyar királyi 4. szabadkai honvéd 
huszárezrednél vagy a császári és királyi 8. szabadkai huszárezrednél.

A cs. és kir. 86. szabadkai gyalogezred kiegészítési kerületéhez tartozott Szabad-
ka, Magyarkanizsa és Zenta város, valamint a Zentai járás (Ada, Martonos, Mohol 
nagyközségek), az Óbecsei járás (Bácsföldvár, Óbecse, Péterréve, Szenttamás és Turia 
nagyközségek), a Topolyai járás (Bácsfeketehegy, Bácskossuthfalva, Bajsa, Csantavér, 
Kishegyes, Pacsér, Szeghegy, Topolya nagyközségek).

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

 –  1914. augusztus 19–20.: Jelenča, Jagodnja és Vučevica (szerb hadszíntér), 
szeptember 9-étől: Grodek, Zagosz, Chyrów, Szumina, október 12-étől: Sztari 
Szambor, december elején: Bogumilów, Rogowiec (Galícia, orosz hadszíntér).

 –  1915. február 28.: Berdo-Jablonki, május–június: Krukienicze, június–
szeptember: Bukowicze, Milno, Aleksiniec, Zlocsew, szeptember 13–17.: 
Seredynce, Zalosce Nowe (orosz hadszíntér).

 –  1916. június 4. – július 30.: Worobijowka, Bruszilov-támadás, augusztus 13. – 
december 31.: Slawna, Seredynce, Zborów, Mogila (orosz hadszíntér).

 –  1917. január 1. – június 28.: Mogila, június végétől: Zborów, Slawna (orosz 
hadszíntér).

 –  1918 tavaszától: olasz hadszíntér.

A m. kir. 6. szabadkai honvéd gyalogezred laktanyája
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A cs. és kir. 86/III. kikülönített zászlóalj bevetései:

 – 1914. augusztus 1-jétől november végéig: szerbiai és a Drina menti hadszíntér.
 –  1915–1917: az I–XII. isonzói csaták (olasz hadszíntér).
 –  1918 Monte Asalone (olasz hadszíntér). 

 
A m. kir. 6. szabadkai honvéd gyalogezred kiegészítési területét Bács-Bodrog vár-

megye képezte. A gyalogezred ezredtörzse és I. zászlóalja a mozgósításkor Szabadkán, 
II. zászlóalja Zomborban, III. zászlóalja Újvidéken állomásozott.

A m. kir. 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred jelentősebb bevetései:

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

 – 1915, Galícia: Jasiowice (január 31.), Siánki körüli harcok (február 1. – április 
6.), Siánki (április 8–22.), Drohobic (május 19–30.), orosz hadszíntér.

 – 1916, Bukovina: Rarancze (január 11. – június 30.), Kirlibaba és környéke 
(július 5. – december 30.).

 –  1917: Kirlibaba és környéke (január 1. – augusztus 10.), Wollowetz 
(augusztus 13. – december 9.).

 –  1918: olasz hadszíntér (augusztustól a háború végéig). 

A felsorolt hadszínterek és a dátumok névsoroknál való fi gyelmes tanulmányozá-
sa közel hoz bennünket az elesett vagy eltűnt csantavéri honvédek, illetve a hősök 
végső nyughelyéhez. Közülük néhányat újratemettek az itthoni temetőben, de nagy 
többségük a hazától távol nyugszik Szerbia, Montenegró és Albánia hegyei között 
szétszórtan, mások az ukrán síkságokon és a Kárpátokon túl, sokuk pedig Szlovénia és 
Olaszország határán, az Isonzó völgyében és a magaslatok jegében. A   hadifoglyokról 
nem szívesen emlékeztek meg a háborús krónikák, mert hadifogságba kerülni szégyen-
nek számított, főként a háború kezdetén. A róluk való gondoskodás nehézségekbe 
ütközött. 
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A HÁBORÚ VIHARÁBAN

A csantavéri áldozatok közül a legtöbb hősi halott harminc éven felüli földműves vagy 
nincstelen napszámos volt. A háborúban elhalálozottak aránya egy-egy település ese-
tében az összlakosság 3–3,5 százaléka, ami meglehetősen magas szám. A legfi atalabb 
csantavéri katona 17 éves volt, a legidősebb 51 éves. Találunk olyan családot, amely 
három fi út elveszített a háborúban.

A 19. századi harcmodorról hamar kiderült, hogy elavult, és már a kezdeti nagy 
veszteségek után minden küzdő fél a védekezés és az időnkénti támadás taktikáját 
alkalmazta, ami hosszan tartó állóháborút eredményezett. A harcoló felek beásták 
magukat, és parancsszóra a védőárkokat elhagyva támadásba lendültek. A halál 
sípszóra érkezett. Az ellenség erős tüzérségi, gépfegyver- és puskatűzzel verte vissza 
a rohamokat. De az ő ellentámadásuk is csődöt mondott, amikor a másik oldalról 
ugyanilyen tűzerővel fogadták. A harcoló felek ezzel a módszerrel hónapokon át 
képtelenek voltak akár néhány méterrel is előrébb jutni.

Szemben a régi harcmodorral, a súlyos veszteségeket az akkori modern, nagy tűz-
erővel bíró ágyúk, a harci gázok bevetése, a gépfegyverek és a lángszórók okozták. 
Az egymással harcoló felek zárótűzzel kezdték a támadást. A szakadatlan ágyútűz 
–   amely napokon át is tarthatott – és a harci gázok nagy pusztítást végeztek az ellenség 
soraiban, egyben demoralizálták a katonákat. Ágyútűzben képtelenség volt ellátni 
a sebesülteket, akik tehetetlenül vergődve kértek segítséget. A bomlásnak indult 
holttestek elviselhetetlen bűzt árasztottak, a felrobbanó gránátok pedig a közelben 
eltemetett katonákat kiforgatták a sírjukból. A szünet nélküli ágyúzás a tüzéreket is 
kemény próbára tette, akik közül sokan tartós halláskárosodást szenvedtek, az elvi-
selhetetlen zajtól pedig többen megőrültek.

Az osztrák–magyar hadsereg Szerbiában nem a várt harcmodorral találta szemben 
magát. Abban reménykedtek, hogy a balkáni ország fegyverzete elavult, a harcászat-
ban pedig fejletlen és tapasztalatlan. Ezzel szemben már az első napokban meglepő 
ellenállásba ütköztek, és egy-egy település ostromakor az addig ismeretlen gerilla-
harcmodorral szembesültek.

 A szerb mesterlövészek a házak padlásán vagy a falombok között rejtőzködve nagy 
zavart és riadalmat keltettek. Nem kevésbé okoztak meglepetést az utcasarok mögül 
felbukkanó asszonyok és idősek, akik kézigránátot vagy házilag készített robbanószert 
dobtak a bevonuló katonák közé. Ily módon Šabac bevételekor az osztrák–magyar 
katonaság nagy veszteséget szenvedett.
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A szerbek évszázados harcászati tapasztalattal rendelkeztek, kezdetben a török 
megszállók ellen, később pedig területszerzés miatt a szomszédos balkáni nemzetekkel 
való küzdelmekben. Férfi ak és nők bátran szálltak szembe az ellenséggel, a fegyver-
rel való bánásmód az életük részévé vált. Az elfogott szerb ellenállókat, akik nem 
viseltek egyenruhát, az osztrák–magyar katonák „komitácsiknak”14 nevezték, és úgy 
bántak velük, mint a kémekkel vagy merénylőkkel szokás: felakasztották őket. Egyes 
becslések szerint Szerbiában és a boszniai szerb lakosság körében közel harmincezer 
polgárt – közöttük nőket és időseket – bitófán végeztek ki a háború első évében. Az 
osztrák–magyar katonaság a többi hadviselő félhez hasonlóan minden hadszíntéren 
– főleg a szlávok lakta területeken – ilyen módszerrel büntette a kémkedéssel vagy 
hazaárulással (gyakran alaptalanul) megvádolt civileket, ami fokozta az irántuk 
táplált ellenszenvet.15

1914. augusztus 6-án a Monarchia Németországot követve hadat üzent Orosz-
országnak. A hadüzenet után azonnal megindult az orosz mozgósítás, és félő volt, 
hogy az ellenség hamar átlépi a magyar határt. E haditerv szerint a 2. osztrák–ma-

Harcok Šabac utcáin 1914. augusztus 14-én

 14 Macedón nyelven népfelkelő csoportot jelent.
 15  Bővebben lásd: Anton Holzer: Das Lächeln der Henker (A hóhér mosolya): der unbekannte 

Krieg gegen die Zivilbevölkerung 1914–1918. Darmstadt, 2008, Primus Verlag. Archibald 
Rudolph Reiss D. Sc.: Аустроугарска зверства (1916). Београд – Горњи Милановац, 1995 
Дечје Новине.
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gyar hadsereg nagy részét Szerbia északi határáról át kellett vezényelni Galíciába.16 
A cári Oroszország Ausztriától kívánta megszerezni az ukránok és a lengyelek lakta 
területeket. Ezen területek védelme egyben a magyar érdekszférába is beletartozott, 
így a magyar honvédek a „hazát védték” a saját hazájukon kívül. Az orosz hadsereg 
kimeríthetetlen embertartalékokkal rendelkezett.

Grodek, Przemyśl, Lemberg, Drohobics, Szeredince, Jabłonki, Szambor az első vi-
lágháború történelmének tragikus magyar helyszínei lettek. Gyóni Géza Ima a lengyel 
dombon című versének részlete drámai hangnemben tárja fel a csatatéri hangulatképet:

A deres dombon véres ponyva,
Halott vitéz halotti leple.
Lengyel dombon áll a gyászpompa:
Őszi virág, véres virág,
Lőszerládából egy kereszt
S száz ágyúszó a gyilkosokra.

Katonatemetés az olasz fronton

 16 Régen Orosz-Lengyelország területe, ma nagyobb részben Ukrajnához, Lengyelországhoz és 
Fehéroroszországhoz tartozó területek.
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Széttakarom a véres ponyvát,
Halott vitéz halotti leplét,
S rám merevül szépséges arcod,
Testvér, ki itt rohantál nemrég
S ki megharcoltad már a harcot.

Halántékod piros sebét
Megitatom forrás vizével,
Fiatal állad felkötöm,
Összekulcsolom kezeid,
Testvér, ki némán fekszel itt
Bús szádban a halál ízével. 

A hadvezetőség köreiben az olasz hadüzenet gyanúja már korábban felmerült. 
Ennek életbe lépése felborította az osztrák–magyar hadrendet, mert az orosz hadszín-
térről nagy erőket kellett átvezényelni az Isonzó mentére, ahol meg kellett akadályozni 
az olasz áttörést.17 

A szövetségesek azzal csábították maguk mellé Olaszországot, hogy győzelem 
esetén megkapja Isztriát, Fiumét meg Dalmácia nagy részét és természetesen az 
osztrák fennhatóság alatt álló Dél-Tirolt. A korabeli magyar sajtó keményen elítélte 
az „áruló Olaszországot” az antanthoz való átpártolás miatt, a szemben álló seregek 
pedig rettenetes veszteségeket okoztak egymásnak. 

Veréb Gyula (1899–1997) így emlékezett vissza az olasz hadszíntéri ütközetekre:

„Arra kellett nagyon ügyelnünk, hogy minél távolabb legyünk az olasz grá-
nátok becsapódásától. A gránátok szétrobbantották a sziklafalat meg a kőből 
épített védőárkokat, és a szétrepülő kövek sokkal több katonát megöltek, 
mint maguk a lövedékek. A Piave folyón való átkelés után a keleti frontra 
vezényeltek, ahol a gránátok legfeljebb földdel temettek be, ami a köveknél ve-
szélytelenebb volt. A háború végéig keleten maradtam, és onnan szereltem le.”

Veréb Gyula még a betöltetlen 18. életéve előtt, 1917 elején bevonult a szabadkai 
cs. és kir. 86. gyalogezredbe. A 29. menetszázaddal került az olasz frontra, a roham-
osztagosok közé. Leszereléséig, másfél évig szolgálta a hazát.

 17  Olaszország 1915. május 23-án hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának, és azonnal 
megkezdte a támadást a két ország határán.
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A Monarchiának a tizenkét isonzói csatában mintegy 180 000–200 000 katonája 
esett el, közöttük csantavériek is, akiknek a neve mellett a haláleset helyeként Osztrák 
Tengermellék vagy Doberdó áll. 

Szabó Kelemen (1898–1997) nem szívesen emlékezett vissza a háborús évekre, 
nem is beszélt erről az időről. Kortársai azt mesélték, hogy csendőrként szolgált, és 
feladata a „lógósok” – katonaszökevények – utáni nyomozás és azok elfogása volt. 
Egyesek fogadalmat tettek, hogy a hazatérésük után bosszút állnak rajta, ami nem 
következett be, mert a háború végén leszerelt katonák örültek, hogy élve hazajöhettek.

Mezei András (1885–1972) 1919-ben olasz hadifogságból tért haza, új remények-
kel. A háború előtt szegény napszámosként élt, és bízott a földosztásban. Ez azonban 
nem következett be, mert a Csantavéren hamarjában kitört forradalmat gyorsan le-
verték, a hatalmat átvevő szerb katonai közigazgatás a magyarokat minden joguktól 
megfosztotta. A munka nélküli és a föld nélküli polgárok egy ideig törekedtek, hogy 
az új szocialista eszmék fényében harcolják ki a jogaikat, ezt azonban meghiúsították. 
Többen, így Mezei András is, csalódottan hagyták itt a szülőföldet, és kivándoroltak 
a tengerentúlra.

Oroszországgal a háború az 1917 őszén kitört bolsevik forradalom miatt a végé-
hez közeledett. A Breszt-Litovszkban 1918. márciusban megkötött békeszerződés 
után az osztrák–magyar csapatok nagy részét kivonták az orosz hadszíntérről, és 
átvezényelték az olaszok ellen már korábban elkeseredetten küzdő haderőhöz. 1915 
óta Isonzónál18 tizenkét véres csatát vívtak az olaszokkal, ezek közül a leghírhedtebb 
a 6. volt, amelyet a Doberdó-magaslatért folytattak. Egyes történészek ezt a csatát 
Mohácshoz hasonlítják. Galíciától eltérően itt csupán néhány négyzetkilométeres 
területért folyt a küzdelem, amelyben mindkét fél hatalmas veszteségeket szenvedett. 
1918 őszére a hadviselő felek kimerültek, az antant 1917-ben amerikai segítséggel 
felülkerekedett, és az osztrák–magyar katonák hazatérni vágytak. 

Az utolsó puskalövés 1918. november 11-én 11 órakor dördült el, utána csend 
honolt Európában, de nem Magyarországon, ahol már megtörtént a változás az 
„őszirózsás forradalom” jegyében.

 18 Ma Soča folyó Szlovénia és Olaszország határán.
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ÖSSZEFOGLALÓ A VILÁGHÁBORÚ JELENTŐSEBB 
HADMŰVELETEIRŐL, AMELYEKBEN AZ OSZTRÁK–MAGYAR 

MONARCHIA HADEREJE 1914–1918 KÖZÖTT RÉSZT VETT

1914

Az Osztrák–Magyar Monarchia 1914. július 25-én hirdette ki a részleges mozgósítást. 

A mozgósítás első napja július 28-a volt, ami egybeesett a Szerbiának küldött had-
üzenet napjával.

Oroszország július 30-án általános mozgósítást hirdetett, ezért július 31-én a Mo-
narchia is megtette ugyanezt.

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

A cs. és kir. 86. szabadkai gyalogezred jelvénye



3 5

Az orosz felvonulás a Monarchia keleti határainál gyorsabb ütemben zajlott, mint az 
várható volt, és az ellenséges csapatok már augusztus 15-én megjelentek Kelet-Ga-
líciában (ma: Ukrajna és részben Fehéroroszország bizonyos területei). Az osztrák–
magyar hadvezetőség ezért a 2. hadsereget sürgősen átirányította az orosz harctérre. 
A meggyengült támadást a szerbek sikeresen elhárították, és augusztus 16-a és 24-e 
között súlyos csapásokat mértek a támadókra.

Augusztus 16-án az osztrák–magyar haditengerészet elszenvedte az első nagy vesz-
teséget, amikor egy francia csatahajófl otta betört az Adriára, és megtámadta az ott 
blokádszolgálatot végző Zenta cirkálót. A nagy túlerővel szemben a Zenta cirkáló 
hősiesen küzdött, de végül elsüllyedt, és 173 tengerész vesztette életét. 

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

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

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

November 6-a és 9-e között az előrenyomuló osztrák–magyar csapatok elfoglalták 
Valjevót, elérték a Kolubara és a Ljig folyó vonalát, december 2-án pedig bevették 
Belgrádot. December 3-án a szerb ellentámadás visszavonulásra kényszerítette a 
Szerbiában harcoló osztrák–magyar erőket.

Az osztrák–magyar haderő 1914. augusztus 18-án indította meg hadjáratát a keleti 
harctéren. Az első összecsapásokban az 1. és a 4. hadsereg vett részt, melyekhez hama-
rosan csatlakozott a 3. és a balkáni hadszíntérről átvezényelt 2. hadsereg is. Az orosz 
erők sikeresen visszaverték ezt az off enzívát, ellentámadásba mentek át, és elfoglalták 
Lemberget (ma: Lviv, Ukrajna), Przemyśl erődjét pedig körülzárták.

A keleti hadszíntér északnyugati részén 1914. augusztus 17-én az oroszok benyomul-
tak Kelet-Poroszországba (ma: Lengyelország és részben Fehéroroszország baltikumi 
része). A németeknek azonban az augusztus 23-a és 31-e között vívott tannenbergi 
csatában sikerült ezeket az erőket megsemmisíteniük. Hasonlóan járt a másik előre-
nyomuló orosz hadsereg is a szeptember 7-e és 13-a között vívott mazuri csatában.
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1914. szeptember 25-én az Uzsoki-hágón át az oroszok Magyarország területére 
léptek, és október 4-én elfoglalták Máramarosszigetet, ahonnan csak október végén 
sikerült őket kiszorítani.

A december 5-e és 17-e közötti limanovai csatában az osztrák–magyar erők a német 
csapatok hathatós támogatásával visszavonulásra kényszerítették a Galíciában harcoló 
orosz haderőt.

1915

Az osztrák–magyar és német csapatok 1915. január 23-án a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok ellenére (–20 Celsius-fok, nagy hó) támadást indítottak a kárpáti arcvo-
nalon, mely támadásnak a célja az orosz vonalak áttörése és a przemyśli erődrendszer 
felmentése volt. A támadás elakadt, az ellentámadásban az orosz haderő január 27-én 
ismét behatolt Magyarországra. A katasztrófát a Bukovinából előretörő osztrák–
magyar csapatok akadályozták meg Csernovic, Kolomea és Stanislau elfoglalásával.

1915. március 22-én elesett Przemyśl. A védők közül mintegy 120  000 kiéhezett 
közkatona, tiszt és az erődítmény parancsnoksága esett hadifogságba.

A m. kir. 6. szabadkai honvéd gyalogezred jelvénye
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Az 1915. április 2-a és 13-a között vívott ún. „húsvéti csatában” az osztrák–magyar 
haderő kiszorította az oroszokat Magyarország területéről.

Az osztrák–magyar 4. és a német 11. hadsereg 1915. május 2-án a keleti harctéren 
jól előkészített és megszervezett off enzívát indított, és május 5-én Gorlicénél áttör-
te az orosz védelmet. Június elejére visszafoglalták Przemyślt, a hónap végére pedig 
Lemberget is. Augusztus végére Galícia ismét osztrák–magyar ellenőrzés alatt állt.

1915. május 23-án Olaszország hadat üzent a Monarchiának, és ezzel új hadszíntér 
nyílt meg az Adriai-tenger, az Isonzó folyó völgye, a Doberdói-fennsík, Dél-Tirol 
és Svájc által behatárolt területen. 1915. május végétől ezen a harctéren az olaszok 
tizenegy nagy támadást indítottak (isonzói csaták) azzal a céllal, hogy áttörjék az 
osztrák–magyar védelmet.

1915. október 2-án az osztrák–magyar haderő német támogatással felújította tá-
madását Szerbia ellen, amihez hamarosan Bulgária is csatlakozott, miután október 
14-én hadat üzent Szerbiának. A három oldalról (a Száva vonaláról, Boszniából 
és Bulgáriából) nagy túlerővel indított támadásnak a szerb hadsereg nem tudott 
ellenállni. Október 9-én elesett Belgrád. A szerbek déli irányban vonultak vissza, 
magukkal hurcolva hadifoglyaikat is, és Albánián átvergődve 150 000 szerb katona 
érte el a tengerpartot (ezt „halálmenet” néven jegyezte fel a történelem). Az antant 
hajói Korfu szigetére evakuálták a visszavonulókat.

Szerbia elfoglalása után az osztrák–magyar haderő Montenegró ellen fordult, és 1916. 
január 13-án elfoglalta Cetinjét, az ország fővárosát.

1916

Január 5-én megkezdődött a Lovćen-hegyi osztrák–magyar off enzíva, amely 13-án 
Montenegró kapitulációjával ért véget. 

Az osztrák–magyar csapatok 1916. május 15-én Dél-Tirolban kezdeményeztek tá-
madást a Roveretto és a Brenta-völgy közötti térségben. Május 28-án elesett Asiago 
város, és a Hétközség-fennsík is a támadók ellenőrzése alá került.

Az orosz haderő 1916. június 4-én Bruszilov tábornok vezetésével jól előkészített, 
nagyszabású off enzívát indított az osztrák–magyar védelem ellen a Styr folyó alsó 
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szakasza és Csernovic közötti 400 kilométeres frontszakaszon (Bruszilov-támadás). 
A támadás első jelentős eredménye Luck városának elfoglalása volt. Június 16-án az 
oroszok átkeltek a Prut folyón. 

A Szeret folyó mentén előretörve június 18-án birtokukba vették Csernovicet, július 
1-jén Kolomeát, július 8-án pedig Delatynt. Az oroszok másik támadó éke elérte a 
Sztochod folyó vonalát. Július 26-án az orosz csapatok felújították a támadást, és 
augusztus 11-én elesett Stanislau. Az előrenyomulást csak Zalosce város mellett 
sikerült megállítani.

1916. augusztus 27-én Románia is hadba lépett az antant oldalán, hadserege átlépte 
Erdély határát. Augusztus végére a román csapatok birtokba vették a Háromszéki-, a 
Csíki- és a Gyergyói-medencét, behatoltak a Brassói- és a Nagyszebeni-medencébe. 
1916 szeptemberében a német hadvezetőség sikeres hadműveletet kezdett Dobrudzsá-
ban, Erdélyben pedig az osztrák–magyar 1. és a német 9. hadsereg katonái harcoltak 
eredményesen. Az október 7-e és 9-e közötti csatában visszafoglalták Brassót, súlyos 
vereséget mértek az Erdélybe betört román csapatokra. A német és osztrák–magyar 
erők folytatták a menekülő románok üldözését. December 6-án elfoglalták Bukarestet, 
1917. január 20-áig pedig befejezték Havasalföld megszállását.

A m. kir. 6. honvéd gyalogezred egyik szabadkai egysége Bukovinában 1917-ben. 
Feltehetően csantavériek is láthatók a képen
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1917

Május 15-én Horthy Miklós sorhajókapitány sikeres támadást indított az otrantói 
tengerzár ellen, aminek során az antanterők számos hajót elveszítettek.

1917. június 29-én az orosz haderő támadást indított Galíciában (Kerenszkij-off en-
zíva), és július 2-án elfoglalta Zborówot, július 11-én pedig Kaluszt.

Az osztrák–magyar csapatok német segítséggel július 19-én Zborówtól északra 
kezdtek ellentámadást (Dnyeszter menti off enzíva), amely augusztus elejére Galícia 
és Bukovina csaknem egész területének visszafoglalását eredményezte.

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

1917. október 24-én az osztrák–magyar és német csapatok támadást indítottak az 
olasz harctéren a Flitsch és Tolmein közötti frontszakaszon, Caporettónál áttörték 
az olasz védelmet. Elesett Cividale, majd október 28-án Görz városa is. A támadó 
csapatok elfoglalták a Doberdói-fennsík nagy részét. Október 31-ére elérték a 
Tagliamento folyót, amelyen november 2-án át is keltek, és folytatták a menekülő 
olasz csapatok üldözését.

A cs. és kir. 86/III. zászlóalj jelvénye
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November 9-én az előrenyomuló osztrák–magyar csapatok elérték a Piavét. A támadás 
itt elakadt, a front megszilárdult.

 
1918

Február 1-jén kitört a cattarói (Boka Kotorska, ma: Montenegró) matrózlázadás, 
amely 3-án összeomlott. 

1918. június 11-én került volna sor az otrantói tengerzár elleni legnagyobb szabású 
hadműveletre, a Monarchia legkorszerűbb hajóival, egy olasz torpedóvető csónak 
azonban eltalálta a Szent István csatahajót, amely hamarosan elsüllyedt. A hadműve-
letet félbehagyták, és ezek után a hadihajók a háború végéig egyetlen hadműveletben 
sem vettek részt.

1918. június 15-én az osztrák–magyar egységek átkeltek a Piavén, de mindössze 4-5 
kilométert tudtak előrehaladni. Június 20-án megkezdődött a visszavonulás a folyó 
bal partjára. Ezután már az osztrák–magyar haderő nem kezdeményezett támadó 
hadműveleteket az olasz hadszíntéren.

Az antantcsapatok október 27-én átkeltek a Piavén, és áttörték az osztrák–magyar 
védelmet. Ez a támadás vezetett az olasz hadszíntéren harcoló osztrák–magyar haderő 
összeomlásához. A harcok beszüntetését a november 3-án Padovában aláírt fegyver-
szüneti egyezmény eredményezte.

1918. szeptember 15-én a macedón fronton kibontakozó antanttámadás áttörte a 
központi hatalmak – főleg bolgár csapatok által tartott – védelmi vonalát. Ennek 
következtében Bulgária szeptember 29-én kilépett a háborúból. A központi hatalmak 
csapatai visszavonulásra kényszerültek, és november elejére kivonultak a megszállt 
balkáni területekről.

1918. október 30-án IV. Károly császár táviratban utasította Horthy Miklós alten-
gernagyot, hogy a teljes tengeri fl ottát adja át a Zágrábban alakult Délszláv Nemzeti 
Tanácsnak. A fl otta egységei napokon belül antantkézbe kerültek.

Az antant és Magyarország képviselői 1918. november 13-án írták alá Belgrádban 
a fegyverszüneti egyezményt (belgrádi konvenció). Ezzel véget ért a nagy háború.
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A HARCOLÓ SEREGNÉL ELŐFORDULÓ LEGGYAKORIBB 
HALÁLESETEK

HADI SÉRÜLÉSEK

Az esetek nagy részében a lőfegyverek által előidézett sebesülések széles skálája do-
minál. Lőtt sebek, robbanások okozta sérülések, gázmérgezések, illetve előfordulnak 
a közelharcra jellemző, hidegfegyverekkel előidézett, szúrt sebesülések is.

A mély sebekbe a talajból tetanuszbaktériumok kerülhettek, melyek toxinjaikkal 
merevgörcsöt, halálos vérmérgezést idéztek elő. 

FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

A túlzsúfoltság, rossz köztisztasági viszonyok, valamint a katonák leromlott általános 
állapota, alultápláltsága és az utóbbi miatt jelentkező csökkent ellenálló képessége 
következtében főként a hadifogolytáborokban, de a fronton is tömegesen jelentkeztek 
a különféle fertőző betegségek (tuberkulózis, kiütéses tífusz, spanyolnátha).

Kiütéses tífusz: A kórokozókat a tetvek viszik át a betegből az egészséges szerve-
zetbe. Megjelenése kapcsolatba hozható a hadifogolytáborokban és a fronton harcoló 

Megemlékezés a csantavéri temetőben 1915-ben



4 2

csapatoknál előforduló tetvességgel. A betegség előidézőjét már 1910-től felismerték, 
de nem úgy a terápiás lehetőségeket. Mint hatásos megelőző intézkedés szóba jöhet-
tek a tábori gőzmosodák és fürdők, melyekkel a harcoló hadseregek csekély számban 
rendelkeztek.

Spanyolnátha: Vírusok által okozott betegség. Az 1918-ban és 1920-ban tomboló 
világméretű járványban húszmillióan haltak meg.

A háborús tuberkulózis: Baktériumok által okozott tüdővészbetegség, amely ellen 
nem volt gyógyszer.

Malária vagy mocsárláz: Parazitás betegség, melyet a szúnyogok terjesztenek.
Hastífusz: Ivóvízzel vagy táplálékkal terjedő, heveny, ragályos betegség. A „piszkos 

kezek” betegsége, ott jelentkezik, ahol megoldatlan az ivóvízellátás vagy a szennyvíz 
elvezetése, illetve rosszak a higiéniás körülmények.

Kolera: Hasmenéssel, hányással, kiszáradással járó, súlyos fertőző betegség. Ivóvíz-
zel vagy táplálékkal terjed, a „piszkos kezek” betegsége, megjelenését szintén a rossz 
higiéniás körülmények okozzák.

ALULTÁPLÁLTSÁG, KIMERÜLTSÉG KÖVETKEZTÉBEN 
JELENTKEZŐ BETEGSÉGEK

A halál fő okaiként jelentkezhetnek a hadifáradalmak, általános kimerültség, megfa-
gyás, meghűlés, tüdőgyulladás, szívelégtelenség, mint a háborús helyzetben fellépő 
stresszhelyzet, szorongás, fi zikai és pszichikai leépülés következményei.

Ugyanakkor a már felsorolt betegségcsoportoknál ezek a tényezők is jelen vannak 
mint másodlagos kór, illetve halálokok.19

HALÁLFÉLELEM ÉS LETARGIA

Nemcsak a fi atal, tapasztalatlan katonák rettegtek az ütközetek előtt, hanem a harc-
edzettek is, akik az otthon maradt családtagokra gondoltak, és arra, hogy mi értelme 
van egy talpalatnyi földért, köves pusztaságért ölni vagy elpusztulni. Ütközetek előtt 
egyesek imádkoztak, mások a félelemtől sírtak, és olyan esetekről is tudunk, amikor 
szándékos öncsonkítást követtek el azért, hogy a gyógykezelés reményében elkerüljék 
a frontharcot. A szándékos öncsonkítást azonnali halálbüntetéssel sújtották. Az idő-
sebb, harcedzett katonák sorsukba beletörődve, egykedvűen várták az ellenféllel való 
verekedést. Az ellenség tüzérsége már így is az őrületbe hajszolta a lövészárkokban 
megbúvókat, akik a szemben állók elpusztítását egyféle elégtételnek érezték. 

 19  Molnár Tibor: Az I. világháború zentai áldozatai. Zenta, 2001, Dudás Gyula Múzeum- és 
Levéltárbarátok Köre.
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A temetetlen halottak nyáron elviselhetetlen szagot árasztottak, a legyek milliói 
undort váltottak ki, ami a katonának nemcsak az étvágyát, de a humorérzékét is elvette, 
ezért az ellenséget mindenestül gyűlölte, és alig várta, hogy az okozott szenvedésért 
megbüntethesse. A közelharcban a magyar katonák különösen elszántak voltak, pus-
káikat megfordítva, mintegy husánggal verekedtek. A szabadkai hatos honvédek arról 
voltak híresek, hogy a saját kezűleg gyártott fokosaikkal ütötték-vágták az ellenséget. 
A közelharcban a bajonett és a kézi ásó is hatékony fegyvernek bizonyult. Ütközet 
után – ha a szemben álló feleknek módjukban állt – összeszedték a sebesülteket, 
halottaikat eltemették.

 Érdemes idézni Pollmann Ferenc hadtörténészt, aki Imre Gábor kadét doberdói 
naplója előszavában a következőképpen ír:

„Aki olvassa Imre Gábor sorait, maga is megállapíthatja, hogy a már 1914 
előtt képzőművészként jeleskedő, de ezek szerint szépírónak sem utolsó 
tehetségű egykori kadét olyan élményeket élt át, amelyekhez képest Dante 
Isteni színjátékának leírása a pokolról és a purgatóriumról sok tekintetben az 
itáliai mester fantáziaszegénységéről árulkodik. A valóság ugyanis még annál 
is kegyetlenebb és elborzasztóbb volt, mint amit Dante képzelőereje ki tudott 
gondolni, hogy olvasóit megismertethesse a kárhozatra ítélt lelkek szenvedé-

Elesett katona temetése
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seinek sokszínűségével. A Doberdó poklában szenvedő katonák persze nem 
voltak elkárhozott lelkek: őket nem az isteni igazságszolgáltatás juttatta ide, 
hanem téves politikai számítások és bűnös politikai hozzá nem értés.”20

A kezdetben rövidnek ígért, de egyre inkább elhúzódó háborúban részt vevő kato-
nák legyőzték a halálfélelmet, a mindennapok közönye lett úrrá rajtuk. Már azzal sem 
sokat törődtek, ha a legközelebbi bajtársuk esett el. A halál közelsége megszokottá 
vált, és számukra a túlélés vagy a meghalás közönséges életfi lozófi a lett. Az öldöklés 
eleinte szörnyű lelki megrázkódtatást okozott, amelyet hamarosan felváltott a „vagy 
én ölök, vagy engem ölnek meg” önigazoló jelmondat.

A leírhatatlan szenvedés, a mindennapos öldöklés, a családtól való távollét okozta 
a katonában a poszttraumás stressz szindrómát, amelynek utóhatása akár évekig el-
húzódott, és amelyet a korabeli orvostudomány nem igazán tudott kezelni. Az első 
világháborúban szemben álló felek a harctéri stresszt alkoholfogyasztással oldották 
fel. Az ütközetek előtt a katonáknak bort vagy tömény italt osztottak ki. Nagyobb 
gondot okozott azonban a vízellátás, főleg az olasz hadszíntéren, ahol a nyári mele-
gekben ivóvízhiány támadt. 

Az életben maradásért való küzdelem az általános élelmiszerhiány miatt valóságos 
rémálommá vált a szerbiai hadifogságban sínylődők és a hírhedtté vált „halálmarsban” 
menetelők számára. A szerb katonaság mentségére szolgáljon a tény, hogy ők is rette-
netesen nélkülöztek, a velük menetelő öreg királyukkal együtt.21 Koszovó és Albánia 
hegyeiben, a téli fagyban a lerongyolódott magyar hadifoglyok egymás kezéből ra-
gadták ki a falatnyi eledelt, sőt, a gyengébbeket leütötték, hogy az erősek az ennivalót 
önmaguknak megszerezzék. A háború megmutatta önnön torz arcát. 

 20 A pokol tornácán: Imre Gábor doberdói naplója. Budapest, 2016, Nagy Háború Kutatásáért 
közhasznú Alapítvány.

 21  Darvas Gábor: Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam. Novi Sad, 1930, Urania, 177.
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A HADIFOGSÁG

A korabeli elit gondolkodás szerint a háború kezdetén nem azok voltak a békeaposto-
lok, akik szívből utálták a háborút, hanem azok, akik térdig gázoltak a vérben, bátran 
ölték az ellenséget, és ha kellett, hősiesen haltak meg az ősz királyért és a hazáért. 
A   hadifogságtól a katona jobban félt, mint a hősi haláltól, mert a katona úgy szokta 
meg, hogy az ellenség szemben van. De kétségbeejtő, ha az ellenség a háta mögé került, 
ezért az oldalát és a hátát jobban féltette, mint az arcvonalát. 

A sajtó másról sem számolt be, mint vitézi küzdelmekről és győzelmekről. A   vesz-
teségeket mélyen elhallgatták, így azok közömbössé váltak a számok vég nélküli fel-
sorolásában. Hadifogságba esni nagy szégyennek számított. Az öntelt hadvezetőség 
mindjárt a kezdetben egymásra halmozta a taktikai hibákat, melyek rengeteg halott 
katonát és még több hadifoglyot „eredményeztek”. A háború elején szerbiai hadifog-
ságba esett osztrák–magyar katonák hatalmas számáról csak nemrég értesülhettünk.22 
Az eltűnt katonák neve mellett szereplő szűkszavú halotti anyakönyvi bejegyzés: „Déli 
hadszíntér” vagy „Szerbia”, az évszám és a találomra megnevezett hónap feltüntetése 
gyakran az ott fogságba esett és időközben fertőző betegségekben vagy a hosszú me-
netelés közben éhen halt szerencsétlenek sorsát rejtheti magában.

A katona legrosszabb emléke, ha roham, kézitusa, szuronyharc közben alulmaradt. 
Amikor a társai egytől egyig elestek mellette, és minden irányból ellenséges puskacső, 
szurony meredt rá. A fogságba esés tudata mély levertséget és kétségbeejtő lelkiállapo-
tot okozott, s ez különösen érezhető volt a tiszteknél, akik ráébredtek, hogy többé már 
nem parancsnokok, a hatalom kihullott a kezükből, és nekik is az ellenséges szuronyos 
közkatona dirigál. A nagy háborúban nem kizárólagosan az ellenség megölése volt a 
cél, hanem a harcon kívül helyezése azáltal, hogy védtelen fogollyá tegyék. Az elhú-
zódó háború véres ütközetei azonban később kiölték a katonákból a lovagiasságot, és 
az ellenséget a foglyul ejtés helyett bosszúból kíméletlenül lemészárolták. A fogságba 
esés miatti félelem és szégyenérzet megsemmisítően hatott, és gyakran a harcedzett 
katonák is könnyekben törtek ki. 

 22 Lásd: Margittai Gábor: Szamár-sziget szellemkatonái. Budapest, 2014, Scolar. Szöllősy Aladár: 
Szerb hadifogság 1914–1918. Bp., 1925, Pesti Könyvnyomda. Darvas Gábor: i. m. Molnár 
Tibor: Bácskai hadifogoly golgota. 2018.
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Számos országban, így az antantban is, a hadifoglyokra árulóként tekintettek, ami 
különösen érezhető volt a balkáni népeknél. Egy szerb asszony hadifogoly férjéhez 
címzett levelében ez áll: 

„Veljko, jelentkeztél apádnak, de ő neked mint gyávának nem fog semmit 
válaszolni, s nem is akar hallani rólad. Átkoz, és mondja, hogy neked az egész 
világ szerencsétlensége szakadjon a fejedre. Átkozza még a gyerekeinket is, és 
a halálukat kívánja, gondolván: nincs szükségem egy gyáva ivadékaira, aki 
számomra a legnagyobb fájdalmat és szégyent okozta. És én se gondolok neked 
jobbat, Veljko. Minden nő büszke a férjére, dicsekszenek hőstetteikkel, és te, 
te megszégyenítettél engem is, és a házunkat is, úgyhogy mindenki gyűlölettel 
néz ránk. Elküldtem neked a pénzt, hogy mérget vegyél rajta, hogy a falud 
soha többé ne lásson. Ez az üdvözleted Stojankától.” 

Virág Antal, aki a fogságból hazatért
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Ezek után nem meglepő, hogy több szerb hadifogoly Magyarországon maradt, és 
beilleszkedett a közéletbe, vagy kivándorolt a tengerentúlra.

Az 1907. évi hágai egyezmények pontosították a fogságba esett katonák jogait, 
akikről oly módon kellett volna gondoskodni, mint a saját hadseregben szolgálatot 
teljesítőkről. A valóságban az egyezményeket egyik félnek sem sikerült teljes mérték-
ben betartani, és erre nem is törekedtek.

A háború első pillanatától az ország területére érkező embertömegekre senki 
sem számított, ellátásuk pedig nagy terheket rótt a hátországra és a túlterhelt civil 
lakosságra. Ebből adódóan a hadifoglyok kárára azonnal megszületett a spekuláció, 
a ruha- és élelmiszer-, valamint egyéb szállítmányok lopása, az ellátásra kiszabott 
pénzösszegek kiosztása körüli csalások. 

Az orosz hadifogságba esett katonák számát sem vezették kellő gondossággal, ezért 
a mai napig sem tudjuk pontos számukat. A forradalom előszele már 1917 nyarán 
elérte a hadifogolytáborokat. A postaforgalom és a csomagküldemények jóformán 
megszűntek, a foglyok számára kiutalt ellátmány összege – miközben az árak az égbe 
szöktek – az infl áció miatt semmire sem volt elég.

Az 1919/1920-as évi számítások szerint a magyar hadifoglyok száma még min-
dig hétszáznégyezer körül járt. Közülük Szibériában kétszáznegyvenezer, Szovjet-
Oroszországban és Turkesztánban mintegy ötvenezer ember várt a hazatérésre. 

Magyarok a Vörös Hadseregben



4 8

Olaszországban háromszázötvenezer hadifoglyot tartottak számon, míg Európa 
más országaiban és Amerikában, Egyiptomban, valamint Japánban huszonnégyezer 
fogoly volt szétszóródva.

Meglepő, egyben szomorú tény, hogy a bolsevik hadseregben harmincötezer magyar 
szolgált, ebből Szovjet-Oroszországban húszezer, Turkesztánban pedig tizenötezer. 
Sokan közülük az új eszmékkel felvértezve tértek haza, de számos magyar élete végéig 
a Szovjetunióban maradt. A hazatérőket leszerelőtáborokban tartották, mígnem az 
új magyar államvezetőség arról döntött, hogy a megfelelő átképzés után beilleszked-
hetnek a társadalmi életbe.

HADIFOGLYOK ITT ÉS OTT

A szovjet Vörös Hadsereg vezetősége arra törekedett, hogy az egységeibe osztrák–ma-
gyar és német hadifoglyokat verbuváljon.23 Az önkénteseknek szabadulást ígért, ezért 
a hiszékeny hadifoglyok beálltak a bolsevikokhoz. Közülük sokan odavesztek a pol-
gárháborúban. De számos hadifogoly hazatérhetett, és nem véletlenül jöhettek haza, 
hiszen a bolsevizmust terjesztették. A hazatérőket a magyar karhatalom feltartóztatta, 
és a számukra a határon létesített táborokban vallatások közben „átképezték” őket. 
Az ország vezetősége tartott a beszivárgó bolsevista eszméktől, ezért látták szükségét 
a politikai agymosásnak. Ezek után a hazavágyó katonákat azonnal az olasz frontra 
vezényelték, ami még jobban fokozta az elégedetlenkedést.

Mindebből látszik, hogy a Csantavéren 1918. november 1-jén kitört bolsevik for-
radalom nem származhatott máshonnan, csakis az orosz hadifogságból vagy a keleti 
hadszíntérről szabadult hazatérők politikai meggyőződéséből. Az addig csaknem 
ismeretlen Lenin és Trockij álma a világforradalomról és a kommunizmusról kiváló 
taktikai érzékkel célozta meg a népet és a katonaságot. Programjukban szerepelt az 
azonnali békekötés és a radikális földosztás.24 Nemcsak az orosz népet lehetett meg-
nyerni a földosztással, hanem a magyart is. A csantavéri föld nélküli napszámosok 
bizakodva mentek 1914 augusztusában háborúzni a „kutya Szerbia” ellen, hiszen a 
szemük előtt lebegett a megígért szántóföld, mire a levelek lehullnak.

Biztosra vehető, hogy a hadifoglyok között több csantavéri is akadt, de erről senki 
sem beszélt szívesen. Virág Antal 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára 
a magyar királyi 4. honvéd huszárezredhez. Augusztus 1-jén az orosz hadszíntérre 
vezényelték, ahol 1915. március 19-én fogságba esett. Szabadulása 1918. május 

 23 Herrmann Ernő: Hadifogolynapló 1914–1918. Budapest, 2014, Zrínyi Kiadó, 277.
 24 Hajdu Tibor – Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja. Budapest, 2014, 

Osiris, 285. (Az orosz „októberi” forradalom és az utolsó béketárgyalások.)
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1-jén történt, leszerelése pedig november 22-én, s ezek után hazatért Csantavérre. 
A hazatérők már annak is örültek, hogyha feleségük hűségesen megvárta őket, és 
közben nem szökött meg más férfi val. Az elhagyott férfi ak nehezen illeszkedtek be a 
közösségi életbe. Olyan eset is megtörtént, hogy valakit ittasan kigúnyoltak a kocs-
mában, mert a felesége más férfi val megszökött, az illető pedig hirtelen felindulásból 
megölte a csúfolódót.

A magyarországi szerb, orosz és olasz hadifoglyokat a nagyobb gyűjtőtáborokból 
szétosztották az ideiglenesen létesített kisebb fogolytáborokba, ahol közhasznú mun-
kára fogták őket, vagy rövid időn belül kirendelték őket gazdákhoz. Az itthon maradt 
idős földtulajdonosok azon versengtek, hogy ki tud magának több orosz hadifoglyot 
munkaerőként igényelni, hiszen a munkaképes férfi  családtagok a frontokon harcoltak. 
Orosz hadifoglyok minimálbérért Csantavéren is dolgoztak. A betegségek őket sem 
kerülték el, közülük néhányan itt haltak meg: a 40 éves Isenjkó Davidovics Longrin 
kijevi ukrán, a 32 éves Grigorij Kornijesko nős férfi , aki szívbajban halt meg, vagy 
a 31 éves Ivan Kuljaskov, akivel a hastífusz végzett. Sírhelyük a Nagytemető egyik 
sarkában van.

Orosz hadifoglyok Magyarországon
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A hadifoglyokat a háború végén hazaengedték, de közülük többen vonakodtak a 
hazatéréstől, mert rossz híreket kaptak a bolsevik forradalomról és az esztelen pol-
gárháborúról. Szabadkán még az 1930-as években is létezett orosz közösség, amely 
korábban letelepedési és munkavállalási engedélyt kért a városi vezetőségtől. Ezek az 
egykori hadifoglyok és menekültek nem szándékoztak visszatérni a rendszert váltott 
hazájukba: inkább beilleszkedtek, elsajátították a szerb nyelvet, és új életet kezdtek. 

SIMON ÉS LUCA

Veréb Piroska Luca 1894-ben a Csantavérhez közeli zentai tanyavilágban született, 
nem messze a Csík-ér partjától. Vass Antal 1893-ban szintén egy közeli tanyán látta 
meg a napvilágot. A gyermekek anyai ágon első unokatestvérek voltak, de kettejük 
között szerelem szövődött, és 1911-ben egyházi felmentést kaptak a vérrokonság alól, 
így egybekelhettek, de közös gyermekük nem született.

A háború elszólította a fi atal férjet, aki orosz hadifogságba esett, és hosszú ideig 
várt a hazatérésre. Időközben a magyar hadifogságba került oroszokat szétosztották 
kisebb-nagyobb táborokba, ahonnan a megbízható foglyok munkát vállalhattak 
birtokokon. A Külső-közép-járásban fekvő tanyákra Zentáról férfi  munkaerőt kértek, 
így a Veréb-tanyára is, amelyre többedmagával Simon Lementar ukrán hadifoglyot is 
beosztották munkára. Múlt az idő, és a huszonéves Luca beleszeretett a vele azonos 
korú Simonba.

A központi hatalmak és Oroszország között megkötött béke után a két hatalom 
hadifoglyai hazatérhettek. 1918 őszén Simon Lementar is elindult Kijev felé, mert 

Cikk a Szeged napilap 1924. január 31-ei számából
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otthonról jó híreket kapott, és hazavágyott. Luca is vele tartott, mert gyermeket várt 
tőle. Utazásuk során a Kárpátokban veszteglő, hadifoglyokat szállító szerelvények 
a határon arra az engedélyre vártak, hogy egymás mellett békésen elvonuljanak, 
mindegyik a saját hazájába. A Magyarország felé tartó szerelvény egyik ablakából Vass 
Antal megpillantotta a szomszédos szerelvényben ellenkező irányban utazó feleségét. 
Kétségbeesetten kiáltozott, hogy ne menjen tovább őt keresni, hiszen éppen hazafelé 
tart, de az asszony nem fi gyelt fel rá.

Simon és Luca egy Bojarka nevű, Kijevhez közeli faluban telepedett le. Ott született 
meg Nadja nevű lányuk 1919 elején. Két évvel később jött a világra Szófi a, majd újabb 
két év elteltével Ljubica is, akit aztán mindenki Mária néven ismert. A megszületett 
gyermekeket édesanyjuk leánykori nevén, Veréb néven anyakönyvezték.

1943-ban rövid időre visszatértek Csantavérre látogatóba, és Veréb Ljubica/Ma-
rika itt beleszeretett Czvitkó Mihály hentesmesterbe – akit Csicsónak becéztek –, 
rövidesen feleségül ment hozzá, és élete végéig Csantavéren maradt. Szülei és testvérei 
hazatértek, ahol Lementar Simon 1961-ben bekövetkezett haláláig éltek. Luca ekkor 
elhatározta, hogy végleg hazatér, de felnőtt gyermekei már nem kívánták elhagyni a 
Szovjetuniót. Az asszony közel öt évtized után visszatért a szülői tanyára, törvényes 
férjéhez, Vass Antalhoz, de a szűkebb rokonság már nem szívesen látta. Luca idős 
korában, 1980-ban hunyt el.25 

A nagy háború egyik visszássága éppen abban nyilvánult meg, hogy a magyar 
hadifoglyok Oroszországban és Szibériában raboskodtak és dolgoztak, míg az orosz 
hadifoglyok ugyanebben a helyzetben találták magukat Magyarországon. Szerelmek 
mindkét oldalon szövődtek, és az előbbi történethez hasonló módon a hazatérő 
magyarok is hoztak magukkal orosz feleséget, illetve gyermekeket. Akadtak olyan 
hazatérő hadifoglyok, akik az orosz asszonyt felelőtlenül magukra hagyták egy távoli 
vasútállomáson, mert itthon várta őket a törvényes feleségük.

MEGSZORÍTÁSOK

RÉZÉRT VASAT

A háború kitörése előtt a Monarchia éves rézszükségletének mindössze 7,8 száza-
lékát termelte meg, a többit importból fedezte, míg Németország érckitermelése a 
felhasználásnak mintegy egyötödét adta. A világ messze legnagyobb termelőjének 

 25 A történet adatközlője Veréb Rozália, aki Czvitkó Máriának, Lementar Simon és Luca leá-
nyának elbeszélését 2005 körül feljegyezte. A Külső-közép-járásra épült a későbbi Dušanovo 
(Dusanovó) szerb telepesfalu.
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az USA számított, az antanthatalmak innen szerezték be a háború alatt a rezet. Az 
USA-tól vásárolt a háború előtt Németország és a Monarchia is, ám a háború alatt a 
központi hatalmaknak amerikai behozatalra az antant blokádja következtében nem 
volt lehetőségük.

Hazánkban először a közfogyasztásra termelő ipar érzékelte a rézhiányt, már 1914 
végén, 1915 elején. A hiány leküzdésére irányuló központi intézkedések a meglévő 
készletek felmérésével és zárolásával, valamint a lakossági felhasználás korlátozásával 
kezdődtek. Rendeletet hoztak ezt követően a különféle fémtárgyak, háztartási és 
konyhafelszerelési fémeszközök, pálinkafőző rézüstök, nyers- és hulladékfémek, 
fémötvözetek, ipari fémanyagok, csővezetékek kötelező hatósági bejelentéséről és 
hadicélokra való igénybevételéről. 

„Rézmozsarat vasmozsárért!” akció indult, s elkezdték a lakosság használatában lévő 
réztárgyak összegyűjtését. A nagyobb mennyiségű fémanyagot (rezet, nikkelt, ólmot) 
a hadsereg térítés fejében rekvirálhatta, míg a kisebb mennyiségű fémet tartalmazó 
tárgyak esetében felkérték a lakosságot, hogy akinek például nélkülözhető rézedénye 
és egyéb értékes fémtárgya van, ajánlja fel a haza javára.

A katonai rekvirálás első hulláma 1916 nyarán, kora őszén kezdődött. A hadügyi 
igazgatás – térítés ellenében – elrendelte a bronzból, sárga- és vörösrézből, ónból, 

Öntöttvas mozsár 1915-ből
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ónötvözetből készült tárgyak (kilincsek, ablak-, ajtó- és bútorveretek) hatósági 
begyűjtését. Vitték a gyümölcsbefőző rézüstöket, gyertyatartókat, főzőedényeket, 
rézsúlyokat, vörösréz fürdőkádakat, mosóüstöket. 1916-ban megvizsgáltatták az 
egyházaknál, hogy mely harangjuk nélkülözhető. Több harangot már ebben az évben 
elvittek, 1917. június 2-án pedig a hadügyminiszter elrendelte a harangok összesze-
dését. A rendelet 24 centiméter külső átmérőt meghaladó harangokra vonatkozott, 
kivéve a vasúti és a hajókon használt jelző-, valamint a történelmi, művészi értékű 
harangokat. A hatóságoknak négy héten belül kellett az illetékes katonai parancs-
nokságoknak átadniuk térítés ellenében a begyűjtött harangokat. Az egyházaknál 
községenként csak egy-egy harang maradhatott. 1917 októberében a begyűjtés már 
az orgonasípokra is kiterjedt.

 
LÉLEKHARANG

Az egyetlen harang, amely a csantavéri régi templomban 1917 után megmaradhatott, 
a templom legkisebb harangja volt, amelyet haldoklásnak, halálesetnek, illetve a lélek 
e világból való távozásának hírüladására használtak. Ez a harangszó hívta a híveket 
a haldokló mellé, hogy imáikkal kísérjék el élete legsúlyosabb perceiben, valamint 
tudatta a halál beálltát a hívők közösségével. Este az Úrangyala imádság után a ha-
lottakért való imára hívja a hívőket, de ma már ez a régi szokás nemigen használatos.

A lélekharang
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A lélekharang Heller János újvidéki öntödéjében készült Kubik István rendelésére 
1867-ben. Kubik a 19. században községi képviselő volt, tehetős ember, aki a már 
meglévő két régi harang mellé készíttette a lélekharangot. Talán éppen a rajta olvasható 
dátum, az 1867-es kiegyezés évszáma lehetett az oka annak, hogy ezt a harangot nem 
rekvirálták. Megmaradt még a Csengettyűs iskola kis tornyában a 12 kilogrammos 
harangocska, amely az épület lebontása után eltűnt. 

EMLÉKVÁZÁK A TEMPLOMBAN

A frontokon kilőtt gránátok töltényhüvelyéből készült virágvázákat a templom 
számára hálából adományozták azok a katonák, akik élve hazajöttek. A hosszabb 
tűzszünetek idején a katonák kézimunkával ütötték el az időt: fafaragásokat készí-
tettek, díszes dohánytartó dóznikat, rézből hajlított gyufásdoboztartókat és egyéb 
apró tárgyakat.  A templomban ma is őrzik a százéves töltényhüvelyvázákat, amelyek 
az első nagy világégés emlékei. Az elkobzott harangokból egy kevés anyag visszatért 
Csantavérre.

 

Templomi virágvázák gránáttöltényhüvelyből 
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REKVIRÁLÁSOK, SEGÉLYEK ÉS A GAZDASÁGI ÖSSZEOMLÁS 

1914-től a városokban és a külterületeken rövidített tanév lépett életbe, mivel a 
gyermekeket is munkára fogták. A tanyai iskolások száma az 1915/1916-os tanévre 
alacsony létszámra apadt. A hetivásárok számát is csökkentették, 1915-től keddi és 
pénteki napokon nem lehetett húst vásárolni.

1916 elejétől a gabona adásvétele is csak állami felügyelettel zajlott. A gazdáknak 
olcsón kellett adniuk a terményeiket. Megindultak a házkutatások, mert sokan elrej-
tették megtermelt javaikat, nem akarták áron alul eladni.

A hadikölcsönjegyzés kezdetben valóban önkéntes alapon ment, de később egyre 
inkább kényszerűségből. Sokan utolsó kis vagyonkájukat is odaadták. Az árvák pénzét 
is abba fektették. Hamar bevezették az élelmiszerjegyeket. Hiány lépett fel szépen 
lassan mindenből. A fatalpú cipők szimbólumai lettek a hátország nyomorúságának. 
A cukor, a zsír és a kenyér fogyasztását korlátozták. A szélmalmok, a száraz- és a mű-
malmok katonai ellenőrzés alá kerültek.

Állami kötelezettség is lett a gyűjtés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter körle-
vélben szólította fel az iskolákat a gubacs, a szederlevél, a csalán és a gyógynövények 
gyűjtésére, hadicélokból. Persze, cigarettát, dohányt, babot, cukrot, ruhaneműt is 

A liszttermékek korlátozott fogyasztása
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gyűjtöttek a tanulók a katonáknak. A leányok pedig sapkát, kesztyűt és egyéb melegítő 
ruházatot kötöttek. A nevelők fi zetésük 1 százalékát ajánlották fel pénzadományként, 
emellett hadikölcsönt is rendszeresen jegyeztek. 1918-ra a tanítók közül többen hadba 
vonultak, a gyermekek közül nagyon sokan kimaradtak az iskolából. Közben egyre 
szaporodtak a hazafi as, lelkesítő ünnepi rendezvények.

A háború idején a korábbiakhoz hasonlóan nagy volt a kereslet a pezsgő iránt. 
A   városok mulatóiban, éttermeiben és a tisztek asztalára mindig került pezsgő. A   kór-
házakban a hölgyek hordták szét ágyról ágyra a karácsonyi ajándékcsomagokat, és 
a sebesültek, mint a karácsonyfa alatt örvendező gyermekek, boldog kíváncsisággal 
bontogatták ágyukon a csomagokat. Törley Józsefné pezsgőt küldött a sebesülteknek, 
s jutott mindenkinek egy-egy pohárkával. 

A Törley cég nagy mennyiségben gyártott a háború alatt is pezsgőt, és a hazafi as 
áldozatkészség jegyében folyamatos adományokkal támogatták a háborút, már 1914-
től: csantavéri özvegy Törley Józsefné a bevonult katonák családjainak segítésére 
5000 koronát adományozott. A tulajdonát képező pezsgőgyár pedig 1000 palack 
pezsgőt bocsátott rendelkezésére a Vöröskereszt Egyesületnek és más kórházaknak 
a sebesültek részére.26

A nagyszabású gyűjtést és adományozást drámai módon gátolta az 1917-re ideért 
spanyolnátha, amely százakra halált hozott. A csantavéri halotti anyakönyvekben 
sorozatosak a „tüdőgyulladás”, „infl uenza”, „spanyolnátha” bejegyzések. A szegényebb 
családokban éheztek, és gyakoriak voltak a súlyos betegségek, mint a tébécé, a vese- és 
az agyhártyagyulladás, különösen az alultáplált és a téli hidegben hiányosan öltözött 
gyermekek körében. A népszaporulat csökkent, ami érthető volt azokban az években.

Ha nem is volt jellemző, de szép számmal akadtak, akik szerettek volna kibújni a 
háborús kötelezettség alól, és kapcsolataik révén kijárták, hogy ne sorozzák be őket. 
A   kortársak szerint ezért elsősorban a paraszti társadalom férfi  tagjait vitték el. 1918-
tól egyre több hazatérő, szökevény, bujkáló katona fosztogatott a határban, ami újabb 
borzalmakat és konfl iktusokat okozott. Tornyoson bosszúból egy hadiszökevény 
agyonlőtt egy csendőrt. A hadifogságból vagy frontról hazaérkezők között sokan 
„új eszméket” hoztak magukkal, megalapozva ezzel a későbbi forradalmak helybeli 
ideológiáját, egyben erősítve a fejlődő szélsőbaloldali szervezeteket, amelyek később 
illegalitásba kényszerültek.

A háború kétségtelenül mély nyomokat hagyott mindenkiben. Az életmódváltozás 
mellett befészkelte magát az emberek mindennapjaiba és gondolatvilágába. Az egykor 
a pusztákról, a szerelemről, a vallásról, a borról vagy a magányról író parasztköltők is 
egyre inkább a katonaéletről kezdtek énekelni. 

 26 Propaganda. Politikai, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. 
2016, Országos Széchényi Könyvtár, 202.
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A hazatérők testileg-lelkileg sérültek voltak. A hiányzó végtagok és a súlyos testi 
sérülések, a begyógyult lőtt sebek, összeforrt törött csontok örök mementóként 
emlékeztettek a háborúra, amelyet azért sem lehetett elfelejteni, mert a téli estéken a 
családban és a társaságban egymás élményeit szőtték hosszú történetekbe. Ha feledni 
akarták a szörnyűségeket, házi hangszereken játszottak, énekeltek vagy kártyáztak, 
de a feledés nehezen ment, hiszen minden családból hiányzott valaki.

A soha vissza nem térő 17–19 éves fi úk, 32 éves apák, testvérek, vőlegények, szom-
szédok, komák vagy barátok gyakran jeltelen sírokban, Csantavértől távol nyugszanak. 
Az értelmetlen háború a vesztesek számára még nagyobb tragédia, hiszen az idegen 
népektől megszállt, elcsatolt területek elvesztése miatt még hiábavalóbbnak tűnt a 
vérontás. A hősi áldozatokról nekünk, utódoknak, kötelességünk megemlékezni!

Nagy József hadirokkant és felesége
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HŐSI HALOTTAK, HALOTT HŐSÖK

A csantavéri hősi halottak hivatalos nyilvántartása az anyakönyvi hivatalban található. 
A bejegyzések gyakran pontatlanok, ami nem kizárólag a korabeli anyakönyvvezetőn 
múlt, hanem a belügyminisztériumtól kapott hiányos adatokon. Egy-egy ütközet után 
a veszteség összeírása abból állt, hogy össze kellett számolni a halottakat, az eltűnteket, 
a sebesülteket és a hadifogságba esett katonákat. Az elesettek személyazonosságát a 
náluk megtalált azonosító, azaz ún. „dögcédula” segítségével állapították meg.

Eltűntnek azok számítottak, akiket nem sikerült megtalálni és azonosítani, mert a 
csata hevében az ágyúlövedékek darabokra tépték, és temetetlenül váltak az enyészeté, 
vagy pedig az ellenség elfogta és elhurcolta őket – vagyis sorsukról nem volt biztos 
információ. Az eltűntek feltűnő sokasága a szerb kézre került hadifoglyok között vált 
nyilvánvalóvá, ahol a járványok és az éhínség következtében tízezerszámra hullottak 
el a hadifoglyok. Ők gyakran számolatlanul, nyilvántartás nélkül kerültek a tömeg-
sírokba. Ha a foglyul ejtett katona nem adott hírt magáról, akkor őt egy idő után 
holttá nyilváníthatták – erre alapvetően a háború befejezését követően kerülhetett sor.

Dér János azonosítócédulája a szétnyitható 
fémszelencében
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Ma már nem találjuk meglepőnek azt a hiányt, ami a kutatás kezdetén sok fejtörést 
okozott: az első hivatalos anyakönyvi bejegyzések nem azonnal a háború kezdetének 
idejéből származnak, hanem az 1915-ös év elejétől kezdődnek, de valójában még az 
előző, 1914-es évre vonatkoznak. Tehát a szerbekkel, majd később az oroszokkal 
való 1914. évi összecsapások áldozatait a századírnokok feljegyezték, és átadták a 
parancsnokaiknak, akik a névsort a front vezérkarának továbbították, onnan a közös 
hadügyminisztériumhoz, amely összeállította a hivatalos veszteséglajstromot, s ez 
végül a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz került. 

Az iratkezelési folyamat hosszú volt, és mire a hivatalos értesítés Csantavérre érke-
zett, az elesett katona már régen Szerbiában vagy Galíciában porladt, a család pedig 
hiába várta tőle a leveleket. Esetenként az elesett halálhíréről egy rövid üzenetben az 
életben maradt bajtárs, illetve a szakaszparancsnok értesítette a közeli hozzátartozót. 
A katonák ezt előzőleg egymás között megbeszélték, és az életben maradtak köteles-
ségüknek tekintették az értesítés mellett a halott személyes tárgyainak hazaküldését, 
ha azokat megtalálták. Az első csantavéri katona még 1914. augusztus 20-án, a déli 

A háborúban eltűnt 
Kovács Pécskai Mihály
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hadszíntéren – valahol Szerbiában – esett el, de a halotti anyakönyvbe való hivatalos 
bejegyzése csak 1917 végén történt meg. 

A háború első komoly hadműveletei Szerbia ellen 1914. augusztus 12-én kezdődtek. 
A Monarchia hadvezetősége korábban azzal számolt, hogy a megerősített déli hadse-
regcsoporttal hamar legyőzi a balkáni országot. Ezek után ezt a haderőt átvezényli a 
már korábban Galíciába irányított haderő mellé, az esetleges, Oroszország elleni há-
borúba. Azzal viszont nem számolt, hogy Oroszországgal azonnal beáll a hadiállapot, 
így a szerbiai hadjáratot befejezetlenül kellett abbahagyni, és a déli hadseregcsoport 
egy részét átirányítani az orosz hadszíntérre.

A Szerbia ellen vonuló teljes haderő mintegy félmillió katonát számlált, ami 
valamivel meghaladta a szerb hadsereg teljes létszámát. A felvonuló haderőben 70 
százalékban Magyarországról és Horvátországból kiegészített alakulatok vettek részt, 
akik mellett bosnyák, cseh és délvidéki szerb katonák szolgáltak. A háború elején az 
arányokhoz mérten itt harcolt a legtöbb magyar katona, közöttük a cs. és kir. 86. 
szabadkai gyalogezred, a m. kir. 6. szabadkai honvéd gyalogezred, valamint a m. kir. 
4. szabadkai honvéd huszárezred is.

Az osztrák–magyar hadvezetőség téves döntései és a szerbek elszánt védelmi harca 
visszavonulásra késztette az osztrák–magyar haderőt. A Cer-hegyen vívott ütközet-
nél és később a Belgrádot visszafoglaló szerb haderő elől visszavonuló sereg számára 
biztosítani kellett a veszélytelen visszavonulást. A visszavonulást biztosító hátvédet 
a szerbek bekerítették és harcképtelenné tették. A kudarcba fulladt hadjárat tragikus 
vesztesége huszonnyolcezer halott, nyolcvanötezer eltűnt/hadifogoly, százhuszon-
kétezer sebesült és negyvenhétezer beteg lett.

Az eltűntek – a legújabb számítások szerint nyolcvanötezer katona – a fő sereg 
visszavonulása közben a déli hadszíntéren magukra hagyott, bekerített egységek 
voltak, amelyek szerb hadifogságba kerültek. Velük együtt kerültek hadifogságba a 
valjevói hadikórházban magukra hagyott betegek és az egész személyzet.27

 27 Szöllősy Aladár: i. m. Darvas Gábor: i. m. Margittai Gábor: i. m.
    A hadifoglyok nagy részét Nišbe szállították, majd az 1915 végén megindított második 

Szerbia-ellenes off enzíva során a fogolytáborokat kiürítették, és a még élőket Dél-Szerbián, 
Koszovón és Albánián át embertelen körülmények között hajtották az albániai Valona kikö-
tőig, ahol átadták őket az olaszoknak. A szerb hivatalos kimutatás szerint a hatvankétezer 
hadifogolyból mintegy harmincötezer indult útnak Albánia felé, mert az egyéves fogság alatt 
huszonötezren vesztették életüket kiütéses tífuszban és egyéb fertőző betegségekben, akiket 
Nišben és máshol temettek el. Valójában a halálmenetben mintegy tizenháromezren vesztek 
el. A hajóúton Asinara szigetéig ötszáz–hatszáz ember halt meg, őket az olasz hajósok a ten-
gerbe temették. A szamár-szigeti táborba mintegy huszonkétezer ember került, ahol a kolera 
továbbra is szedte az áldozatait. A szerbiai osztrák–magyar hadifoglyok és áldozatok számát 
egész biztosan sohasem sikerül kideríteni.  [Lábjegyzet folytatása a következő oldalon.]
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AMIT AZ ELTŰNTEKRŐL TUDNUNK KELL

Az eltűnt katonák sorsáról keveset tudunk. Ők azok, akik hadifogságba kerültek, 
de nem érkezett sorsukról megbízható hír. Ebbe a kategóriába tartoztak azok is, 
akiknek földi maradványait egy-egy ütközet után nem lehetett megtalálni, mert a 
hegyek szakadékaiba, gleccserek mélyedéseibe zuhantak, sebes folyók sodorták el, 
vagy feneketlen mocsarakba vesztek. Az ellenség heves ágyútüze alatt testüket a grá-
nát darabokra tépte, és maradványaikat temetetlenül hagyták, vagy sátorponyvába 
gyűjtötték össze, hogy aztán közös sírban temessék el.

A Szerbiában nagy tömegben fogságba esetteket módszeresen kifosztották, az 
elrabolt személyes tárgyak közül az azonosítócédulát tartalmazó fémtokot is elvették, 
így névtelenné, azonosíthatatlanná tették őket. A hadifoglyok közül hozzávetőlegesen 
ötvenezren tífuszban, vérhasban és más betegségekben haltak meg, és tömegsírokba 

Balassa Bertalan (balról a második) és családja

    [Az előző oldali lábjegyzet folytatása.] 
    Egyes vélemények szerint a szerbek jót cselekedtek, amikor a fogolytáborokat kiürítve a 

foglyokat erőltetett menetre kényszerítették. Péter királlyal az élen az ország népének egy 
része déli irányba menekült a megszálló osztrák–magyar, bolgár és német seregek elől. Ha a 
hadifoglyokat hátrahagyják, akkor mindet ki kellett volna végezni, ami ellentmond a genfi  
egyezményeknek. A túlélők csak jóval a békekötés után, Franciaországból térhettek haza.
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temették őket, a járványban meghalt szerbekkel együtt. Az ott elhunyt hadifoglyok 
azonosításával senki sem foglalkozott. A család legfeljebb az életben maradt katona-
társaktól kapott értesítést.

A legtöbb csantavéri katona az orosz hadszíntéren, a szerbiai ütközetekben és a 
hadifogságban, illetve az olasz hadszíntéren, az isonzói csatákban tűnt el. Az özvegyen 
maradt feleség és a család kérésére az eltűntet holttá nyilvánították. Az eljáráshoz 
tanúkat kellett beidézni, akik eskü alatt vallották, hogy az eltűnt személyt korábban 
még látták, beszéltek vele, de az ütközet után nyoma veszett.

A holttá nyilvánítás az a hivatalos folyamat, amelynek során valakit jogilag halott 
személynek határoznak meg. Amennyiben a belügyminisztérium nem adott hivata-
los értesítést a halálesetről, de a halál ténye és időpontja megközelítőleg ismert volt, 
a katonát halottá lehetett nyilvánítani. Ehhez jogi/bírósági eljárásra volt szükség. 
A   hosszú ideig tartó eltűnések jogilag és társadalmilag is indokolatlan függő helyzetet 
eredményeztek: ha az eltűnt személy házastársa új házasságot szeretett volna kötni, 
vagy a hagyatékot kívánták megoldani. Kérelemre a bíróság az eltűnt személyt holttá 
nyilvánította, ha az eltűnésétől egy év eltelt anélkül, hogy az illető életben létére utaló 
bármilyen adat nyilvánosságra került volna.

Az egyházi holttá nyilvánítás a világinál összetettebb volt. A katolikus egyház – ha 
az özvegy új egyházi házasságot is kívánt kötni – nem ismerte el a világi bíróság általi 
holttá nyilvánítást. Ha tehát a házastárs halálát nem lehetett hiteles egyházi vagy világi 
okirattal igazolni, a másik házastárs csak akkor volt szabad állapotúnak tekinthető, ha 
az élő fél érseki szentszéke holttányilvánítási ítéletet adott ki. Az egyházi hatóság ezt 
csak akkor adhatta ki, ha megfelelő vizsgálat után tanúvallomásokból, közleményekből 
erkölcsi bizonyosságot szerzett a házastárs haláláról.28

A Kalocsai Érseki Főszentszék rendeletet bocsátott ki, hogy azokban a sürgős 
esetekben, amikor a háborúban eltűnt katonának elhalálozását hivatalos okirat nem 
igazolja, a helyi lelkész kihallgathatja a holttá nyilvánítást kérő felet egy vizsgálóbiztos 
jelenlétében, aki a lelkész beosztottja vagy a káplánja is lehetett.

Ezzel a rendelettel elejét vették a magukra maradt feleségek „kicsapongásának”, 
illetve a „kitartó” keresésének, ahogyan régen a szeretőt, élettársat nevezték. Az egy-
házi holttá nyilvánítás a legtöbb esetben a férj eltűnését követő hetedik év után lett 
jóváhagyva, így a csantavéri egyházi halotti anyakönyvekben a legkorábbi bejegyzések 
1921-ben kezdődnek.

 28 Molnár Tibor: Bácskai hadifogoly golgota. Egyházi holttányilvánítási eljárás. 2018. Nagy 
Háború blog.
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ELTŰNT FÉRJEK KERESÉSE

Fekecs Teréz 1927 szeptemberében kérvényezte férje, Földi János holttá nyilvánítását. 
Ehhez két szemtanú vallomását vették fel a helyi plébániahivatalban Takács Gáspár 
plébános jelenlétében. Kiss Györgyei Péter 40 éves, római katolikus vallású asztalos, 
csantavéri lakos eskü alatt vallotta: 

„Földi Jánost ismertem, békeidőben is együtt katonáskodtam vele, a háború 
kitörésekor a 86. közös gyalogezred 15-ik századjában együtt mentünk a szerb 
harctérre. Sabácon túl 1914. aug. 19-én, egy tarlón Földi János lábát egy gránát 
vágta el. Segélyért kiáltozott. A szanitécek elvitték, s később kérdésemre, hogy 
mi van Földivel, Bodnár Nándor szuboticai lakos, szanitéc ezt felelte: meghalt, 
celt lappal (sátorlap – a szerző megj.) takartuk le, mert az erős támadás miatt 
nem lehetett eltemetni.”

Bozsik János 41 éves, római katolikus vallású mészáros, csantavéri lakos vallomása: 

„Földi Jánossal, Fekecs Teréz férjével együtt gyerekeskedtem, együtt jártunk 
iskolába, együtt vonultunk a szerb harctérre, mint 86-os közös hadseregbeliek. 
Jelen voltam, mikor a Szerbiába való első bevonulásunk napjaiban Sabac alatt 
srapnell leszakította a jobb karját tőből és egyik lába is megsérült, mert egy 
lábon háromszor megfordult maga körül, s úgy vágódott arcra, 10 lépésről 
hallottam feljajdulását: »jaj édesanyám!« – Négy óráig még ott maradtam 
a lövészárokban, de többet életjelt magáról nem adott. Mindez 1914. aug. 
19-én dél előtt történt.” 

A szemtanúk vallomása alapján Földi Jánost egyházilag holttá nyilvánították.
Polyák Piros kérvényezte, hogy férjét, Dér Istvánt holttá nyilvánítsák, mert egyházi 

házasságra kívánt lépni. Elsőként Vidákovics Antal tett eskü alatt tanúvallomást:

„Ismertem személyesen Dér Istvánt, vele vonultam be a 86-ik gyalogezred-
be, a 17. népfelkelő honvéd gyalogezred 6. századába osztottak be, míg Dér 
István az 5. századba osztva jött velem a harctérre, Doberdóra, ahol többször 
beszéltem vele. Egy napon estünk fogságba is. Én egészségesen előre mentem, 
ő pedig srapnelltól megsebesítve az olasz szanitéceknél maradt. Személyesen 
nem láttam, de egy fejér vármegyei velembeli utánunk jövő fogolytársamtól 
hallottam, hogy Dér Istvánt az őt vivő két szanitéccel együtt a gránát levegőbe 
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repítette és szétroncsolta. – Ezt az állítását velem való beszélgetései alkalmával 
többször megismételte.”

Mezei András 38 éves, római katolikus cseléd eskü alatt vallotta: 

„Személyesen ismertem Dér Istvánt. Együtt vonultunk be a 86. gyalogezredbe 
1915. február 15-én. A doberdói fennsíkra pedig a 17. népfk . gyalogezredbe 
osztottak, Dér Istvánnal egy századba kerültem, akit aznap, mikor olasz fog-
ságba estünk, délelőtt két olasz szanitéccel és az olasz tiszttel együtt gránát 
vágott agyon, miután már előbb mindkét láb-vádliját srapnell roncsolta össze. 
Mindkét esetét Dér Istvánnak saját szemeimmel láttam.”

Völcsek Ilona 1920-ban kérte férje, Barna Antal holttá nyilvánítását, akit 1914. 
augusztus 17-én az orosz hadszíntérre vezényeltek. Barna Antal hat osztályt végzett, 
de a harctérről semmiféle értesítést sem küldött. Első tanúként az eltűnt testvéröccsét, 
a 32 éves Barna Péter földművest kérdezték ki: 

„Együtt vonultunk be a 86. gy. e. 1. bat. 1. sz.-hoz (1. zászlóalj, 1. század – a 
szer ző megj.). Három hétre a bevonulás Galicziába mentünk. Megérkezésünk 
után 8. napra ütközetbe mentünk. Az egész bataillon felvonult, egy hegyre 
kellett felvonulni. Bátyámmal egymás mellett iparkodtunk felvonulni, de a 
nagy tűz miatt széjjel maradtunk s így nem tudom biztosan, hogy meghalt-e 
vagy sem. Én barázdában húzódtam meg. Körülöttem akiket két oldalról 
láttam, mind elestek. Ki volt halálos, ki nem, azt én nem tudom. Mikor a 
puskalövések ellanyhultak, csak a nagy jajgatás hallatszott, én hason hátra-
kúsztam vagy 60 lépést a barázdában. Ott találtam hét társamat épen, a többi 
mind ott maradt. Mikor az ellenség már hátunk mögé került, minket 8-kat 
elfogtak és Oroszország belsejébe vittek. A sebesültek és halottak is az oroszok 
kezébe kerültek. Egyik fogolytársam, akit utánam fogtak el, de ugyanabban 
az ütközetben részt vett, kérdezősködésemre azt mondotta, hogy az egész 
bataillontól úgy 70 embert szedtek össze elevenen. Tudakozódtam tőle, hogy 
olyan nevű volt-e közöttük mint a bátyám, de azt mondotta, hogy olyan nevű 
nem volt köztük. Azt hiszem, hogy amennyire családszerető volt, ha élne írt 
volna, annál is inkább, mert azért mentünk egymás mellett, hogy egymás 
sorsáról értesítsük hozzánk tartozóinkat. Mást róla nem tudok.” 

Barna Antalt a Kalocsai Érseki Főszentszék 1922. március 9-én halottnak nyilvá-
nította, és az özvegyen maradt nőnek új házasságkötést engedélyezett, aki soha többé 
nem ment férjhez.
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Egy 1922-ben felvett jegyzőkönyv alapján Czvitkó Mária 27 éves, római katolikus 
vallású nő vallotta: 

„Dér Antallal esküdtem Csantavéren 1911. febr. 22-én. Két évig éltem uram-
mal békességben, egy gyermekünk született, Imre. Uram részeges, kártyás, 
házasságtörő volt Bagi Rozáliával, akitől bajt kapott, ezért őt házamból kitil-
tottam, mert én atyám házában laktam. Dér Antal 1915 januárjában vonult be 
Szabadkára a 86. közös gyalogezredhez. A harctérre ez év márciusában ment 
Kozma Péter Magyarországon, Majsán lakó és Patócs Péter csantavéri földi-
jeivel. Ott megérkezésük után 21 nap alatt 9 ütközetbe vettek részt Przemysl 
fölszabadításáért. Ők 800-ból 30-an maradtak, de azok között bár Patócs is 
megsebesült, Dér Antalt nem látta, róla semmit sem tud. Kozma Péter akkor 
fogságba került és visszatérve a fogságból az uramról semmit sem tud.”

Takács Gáspár plébános maga járt közben Czvitkó Mária ügyében a főszentszéknél. 
Leplezetlenül vetette papírra: 

„A házaspár békétlenül élt, mert a férj korcsmás, kártyás, kurvás ember volt. 
1914. jan. 1. férj elhagyta hitvesét és másfél éves kisfi át. A nő 1920. május 13. 
ágyasságra lépett Kozma István legénnyel, addig várta hűtlen férjét.”

A férjet a világi bíróság holttá nyilvánította, de még az egyházi jóváhagyás hiány-
zott, hogy az együtt élő pár házasságot köthessen. Dér Antal holttá nyilvánítása és 
az új házasságkötésre szóló engedély 1922. október 21-én Kalocsáról megérkezett.

Tóth Bagi Erzsébet a főszentszéknél kérvényezte férje, Milánkovics András holttá 
nyilvánítását. Azt vallotta, hogy 1904 óta teljes békességben élték házaséletüket, 
mígnem 1914. július 27-én Andrást mozgósították. A feleség szeptemberben még 
kapott levelet a férjétől, akinek utána nyoma veszett. „Ha élne hitvesem, adna életjelt 
magáról” – fejezte be vallomását az asszony. Vida József tanú a következőket vallotta: 

„Tudom, hogy Milánkovics András vérhasba, vagy kolerába esve többiekkel 
együtt nagy halomba rakva mésszel öntettek le, semmiféle dolgot tőlük és 
róluk le nem vettek, miért is névtelenül elföldeltettek Grodek és Lemberg 
között. Arra megesküszöm, hogy azon a tájon esett ebbe a ragályos betegségbe, 
arra is megesküszöm, hogy még itt voltam, láttam, hogy úgy temették el ezen 
ragályos betegeket. Én az ő elvitele után 14 napra 1914. X. 24. sebesültem meg. 
Sem ezen 14 nap alatt, sem azóta Milánkovics Andrásról hírt nem kaptam.”
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Pintér Viktória 1927. március 8-án kérvényezte férje, Toldi Mátyás holttá nyilvání-
tását. Vallomásában elmondta, hogy napszámosasszonyként dolgozik, hat gyermeke 
mellett. Férje az első mozgósításkor gyalogosként vonult be Zomborba, és a szerbiai 
hadjárat elején fogságba esett. Férjétől négy levelet kapott a fogságból, amelyekben 
tudatja, hogy súlyos beteg.

Toldi Mátyás a csantavéri bajtársaival együtt végigszenvedte a szerbiai „halálmarsot” 
egészen az albániai Valona kikötőig, ahol az olaszok behajózták őket, majd Asinara 
szigetére szállították a tumbarinói hadifogolytáborba.

Csetvei Albert – becenevén Trocsek – 48 éves zenész tanúként vallotta: 

„Toldi Mátyást innen hazulról ismertem. Csak a fogságban, mikor Szerbiából 
hajtottak bennünket, mint foglyokat Itáliába, ott találkoztam vele Tamburino 
szigeten. Ott körülbelül 2 hétig voltam együtt vele. Itt ezen a szigeten nem 
számláltak meg bennünket. Senki számon nem tartott bennünket. Én ápoltam 
betegségében, az utolsó vacsoráját is én főztem meg neki. Ő az én Zelt-emtől 
(katonai sátor – a szerző megj.) 10 lépésnyire halt meg, reggel úgy találtuk 
meg halva. Azon a reggelen is 100-ával temették el a halottakat. Én is ott 
voltam Toldy Mátyás eltemetésénél. Tudom, hogy Kágyesz Gábor, Pintér 
Viktor (Viktória – a szerző megj.) sógora is ott volt.” 

Egy falusi zenésztől természetes, hogy a fogolytábor nevét hangszeréhez hasonlítja, 
amikor a valódi Tumbarino elnevezés helyett Tamburinót említ.

A másik szemtanú, Fejes Sándor ugyan nem volt Toldi halálának szemtanúja, de 
az esetről hallott: 

„Szerbiában, mint fogoly találkoztam vele, ahol ő is el volt fogva. Midőn az 
osztrák–magyar hadsereg megszállotta Szerbiát, akkor a szerbek bennünket, 
hadifoglyokat szintén tovább visszahajtottak. Gyalog mentünk egészen a 
tengerig. Útközben találkoztam Toldival, nagyon el volt gyötörve, sírt is és 
azt mondta: testvér, meg kell halnom, már 5 napja nem ettem. Mert nem volt 
élelmünk. Útközben is sokan meghaltak már. Azután egy szigetre, valami 
olasz szigetre vittek bennünket. Itt már nem találkoztam Toldi Mátyással, de 
hallottam másoktól, hogy meghalt. Akkoriban ott nagyon sokan meghaltak. 
Naponként nagyon sok meghalt. Ennyit tudok Toldi Mátyás haláláról.”
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A Kalocsai Érseki Főszentszék a tanúk vallomását mérlegelve 1927. április 20-án 
Toldi Mátyást holttá nyilvánította, azzal a megjegyzéssel, hogy 1916. január 16-án 
halt meg Tumbarino szigetén, Olaszországban.

AZ ANYAKÖNYVI ADATOKRÓL

Számos esetben az anyakönyvileg bizonyítható módon holttá nyilvánítás mellett több 
eltűnt katonáról nincs egyéb ismeretünk, mint a vezetékneve. Ez azért fordulhatott 
elő, mert az illető eltűnt katona családja kihalt, vagy ismeretlen helyre költözött, és 
a távoli rokonok annyit tudtak közölni róla, amit szüleiktől vagy nagyszüleiktől hal-
lottak. Ilyen esetben csupán a katona vezetéknevét közöljük, hiteles adatok nélkül.

Az elesett, illetve eltűnt honvédek felkutatása hosszadalmas és igényes eljárás. Sok 
esetben a kutatók kisegítik egymást, adatokat cserélnek, ami megkönnyíti a helytör-
téneti munkát.29

Gyakoriak az átfedések. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a név előfordul a csantavéri 
katonák névsorában, illetve a zentai vagy a magyarkanizsai névsorban is. Erre a ké-
sőbbiekben még visszatérünk. 

Hivatalos levéltári adatok híján minden lehetséges adatközlést fel kell használ-
ni, még azokat is, amelyek hiányosak. A családfakutatásban az ilyen adatok nagy 
segítséget nyújthatnak. Az 1940-es évek elején, a magyar közigazgatás idején több 
olyan emlékkönyvet is kiadtak, amelyben a nagy háború eseményeiről, csatáiról és 
ütközeteiről írtak. A könyvekben a még élő egykori délvidéki harcosok képe mellett 
néhány szóban mellékelték a személyes vonatkozásokat. Ezekben szó esik az egykori 
elesett családtagokról, rokonokról vagy ismerős bajtársakról. Az alábbiakban ilyen 
adatok is közlésre kerülnek. 

 29 A kései leszármazottak és rokonok elmondásai alapján begyűjtött nevek és adatok nagyon 
hiányosak. A legtöbb esetben csak az illető honvéd nevét vagy a vezetéknevét tudták közöl-
ni, és azt, hogy valamelyik fronton eltűnt. A kutatások során olykor sikerült ennél többet is 
kideríteni, ami az írásos dokumentumok hiányában komoly feladatnak bizonyult, mert egy 
évszázad távlatában ezek nagy többsége elkallódott, illetve elveszett. Veréb Rozália komoly 
kutatómunkájával nagy segítséget nyújtott az eltűntek, illetve a Csantavéren eltemetettek 
azonosításában, nem kevésbé a téves anyakönyvi bejegyzések helyesbítésében.

    Némi segítséget nyújtott: De Sgardelli Caesar: Délvidék hadtörténete 1914–1918. Budapest 
1941, Hadtörténeti Kiadványok Kiadóhivatala. Trianoni Magyarország mezőgazdasága. 
Budapest 1940, Új Barázda. Ajtay Endre: A magyar katona. Századunk legszebb magyar 
csatái. Emlékalbum. Budapest, 1942, Élet.
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CSANTAVÉRIEK VAGY VIDÉKIEK?

Csantavér település nagyon közel fekszik ahhoz a hármas határhoz, ahol a saját terü-
lete Magyarkanizsa és Zenta község földterületeivel találkozik. A száz évvel ezelőtti 
kiterjedt tanyavilág vidéki lakossága gyakran járt a csantavéri piacokra és vásárokba, 
valamint a templomba. Ezek a lakosok inkább vallották magukat csantavérieknek, 
mint a tőlük távol eső városok lakóinak, bár kataszterileg nem Csantavérhez tartoztak. 
Azok a gyermekek, akik az említett tanyákon láttak napvilágot, a csantavéri temp-
lomban lettek megkeresztelve, és a plébánián anyakönyvezve.

Mi sem volt egyszerűbb, mint az előző napon megszületett csecsemőt elvinni abba 
a templomba, amelynek a tornya odalátszott a tanyára. A gyakori csecsemőhalálozás 
miatt a szülők arra törekedtek, hogy a gyermekük mielőbb részesüljön a keresztség 
szentségében, nehogy „pogányként” haljon meg. Így történhetett meg, hogy számos 
magyarkanizsai és zentai lakos csantavéri születésűnek van bejegyezve a régi anya-
könyvekben. 1895 után kötelezővé tették az állami anyakönyvezést, és ezt követően a 
zentai, illetve a magyarkanizsai tanyákon született gyermekek az oda tartozó városok, 
illetve falvak lakosaiként lettek hivatalosan anyakönyvezve.

Csantavér a hármas határ közelében
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A csantavéri és vidéki elesett vagy eltűnt katonák esetében gyakoriak az átfedések. 
Ha fi gyelembe vesszük, hogy a Csantavér és Zenta közötti határvonal a mai Szőlősor 
6. utcája jobb oldalán húzódott, nem nehéz elképzelni, hogy a mai Bačko Dušanovo 
helyén egykoron lüktető tanyavilág népe csantavérinek vallotta magát, holott terü-
letileg törvényesen Zentához tartozott.30

Molnár Tibor zentai főlevéltáros a Tisza mente I. világháborús hősi halottairól31 

írt könyvében több olyan katonát megnevez, akik csantavéri születésű, zentai vagy 
magyarkanizsai lakosok voltak. Egyesek neve a csantavéri anyakönyvi hivatal halotti 
anyakönyvében is szerepel mint helybéli lakosé. A felmerült problémákat tisztázandó, 
Molnár Tiborral megtörtént az egyeztetés, amely szerint a kérdéses személynevek, 
illetve személyi adatok az alábbiakban felhasználhatók. Ez nagymértékben megköny-
nyíti az átfedések tisztázását és a nevek ismétlődésének elkerülését.

 30 A Szőlősor VI. utca jobb oldala nagy részben ma is üres, bár az 1920-as években létesült szerb 
telepesfalu egyes házai és telkei az utca elejéhez lettek toldva, Dušanovo csak 1945 után lett 
Csantavérhez csatolva, azzal, hogy az új zentai határt félúton Csantavér–Tornyos között 
jelölték meg.

 31 Molnár Tibor: A bácskai Tisza mente I. világháborús hősi halottai. Zenta, 2015, Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet – Zentai Történelmi Levéltár.
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EMLÉKMŰVEK

A NAGYKERESZT

Kozma Vendel és Beszédes Piroska ötödik gyermeke Vilmos volt, aki 1894-ben 
született. Besorozásakor a császári és királyi 86. gyalogezredbe került, és azonnal a 
galíciai hadszíntéren nézett szembe az oroszokkal. A Mikłaszów (ma: Miklasiv, Uk-
rajna) környéki ütközetben tűnt el 1915. június 23–26. között, földi maradványait 
minden bizonnyal tömegsírba temették. Halálának időpontjaként június 23-a lett 
megállapítva.

Mivel holttestét nem tudták hazahozatni, édesanyja és nevelőapja egy évvel később, 
1916-ban a Nagytemetőben emlékkeresztet állított, amelyet a csantavériek ma is 
„Nagykeresztnek” neveznek. Trianon után ez a kereszt lett a háború hősi halottainak 

A Nagykereszt és a felirata
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emlékkeresztje, amelynél a hozzátartozók húsvétkor és mindenszentek napján gyüle-
keztek, és virágot hoztak az elesett fi ak, férjek, testvérek és apák emlékére. Róluk – a 
két világháború közötti időszakban – nyilvános helyen nem lehetett megemlékezni.

A kereszt középrészén a következő, nehezen olvasható szöveg van bevésve:

„Jézus jó pásztor, nézz le véres fádról, íme hozzád tértek, kiket sokszor hívtál. 
Hívd még egyszer őket, föltámadás napján atyád országába Jézus ó jó pásztor. 
Harctéren elesett hős fi uk emlékére állítatták 1916 évb. Váradi Pál és Beszédes 
Piros. Kozma Vilmos hősi halált halt 1915. juni. 23.” 

A társadalmi rendszerek egymást váltották, mindegyik tiltott vagy éppenséggel 
ünnepelt valamit, de elsőként Takács Gáspár volt az, aki halottak napján ezen a helyen 
emlékezett meg a csantavéri katonákról. Így lett a Nagykereszt először az első, majd a 
második világháború hősi halottainak emlékhelye abban az időben, amikor minden 
korábbi megemlékezést revizionizmusnak, fasizmusnak kiáltottak ki, és komolyan 
büntették. A kereszt talapzatáról ma sem hiányzik a kegyelet friss virága. 

A HONVÉDSZOBOR

A magyar közigazgatás idején, 1941–1944 között elrendelték, hogy a nagy háború 
hősi halottainak Csantavéren is emlékművet kell állítani, amint azt korábban szinte 
minden faluban és városban megtették a „csonka Magyarország” területén.

A magyar anya és a magyar katona emléke a csantavéri hősök szobra32 címmel a 
Délvidéki Magyarság napilap a következőket írta: 

„Csantavér hősi emléket állít a világháborúban elesett magyar vitézek dicső-
ségének megörökítésére. A mozgalom élén Takács Gáspár csantavéri plébános 
áll és lelkes munkája lehetővé teszi, hogy Csantavér községe mihamarabb 
megteremthesse a hősök emlékművét.”

A szobrot Matuska Ferenc csantavéri származású müncheni szobrászművész alkotta, 
aki korábban, a világháború idején, már elkészítette a 6-os honvédek síremlékét.33 

 32 Délvidéki Magyarság, 1942. január 17.
 33 Ezt a síremléket Szabadkán a szerb hatalom szakbarbár módon átalakíttatta, és saját célra fel-

állította. Az új jugoszláv rendszer 1944 után szétszedte, és évtizedeken át az egykori múzeum 
– Raichle-palota – hátsó udvarában tárolta. Az 1990-es években Szabadkán újra felállították 
a Zentai úti parkban.
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„A művész elgondolása egészen egyszerű, nemcsak a hős magyar katona, ha-
nem a hős magyar anya dicsőségét is hirdeti a csantavéri szobor. Öt méternél 
magasabb oszlopon áll a két fi gura: egy stilizált magyar ruhás nő, aki harcba 
küldi a magyar honvédet. A szobrot a gyönyörű csantavéri templom elé fog-
ják felállítani és a templom felé néző oldalon az oszlopot dombormű ékesíti, 
amelyen Szent István a Szűzanyának ajánlja fel Magyarországot. A csantavéri 
emlékmű márványból készül és Matuska Ferenc alkotása34 Csantavérnek 
elmúlhatatlan dísze lesz.”

Annyit még meg kell jegyezni, hogy a cikkben említett dombormű, amely ma a 
templomban jobb oldalon látható, Fekete László szabadkai kőfaragó-szobrász műve, a 
címe Visszatérés.35 Állítólag a homorúan, befelé hajlított dombormű alsó részén felirat 

 34 Matuska Ferenc (1886–1971) hamvait a csantavéri temetőben helyezték el.
 35 Délvidéki Magyarság, 1942. szeptember 12. 6. o.

A honvédszobor
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volt olvasható: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, hiszek egy isteni örök igaz-
ságban, hiszek Magyarország feltámadásában!”   Ezt a feliratot a kommunizmustól 
való félelem miatt 1944 őszén kemény gipszréteggel lefedték, sziklautánzatot keltve.

A honvédszobor sohasem lett felállítva, és talán ez lett a szerencséje, mert az 1944-es 
rendszerváltáskor minden bizonnyal elpusztították volna. Elmondások szerint Matus-
ka Ferenc mester a Katolikus Egylet udvarán faragta a szobrot, amelyet már befejezett, 
és a talapzatra vártak, amikor bekövetkezett az impériumváltás. A szobor két évtizeden 
át az udvar sarkában állt, majd amikor az épületet lebontották, áthelyezték a szomszéd 
ház nagy körtefája alá. Ott állt egészen a 2000-es évek elejéig, amikor dr. Vékony 
László (1953–2012) orvos, helytörténész átvitette a Nagytemetőbe, a mai helyére. 
A honvédszobor mindkét világháború hősi halottaira emlékeztet, és az évfordulókon 
virágot, koszorút helyeznek el a talapzatánál. Legbiztonságosabb helye a temetőben 
van, ahol sértetlenül emlékezteti a látogatót a huszadik század két világégésére. 
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A CSANTAVÉRI BOLSEVIK FORRADALOM, 
VALAMINT A HÁBORÚ VÉGE

ÚJ ESZMÉK

Nagyot tévedtek, akik öntelten a háború gyors befejezésében bíztak. A több mint négy 
éven át tartó világégés erkölcsileg és gazdaságilag tönkretette Európát, és mindenki 
arra várt, hogy végre befejeződjön az öldöklés. 1917-ben a belső zavargások miatt 
Oroszország kilépett a háborúból, hogy az időközben kirobbant bolsevik forradalom 
miatt az országon belül hadakozzon. Új politikai szelek fújtak északról, amelyek semmi 
jót nem ígértek, és a hadifogságból 1918 őszéig hazatérő félmillió magyar hadifogoly 
közül több ezren magukkal hozták az új szovjet-orosz forradalom ideológiáját. Tény, 
hogy a magyar hadifoglyok nagyobb számban álltak az októberi forradalom mellé, 
mint a német, osztrák, román vagy a szláv foglyok.

Szűkebb hazánkban, Bács-Bodrog vármegyében, már korábban is felcsaptak az 
elégedetlenség lángjai, mert a gazdagon termő vidéknek tetemes mennyiségű gabo-

A frontról hazatérő katonák
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nát, kukoricát, vágójószágot és egyéb terményt kellett hadicélokra beszolgáltatnia. 
1918 őszén a vármegyét négyezer vagon kukorica beszolgáltatására kötelezték, ami 
a mezőgazdaságnak nagy érvágást okozott. A rekvirált termést az állam előre meg-
határozott áron megtérítette, ám a kifi zetés a pénz romlása miatt késlekedett, arról 
nem is beszélve, hogy a térítés összege jóval alacsonyabb volt a piaci árnál. Ily módon 
az állam a parasztságra nemcsak nagy terhet rótt, de meg is károsította.

A nyár végén addig ismeretlen járvány ütötte fel a fejét, amelyet spanyolnáthának 
neveztek. Ősszel az infl uenza egyre nagyobb számban szedte az áldozatait, közben a 
gyógyszerek megdrágultak. Nem lehetett petróleumot, sem gyertyát kapni, a falvak 
és a városok éjjelre sötétségbe borultak. A sötétség leple alatt előjöttek a tolvajok, 
a fosztogatók és a katonaszökevények, akik fegyverrel a kezükben útonállósodtak. 
Szabadkán és környékén napirenden voltak a kocsmai verekedések és gyilkosságok. 
A város központja hemzsegett az utcalányoktól, a nemi beteg férfi akat javasasszonyok 
„gyógyították”, a feketekereskedelem és az uzsora felvirágzott. 

Az általános munkanélküliség mellett az állami alkalmazottak, köztisztviselők, 
csendőrök rendszeresen megkapták a fi zetésüket és az egyéb juttatásokat, de a köznép 
nélkülözött. A korrupció a vagyonosabb körökben virágzott, ami jól megmutatko-
zott a katonaköteles ifj ak besorozásánál. A tehetősebbek lefi zették a köztisztviselő-
ket – Csantavér esetében a jegyzőt –, hogy fi aik és testvéreik ne kapjanak behívót. 
A   munkára alkalmas felnőtt férfi lakosság nagy részét már 1914-től kezdődően, később 

Csantavéri sebesült honvédek az egykori központi iskolában
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pedig a kiskorúakat is bevonultatták a hadseregbe, és a frontra vezényelték. A háborús 
terheket viselő otthon maradt családtagoknak még a fronton harcoló vagy a hadifog-
ságban sínylődő hozzátartozókról is gondoskodniuk kellett, folyamatos csomag- és 
pénzküldeménnyel. A frontról érkező levelekben a katonák gyakran a rossz ellátásról 
és éhezésről, valamint a tisztálkodás lehetőségének hiányáról panaszkodtak.

Mindehhez hozzá kell tennünk a nemzetiségek magaviseletét, amely különösen 
érzékeny volt a háború idején. A horvát–bunyevác lakosságon belül sokan ellenezték 
a Szerbia elleni hadjáratot. Arról nem is beszélve, hogy maguk a bácskai szerbek és 
a szomszédos vármegyék szerb hadköteles férfi jai inkább megszöktek, csak hogy ne 
kelljen bevonulniuk a gyűlöletes Monarchia seregébe. A magyar részről eltúlzott 
nemzetieskedő, háborúra uszító propaganda, valamint az ellenség lenézése és becs-
mérlése már csak olaj volt a tűzre. A háború végéhez közeledve Szerbia nem titkolta, 
hogy a szláv nemzetiségű katonaszökevényeknek menedéket és biztonságot nyújt, 
sőt dezertálásra ösztönözte őket. 

A hadiözvegyek és -árvák helyzete szánalmasnak mondható, mert a számukra 
folyósított minimális segélyt inkább könyöradománynak lehetett nevezni. A pénzért 
sorban álló asszonyokkal a falu hivatalnokai közömbösen, részvét nélkül, megalázóan 
viselkedtek, s ez nem egy esetben jogos felháborodáshoz, lázongáshoz vezetett. A se-
gélyek kifi zetését a közjegyző végezte, aki bizonyos összeg fejében hamarabb kiutalta a 
várva várt pénzt. A feltüzelt állapot egyre jobban fokozta a gyűlöletet, és elmélyítette 
a gazdagok és szegények közötti szakadékot. 

A frontról szabadságra hazatérő katonák és a felgyógyult sebesültek egy része nem 
vonult be, hanem bujdosott, megkockáztatva a hadbírósági ítélkezést, amelynek ér-
telmében a katonaszökevényeket kivégezték. A csendőrség valóságos hajszát indított 
a „lógósok” ellen, ahogyan akkor a dezertőröket nevezték. A háború utolsó évében 
már a kiskorúak is hadkötelesek lettek, akiket rövid kiképzés után azonnal a frontra 
vezényeltek.

A Galíciában harcoló katonáink már a fronton értesültek az oroszországi zavar-
gásokról és a politikai változásokról. A háború borzalmaitól elcsüggedt katonákat is 
csak a pozitív változások érdekelték: mindenképpen haza akartak térni. Egy olyan 
hazába, amelyért éveken át harcoltak, és amelyért az életüket adták. Olyan hazában 
bíztak, amely elismeri az érte hozott áldozatot, és amely egyenjogúságot és igazságot 
szolgáltat nekik. Ám a Csantavérre hazatérő katonák nem ezzel szembesültek.



7 8

FORRADALMI LÁNGOK

Az őszi események gyorsan peregtek. 1918. október 25-én Budapesten nyilvánosságra 
hozták a Magyar Nemzeti Tanács megalakulását. Közzétett programjában Magyaror-
szág függetlenségének megvalósítása, a népek önrendelkezési jogának biztosítása az 
ország nem magyar ajkú lakosai számára, a területi integritás megőrzése és az újonnan 
létrejött lengyel, cseh, délszláv, osztrák-német államok elismerése is szerepelt. Az 
elkövetkező napokban egymás után alakultak meg a nemzeti tanácsok, beleértve az 
ország vidéki városait és községeit, így Szabadkát és Csantavért is. 

Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia területén általánossá vált a fejetlenség, 
míg Szabadkán és környékén „forradalmi hangulat” lett úrrá. Ennek következtében a 
hazatérő katonák garázdálkodni kezdtek, üzleteket fosztogattak, a feltüzelt lakosság 
pedig követte példájukat. Senki sem fi gyelt a közelgő veszélyre, amely teljesen meg 
fogja változtatni az ország politikáját, közigazgatását és térképét. Ezekben a napokban 
Belgrádban Živojin Mišić szerb tábornagy készenlétben állt, hogy az antant jóváhagyá-
sával az általa vezényelt csapatokat azonnal Magyarország déli területeire irányíthassa. 
Ezzel 1918 novemberének első heteiben a déli végeken megkezdődött a megszállás.

Csantavéren az események november 1-jén kezdődtek. A nép hangulata rendkívül 
feszült volt. A fölfegyverzett katonaszökevények előjöttek rejtekhelyükről, és a falu 
központjában, a piactéren, szokatlanul nagy tömeg gyűlt össze. A reggeli órákban – a 

A csantavéri piactér 1910 körül
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szentmise végén – egy csoport frontharcos azt híresztelte, hogy vége a háborúnak, hogy 
a régi rendszer megbukott, és az egész országban a köztársaság kikiáltását követelik. 
A   feltüzelt katonák először a közjegyző ellen lázítottak. Botka József jegyző, a községi 
hivatal akkori főnöke, nem sokat tétovázott, hanem menekülésre adta a fejét. Ő már 
tudhatta, hogy az élete és a családja biztonsága forog kockán. A zűrzavart kihasználva 
hívei támogatásával Zentára szökött, és soha nem tért vissza Csantavérre. A tehetős 
polgárok kétségbeestek, és nem tudták, mitévők legyenek, miközben a csendőrök 
tanácstalanul szemlélték az eseményeket, és nem mertek szembeszállni a túlerővel. 
A   felbőszült tömeg követelésére levetették az egyenruhájukat, és alsóneműben elme-
nekültek. Az elkeseredett nép ekkor feltörte az üzleteket és a gabonamagtárakat, majd 
fosztogatni kezdett. Lövések dördültek, kisvártatva a jegyző lakása lángokban állt. 

A történtekről a szabadkai Bácsmegyei Napló napilap 1918. november 13-ai száma 
így számolt be: 

„A múlt heti országos nagy rumli idején Csantavérről is a legvészesebb hírek 
érkeztek. Jöttek a vészmadarak és azt hirdették, hogy a frontról visszatérő fellá-
zadt magyar katonák nekimentek a községnek s azt kirabolták, a jegyzői lakot 
felgyújtották, a jegyzőt pedig agyonverték s egyik gyilkosság a másikat éri.

A nemzeti tanács egyik plakátja
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Most, hogy a veszély elmúlt, teljesen tisztázhatjuk a csantavéri lázadást. 
A   községet megtámadták a katonák, a közelben levő Goldsmann és Krausz 
kereskedők üzletét kifosztották, a jegyzői laknak nekimentek s bizonyos, hogy 
agyonverték volna a jegyzőt, ha az idejében el nem menekül. Botka János 
csantavéri jegyző a családjával ma is Zentán rejtőzik és nincs nagy kedve még 
egyszer visszatérni Csantavérre. A jegyző tehát nem esett áldozatul.”36

Mint már arról szó esett, Botka jegyzőt és anyakönyvvezetőt a részrehajlás jel-
lemezte, ami nem kerülte el a csantavériek fi gyelmét. Ő volt az, aki az anyakönyvi 
adatok alapján a járási hatóságnak elküldte a hadkötelesek névsorát, akiket ezek után a 
szabadkai parancsnokság orvosi és alkalmassági vizsgálatra berendelt. Botka pénzbeli 
juttatás ellenében nem minden katonaköteles személy adatait továbbította, és az sem 
kizárt, hogy a közlendő adatokat megmásította. Így történhetett meg, hogy a háború 
kezdetén a tehetős zsidók egy része Amerikába menekült, a befolyásos emberek férfi  
családtagjai elkerülték a frontszolgálatot, vagy pedig helyi, kevésbé veszélyes szolgá-
latra osztották be őket. 

A frontról hazatérő katonák átélték a halálközeliséget, megszokták az öldöklést, és 
ezt a lelkiállapotot – a traumatikus neurózist – mélyen magukban hordozták. Számukra 

 36 A Bácsmegyei Napló 1918. október–novemberi számai. Botka József jegyző nevét az újságíró 
tévesen Jánosnak tüntette fel.

A bolt, amelyben a tragédia történt
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a fegyverhasználat mindennapos rutinná vált, éppúgy, mint valakit részegen, gondol-
kodás nélkül agyonlőni. A levetkőztetett, visszavonuló csendőrök ezt jól tudták, de 
nem úgy a szerencsétlen boltos, a felsőhegyi származású Ernyes István, aki a Keresztény 
Fogyasztási Szövetkezet alkalmazottja volt. Ezt a bolthálózatot 1910 körül a szegényebb 
sorsúak javára hozták létre, hogy olcsóbban és kedvezményesen vásárolhassák meg a 
létszükségleti cikkeket. Ernyes ennek a védelmezése közben esett áldozatul.

„A fosztogatók be akartak hatolni a keresztény fogyasztók szövetkezetébe is, de 
útjukat állta Hernyes István üzletvezető, aki háromszor rálőtt a fosztogatókra, 
mire azok megvadultak és a bezárt ajtón többször belőttek. Az egyik lövés 
fején találta Hernyest,37 aki azonnal meghalt. A katonák minden üzletet kira-
boltak. Utána kimentek a vasúti állomásra, ahol az árukkal megrakott vasuti 
kocsiknak estek s azokat is fosztogatni kezdték. A csantavéri postaépületet 
nem bántották, de azért a postáról is elmenekültek a tisztviselők és nők, úgy 
hogy nem lehetett beszélni Csantavérrel.”

A Bácsmegyei Napló arról is beszámolt, hogy a felfordulásban Horváth Péter 
szakaszvezető lélekjelenlétének volt köszönhető a nagyobb tragédia megelőzése. 
Kíméletlen fellépésével a fosztogató katonák egy részét elűzte, és nemzetőrséget 
szervezett, amely a község békéjére vigyázott: 

„A csantavériek egyelőre most nem a fosztogatóktól félnek, hanem a szerb 
megszállástól rettegnek s mindenki menekülésre gondol, pedig egyelőre elmúlt 
a szerb invázió veszélye is. Ma a csantavéri nemzetőrség elfogott egy gyilkost is. 
Pár nappal ezelőtt ugyanis a Zenta melletti Tornyos pusztán ismeretlen tettes 
agyonlőtte manlicherrel Hunyadi János38 tornyosi csendőr járásőrmestert. 
A csantavéri nemzetőrök elfogták a gyilkost, Homolya Péter 86-os katona 
személyében, aki a gyilkosság után Csantavérre menekült. Állítólag bosszúból 
lőtte agyon, mert régebben a csapattestétől megszökött Homolyát elfogta a 
csendőrőrmester. A gyilkost Zentára szállították.” 

Minden községben nemzeti tanács alakult, ám központosított irányítás és egy-
séges célok hiányában mindegyikük valami mást akart, más törekvésekkel állt elő. 
A   Csantavéri Nemzeti Tanács egyértelműen bolsevizmusra törekedett. Másoktól való 
függetlenségüket egészében szovjet mintára képzelték el, és szokatlan intézkedéseikből 

 37 Igazi nevén Ernyes István.
 38 Hunyadi György 39 éves tornyosi csendőr őrmester, lőtt seb által elhalálozott.
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nagyon kiérződött az Oroszországból importált bolsevista ideológia. Egyébként, ha a 
tanács főnevet oroszra fordítjuk, az nem más, mint cовет, vagyis szovjet, és így már 
sokkal érthetőbb a korabeli nemzeti tanács fogalma.

A Bácsmegyei Napló november 15-ei számában ezt írta a csantavéri eseményekről: 

„A csantavéri Nemzeti Tanács elnöke Csúry József  39 hentesmester, aki maga 
alakította meg a Nemzeti Tanácsot, amely egy-két normális gondolkodású, 
tisztességes ember kivételével kétes emberekből verődött össze. A csantavéri 
Nemzeti Tanácsnak az a felfogása, amit egyébként az elnök oktrojált (kényszerí-
tett – a szerző megj.) rá a tagokra, hogy neki van joga a házasfeleket összeadnia 
s jövőben az anyakönyvvezető előtt kötött házasságok semmisek. De nemcsak 
ezt csinálta Csúry hentesmester, hanem úgy lépett fel, mint egy független 
intéző szerv, egy magyar hetman (kozák atamán, vezér – a szerző megj.), és 
mindenáron keresztül akarta vinni, hogy a Nemzeti Tanács adót is vethessen 
ki a község lakosságára. A magyar embernek azonban az a természete, hogy 
adót nem szeret fi zetni s az egész község oppozícióba lépett a tanács ellen.”

Ernyes István síremléke a csantavéri temetőben
 

 39 Egyes Anitits vezetéknevűek ragadványneve Csúri.
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A nincstelenségben kivetett bolsevista adófi zetést senki sem vette komolyan, és a 
falu népe ellenzékbe vonult a vörösök nemzeti tanácsával szemben. A felfordulásban 
a polgárok nem tudták, hogy kit kell pártfogolni, és kire kell hallgatni.

A BOLSEVIZMUS BUKÁSA

Miután a november 1-jei zavargásokat megszüntették – hála a szakszerűen és gyorsan 
felállított 250 tagú nemzetőrségnek –, elrendelték, hogy az üzletekből elrabolt holmit 
mindenki szállítsa vissza. A bolsevista nemzeti tanács erre kidoboltatta a községben, 
hogy a zsákmányolt holmit senkinek sem kell visszaszolgáltatnia, és hogy a fosztogatók 
teljes büntetlenséget élveznek. „Ezek után nem lehet az ember valami jó véleménnyel 
ezekről a vidéki kis szovjet-bizottságokról, amelyek az 1200-as évek kiskirályainak 
képzelik magukat” – fejezi be a napilap az epés cikket.

A Csantavéri Nemzeti Tanács képtelen volt biztosítani a közrendet. Ez feltehetően 
nem is állt szándékában, már csak azért sem, mert a forradalmi zűrzavarban nemcsak 

Az egykori vasútállomás
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a szegény sorsú polgárok vettek részt, hanem a jobb módúak is. Személyes bosszútól 
indíttatva a gyújtogatások is folytatódtak, és a község állapota ebben az időszakban 
egyáltalán nem nevezhető megnyugtatónak. Végül Fratricsevics István topolyai járási 
főszolgabíró érkezett Csantavérre, akinek első dolga a bolsevikok szétkergetése volt.

Elmozdította a tanács elnökét, Csúry József hentesmestert, aki a községben már 
a bírói hatalmat gyakorolta, és vele együtt az egész „népi szovjetet” irányította. Új 
bírót és esküdteket nevezett ki, ezek után pedig radikális intézkedésekhez nyúlt. 
Kihirdette, hogy akiről kiderül, hogy gyújtogatott, azt kivezetik a saját háza elé, és 
felgyújtják azt, őt magát pedig a helyszínen főbe lövik. Az eljárás és az ítélkezés nem 
mondható teljesen törvényszerűnek, inkább statáriális rendelkezésnek, de hatásosnak 
bizonyult, mert Csantavéren helyreállt a rend. Ezekben a napokban a szerb hadsereg 
már Észak-Bácska felé közeledett, és az új hatalom betiltott mindenféle gyülekezést, 
politikai megmozdulást, a nem szerb lakosságtól begyűjtötte a fegyvereket, végül 
pedig új vezetőségeket nevezett ki a városokban és falvakban.40

AZ ELSODORT FALU

A háború végére az ország elszegényedett és széthullott, a hazatérő frontharcosok és 
hadifoglyok elkeseredtek a nyomor láttán. Nem ezért harcoltak és nem ezért pusztul-
tak négy éven át. A háború kirobbantói eltűntek: Ferenc József 1916-ban meghalt, 
II. Vilmos német császár és családja Hollandiába menekült, II. Miklós orosz cárt és 
családját a bolsevikok kivégezték, gróf Tisza István volt miniszterelnök merénylet 
áldozata lett.

A katonai és civil áldozatok száma meghaladta a tízmilliót, a spanyolnáthának 
nevezett járvány újabb tízmillió áldozatot követelt. Európában a gyász mellé páro-
sult az éhínség, a munkanélküliség, az általános kilátástalanság. Négy birodalom 
megszűnt létezni: az Osztrák–Magyar Monarchia, a Német Császárság, az Orosz 
Birodalom és az Ottomán Birodalom. Európa ezüstkorának a végén a győztes ha-
talmak bábáskodásával egyes országokat felosztottak – így Magyarországot is –, és 
új, mesterségesen összetákolt államok születtek, közöttük a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság, a későbbi Jugoszlávia.

Szabadkát 1918. november 13-án a szerb csapatok megszállták, a következő 
napokban pedig átvették az összes katonai objektumot a városban és a környező 

 40 Botka jegyző házának üszkös romja nyolc éven át gazdátlanul állt, mígnem Pálity Mihály tehe-
tős polgár megvásárolta a telket, és egy nagy házat épített a helyén. A gyermektelen házaspár 
egy fi atal lányra, Kiss Cs. Irénre íratta az ingatlant, amelyet a csantavériek ma Kucsera-házként 
ismernek. A keresztény szövetkezeti boltot később Pásztor Mátyás vásárolta meg, és az ő neve 
után évtizedeken át Pásztor boltjaként ismerték a József Attila utca sarkán álló üzletet.
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településeken. Csantavéren egy szakasz szerb katona állomásozott. A november 2-án 
megalakult, 250 főből álló magyar nemzetőrséget lefegyverezték és feloszlatták.41 

Csantavér nagyközségi státusza megszűnt. A szerb közigazgatás első lépésben a falu 
vezetőségét cserélte le, amit a tanítók és a tisztségviselők eltávolítása követett. Ehhez 
még hozzá kell tenni a szomorú tényt, hogy a csantavéri földnélküliek – magyar nem-
zetiségűként – az 1919-ben megkezdődött földreform során sem jutottak földhöz. 
A Csantavér határában levő, Szabadka város tulajdonában álló kiterjedt földbirtokot 
sem a helybeli földnélküliek kapták, akik ebben az időben a falu lakosságának felét 
képezték, hanem a délszláv királyság más vidékeiről idetelepítettek között osztották 

A szerb közigazgatás kezdete

 41 Dr. Milenko Palić – Kiss István: Forrongó földvilág. Csantavér munkásmozgalma 1895–1945. 
Szabadka, 1983, Életjel. (A továbbiakban: Palić–Kiss.)
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fel. Így Csantavéren a mindig időszerű földnélküliség kérdése az új országban is 
megoldatlan maradt.

A faluban földmunkásszakcsoport alakult, amelynek elnöke Mezei András lett. 
Röviddel a megalakulást követően a mozgalmat a rendőrség feloszlatta, a vezetőket 
és az aktivisták egy csoportját letartóztatták, a szakszervezeti munkát pedig betiltot-
ták. A mozgalom vezetőjét és néhány tagot a falu csendőrlaktanyájában kihallgatták 
és megverték, majd Topolyára kísérték, ahol újra kihallgatták és megverték őket. 
Mindenáron azt akarták velük beismertetni, hogy a fennálló társadalmi rendszer 
megbuktatására és a kommunista rendszer bevezetésére törekedtek.42

Sokan megkeseredve maguk mögött hagyták a falut, és elvándoroltak a csonka Ma-
gyarországra vagy a tengerentúlra. Az SZHSZ Királyság a magyar lakosságot számos 
jogától megfosztotta, és másodrangú állampolgárokként bánt velük. Új állampolgárság 
hiányában nem reménykedhettek sem a földosztásban, sem a közigazgatásban való 
részvételben. Kivételt képeztek azok a tisztségviselők, néptanítók, akik felesküdtek az 
új hatalomra, és hajlandóságot mutattak a szerb nyelv elsajátítására, valamint az ezen 
a nyelven való oktatásra. 1921-ben tanult, okleveles csantavéri gazdatisztek, MÁV-
művezetők és mozdonyvezetők, valamint egyszerű munkások családostul menekültek 
Szegedre, ahonnan az ország különböző vidékeire telepítették szét őket.43

Útlevelet csak azok kaphattak, akik minden vagyonukat hátrahagyva, azonnal 
elhagyták az országot. Meglepő, hogy a kivándorlók az útlevélhez gyorsított eljárással 
jutottak, így az 1920-as évek elején számos csantavéri örökre távozott a faluból és a 
megszállt Bácskából.

Az elveszettnek hitt, sokéves fogságból hazatérő egykori katonák a feleségüket már 
leginkább más férfi ak társaságában találták. Olyan eset is előfordult, hogy a hazatérő 
a családját egyáltalán nem találta régi otthonában, mert időközben ismeretlen helyre 
költöztek.

A kilátástalanságban egyetlen emberben bíztak a csantavériek, az 1917-ben ide 
helyezett karizmatikus lelkületű Takács Gáspár plébánosban, aki a népet összetartotta. 
Nélküle a lakosság széthullott volna, mint a pásztor nélküli nyáj. A plébános felismerte 
a művelődési élettől és a népszokásoktól megfosztott lakosság szellemi éhségét. Ezért 
olyan épületet biztosított, amelyben szerény rendezvényeket, színjátékokat és zenei 
esteket tarthattak. A Katolikus Egyletben a lakosság továbbra is ápolhatta anyanyelvét 
és hagyományait, pallérozhatta műveltségét.

 42 Palić–Kiss: i. m. 24.
 43  Dékány István: Trianoni árvák. Budapest, 1918, Noran Libro. (Adatbázis: Csantavér, Bács-

Bodrog.)
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AZ ELVESZETT GENERÁCIÓ

Az alábbi névsorban 437 csantavéri születésű vagy illetőségű katona neve szerepel. 
Közülük egyesek területileg Zentához, Magyarkanizsához, Topolyához, Szabadkához, 
illetve Martonoshoz tartoztak, de az egyházi anyakönyvekben – születésük alapján – 
csantavériként vannak nyilvántartva. Az anyakönyvi hivatal (AH) halotti anyakönyve 
115 elesett, illetve eltűnt katonát tart nyilván. Az eltűntek és holttá nyilvánítottak 
neve mellé gyakran valószerűtlen dátumot jegyeztek be, ezáltal hivatalosították az 
elhalálozásukat.

Mint már arról szó esett, a csantavéri anyakönyvi hivatal bejegyzései gyakran 
hiányosak és hibásak. A javításokat és a kiegészítéseket Veréb Rozália kitartó, alapos 
kutatómunka során végezte el. A katonák nevének és adatainak, a végzetes harcterek 
helyszínének felkutatásában segítségemre voltak az egykori háborús naplók, a nagy 
háború történetével foglalkozó szakkönyvek, a bécsi hadilevéltár (Kriegsarchiwum), 
a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, a Szabadkai Történelmi Levéltár, a csantavéri 
anyakönyvi hivatal és a csantavéri plébániahivatal anyakönyvei. 

Ozsvár Péter sírja Galíciában
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Külön köszönetet mondok Molnár Tibor zentai főlevéltárosnak a szakszerű 
segítségért és adatközlésért, valamint Veréb Rozália csantavéri helytörténésznek a 
kutatómunkájáért. 

Az elesett hősök névsora sokat segít a családfakutatásban, hiszen a legtöbb katona 
neve mellett szerepelnek a szülők, valamint a feleség neve, illetve a házasságkötés idő-
pontja. Szorongató érzés volt a házasságkötések dátumát mellékelni, hiszen több fi atal 
házaspár alig néhány hetet vagy hónapot töltött együtt, amikor a férjnek be kellett 
vonulnia. Számos kisgyermek maradt árván, és az újszülöttek közül többen meg sem 
ismerhették édesapjukat. Róluk csupán egy-egy féltve őrzött fénykép maradt a családi 
ereklyék között, s az idő múlásával ezek is elkallódtak a levelekkel meg tábori postai 
levelezőlapokkal együtt. Olyan családdal is találkozunk, amelyben három fi útestvér 
odaveszett, de találunk egyedülálló anyát, aki egy év alatt mindkét fi át elveszítette. 

Az olasz havasokban talált,
szögesdrótból font kereszt
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Száz év távlatából nagyon nehéznek bizonyult értékelhető fényképeket vagy írott 
dokumentumokat találni. A leszármazottak megfeledkeztek a régen elesett és az 
ismeretlenben nyugvó ősökről, távoli rokonokról. A harcterekről nem kis költséggel 
hazaszállított néhány halott hőst a család itthon helyezte örök nyugalomra, vagy 
esetenként a családi síremléken szerepel a nevük: ezeket a kései utódok rendszeresen 
meglátogatják. 

A csantavéri elesett hősök nagy többsége a mai ukrán/lengyel/fehérorosz síksá-
gon, Szerbia tömegsírjaiban, Montenegró és Albánia hegyei között és mocsaraiban 
szétszóródva maradt ismeretlenségben. Nem kevesen a mai Szlovénia és Olaszország 
határán kanyargó Isonzó/Soča folyó kanyonjának sziklái között temetetlenül ma-
radtak, éppúgy, mint az olasz magaslatok jégmezőiben elveszettek, akik újabban a 
gleccserek olvadásakor bukkannak fel. Őket az olasz állam tisztelettel temeti el a 
számukra kijelölt haditemetőben.

A császár katonája
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Ne feledkezzünk meg az Oroszországban – főleg Szibériában – raboskodókról 
se, akik a hadifogságban szerzett betegségek következtében haltak meg, vagy akik a 
szabadulás hiú reményében beálltak a Vörös Hadseregbe, hogy idegen eszmék miatt 
számolatlanul pusztuljanak el! De azokról se feledkezzünk meg, akik tömegsírokban, 
hegyormok között szétszóródva ismeretlenül lettek elföldelve! Vagy hadifoglyokként 
Asinara felé hajózva, haláluk után a Földközi-tengerbe vetették őket. Ők az „elveszett 
generáció”, akik után a meg nem született unokák sírnak.44

Ahogy Wass Albert írta:

Ki hinné el, hogy minden név mögött
tervek izzottak és célok lobogtak,
s hogy álmodozva, mint megannyian,
vérük titkának hordozói voltak?

Küzdtek, lemondtak, aztán újra küzdtek,
vágytak, csalódtak és megint reméltek…
Ki hinné el, hogy életük rögén
ők is csak ilyen torz meséket éltek?

Ez vőlegény volt. Ajkán csókok íze,
szívében pompás báli éjszakák…
Aztán gránátok zúgták a zenét…
aztán gránátok hozták a halált…

Ez gyermek volt még. Fák suhogtak benne,
talán szerelmes sem volt még soha…
Doberdó várta. Képét most is őrzi
kopott keretben egy kopott szoba.

Ez gyermekét hagyta itt és hazáját,
hogy a hazája boldogabb legyen…!
Ő ott maradt. A lelke itt barangol
hazát keresve, völgyön és hegyen.

 44 Georg Trakl (1887–1914) osztrák költő, katonai szanitéc Grodek című versének „Die 
ungebornen Enkel” zárósora. 
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 45 Wass Albert: Gyertyaláng (részlet).

Nyugosznak mind. A vérüket beszívta
a kalásztermő, szomjasajkú föld.
Mögöttük összedőlt a szörnyű Bábel,
s ami még nem volt, az is összedőlt.

S mily furcsa is: Halottak éjszakáján
a hősök lelke hogyha hazaszállna:
hány lenne, aki nem találna többé
széles e földön egy piciny hazára!45

 





HŐSI HALOTT CSANTAVÉRIEK (A–ZS)
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Anitics Gábor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Született 1894. 
július 7-én Csantavéren, apja Péter, anyja Tikviczki Mária. R. k. vallású, napszámos, 
nőtlen. Elhunyt – hastífusz következtében – a győri cs. és kir. tartalékkórházban 
1915. április 13-án.

Anitics Imre honvéd a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben. Született 1896. ok-
tóber 27-én Csantavéren, apja Pál, anyja Mészáros Borbála. R. k. vallású. Elhunyt 
– fejlövés következtében – a scorzei tábori kórházban (olasz hadszíntér) 1918. 
november 2-án. 

Angyal Antal katona. Született 1879. július 12-én Csantavéren, apja István, anyja 
Magosi Terézia. R.  k. vallású, földműves, felesége Vida Cecília (házasságkötés: 
Csantavér, 1897. augusztus 31.). Feltehetően az orosz hadszíntérről szállították 
haza. Borda- és májsérülés, valamint elvérzés következtében elhunyt 1916. július 
12-én. Eltemetve Csantavéren 1916. július 14-én. Bejegyezve a csantavéri r.  k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 82/1916 sz. alatt.

Angyal Vince katona. Született 1896. március 27-én Csantavéren, apja Mihály, 
anyja Németh Rozália. R. k. vallású, földműves, nőtlen. Eltűnt a háborúban.

Antunovics György gyalogos a cs. és kir. 46. gyalogezred 11. századában. Szü-
letett 1886. április 6-án, Zentán, apja Gergely, anyja Kincses Klára. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Kovács Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1911. november 
22.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1916. 
augusztus 30-án. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 857/1939.)

Apró János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1869. január 
22-én Csantavéren, apja János, anyja Gordos Mária. R. k. vallású, felesége Nagy 
Viktória (házasságkötés: Adorján, 1894. november 5.). Elhunyt Magyarkanizsán 
1917. május 28-án. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
172/1917 sz. alatt.

Babity Vince népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1876. január 
6-án Szabadkán, apja Ferenc, anyja Vidákovics Paulina. R. k. vallású, földműves, 
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csantavéri lakos, felesége Bédity Márta. Elhunyt – tüdőgyulladás következtében – 
1916. augusztus 30-án Csantavéren, eltemették ugyanott 1916. szeptember 1-jén. 
Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti anyakönyvbe 119/1916 sz. alatt.

Bagi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. augusz-
tus 19-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Vince, anyja Farkas Mária. R.  k. 
vallású, gyári munkás, nőtlen. Elesett a Drohobitznál (Galícia, orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. május 20-án. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 73/1916 sz. alatt.

Bagi Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874-ben 
(41 éves), apja Pál, anyja Losoncz Rozália. R. k. vallású, földműves, felesége Ba-
lassa Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1898. október 24.). Elhunyt Szabadkán 
– betegség következtében – 1916. február 1-jén, Csantavéren temették el 1916. 
február 3-án. Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 10/1916 
sz. alatt. A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1666/1916 sz. alatt.

Bagi Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. január 2-án 
Csantavéren (magyarkanizsai), apja Pál, anyja Apró Verona. R. k. vallású, napszá-
mos, felesége Bús Anna (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1913. január 26.). Elhunyt 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében – Glauchauban (Németország) 
1915. január 15-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
496/1915 sz. alatt.

Bakos Ferenc népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. 
november 13-án Csantavéren, apja István, anyja Betyák Erzsébet. R. k. vallású. 
Elhunyt – tüdővész következtében – Csantavéren 1916. augusztus 2-án, eltemet-
ve ugyanott 1916. augusztus 4-én. Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 97/1916 sz. alatt.

Balassa Bertalan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. 
augusztus 3-án Csantavéren, apja József, anyja Góli Viktória. R. k. vallású, napszá-
mos, felesége Dér Borbála (házasságkötés: Csantavér, 1911. február 8.). Elesett a 
Kirlibabánál (orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) vívott harcokban 1916. 
szeptember 3-án, a Czibó völgyében temették el.
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Balassa Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1868. már-
cius 30-án Csantavéren, apja Antal, anyja Hernyák Julianna. R. k. vallású, hentes, 
felesége Horváth Anna (házasságkötés: Csantavér, 1892. október 31.). Elhunyt 
–  tü dővész következtében – Budapesten 1917. február 24-én, Csantavéren temették 
1917. március 1-jén.

Balassa Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. január 
30-án Csantavéren, apja István, anyja Utasi Verona. R. k. vallású. Elhunyt – el-
mebaj következtében – Kremsben (ma: Krems an der Donau, Ausztria) 1915. 
december 16-án. 

Bálint Károly honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. novem-
ber 16-án Csantavéren, apja István, anyja Lövey Viktória. R. k. vallású, földműves, 
zentai lakos, felesége Csabai Viktória (házasságkötés: Zenta, 1908. november 24.). 
Elesett a Moravci (Szerbia) mellett vívott harcokban 1914. november 28-án. A   zen-
tai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 550/1915 sz. alatt.

Bálint Lukács tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. október 
16-án Csantavéren, apja István, anyja Lövey Viktória. R. k. vallású, napszámos, 
zentai lakos, felesége Horváth Franciska (házasságkötés: Zenta, 1911. november 
22.). Elesett 1914. november 27-én. Haláleset-felvétel: Zenta, 517/1915 sz.

Bálint Pál népfelkelő a m. kir. 19. népfelkelő gyalogezredben. Született 1891. 
október 2-án Csantavéren, apja István, anyja Lövey Viktória. R. k. vallású, zentai 
lakos, kőműves, nőtlen. Elesett a Piave jobb partján (olasz hadszíntér) vívott har-
cokban 1918. június 22-én. Haláleset-felvétel: Zenta, 39/1919 sz.

Baranyi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. december 
19-én (23 éves) Csantavéren, apja János, anyja Illés Erzsébet. R. k. vallású, napszá-
mos, nőtlen. Elesett Nestorovczénál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1915. szeptember 16-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
33/1918 sz. alatt.

Baranyi József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. 
március 16-án Csantavéren, apja János, anyja Illés Erzsébet. R. k. vallású. Elesett 
a Drohobicznál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. május 20-án. 
A   csan tavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 32/1916 sz. alatt.
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Barkóczi Gyula gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. április 
3-án (20 éves) Csantavéren, apja Pál, anyja Cservenits Matild. R. k. vallású, keres-
kedő, nőtlen. Elesett a Komeni-fennsíkon (Osztrák Tengermellék, ma: Szlovénia), 
a 4. isonzói csata során vívott harcokban 1915. december 5-én. A   csantavéri AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 39/1918 sz. alatt.

Barkóczi Ödön Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1899. 
november 16-án Csantavéren, apja József, anyja Heroldek Gizella. R. k. vallású. 
Elhunyt – tüdővész következtében – Szabadkán 1917. április 24-én, a Zentai úti 
temető 350. sz. sírjába temették.

Barkóczi Vilmos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. január 
8-án (21 éves) Csantavéren, apja László, anyja Juhász Berta. R. k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elesett a Jablonkinál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. feb-
ruár 28-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 78/1917 sz. alatt.

Barna Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Született 1887. 
január 4-én Csantavéren, apja Mihály, anyja Határ Ilona. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Völcsek Ilona (házasságkötés: Csantavér, 1908. március 2.). Hadba vonult 
1914-ben. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1914 szeptemberében. 
(KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 40/1922.)

Barna József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. március 
2-án (23 éves) Csantavéren, apja Péter, anyja Magosi Éva. R. k. vallású, földműves, 
felesége Pásztor Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1908. szeptember 16.). Elesett 
a Zalosce Nowénál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. szeptember 
28-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 34/1918 sz. alatt.

Bata Miklós gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1885. szeptember 
4-én Csantavéren, apja Mihály, anyja Koncz Viktória. R.  k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elesett Selónál (Osztrák Tengermellék, olasz hadszíntér, ma: Szlovénia), a 
4. isonzói csata során vívott harcokban 1915. november 30-án. A   magyarkanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 150/1918 sz. alatt.

Bedity Ignác gyalogos a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1898. novem-
ber 17-én (19 éves) Csantavéren, apja Ignác, anyja Horváth Julianna. R. k. vallású, 
nőtlen. Elesett Nova Vasnál (Osztrák Tengermellék, olasz hadszíntér) 1916. augusz-
tus 17-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 124/1917 sz. alatt.
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Begyik Gyula honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred III. zászlóaljában. Született 
1876. január 26-án Csantavéren, apja György, anyja Kiss Rozália, R. k. vallású, 
kovács, felesége Juhász Margit (házasságkötés: Topolya, 1900. február 12.). Hadba 
vonult 1914-ben. Elesett a Lovćen-hegyen (Montenegró) vívott harcokban 1916. 
január 7-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Topolya. 394/1924.)

Begyik Lajos népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1893. 
augusztus 4-én Csantavéren, apja György, anyja Kisgyörgyei Rozália. R. k. vallású. 
Elesett az 1916. január 7-e és 15-e között vívott harcokban.

Berényi Antal népfelkelő a m. kir. 29. népfelkelő gyalogezredben. Született 1893. 
május 7-én Csantavéren, apja József, anyja Ozsvár Viktória. R. k. vallású, nőtlen. 
Elesett 1915. szeptember 16-án.

Béres János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. április 25-
én (19 éves) Csantavéren, apja István, anyja Gandis Marcella. R. k. vallású, nőtlen. 
Elesett a Tatarka Rebencsiknél (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. december 
14-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 199/1917 sz. alatt.

Berta Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887-ben (28 
éves), apja Tóth János, anyja Berta Anna. R. k. vallású, napszámos, felesége Szalóki 
Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1911. január 8.). Elhunyt orosz hadifogságban 
–  tífusz következtében – 1915. október 6-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 186/1917 sz. alatt.

Betyák János címzetes őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. századában. Született 
1889. május 5-én (25 éves) Csantavéren, apja Bonaventúra, anyja Utasi Anna. R. k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt – vérhas következtében – a miskolci cs. és kir. 
tartalékkórházban 1914. október 30-án, másnap temették ugyanott.

Bicskei Flórián népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
november 13-án Csantavéren, apja János, anyja Burány Terézia. R.  k. vallású, 
földműves, felesége László Regina (házasságkötés: Zenta, 1907. május 2.). Elesett 
a Selznél (Osztrák Tengermellék, olasz hadszíntér) vívott harcokban 1916. május 
12-én. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 467/1917 sz. alatt.

Bicskei János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. február 
12-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Fejős Rozália. R. k. vallású, 
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földműves, nős. Elhunyt Vinkovcében (ma: Horvátország) 1915. március 15-én. 
A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1917 sz. alatt.

Bicskei Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. január 25-
én Csantavéren (magyarkanizsai), apja László, anyja Szabó Ágnes. R. k. vallású, 
földműves, nőtlen. Elesett a Slawnánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1917. április 2-án. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
326/1918 sz. alatt.

Bíró János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. május 4-én 
Csantavéren, apja János, anyja Tóth Magdolna. R. k. vallású, földműves, felesége 
Letenai Eszter (házasságkötés: Zenta, 1909. szeptember 4.). Elesett a Szuminánál 
(Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1914. október 16-án. A   zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 371/1915 sz. alatt.

Bíró Sándor huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1889. február 
6-án Csantavéren, apja Ferenc, anyja Sándor Teréz. R. k. vallású, földműves, felesége 
Páncsics Anna (házasságkötés: Csantavér, 1908. június 21.). Elhunyt – tüdővész 
következtében – Rózsahegyen (Liptó vm., ma: Ružomberok, Szlovákia) 1916. 
május 30-án.

Blahó János gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. június 
22-én (22 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Csomós Anna. R. k. vallású. El-
esett a Chaminál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. június 23-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 193/1917 sz. alatt.

Blinka József katona. Született 1872. március 14-én (46 éves) Csantavéren, apja 
János, anyja Pásztor Erzsébet. R. k. vallású, felesége Hanák Gizella (házasságkötés: 
Csantavér, 1898. június 6.). Elhunyt – tífusz következtében – a brassói (ma: Romá-
nia) cs. és kir. járványkórházban 1917. december 4-én. A   halálesetet nyilvántartásba 
vette a zentai járásbíróság Pk. 348/1918 sz. ügyiratában.

Bognár Antal katona. Született 1890. június 6-án Csantavéren, apja Gergely, 
anyja Ózsvár Terézia. R. k. vallású, magyarkanizsai lakos. Hadba vonult 1914-ben, 
eltűnt a szerb hadszíntéren 1914. december 1-jén. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 1686/1927 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. március 31. 
A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 268/1927 sz. alatt.
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Bordás Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. január 
25-én Csantavéren, apja Ferenc, anyja Sándor Verona. R. k. vallású. Elhunyt harc-
téren szenvedett sebesülés – fejlövés – következtében szabadkai tartalékkórházban 
1918. július 24-én, a Bajai úti temető 100 sz. sírjába temették.

Borsos András katona. Született 1884. október 26-án Csantavéren (magyarka-
nizsai), apja Mihály, anyja Dukai Erzsébet. R. k. vallású, földműves, felesége Leo-
pold Jolán (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1906. május 8.). Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5400/1925 sz. végzésével, a halál megállapított 
időpontja 1916. szeptember 4-e. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 293/1925 sz. alatt. 

Borsos Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. június 
8-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja Ferenc, anyja Csizmadia Verona. R. k. 
vallású, földműves, felesége Borsos Franciska (házasságkötés: Magyarkanizsa 1907. 
szeptember 10). Elhunyt a Suljin Han (Bosznia) melletti 2/15. mozgó tábori 
kórházban – fejlövés következtében – 1914. november 6-án, eltemetve ugyanott. 
A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 229/1915 sz. alatt.

Borsos István tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. július 
27-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Mátyás, anyja Harmath Rozália. R. k. 
vallású, molnársegéd, szegedi lakos, nőtlen. Elesett az Uzsoki-szorosnál (orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. április 22-én. A   halálesetet nyilvántartásba 
vette a zentai JB Gn. 4895/1926 sz. hagyatéki ügyiratával. 

Bozsik Boldizsár katona. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban.

Bozsik János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. december 
4-én Csantavéren, apja Bonaventúra, anyja Tóth Boconádi Anna. R.  k. vallású. 
Elhunyt orosz hadifogságban.

Bozsik Mátyás gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. Született 1895. január 
22-én (20 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Lassú Erzsébet. R. k. vallású, földmű-
ves, nőtlen. Elesett Doberdó-fennsíkon (Osztrák Tengermellék, olasz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. szeptember 19-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 181/1917 sz. alatt.
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Brada Péter gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. június 
16-án (21 éves) Csantavéren, anyja Brada Katalin. R. k. vallású, nőtlen. Elesett 
Ardelicza környékén (orosz hadszíntér) 1916. augusztus 7-én. A   csantavéri AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvében 128/1917 sz. alatt.

Bús Lukács népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. október 19-
én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Lukács, anyja Bicskei Terézia. R. k. vallású, 
földműves. Elesett Nestorovcze (Galícia, orosz hadszíntér) mellett 1915. szeptem-
ber 16-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 284. sz. halotti anyakönyvébe.

Czipó Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. július 9-én 
Csantavéren, apja Mihály, anyja Bagi Ágnes. R. k. vallású. Elesett a Krukienicénél 
(Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. május 24-én.

Czvitkó Benjámin katona. Eltűnt a háborúban.

Czvitkó Gergely népfelkelő a m. kir. honvédség központi fegyvertárában. Született 
1889. március 2-án (30 éves) Csantavéren, apja Márton, anyja Petkovics Mária. 
R. k. vallású, napszámos. Elhunyt – szívszélhűdés következtében – a budapesti 1. 
sz. helyőrségi kórházban 1918. június 13-án.

Czvitkó János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. január 
26-án Csantavéren, apja Ferenc, anyja Németh Erzsébet. R.  k. vallású, borbély, 
felesége Stefk ó Éva (házasságkötés: Tompa, 1913. március 10.). Hadba vonult 
1915. január 15-én. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1917. december 
31-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 889/1942.)

Császár István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. november 
15-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja István, anyja Bellér Teréz. R. k. vallású, 
földműves, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1914. november 28-án. Holttá nyilvánította 
a zentai JB R. 82/1935 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. április 
1-je. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 133/1935 sz. alatt.

Cseszkó János Jakab népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
május 4-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja András, anyja Losoncz Teréz. R. k. 
vallású, nőtlen. Eltűnt az orosz hadszíntéren 1915. február 28-án.
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Csikós József trénkatona a cs. és kir. 4. vonatosztálynál. Született 1870. március 
18-án Zentán, apja József, anyja Szadeka Katalin. R. k. vallású, csantavéri lakos. 
Elhunyt a budapesti cs. és kir. 16. sz. helyőrségi kórházban 1917. március 15-én, 
eltemetve Csantavéren 1917. március 18-án.

Dér András népfelkelő a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. 38 éves, született 
Csantavéren. R. k. vallású, földműves. Elhunyt – tüdőgyulladás következtében – 
Budapesten 1918. szeptember 30-án.

Dér Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. augusztus 6-án 
Csantavéren, apja István, anyja Gábor Rozália. R. k. vallású, földműves, felesége 
Czvitkó Mária (házasságkötés: Csantavér, 1911. február 22.). Hadba vonult 1915 
januárjában. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1915 márciusában. 
(KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 1023/1922.)

Dér Dezső gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. február 10-én 
Csantavéren, apja János, anyja Sinkovics Katalin. R. k. vallású, földműves, felesége 
Keczeli Mészáros Anna (házasságkötés: Csantavér, 1913. augusztus 13.). Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3361/1923 sz. végzésével. A   halál 
megállapított időpontja 1918. augusztus 3-a. A   zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 507/1926 sz. alatt.

Dér Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. Született 1892. 
szeptember 3-án (25 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Sinkovics Mária. R. k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt a topolyai hadikórházban – lőtt seb következ-
tében – 1917. szeptember 28-án, eltemetve Csantavéren 1917. szeptember 30-án. 
Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 114/1917 sz. alatt.

Dér Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896-ban (19 éves), 
apja János, anyja Sinkovics Katalin. R. k. vallású, tornyosi lakos, nőtlen. Elhunyt 
Milnónál (Galícia, orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett sebesülés következ-
tében – 1915. szeptember 26-án. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB 
Pk. 1336/1918 sz. ügyiratával. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
173/1918 sz. alatt.

Dér István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. december 5-én 
Csantavéren, apja István, anyja Vásárhelyi Rozália. R. k. vallású, felesége Polyák 
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Piroska (házasságkötés: Csantavér, 1909. november 27.). Hadba vonult 1915. 
február 15-én, később a m. kir. 17. honvéd gyalogezred 5. századához osztották be. 
Elesett a Doberdó-fennsíkon (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) vívott harcokban 
1915-ben. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 306/1923.)

Dér József katona. Eltűnt az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1915-ben.

Dér Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. szeptember 
17-én Csantavéren, apja Péter, anyja Forgó Mária. R. k. vallású, földműves, felesége 
Bordás Cecília (házasságkötés: Csantavér, 1907. október 20.). Elesett a Gučevo-
magaslaton (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. október 28-án. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvében 64/1915 sz. alatt.

Dér Péter népfelkelő a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1876. január 
30-án (40 éves) Csantavéren, apja István, anyja Gábor Rozália. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Tóth Pál Cecília (házasságkötés: Csantavér, 1899. november 22.). 
Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – Kolozsváron 1915. 
június 16-án, eltemetve Csantavéren 1915. június 20-án. Bejegyezve a csantavéri 
r. k. plébánia halotti anyakönyvbe 122/1915 sz. alatt.

Dévity István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. december 
19-én (25 éves) Csantavéren, apja József, anyja Ternovácz Klára. R.  k. vallású, 
tornyosi lakos, juhász, felesége Hulala Ilona (házasságkötés: Csantavér, 1915. május 
22.). Elhunyt Zentán – tüdővész következtében – 1916. május 11-én. Bejegyezve 
a zentai Szt. Teréz Plébánia halotti anyakönyvébe 32/1916 sz. alatt. 

Dobó Gáspár honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. január 
1-jén Csantavéren (magyarkanizsai), apja Imre, anyja Bicskei Borbála. R. k. val-
lású, földműves, felesége Engi Julianna. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a szerb 
hadszíntéren az 1914. december 6-a és 10-e között vívott harcokban. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB R. 94/1954 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 
1919. november 12-e.

Domány János tizedes a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1890. december 
16-án (25 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Bognár Mária. R. k. vallású, föld-
műves, nőtlen. Elesett a Kirlibabánál (Bukovina, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1916. szeptember 18-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe a 
182/1917 sz. alatt.
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Domány Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. szeptem-
ber 16-án Csantavéren, apja Mihály, anyja Bazsó Anna. R. k. vallású, földműves, 
felesége Bazsó Mária (házasságkötés: Csantavér, 1911. november 29.). Hadba 
vonult 1914-ben. Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1914. 
december 10-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 142/1922.)

Domány Vilmos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. de-
cem ber 24-én Csantavéren (34 éves), apja Mihály, anyja Gombis Mária. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Rapcsány Mária (házasságkötés: Csantavér, 1906. szeptember 
8.). Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. augusztus 15-én. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 197/1917 sz. alatt.

Drenkovics József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1/86. munkásosztagá-
ban. Született 1888. március 9-én (27 éves) Csantavéren, apja Miklós, anyja Tóth 
Bagi Klára. R.  k. vallású napszámos, felesége Szokola Rozália (házasságkötés: 
Csantavér, 1910. május 17.). Vízbe fulladt Zsablyánál (ma: Žabalj, Szerbia) 1915. 
február 12-én.

Domány János síremléke
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Dukai András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. novem-
ber 24-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja István, anyja Bognár Ilona. R. k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett a harctéren 1915. július 3-án. Holttá nyilvánítva 
a zentai JB Gn. 2392/1925 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. 
október 4-e. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 110/1927 
sz. alatt.

Dukai István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. augusztus 
15-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja András, anyja Bagi Anna. R. k. vallású, 
földműves, nőtlen. Hadba vonult 1914 augusztusában, eltűnt az orosz hadszíntéren 
1915 szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3141/1930 sz. végzésével, 
a halál megállapított időpontja 1915. december 31-e.

Dukai János hadikocsis. Született 1893. június 17-én Csantavéren (magyarka-
nizsai), apja János, anyja Bata Viktória. R. k. vallású, nőtlen. Elhunyt Szabadkán 
1915. január 8-án, eltemetve Magyarkanizsán.

Dukai József katona. Született 1891. március 18-án Csantavéren (magyarkani-
zsai), apja Lukács, anyja Zsoldos Etelka. R. k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett 
a Piave folyó mentén vívott harcokban (olasz hadszíntér) 1918-ban. Holttá nyil-
vánítva a zentai JB Gn. 874/1925 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 
1918. december 31-e. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
267/1927 sz. alatt.

Dukai Márton őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884.  no vem-
ber 5-én Csantavéren, apja Lukács, anyja Zsoldos Etelka. R. k. vallású, földműves, 
felesége Borsos Brigitta (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1914. június 24.). Eltűnt 
az orosz hadszíntéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 874/1925 sz. 
végzésével, a halál megállapított időpontja 1918. december 31-e. A   magyarkanizsai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 272/1916 és 265/1927 sz. alatt.

Dukai Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. február 
16-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Nagy Mária. R. k. vallású, 
földműves, felesége Borsos Anna (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1911. február 
14.). Elesett Bogumilównál (orosz hadszíntér) 1914. december 4-én. 

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

Dvoracskó Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. március 
19-én (24 éves) Csantavéren, apja Illés, anyja Dér Piroska. R. k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt – kolera következtében – a zagorzai (Galícia) katonai kórházban 
1914. október 19-én, másnap ugyanott temették. A   csantavéri AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 137/1915 sz. alatt.

Eke András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. november 
29-én Csantavéren, apja Gergely, anyja Vámos Anna. R. k. vallású földműves, fele-
sége Sándor Viktória (házasságkötés: Zenta, 1910. október 23.). Elhunyt Zentán 
– harctéren szerzett betegség következtében – 1915. március 17-én. A   zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 199/1917 sz. alatt.

Erdélyi Péter katona. Született 1882. február 28-án Csantavéren, apja Péter, 
anyja Oláh Terézia. R. k. vallású, földműves, felesége Forgó Amália (házasságkötés: 
Csantavér 1909. november 9.). Elhunyt orosz hadifogságban 1917-ben.

Faragó Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. január 20-án 
(34 éves) Csantavéren, apja András, anyja Kósa Magdolna. R. k. vallású, földműves, 
felesége Palotai Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1902. április 30.). Elesett a 
Seredynce mellett (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 6-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 98/1918 sz. alatt.

Farkas István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. decem-
ber 4-én (36 éves) Csantavéren, apja Máté, anyja Juhász Katalin. R.  k. vallású, 
ács, felesége Varjú Katalin (házasságkötés: Csantavér, 1904. február 8.). Elesett a 
Lepenacnál (Montenegró) vívott harcokban 1916. január 6-án. A   csantavéri AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 86/1917 sz. alatt.

Fehér András katona. Született 1888. november 21-én Csantavéren, apja András, 
anyja Újházi Borbála. R. k. vallású, zentai lakos, földműves, nőtlen. Hadba vonult 
1914-ben, eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn 9183/1928 sz. 
végzésével, a halál megállapított időpontja 1918. december 31-e. A   zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 65/1929 sz. alatt. 
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Fehér István őrmester a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1872. 
augusztus 10-én Csantavéren, apja István, anyja Bálint Viktória. R.  k. vallású, 
földműves, felesége Baráti Anna (házasságkötés: Zenta, 1897. május 31.). Elesett 
a szerb hadszíntéren 1915. október 7-én, a holttestet hazaszállították, és Zentán 
helyezték örök nyugalomra. Bejegyezve a zentai Szt. István r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 211/1915 sz. alatt.

Fehér János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. május 6-án 
Csantavéren (magyarkanizsai), apja Ádám, anyja Mucsi Terézia. R.  k. vallású, 
földműves, felesége Bata Krisztina (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1905. no-
vember 22.). Szerb hadifogságba került, elhunyt Paraćinban 1915. április 19-én. 
A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Gn 3946/1917 sz. ügyiratával. 
A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 252/1925 sz. alatt.

Fejes Mihály gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. szep-
tember 19-én (39 éves) Csantavéren, apja József, anyja Kovács Anna. R. k. vallású, 
földműves, felesége Suba Anna (házasságkötés: Szabadka, 1903. február 23.). 
Elhunyt Galíciában (orosz hadszíntér) – betegség következtében – 1915. június 
29-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 73/1916 sz. alatt.

Fejős István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. november 
29-én Csantavéren (magyarkanizsai), anyja Fejős Klára. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Körmöczi Rozália (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1903. február 4.). 
Elhunyt Branie-Krupiecnél (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) – sebesülés kö-
vetkeztében – 1915. szeptember 4-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 104/1918 sz. alatt.

Fejős Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. január 28-
án Csantavéren (magyarkanizsai), apja András, anyja Nagy Teréz. R. k. vallású, 
nőtlen. Elhunyt a brünni (ma: Brno, Csehország) cs. és kir. tartalékkórházban 
1918. július 7-én.

Fejős Szilveszter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. 
november 12-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Sőregi Julianna. 
R. k. vallású, szabó, nőtlen. Elesett a Mogila-magaslaton (Galícia, orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1917. április 11-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 328/1918 sz. alatt.
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Firicz Miklós gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. október 
11-én (20 éves) Csantavéren, apja Péter, anyja Szepcsik Rozália. R.  k. vallású, 
földműves, nőtlen. Elesett a Korszilovnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott har-
cokban 1916. október 11-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1918/38. sz. alatt.

Fodor János népfelkelő a m. kir. 17. népfelkelő gyalogezredben. Született 1897. 
március 8-án (18 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Kovács Erzsébet. R.  k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett Marcotini közelében, az Isonzónál (olasz had-
színtéren) vívott harcokban 1916. május 28-án. A   csantavéri AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe a 85/1917 sz. alatt.

Fodor József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. márci-
us 15-én Csantavéren, apja Vince, anyja Gubányi Rozália. R. k. vallású. Elesett a 
Zarzeczénál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. augusztus 11-én.

Fodor Kálmán gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Született 
1894. október 7-én (21 éves) Csantavéren, apja Mátyás, anyja Molnár Julianna. 
R. k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Krukienicénél (Galícia, orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. május 24-én, aznap temették a helyszínen.

Forgó Mihály népfelkelő m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1878. 
szeptember 7-én Csantavéren, apja Dávid, anyja Vörös Anna. R. k. vallású. Elesett 
az 1915. október 19-e és 28-a között vívott harcokban.

Földi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. december 
22-én (26 éves) Csantavéren, apja Boldizsár, anyja Tóth Vásárhelyi Viktória. R. k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt – harctéren szerzett tüdővész következtében – 
Csantavéren 1915. június 2-án, eltemetve 1915. június 4-én. Bejegyezve a csantavéri 
r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 110/1915 sz. alatt. A   csantavéri AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe a 123/1915 sz. alatt. 

Földi István gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. decem-
ber 25-én (41 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Prihoda Anna. R. k. vallású, 
földműves, Ozsvár Erzsébet özvegye (házasságkötés: Csantavér, 1898. február 
7.). Elesett a Chaminál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. június 
23-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe a 194/1917 sz. alatt. 
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Földi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. Született 1887. 
július 22-én Csantavéren, apja Ferenc, anyja Prihoda Anna. R. k. vallású, felesége 
Fekecs Teréz (házasságkötés: Csantavér, 1911. október 23.). Hadba vonult 1914-
ben. Elesett a Klenáknál (szerb hadszíntér, ma: Szerbia) vívott harcokban 1914. 
augusztus 19-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 424/1927.)

Földi Kálmán gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1897. október 
6-án Csantavéren, apja János, anyja Ozsvár Borbála. R. k. vallású, földműves. Elesett 
a Seredyncénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 6-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 48/1918 sz. alatt.

Frányó János honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1891. no-
vember 6-án (23 éves) Csantavéren, apja István, anyja Takács Franciska. R. k. vallású, 
molnár, szabadkai illetőségű, nőtlen. Elesett a Monte San Michelén (Osztrák Ten-
germellék, olasz hadszíntér) vívott harcokban 1915. november 5-én. A   szabadkai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 19/1917 sz. alatt.

Frányó Lukács huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1889. október 
16-án (24 éves) Csantavéren, apja István, anyja Takács Franciska. R. k. vallású, 
cipész, szabadkai illetőségű. Elhunyt a harctéren szerzett betegség – vérhas   – 
következtében 1914. szeptember 30-án. A   szabadkai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 664/1915 sz. alatt.

Fügedi Péter népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezred II. zászlóaljában. 
Született 1879. június 16-án Csantavéren, apja Péter, anyja Dvoracskó Verona. 
R.  k. vallású, napszámos, felesége Martatics Borbála (házasságkötés: Csantavér, 
1903. február 18.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a Száva folyó (szerb hadszíntér) 
mentén vívott harcokban 1915. október 29-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. 
Csantavér. 108/1932.)

Fülöp Vilmos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. április 
11-én (19 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Hernyák Etelka. R.  k. vallású, 
földműves, nőtlen. Elesett a Mogila-magaslaton (Galícia, orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1917. május 1-jén. Újratemették Csantavéren 1918. április 26-án. 
Bejegyezve a csantavéri r.  k. plébánia halotti anyakönyvébe 38/1918 sz. alatt. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe a 66/1918 sz. alatt. 
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Galgóczi Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. Szüle-
tett 1892. február 28-án (23 éves) Csantavéren, apja János, anyja István Viktória. 
R. k. vallású, napszámos, felesége Urbán Viktória. Elesett a Jablonkinál (Galícia, 
orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. március 18-án, aznap ugyanott temették. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe a 81/1917 sz. alatt.

Gandisch Vince gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. január 
19-én (32 éves) Csantavéren, apja Péter, anyja Lassú Viktória. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Juhász Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1907. november 19.). 
Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1917. április 19-én. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 131/1918 sz. alatt.

Garai Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. feb-
ruár 22-én Csantavéren (32 éves), apja Ferenc, anyja Udvardi Etel. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Földi Marcella (házasságkötés: Csantavér, 1905. december 7.). 
Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren szerzett betegség – tífusz – kö-
vetkeztében 1915. január 13-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti 
anyakönyvébe 63. sz. alatt. A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
1047/1915 sz. alatt.

Gere Móric katona. Született 1876. augusztus 31-én Csantavéren, apja Mihály, 
anyja Molnár Terézia. R. k. vallású, tornyosi lakos, felesége Gulyás Marcella (há-
zasságkötés: Csantavér, 1900. november 26.). Hadba vonult 1914-ben, 1915-ben 
orosz hadifogságba esett, majd eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2916/1924 
sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1916. január 1-je. A   zentai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 611/1924 sz. alatt.

Gergely János szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1886. 
december 11-én Csantavéren, apja Antal, anyja Fábrik Mária. R. k. vallású, nap-
számos, felesége Szeles Etelka (házasságkötés: Zenta, 1912. február 9.). Elesett a 
Vučevicánál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. augusztus 20-án. A   zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 361/1915 sz. alatt.

Gimes Károly gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. pótszázadában. Született 
1893. november 2-án (21 éves) Csantavéren, apja Péter, anyja Bakos Mária. R. k. 
vallású, alkalmazott, nőtlen. Elesett a Jablonkinál (Galícia, orosz hadszíntér) ví-
vott harcokban 1915. február 28-án, aznap ugyanott temették. A   csantavéri AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 80/1917 sz. alatt.
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Gombis Fábián katona. Született 1887. január 20-án Csantavéren, apja Pál, anyja 
Szalai Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, felesége Lassú Piroska (házasságkötés: 
Csantavér, 1906. április 23.). Eltűnt az orosz hadszíntéren 1914-ben.

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

Göcző Gergely gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. menetszázadában. Született 
1890. április 29-én (24 éves) Csantavéren, apja János, anyja Vígh Mária. R. k. val-
lású, tornyosi lakos, hentes, nőtlen. Elesett a Grodeknél (Galícia, orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1914. szeptember 10-én, aznap ugyanott temették. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 135/1915 sz. alatt.

Göcző Imre katona. Született 1875. december 18-án Csantavéren, apja Péter, 
anyja Sinkovits Marcella. R. k. vallású, felesége Sinkovits Mária (házasságkötés: 
Csantavér, 1894. május 30.). Elesett 1917-ben.

Göcző Péter gyalogos/szanitéc a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. 
március 5-én Csantavéren, apja Mihály, anyja László Marcella. R. k. vallású, fele-
sége Sinkovits Anna (házasságkötés: Csantavér, 1901. november 19.). Elesett a 
Kárpátokban (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án.

Göcző Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. május 19-
én Csantavéren, apja József, anyja Szabó Viktória. R. k. vallású, földműves, zentai 
lakos, felesége Katona Mária (házasságkötés: Csantavér, 1912. január 15.). Hadba 
vonult 1914-ben, elesett/eltűnt a szerb hadszíntéren 1914 novemberében. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Gn 6816/1929 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 
1918. december 31-e. Haláleset-felvétel: Zenta, 263/1915 sz.

Gubik Antal György tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. 
április 5-én Csantavéren, apja Menyhért, anyja Teleki Viktória. R.  k. vallású, 
tornyosi lakos, földműves, felesége Matuska Rozália (házasságkötés: Zenta, 1909. 
január 29.). Elesett 1915. május 8-án. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB 
Pk. 1715/1918 sz. ügyiratával. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
72/1919 sz. alatt.
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Gulyás János tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. októ-
ber 14-én (34 éves) Csantavéren, apja Fábián, anyja Heisz Julianna. R. k. vallású, 
kőműves, felesége Pálity Julianna (házasságkötés: Csantavér, 1906. augusztus 5.). 
Elhunyt – kolera következtében – Debrecenben 1915. május 29-én.

Gulyás Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
december 29-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Csikós Anna. 
R. k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt román hadifogságban – a sipotei hadifo-
golytáborban (Románia) – 1917. február 9-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 62/1923 sz. alatt.

Gyulai Lukács őrmester a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. október 
13-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja Antal, anyja Sarnyai Julianna. R. k. vallású, 
géplakatos, felesége Zsinderits Mária (házasságkötés: Zenta, 1914. május 28.). El-
hunyt Zentán a Vöröskereszt hadikórházában – tífusz következtében – 1915. március 

Göcző Péter szanitéc gyászjelentése
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29-én. Bejegyezve a zentai Szt. István r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 58/1915 
sz. alatt. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 225/1918 sz. alatt.

Gyüre János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. február 
2-án (20 éves) Csantavéren, apja József, anyja Januskó Apollónia. R. k. vallású, nőt-
len. Elesett a Doberdó-fennsíkon (olasz hadszíntér) vívott harcokban 1915. október 
19-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 125/1917 sz. alatt.

Hajagos Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Született 1896. 
április 5-én Csantavéren, apja Mihály, anyja Petkovics Amál. R. k. vallású, ács, fe-
lesége Horváth Gizella (házasságkötés: Csantavér, 1916. szeptember 30.). Hadba 
vonult 1917 nyarán. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1918. május 
10-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 416/1921.)

Hanák János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. december 
5-én Csantavéren, apja Márton, anyja Dér Mária. R. k. vallású, napszámos, felesége 
Gimes Marcella (házasságkötés: Csantavér, 1907. szeptember 22.). Elhunyt – se-
besülés következtében – Sátoraljaújhelyen 1915. augusztus 30-án. 

Hanák Péter tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Született 1887. 
június 16-án (27 éves) Csantavéren, apja István, anyja Blinka Terézia. R. k. vallású, 
borbély, nőtlen. Elesett a Rumnónál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1914. szeptember 9-én, ugyanitt temették el aznap.

Harkai Sándor katona. Eltűnt a háborúban.

Harmath Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. május 
27-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Illés, anyja Nagy Julianna. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Lajkó Rozália (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1907. november 
27.). Eltűnt a harctéren 1914. szeptember 14-én.

Hartaticz János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891-
ben. R.  k. vallású, csantavéri illetőségű. Elhunyt sebesülés következtében 1915. 
szeptember 2-án.

Határ Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. már-
cius 29-én Csantavéren, apja Antal, anyja Januskó Viktória. R. k. vallású. Elhunyt 
Burlánál (Bukovina) – sebesülés következtében – 1917. november 27-én.
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Hegedűs Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882-ben 
(33 éves). R. k. vallású, csantavéri illetőségű. Elhunyt – betegség következtében – 
Budapesten 1915. november 27-én.

Hegyi Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. április 17-én 
Csantavéren, apja András, anyja Kocsis Julianna. R. k. vallású, földműves, tornyosi 
lakos, felesége Kecskés Mária (házasságkötés: Zenta, 1912. június 1.). Elhunyt a 
budapesti cs. és kir. 16. sz. helyőrségi kórházban – harctéren szerzett betegség 
következtében – 1918. október 22-én. Haláleset-felvétel: Zenta, 906/1918 sz.

Hegyi Péter katona. Született 1880. május 31-én Csantavéren, apja András, anyja 
Kocsis Julianna. R. k. vallású, zentai földműves, felesége Szeles Ilona (házasságkötés: 
Zenta, 1907. november 4.). Eltűnt a háborúban.

Hevér Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. március 
17-én Csantavéren, apja Ferenc, anyja Tóth Katalin. R. k. vallású, városi tisztviselő, 
felesége Olajos Etelka (házasságkötés: Zenta, 1912. június 22.). Elesett a Crni Vrh 
magaslatért (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. november 7-én. A   zentai 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 195/1915 sz. alatt. 

Homolya András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. Született 
1890. november 11-én Csantavéren, apja Ferenc, anyja Hugyik Verona. R. k. val-
lású, napszámos, nőtlen. Elesett a Jagodnjánál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 
1914. szeptember 9-én.

Homolya Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. január 
14-én (26 éves) Csantavéren, apja Albert, anyja Szokola Marcella. R. k. vallású, 
földműves, felesége Horváth Julianna (házasságkötés: Csantavér, 1912. január 22.). 
Elesett a Jagodnjánál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. szeptember 29-én. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 6/1916 sz. alatt.

Homolya János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
augusztus 20-án Csantavéren, apja Albert, anyja Szokola Marcella. R. k. vallású. 
Elesett az olasz hadszíntéren – a 12. isonzói csata során – vívott harcokban 1917. 
november 2-án.

Homolya Orbán katona. Született 1889. május 22-én Csantavéren, apja Tamás, 
anyja Rieger Julianna. R. k. vallású, földműves, felesége Gombos Viktória (házas-
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ságkötés: Zenta, 1913. május 16.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Gn. 5119/1932 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. január 1-je. 
A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 444/1932 sz. alatt.

Homolya Orbán katona. Született 1893. május 21-én Csantavéren, apja András, 
anyja Tari Mária. R. k. vallású, tornyosi lakos, földműves. Hadba vonult 1914-ben, 
eltűnt a Doberdó-fennsíkon (olasz hadszíntér) vívott harcokban, a 3. isonzói csata 
során 1915. október 20-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4339/1927 sz. vég-
zésével, a halál megállapított időpontja 1916. február 21. A   zentai AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 531/1927 sz. alatt.

Horváth Boldizsár gyalogos a 3. vasúti őrezredben. Született 1890. december 
29-én Csantavéren, apja Boldizsár, anyja Tallós Rozália. R. k. vallású, zentai lakos, 
kereskedő. Elhunyt a budapesti cs. és kir. 17. sz. helyőrségi kórházban 1919. au-
gusztus 25-én. Haláleset-felvétel: Zenta, 266/1922 sz.

Horváth Imre katona. Eltűnt a háborúban.

Horváth István katona. Eltűnt a háborúban.

Horváth János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-ben vagy 
1893-ban. R. k. vallású, csantavéri illetőségű, cipész, nőtlen. Elhunyt – kimerültség 
következtében – Bécsben 1915. szeptember 17-én. 

Horváth János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. június 
24-én Csantavéren, apja József, anyja Mucsi Erzsébet. R. k. vallású martonosi lakos, 
napszámos, felesége Sőreg Marcella (házasságkötés: Martonos 1910. április 11.). 
Eltűnt az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1916. június 11-én.

Horváth József árkász a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. Született 1882. február 
9-én (32 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Szeles Rozália. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Kósa Terézia (házasságkötés: Csantavér, 1908. március 2.). Elhunyt 
Valjevóban (Szerbia) 1915. december 17-én, eltemetve Csantavéren 1917. április 
9-én. Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 58/1917 sz. alatt. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 183/1917 sz. alatt.

Hubai Péter tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Csantavéri illetőségű. 
Elesett az 1916. január 11-e és 21-e között vívott harcokban.
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Hubert Kálmán huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1881. ok-
tóber 12-én Szabadkán (Szt. Teréz), apja Vince, anyja Monori Teréz. R. k. vallású, 
földműves, felesége Bercsényi Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1905. október 
8.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1915. 
június 29-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 62/1929.)

Hunyadi József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. március 
5-én Csantavéren, apja György, anyja Rúzsa Julianna. R. k. vallású, tornyosi lakos, 
napszámos, nőtlen. 1914-ben orosz hadifogságba esett, 1916. június 6-án rokkant-
ként tért haza. A   harctéren és a hadifogságban szerzett tüdővész következtében 
elhunyt Zentán 1918. április 11-én. Bejegyezve a tornyosi r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 22/1918 sz. alatt. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB 
Pk. 1256/1918 ügyiratával.

Huszár János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. június 
21-én (33 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Nagy Erzsébet. R.  k. vallású, 
napszámos, felesége Kiss B. Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1906. június 18.). 
Elhunyt Suljin Hanban (Bosznia) 1914. szeptember 19-én. A   csantavéri AH be-
jegyezte a halottak anyakönyvébe 87/1915 sz. alatt.

Huszár József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. január 
19-én (29 éves) Csantavéren, apja István, anyja Sándor Erzsébet. R.  k. vallású, 
napszámos, felesége Nagy Mária. Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1916. augusztus 15-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 196/1917 sz. alatt.

Imrics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895-ben. 
R. k. vallású, csantavéri illetőségű. Elhunyt – sebesülés következtében – a Komeni-
fennsíkon (olasz hadszíntér) 1916. május 11-én.

Ivanovics Antal tizedes, c. szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1884-ben Fénybereken (Szerém vm., ma: Platičevo, Szerbia), apja Pál, anyja Lovas 
Verona. R. k. vallású, bádogos, csantavéri lakos. Elhunyt Chyrownál (Galícia, orosz 
hadszíntér) – harctéren szenvedett sebesülés következtében – 1915. június 30-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 192/1917 sz. alatt.

Januskó András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 27 éves, apja István, 
anyja Fábián Rozál. R. k. vallású, napszámos, csantavéri lakos. Elhunyt a szabadkai 



1 1 8

tartalékkórházban – harctéren szerzett betegség következtében – 1915. február 
11-én. A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2313/1915 sz. alatt.

Januskó István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Született 
1885. december 20-án Csantavéren, apja György, anyja Balogh Mária. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Gombis Cecília (házasságkötés: Csantavér, 1910. november 
14.). Hadba vonult 1915-ben. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1915 
júniusában. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 1025/1922.)

Januskó Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889-ben. 
Csantavéri illetőségű. Elhunyt 1918. augusztus 15-én.

Januskó Szilveszter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 14. századában. Született 
1894. december 29-én (21 éves) Csantavéren, apja József, anyja Milánkovics Eszter. 
R.  k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Jablonkinál (orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. március 27-én, aznap ugyanott temették el.

Jenei István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. július 
8-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja Pál, anyja Berényi Ágnes. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Komjáti Rozália (házasságkötés: Martonos, 1900. február 9.). 
Elhunyt olasz hadifogságban – Asinara szigetén – 1916. július 6-án. A   magyarka-
nizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 398/1917 sz. alatt.

Jezsovics Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1899. január 
15-én Csantavéren, apja János, anyja Balázsovics Mária. R. k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt Grazban (ma: Ausztria) 1918. november 25-én.

Jordán László István tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. de-
cember 16-án Csantavéren, apja Béla, anyja Szendrői Rózsa. R. k. vallású. Elhunyt 
– bélvérzés következtében – Szabadkán 1914. augusztus 18-án.

Juhász András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. november 
23-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja István, anyja Nagy Katalin. R. k. vallású 
napszámos, felesége Gazdag Veronika (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1911. nov-
ember 28.). Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz hadszíntéren vívott harcok-
ban 1914. október 12-én. Holttá nyilvánítva a magyarkanizsai KB R.   135/1965 
végzésével. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt.  Őrangyalok r.  k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 355/1914 sz. alatt.
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Juhász Antal katona. Eltűnt Szerbiában 1915-ben.

Juhász Ferenc huszár a m. kir. 8. népfelkelő huszárezredben. Született 1893-ban. 
Csantavéri illetőségű. Elesett 1916. szeptember 6-án.

Juhász János gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. május 
20-án (30 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Lőrinc Julianna. R.  k. vallású, 
földműves, felesége Ozsvár Katalin (házasságkötés: Csantavér, 1903. október 14.). 
Elesett a Crni Vrh magaslaton (szerb hadszíntér) vívott ütközetben 1914. szep-
tember 8-a és 10-e között. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
68/1915 sz. alatt.

Juhász János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. ok-
tóber 14-én (31 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Tóth Boczonádi Róza. R. k. 
vallású, napszámos. Elesett a Michalovicénál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. május 20-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 31/1916 sz. alatt.

Juhász Vilmos népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. május 
16-án (21 éves) Csantavéren, apja Albert, anyja Veréb Katalin. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Sinkovits Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1914. május 18.). 
Elesett a Jablonkinál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 
28-án, aznap ugyanott eltemették. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 79/1917 sz. alatt.

Kadván Illés népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. február 
7-én Csantavéren, apja Mihály, anyja Kikirics Krisztina. R.  k. vallású, tornyosi 
lakos, földműves, felesége Kalmár Ilona (házasságkötés: Zenta, 1911. november 
21.). Elesett a Krukienicénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1917. 
május 24-én. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 2391/1918 sz. 
ügyiratával. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 665/1917 sz. alatt.

Kalmár Ferenc tizedes a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1888. november 
14-én Csantavéren, apja Péter, anyja Bazsó Piroska. R. k. vallású, földműves, felesége 
Fajner Katalin (házasságkötés: Csantavér, 1913. szeptember 2.). Elhunyt – betegség 
következtében – Krakkóban (ma: Lengyelország) 1914. november 2-án. A   csan-
tavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 181/1916 sz. alatt.



1 2 0

Káposzta Benedek gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. 
március 21-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Pósa Terézia. 
R. k. vallású, napszámos. Elesett a Seredyncénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1916. június 10-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 284/1918 sz. alatt.

Káposzta János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1899. 
június 14-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Pósa Terézia. R. k. 
vallású, nőtlen. Elesett a Piave (olasz hadszíntér) mentén vívott harcokban 1918. 
június 16-án.

Katona István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. pótszázadában. Született 
1883. december 22-én (31 éves) Csantavéren, apja András, anyja Hajagos Verona. 
R. k. vallású, földműves, felesége Lukács Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1903. 
szeptember 14.). Elesett Poloniczénál (Galícia, orosz hadszíntér, ma: Polonicsi, 
Ukrajna) vívott harcokban 1915. július 3-án, ugyanaznap temették. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 188/1917 sz. alatt.

Katona József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. századában. Született 1888. 
július 2-án (26 éves) Csantavéren, apja Bonaventúra, anyja Kiss Cs. Mária. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Balassa Júlia (házasságkötés: Csantavér, 1907. június 
29.). Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – Rakovecen 1915. 
november 5-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 36/1918 
sz. alatt.

Katona Vince katona. Született 1876. január 20-án Csantavéren, apja József, anyja 
Kőrösi Rozália. R. k. vallású, földműves, felesége Bicskei Viktória (házasságkötés: 
Zenta – Szt. Szív, 1904. november 9.). Hadba vonult 1914-ben, elhunyt orosz ha-
difogságban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6449/1921 sz. végzésével, a halál 
megállapított időpontja 1918. január vége. A   zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 474/1922 sz. alatt. 

Kávai István katona. Született 1879. augusztus 10-én Csantavéren (magyarkani-
zsai), apja József, anyja Ozsvár Ágnes. R. k. vallású, földműves, felesége Körmöczi 
Borbála (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1904. február 10.). Eltűnt az orosz had-
színtéren vívott harcokban 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 484/1952 
sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1921. április 6-a. Az oromhegyesi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 6/1953 sz. alatt.
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Kazinczi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. május 
23-án Csantavéren, apja Imre, anyja Rudics Teréz. R. k. vallású, földműves, felesége 
Milka Dumitrov (házasságkötés: Zenta, 1914. május 24.). Elesett az olasz hadszín-
téren 1916. április 11-én. Haláleset-felvétel: Zenta, 317/1916 sz.

Kecsenovics Antal katona. Született 1888. április 22-én Csantavéren, apja Ferenc, 
anyja Kocsis Teréz. R. k. vallású, földműves, felesége Balassa Mária (házasságkötés: 
Csantavér, 1913. május 5.). Eltűnt a háborúban.

Kecskés István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. augusz-
tus 6-án Csantavéren, apja János, anyja Rózsa Veronika. R. k. vallású, zentai lakos, 
földműves, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben, eltűnt a háborúban. Holttá nyilvá-
nította a zentai JB Gn. 8275/1928 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 
1916. január 1-je.

Kecskés Maczonkai Péter szakaszvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Szü-
letett 1884. január 28-án Csantavéren, apja Mihály, anyja Bodó Rozália. R.  k. 
vallású, zentai lakos, földműves, felesége Kaszás Mária (házasságkötés: Zenta, 1909. 
augusztus 31.). Elesett a Zborównál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1917. július 2-án. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 3222/1918 sz. 
ügyiratával. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 531/1918 sz. alatt.

Kiss István Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
április 9-én (28 éves) Csantavéren, anyja Kiss Marcella. R. k. vallású, földműves, 
felesége Dujmovits Mária (házasságkötés: Tornyos, 1907. szeptember 9.). Elhunyt 
– harctéren szenvedett sebesülés következtében, szállítás közben – Obrenovacnál 
(Szerbia) 1914. december 11-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 229/1915 sz. alatt.

Kiss Bajmoki Antal népfelkelő a cs. és kir. 63. rohamzászlóaljban. Született 1898. 
június 3-án Csantavéren, apja Márton, anyja Tóth Margit. R. k. vallású. Elesett 
1918. április 9-én.

Kiss Bajmoki Zsigmond huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1887. 
november 13-án (28 éves) Csantavéren, apja István, anyja Tassi Viktória. R.  k. 
vallású, földműves, felesége Toldi Julianna Anna (házasságkötés: Csantavér, 1912. 
február 19.). Elhunyt – sebesülés következtében – Rosenbergben (Felső-Szilézia, 
ma: Olesno, Lengyelország) 1915. december 28-án. A   csantavéri AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 121/1916 sz. alatt.



1 2 2

Kiss Csepregi András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, később a cs. és kir. 
46. gyalogezred 5. századához osztották be. Született 1889. június 21-én Csantavé-
ren, apja Ferenc, anyja Szokola Veronika. R. k. vallású, földműves, felesége Anitics 
Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1910. január 3.). Hadba vonult 1914-ben. 
Elesett a Doberdó-fennsíkon (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) vívott harcokban 
1915. július 18-án. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 502/1921.)

Kiss Csepregi Gyula tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. 
március 27-én (24 éves) Csantavéren, apja István, anyja Milánkovics Róza. R. k. 
vallású, nőtlen. Elhunyt Suljin Hanban (Bosznia) – harctéren szenvedett sebesülés 
következtében – 1914. szeptember 30-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 58/1915 sz. alatt.

Kiss Dadara Mihály honvéd a m. kir. 2. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
május 7-én (35 éves) Csantavéren, apja János, anyja Németh Terézia. R. k. vallású. 
Elesett a Rudniknál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. augusztus 
15-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 75/1918 sz. alatt.

Kiss Györgyei Péter katona. Született 1881. június 21-én Csantavéren, apja 
István, anyja Mészáros Rozália. R. k. vallású, földműves, felesége Göcző Matild 
(házasságkötés: Csantavér, 1906. január 24.). Eltűnt a román hadszíntéren vívott 
harcokban 1916-ban.

Koklovecz Ádám honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. 
november 27-én (24 éves) Csantavéren, apja János, anyja Varga Luca. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Gadzsér Anna (házasságkötés: Csantavér, 1913. március 3.). 
Elhunyt – harctéren szenvedett sebesülés következtében – Szerbiában 1914. október 
18-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 228/1915 sz. alatt.

Kólity István népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. 
december 16-án Csantavéren, apja Mihály, anyja Petrik Erzsébet. R.  k. vallású, 
földműves, felesége Prisztál Rozália (házasságkötés: Zenta, 1912. május 23.). Elesett 
a Drohobicznál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. május 24-én. 
A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 129/1916 sz. alatt.

Kollár József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. február 24-
én (27 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Szirák Mária. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Czvitkó Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1915. február 3.). Elesett a 
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Slawnánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. szeptember 2-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 44/1919 sz. alatt.

Koncz Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. február 
2-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja Mihály, anyja Kalmár Julianna. R.  k. 
vallású. Elhunyt 1917. december 25-én.

Koncz Pál népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. január 
25-én (37 éves) Csantavéren (magyarkanizsai), apja István Pál, anyja Csikós Ágnes. 
R. k. vallású, földműves, felesége Nagy Káposzta Ágnes (házasságkötés: Magyar-
kanizsa, 1902. november 10.). Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban harctéren 
szerzett betegség – tüdővész – következtében 1916. május 21-én. A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2095/1916 sz. alatt.

Koncz Orbán honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875-ben. 
R. k. vallású, csantavéri illetőségű, földműves, nős. Elhunyt – kolera következtében 
Munkácson (ma: Mukacsevo, Ukrajna) 1915. július 24-én. 

Kopasz Mihály katona. Született 1880. augusztus 23-án Csantavéren, apja József, 
anyja Homolya Terézia. R. k. vallású, zentai lakos, földműves, felesége Lövei Julian-
na (házasságkötés: Zenta, 1903. május 4.). Elhunyt Lukovában (Lukove, Albánia) 
infl uenza következtében 1918. október 27-én, eltemetve a tábor temetőjében. 
(Tanúvallomás dr. Milivoje Lolin királyi közjegyző előtt, 83/1921 sz. alatt.) 

Korponai István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889. decem-
ber 11-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja József, anyja Németh Katalin. R. k. 
vallású. Elhunyt Budapesten – harctéren szerzett betegség következtében – 1917. 
november 12-én.

Kovács György honvéd a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1875. március 
26-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja Péter, anyja Bagi Ágnes. R. k. vallású, 
földműves, felesége Oroszi Luca (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1896. szeptember 
28.). Elesett a Lublinnál (orosz hadszíntér, ma Lengyelország) vívott harcokban 
1915. június 15-én. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 5042/1918 
sz. ügyiratával.

Kovács István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 13. századában. Született 1885. 
július 15-én Csantavéren, apja Mihály, anyja Vass Erzsébet. R. k. vallású, földműves, 
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felesége Németh Ilona (házasságkötés: Csantavér, 1913. február 3.). Hadba vonult 
1914-ben. Elesett a Jablonkinál (orosz hadszíntér, ma: Jabłonki, Lengyelország) 
vívott harcokban 1915. március 25-én, aznap ugyanott temették. (KFL. I-2-b. 
Holttá nyilvánítás. Csantavér. 385/1924.)

Kovács István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves. R. k. vallású, 
csantavéri illetőségű. Elesett a Határszögnél (Ung vm., ma: Verhovinabisztra, 
Ukrajna) vívott harcokban 1915. április 11-én.

Kovács János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Született 1884. 
május 12-én Csantavéren, apja Antal, anyja Nagy Viktória. R. k. vallású, földmű-
ves, felesége Muhi Erzsébet (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1909. október 18.). 
Hadba vonult 1914-ben. Elesett a Kirovnál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1914. szeptember 8-án. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Magyarkanizsa. 83/1923.)

Kovács János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. február 
7-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Lukács, anyja Mélykúti Teréz. R.  k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Milnónál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. november 21-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 111/1918 sz. alatt.

Kovács János katona. Született 1871. október 16-án Csantavéren, apja András, 
anyja Tóth Pál Terézia. R. k. vallású, felesége Fekecs Ilona (házasságkötés: Csantavér, 
1895. november 25.). Eltűnt a háborúban 1914–1918 között.

Kovács János katona. Született 1889. október 20-án Csantavéren, apja Mátyás, any-
ja Pásztor Katalin. R. k. vallású, napszámos, felesége Pálity Viktória (házasságkötés: 
Csantavér, 1911. szeptember 10.). Eltűnt az orosz hadszíntéren vívott harcokban 
1915. április 8-án. Holttá nyilvánította a Szabadkai apostoli adminisztratúra 1947. 
április 28-án.

Kovács Lajos katona. Született 1883. augusztus 25-én Csantavéren, apja Lajos, 
anyja Farkas Viktória. R. k. vallású, napszámos, felesége Vékony Erzsébet (házas-
ságkötés: Csantavér, 1906. október 16.). Eltűnt a háborúban 1914–1918 között.

Kovács Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873-ban. 
R. k. vallású, csantavéri illetőségű. Elesett a Smolarynál (Volhínia, orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1916. augusztus 4-én.



1 2 5

Kovács Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
szeptember 23-án (35 éves) Csantavéren, apja Pál, anyja Tóth Teréz. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Muczi Anna (házasságkötés: Csantavér, 1905. március 6.). 
Elesett a Strettinél (olasz hadszíntér) vívott harcokban 1916. május 2-án. A   csan-
tavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 95/1918 sz. alatt.

Kovács Miklós népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1881. 
február 22-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja József, anyja Zsoldos Rozália. 
R.  k. vallású, földműves, felesége Faragó Teréz (házasságkötés: Magyarkanizsa, 
1914. május 19.). Elhunyt – háborúban szerzett tüdővész következtében – 1917. 
augusztus 27-én Magyarkanizsán, eltemetve ugyanott. Bejegyezve a magyarkanizsai 
Szt. Őrangyalok r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 200/1917 sz. alatt.

Kovács Sebestyén katona. 25 éves, született Érsekvadkerten (Nógrád vm.). R. k. 
vallású, felesége Gyüre Rózsa. Elhunyt Csantavéren – tüdővész következtében – 
1917. április 9-én, eltemetve ugyanott 1917. április 11-én.

Kovács Szilveszter őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896-
ban (19 éves). R. k. vallású, napszámos, csantavéri lakos. Elhunyt harctéren szerzett 
betegség – hastífusz – következtében a szabadkai tartalékkórházban 1915. február 
24-én. A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1931/1915 sz. alatt.

Kovács Vince gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. október 
20-án (28 éves) Csantavéren, apja Fábián, anyja Góli Lúcia. R. k. vallású, napszá-
mos, felesége Virág Anna (házasságkötés: Csantavér, 1912. január 23.). Elesett a 
Zlocsovnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. szeptember 2-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1918 sz. alatt.

Kovács Nemes István katona. Született 1883. december 17-én Csantavéren, 
apja István, anyja Bíró Julianna. R. k. vallású, földműves, felesége Homolya Mária 
(házasságkötés: Zenta, 1909. január 21.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
zentai JB Gn. 6210/1930 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1917. szep-
tember 1-je. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 420/1930 sz. alatt. 

Kovács Pécskai István népfelkelő a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 
1889. augusztus 19-én (24 éves) Csantavéren, apja János, anyja Fodor Viktória. 
R. k. vallású, földműves, felesége Négyesi Margit (házasságkötés: Csantavér, 1914. 
február 3.). Elesett a Kulikovnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1914. 
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szeptember 1-jén. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 86/1915 
sz. alatt.

Kovács Pécskai József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
augusztus 20-án Csantavéren, apja Márton, anyja Kocsis Katalin. R.  k. vallású, 
földműves, felesége Simon Mária (házasságkötés: Zenta, 1907. április 14.). Hadba 
vonult 1914-ben, megsebesült, majd felépülése után ismét a harctérre került. Eltűnt 
az orosz hadszíntéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 232/1964 sz. végzésével, 
a halál megállapított időpontja 1919. december 1-je. A   zentai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 131/1965 sz. alatt.

Kovács Pécskai Mihály katona. Született 1899. szeptember 19-én (20 éves) 
Csantavéren, apja Mihály, anyja Sinkovics Veronika. R. k. vallású, nőtlen. Elborult 
elmével eltűnt az orosz hadszíntéren.

Kozma György gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1873. április 21-
én Csantavéren, apja György, anyja Szálas Anna. R. k. vallású, földműves, felesége 
László Teréz (házasságkötés: Csantavér, 1897. október 12.). Elhunyt Szabadkán 
harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 1915. november 25-én, 
eltemetve Csantavéren 1915. november 28-án. Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 207/1915 sz. alatt.

Kozma István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. au-
gusztus 1-jén (35 éves) Csantavéren, apja József, anyja Juhász Flóra. R. k. vallású, 
földműves, felesége Kiss Imre Verona (házasságkötés: Csantavér, 1901. július 15.). 
Elhunyt az eszéki (ma: Osijek, Horvátország) tartalékkórházban – a montenegrói 
harctéren szerzett sebesülés következtében – 1916. márc. 12-én. Csantavéren te-
mették el 1916. március 17-én. Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti anya-
könyvébe 28/1916 sz. alatt. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
158/1916 sz. alatt.

Kozma László gyalogos a cs. és kir. 46. gyalogezred 9. századában. Született 1896. 
február 27-én Csantavéren, apja Pál, anyja Balassa Teréz. R. k. vallású. Elesett az 
olasz hadszíntéren vívott harcokban 1916. augusztus 28-án.

Kozma Péter Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. 
június 6-án (42 éves) Csantavéren, apja András, anyja Németh Mária. R. k. vallá-
sú, földműves, felesége Rékli Piros (házasságkötés: Csantavér, 1900. január 29.). 
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Elhunyt Budapesten a cs. és kir. 17. sz. helyőrségi kórházban harctéren szenvedett 
sebesülés – fejlövés – következtében 1917. október 21-én. Eltemetve Csantavéren 
1917. október 27-én. Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
132/1917 sz. alatt.

Kozma Vilmos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. október 
26-án Csantavéren, apja Vendel, anyja Beszédes Piroska. R. k. vallású, nőtlen. Eltűnt 
a Miklaszównál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. június 23-án.

Kőműves András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1884. no-
vember 1-jén (30 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Bakos Viktória. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Matuska Verona (házasságkötés: Csantavér, 1909. augusztus 
10.). Elesett a Kulištén (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. szeptember 8-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 65/1915 sz. alatt.

Kőműves József katona. Született 1872. március 3-án Csantavéren, apja Péter, 
anyja Kisbezdányi Ilona. R.  k. vallású, zentai lakos, napszámos, felesége Sinka 
Erzsébet (házasságkötés: Zenta, 1898. május 22.). Eltűnt a háborúban.

Kozma István síremléke
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Kőműves Mátyás tüzér a m. kir. 2. honvéd tábori tarackosezredben. Született 
1899. február 17-én Csantavéren, apja János, anyja Blinka Teréz. R.  k. vallású. 
Elesett 1918. május 28-án.

Körmöczi József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. 
március 5-én Csantavéren, apja Mihály, anyja Borsos Anna. R. k. vallású, földműves, 
felesége Tóth Rozália (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1911. november 15.). Hadba 
vonult 1914-ben. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1918 októberében. 
(KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Magyarkanizsa. 427/1924.)

Kőszegi Ádám gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896-ban (19 
éves) Csantavéren, apja János, anyja Fehér Borbála. R. k. vallású, szolga, nőtlen. 
Elesett a Seredyncénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 
11-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1916 sz. alatt.

Kőszegi József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. február 
25-én (21 éves) Csantavéren, apja Lukács, anyja Turzai Terézia. R. k. vallású, nap-
számos, nőtlen. Elesett a Jezierzankánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcok-
ban 1916. augusztus 30-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
43/1919 sz. alatt.

Krunik János katona. Született 1885. október 19-én Csantavéren, apja András, 
anyja Horti Teréz. R. k. vallású, napszámos, felesége Virágh Marcella (házasság-
kötés: Csantavér, 1908. szeptember 9.). Hadba vonult 1915. január 15-én. Elesett 
az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1915. június 5-én. (KFL. I-2-b. Holttá 
nyilvánítás. Csantavér. 713/1943.)

Kurtak János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887-ben. R. k. 
vallású, csantavéri illetőségű. Elhunyt harctéren szenvedett sebesülés – haslövés – 
következtében Suljin Hanban (Bosznia) 1914. szeptember 19-én.

László Dezső katona. Született 1893. február 3-án Csantavéren, apja Mihály, 
anyja Sinkovits Mária. R. k. vallású, nőtlen. Eltűnt a háborúban.

Lékó Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. augusztus 
11-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja István, anyja Szabados Anna. R. k. val-
lású, napszámos, felesége Slatt Mária (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1899. május 
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10.). Elhunyt román hadifogságban – a sipotelei hadifogolytáborban (Románia)   – 
1917. március 28-án. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
63/1923 sz. alatt.

Lékó Mátyás tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1878. február 
3-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja Mátyás, anyja Fejős Viktória. R. k. val-
lású, földműves, felesége Bicskei Katalin (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1904. 
február 8.). Elesett 1916. július 6-án. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 17/1936 sz. alatt.

Lengyel István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. július 16-
án Csantavéren, apja István, anyja Utasi Julianna. R. k. vallású. Elesett a Jablonkinál 
(Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án. 

Lévai Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. Született 1880. 
szeptember 29-én Csantavéren, apja János, anyja Pekán Anna. R. k. vallású, nap-
számos, felesége Bozsik Marcella (házasságkötés: Csantavér, 1904. február 15.). 
Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1916. június 9-én. (KFL. I-2-b. 
Holttá nyilvánítás. Csantavér. 141/1922.)

Liliom János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. decem-
ber 4-én (26 éves) Csantavéren, apja Péter, anyja Károly Julianna. R. k. vallású, 
napszámos. Elesett a Siankinál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. 
április 6-án. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 735. 
sz. alatt. A   szabadkai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 2227/1915 sz. alatt.

Lipták Lukács népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. 
szeptember 12-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja József, anyja Bagi Viktória. 
R. k. vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a Tatarka Rebencsiknél (orosz hadszín-
tér) vívott harcokban 1916. december 11-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 375/1917 sz. alatt.

Liszka János katona. Eltűnt a háborúban.

Liszka József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. február 
28-án Csantavéren, apja András, anyja Fehér Anna. R.  k. vallású, zentai lakos, 
földműves, felesége Sinkovics Rozália (házasságkötés: Topolya, 1912. január 23.). 
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Elesett a Milnónál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. szeptem-
ber 29-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 5199/1921 sz. végzésével, a halál 
megállapított időpontja 1916. január 1-je. A   zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 21/1922 sz. alatt.

Losoncz János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. 
április 27-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Szilveszter, anyja Illés Julianna. 
R.  k. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Jasiowiecz (orosz hadszíntér) mellett 
1915. január 31-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
482/1915 sz. alatt.

Losoncz Sándor szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1889. április 20-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja István, anyja Varga Viktó-

Magossi Kálmán síremléke
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ria. R. k. vallású, nőtlen. Elhunyt Budweisban (Csehország) 1915. október 8-án. 
A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 189/1916 sz. alatt.

Ludmány Bonaventúra gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
november 21-én (32 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Szakmán Erzsébet. R. k. 
vallású, földműves, felesége Horváth Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1905. no-
vember 21.). Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1917. április 
13-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 130/1918 sz. alatt.

Mácsai Pál honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. január 
20-án Csantavéren, apja Albert, anyja Erdélyi Ilona. R. k. vallású, napszámos, fele-
sége Pencz Erzsébet (házasságkötés: Zenta, 1913. szeptember 13.). Hadba vonult 
1914-ben. Elesett a Kárpátokban (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. május 
22-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Zenta. 235/1933.)

Magó Béla huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1899. május 31-én 
(19 éves) Csantavéren, apja István, anyja Sándor Terézia. R. k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elesett a Stermina-hegyen (Bukovina, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
– kézigránát okozta fejsérülés következtében – 1917. augusztus 11-én. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 31/1918 sz. alatt.

Magó István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889-ben. Csanta-
véri illetőségű. Elesett a Krukienicénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1915. május 19-én.

Magosi János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, beosztva a m. kir. 
12. népfelkelő gyalogezredhez. Született 1896. november 12-én Csantavéren, 
apja István, anyja Uszleber Mária. R. k. vallású. Elesett a Piave jobb partján (olasz 
hadszíntér) vívott harcokban 1918. június 16-án.

Magosi József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. február 
1-jén Csantavéren, apja István, anyja Uszleber Mária. R. k. vallású, hentes, nőtlen. 
Elesett Csernabesenyőnél (Krassó-Szörény vm. ma: Pecinișca, Románia) 1916. 
szeptember 7-én.

Magossy Kálmán címzetes őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. 
július 16-án (31 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Petrik Rozália. R. k. vallású, 
tanító, felesége Dér Éva (házasságkötés: Csantavér, 1907. szeptember 16.). Elesett 
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a Krukienicénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. május 24-én, 
aznap ugyanott temették. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
189/1917 sz. alatt.

Major Antal huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1889. június 10-én 
Csantavéren, apja Antal, anyja Lak Julianna. R. k. vallású, tornyosi lakos, napszá-
mos, felesége Csikós Margit (házasságkötés: Zenta, 1915. augusztus 7.). Az 1914-
es első szerbiai bevonuláskor járőrszolgálatban kilőtték alóla a lovát, a harcban 
megsebesült. Elhunyt Tornyoson 1916. március 25-én. Bejegyezve a tornyosi r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 23/1916 sz. alatt. A   zentai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 169/1916 sz. alatt.

Martatics János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. de-
cember 26-án (19 éves) Csantavéren, anyja Martatics Marcella. R. k. vallású, nőtlen. 
Elesett a Stanislaunál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. november 
2-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 74/1916 sz. alatt.

Matuska Sándor népfelkelő a m. kir. 6. gyalogezredben. Született 1872. július 
3-án (44 éves) Csantavéren, apja Károly, anyja Sinkovics Mária. R. k. vallású, to-
polyai lakos földműves, felesége Ali Verona. Elhunyt – harctéren szerzett betegség 
következtében – Topolyán 1917. július 23-án. A   topolyai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 288/1917 sz. alatt.

Mészáros Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
április 28-án (21 éves) Csantavéren, apja Imre, anyja Kozma Rozália. R. k. vallású, 
napszámos, nőtlen. Elesett a Bukovinában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1916. szeptember 8-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
195/1917 sz. alatt.

Mészáros István v. József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves. 
R. k. vallású, csantavéri illetőségű. Elhunyt a komáromi cs. és kir. 18. sz. helyőrségi 
kórházban 1915. március 15-én.

Mezei Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. június 
2-án (32 éves) Csantavéren, apja István, anyja Dominik Anna. R. k. vallású, föld-
műves. Elesett a Crni Vrh magaslaton (szerb hadszíntér) vívott ütközetben 1914. 
szeptember 8–10-e között. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
134/1915 sz. alatt.
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Mezei Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. május 
28-án (26 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Angyal Katalin. R.  k. vallású, 
napszámos, felesége Juhász Anna (házasságkötés: Csantavér, 1911. november 14.). 
Elesett a Drohobicznál (Galícia, orosz hadszíntér) 1915. május 19–21-e között 
vívott harcokban. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 8/1916 
sz. alatt.

Mihály Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1879. augusz-
tus 3-án (37 éves) Csantavéren, apja Dávid, anyja Domány Erzsébet. R. k. vallású, 
napszámos. Elhunyt Galíciában (orosz hadszíntér) – harctéren szenvedett sebe-
sülés következtében – 1917. július 31-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 38/1919 sz. alatt.

Mihályevics Péter Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. 
Született 1883. július 24-én Csantavéren, apja István, anyja Szokola Teréz. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Csikós Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1907. 
február 6.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a Lovćen-hegynél (Montenegró) 
vívott harcokban 1916. január 5-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 
386/1924.)

Mihályi Ferenc népfelkelő a m. kir. 307. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
január 11-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Mózes, anyja Hegedűs Erzsébet. 
R. k. vallású, földműves, felesége Magyari Krisztina (házasságkötés: Magyarkanizsa, 
1906. február 3.). Elhunyt Dornavátrán (Bukovina, orosz hadszíntér) – harctéren 
szerzett betegség következtében – 1917. február 19-én. A   magyarkanizsai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 69/1918 sz. alatt.

Mihályi Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1899. augusztus 
21-én Csantavéren, apja Pál, anyja Gulyás Mária. R. k. vallású, napszámos, nőtlen. 
Elhunyt Grazban (Ausztria) harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében 
1918. február 14-én. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 727/1918 
sz. ügyiratával.

Miklucz Péter gyalogos a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1882-ben (34 
éves). R. k. vallású, csantavéri illetőségű, zenész. Elesett a Görznél (olasz hadszíntér, 
ma: Gorizia, Olaszország) vívott harcokban 1916. május 17-én.
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Milánkovics Albert vonatkatona a cs. és kir. 19. vonatosztálynál. Született 1895. 
április 18-án Csantavéren, apja András, anyja Vida Borbála. R. k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt Domschaléban (ma: Domžale, Szlovénia) 1915. október 8-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 88/1916 sz. alatt.

Milánkovics András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
október 24-én Csantavéren, apja Antal, anyja Dvoracskó Mária. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Tóth Bagi Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1904. szeptember 
12.). Hadba vonult 1914. július 27-én. Elhunyt az orosz hadszíntéren vívott harcok-
ban 1914 szeptemberében. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 895/1921.)

Milánkovics Kálmán katona. Született 1894. május 10-én Csantavéren, apja 
Félix, anyja Szalóki Verona. R. k. vallású, nőtlen. Eltűnt a háborúban.

Milánkovics Péter Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1883. július 24-én Csantavéren, apja István, anyja Szokola Teréz. R.  k. vallású, 

Milánkovics Albert és síremléke
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napszámos, martonosi lakos, felesége Csikós Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 
1907. február 3.). Elesett a Lovćen-hegyen (Montenegró) vívott harcokban 1916. 
január 7-én.

Milánkovics Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
június 2-án (28 éves) Csantavéren, apja Félix, anyja Szalóki Verona. R. k. vallású, 
nőtlen. Elhunyt – kolera következtében – a kassai (ma: Košice, Szlovákia) cs. és 
kir. 20. sz. helyőrségi kórházban 1914. október 2-án.

Molnár Antal gyalogos a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1887. május 
28-án (27 éves) Csantavéren, apja Bonaventúra, anyja Pásztás Mária. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Ivanics Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1913. okt. 26.). 
Elesett a Skrbinánál (olasz hadszíntér) vívott harcokban 1915. november 8-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1917 sz. alatt.

Molnár József katona. Született 1884. március 12-én Csantavéren, apja Bona-
ventúra, anyja Pásztás Mária. R. k. vallású, napszámos, felesége Pajor Franciska 
(házasságkötés: Csantavér, 1909. augusztus 31.). Elhunyt a bécsi katonai kórház-
ban, halálának időpontja ismeretlen.

Molnár Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. január 17-
én (20 éves) Csantavéren, apja Bonaventúra, anyja Pásztás Mária. R. k. vallású, 
cseléd, nőtlen. Elesett a Korszylovnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcok-
ban 1917. január 15-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
63/1918 sz. alatt.

Muczi Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1889. novem-
ber 6-án (24 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Albert Erzsébet. R. k. vallású, 
napszámos, felesége István Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1910. június 22.). 
Elesett a Moravcinál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1914. november 
28-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 184/1915 sz. alatt.

Muhi János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. május 11-
én Csantavéren (magyarkanizsai), apja András, anyja Domonkos Rozália. R. k. 
vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a Kamionka Strumilowánál (Galícia, orosz 
hadszíntér) vívott harcokban 1915. július 29-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 4006/1924 sz. végzésével. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 48/1918 sz. alatt.
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Nagy András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1885. novem-
ber 12-én (30 éves) Csantavéren, apja József, anyja István Etelka. R.  k. vallású, 
földműves, felesége Toldi Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1913. április 5.). 
Elesett 1915. május 8-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
213/1918 sz. alatt.

Nagy Bonaventúra Boldizsár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 
1883. január 6-án (31 éves) Csantavéren, apja István, anyja Tóth Bagi Katalin. R. k. 
vallású, földműves, felesége Kiss Bezdányi Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 
1908. január 18.). Elesett Zlocsovnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcok-
ban 1915. október 13-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
49/1918 sz. alatt.

Nagy Dezső népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben, beosztva a m. kir. 17. 
népfelkelő gyalogezredhez. Született 1897. február 26-án Csantavéren, apja Mihály, 
anyja Bezdányi Erzsébet. R. k. vallású, szabó, nőtlen. Elesett a Doberdó-fennsíkon 
(olasz hadszíntér) vívott harcokban 1916. április 23-án.

Nagy István katona. Született 1883. november 26-án Csantavéren (magyarka-
nizsai), apja József, anyja Berecz Ilona. R.  k. vallású, napszámos, felesége Pósa 
Margit (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1908. augusztus 12.). Elesett a szerb 
hadszíntéren vívott harcokban 1914. szeptember 16-án. Holttá nyilvánítva a zen-
tai JB R. 225/1936 sz. végzésével. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 188/1937 sz. alatt.

Nagy József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Született 1892. 
március 12-én Csantavéren, apja István, anyja Balassa Margit. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Toldi Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1914. február 4.). Hadba 
vonult 1914. augusztus 9-én. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1914. 
december 26-án. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 304/1927.)

Nagy Károly huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1893. október 
1-jén Csantavéren (magyarkanizsai), apja Miklós, anyja Losoncz Eszter. R.  k. 
vallású, nőtlen. Eltűnt a harctéren 1915. április 7-én.

Nagy Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1880. november 
10-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Péter, anyja Fejős Rozália. R. k. vallású, 
földműves, felesége Feldmayer Julianna (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1910. áp-
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rilis 12.). Elesett a Mogila-magaslatért (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1917. január 10-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
185/1918 sz. alatt.

Nagy Sándor őrvezető, címzetes tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1880. szeptember 2-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja István, anyja 
Csikós Anna. R. k. vallású, napszámos, felesége Rekeczki Anna (házasságkötés: 
Magyarkanizsa, 1902. november 17.). Eltűnt a Stavicse (orosz hadszíntér) mellett 
vívott harcokban 1916. június 14-én.

Nagy Vince huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1884. január 
6-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Dobó Erzsébet. R. k. vallású, 
felesége Kiss Etelka (házasságkötés: Szeged, 1913). Elhunyt Szabadkán harctéren 
szerzett betegség – tífusz – következtében 1914. október 26-án. A   szabadkai AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1273/1918 sz. alatt.

Németh András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. 
augusztus 18-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja András, anyja Farkas Teréz. 
R. k. vallású, molnár. Elesett a Jezierzankánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1917. július 2-án. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anya-
könyvébe 323/1918 sz. alatt.

Németh Béla gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. április 17-
én (31 éves) Csantavéren, apja Bonaventúra, anyja Balassa Erzsébet. R. k. vallású, 
földműves, felesége Forgó Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1907. november 5.). 
Elesett a Slawnánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. szeptember 
4-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 45/1919 sz. alatt.

Németh Fábián népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. Született 
1894. január 9-én (20 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Tallós Terézia. R. k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Krukienicénél (Galícia, orosz hadszíntér) 
vívott harcokban 1915. május 25-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 190/1917 sz. alatt.

Németh Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. október 
26-án Csantavéren, apja András, anyja Németh Mária. R. k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elhunyt harctéren szerzett betegség – tüdővész – következtében a szabad-
kai tartalékkórházban 1917. július 7-én, eltemetve Csantavéren 1917. július 9-én. 
Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 80/1917 sz. alatt.
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Németh Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred őrkülönítményében. 
Született 1879. szeptember 9-én Csantavéren, apja Antal, anyja Lassú Etel. R. k. 
vallású, szabó, nőtlen. Elhunyt Szabadkán – tüdővész következtében – 1916. 
március 29-én, eltemetve Csantavéren 1916. április 1-jén. Bejegyezve a csantavéri 
r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 37/1916 sz. alatt.

Oláh Antal katona. Eltűnt a szerbiai hadszíntéren 1914-ben.

Oláh István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891-ben. Csanta-
véri illetőségű. Elhunyt Bródban (Pozsega vm., ma: Slavonski Brod, Horvátország) 
1915. január 2-án.

Oláh János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. június 
19-én Csantavéren, apja Fábián, anyja Gádzser Teréz. R. k. vallású. Elhunyt harc-
téren szerzett betegség – malária – következtében a nyíregyházi tartalékkórházban 
1918. október 13-án.

Oláh József őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben, beosztva a plavnicai cs. és 
kir. hadtápállomás parancsnokságához. Született 1889. március 19-én Adán, apja 
János, anyja Tóth Viktória. R. k. vallású, földműves, csantavéri lakos, felesége Szabó 
Cecília (házasságkötés: Csantavér, 1916. december 18.). Elhunyt – tüdőgyulladás 
következtében – 1918. szeptember 25-én, Danilovgradban (Montenegró) temették 
el 1918. szeptember 27-én.

Oláh Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. február 
6-án Csantavéren, apja István, anyja Vida Viktória. R. k. vallású, földműves, felesége 
Kiss Györgyei Mária (házasságkötés: Csantavér, 1912. október 6.). Hadba vonult 
1914-ben. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1915. február 28-án. 
(KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 540/1924.)

Oláh Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. június 
17-én Csantavéren, apja István, anyja Vida Viktória. R. k. vallású, lakatos, nőtlen. 
Elhunyt – tüdőgyulladás következtében – a kaposvári barakk-kórházban 1918. 
október 6-án, eltemetve a kaposvári Déli temetőben 1918. október 8-án.

Ollai György katona. Született 1884. április 15-én Csantavéren, apja György, 
anyja Horváth Erzsébet. R. k. vallású, napszámos, felesége Barna Rozália (házas-
ságkötés: Zenta, 1910. május 18.). Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 
1914. december 9-én. Haláleset-felvétel: Zenta, 14/1922 sz.
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Osztronkovics Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. 
április 21-én Csantavéren, apja István, anyja Lisák Teréz. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Sebők Julianna (házasságkötés: Csantavér, 1911. április 17.). Elesett a 
Jablonkinál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. február 28-án.

Ozsvár András katona. Született 1883. október 2-án Csantavéren, apja András, 
anyja Varga Teréz. R. k. vallású, földműves, felesége Fekecs Mária (házasságkötés: 
Csantavér, 1906. január 22.). Eltűnt a háborúban.

Ozsvár Bálint főtüzér a cs. és kir. 22. tábori tarackosezredben. Született 1889. 
február 12-én (26 éves) Csantavéren, apja József, anyja Szálas Viktória. R. k. vallású, 
földműves, felesége Németh Borbála (házasságkötés: Mohol, 1914. február 10.). 
Elesett a Hladkinál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. július 5-én. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 50/1918 sz. alatt.

Ozsvár Ferenc katona. Született 1894. november 8-án Csantavéren, apja András, 
anyja Varga Horgosi Teréz. R. k. vallású, felesége Vinczer Julianna (házasságkötés: 
Csantavér, 1914. június 9.). Eltűnt a háborúban.

Ozsvár János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
szeptember 30-án (32 éves) Csantavéren, apja Pál, anyja Csomós Mária. R.  k. 
vallású, földműves. Elhunyt a szarajevói (ma: Bosznia-Hercegovina) kórházban 
1914. szeptember 20-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
62/1915 sz. alatt.

Ozsvár Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. feb-
ruár 22-én Csantavéren, apja József, anyja Szálas Viktória. R. k. vallású, földműves. 
Elhunyt – szívszélhűdés következtében – Nyíregyházán 1916. december 17-én.

Ozsvár Péter tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. szeptember 
8-án (24 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Négyesi Marcella. R.  k. vallású, 
földműves, felesége Bakos Marcella (házasságkötés: Csantavér, 1913. június 17.). 
Elesett a Slawnánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1917. június 
24-én. Újratemetve Csantavéren 1918. április 26-án. Bejegyezve a csantavéri r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 39/1918 sz. alatt. A   csantavéri AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 65/1918 sz. alatt. 
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Ozsvár Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. 
december 9-én (23 éves) Csantavéren, apja Gergely, anyja Juhász Cecília. R. k. 
vallású, nőtlen. Elhunyt sebesülés – hátlövés – következtében Munkácson (ma: 
Mukacsevo, Ukrajna) 1915. március 10-én. 

Ozsvár Szilveszter katona. Született 1883. december 25-én Csantavéren, apja 
István, anyja Szokola Teréz. R. k. vallású földműves, felesége Vinczer Etel (házas-
ságkötés: Csantavér, 1905. szeptember 4.). Eltűnt az orosz hadszíntéren vívott 
harcokban.

Pajzer Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882-ben Sza-
badkán, apja József, anyja Zakar Viktória. R. k. vallású, kovács, felesége Gubena 
Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1909. december 2.). Elesett a Bačinovac-
magaslaton (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. november 22-én. Bejegyezve 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 257. sz. alatt.

Ozsvár Péter és síremléke
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Pálity Bonaventúra katona. Született 1875. szeptember 7-én (44 éves) Csantavé-
ren, apja György, anyja Milánkovics Borbála. R. k. vallású, birtokos, felesége Juhász 
Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1893. november 6.). Harctéren szenvedett 
sebesülés – fejlövés – következtében hazaszállítása után elhunyt 1918. szeptember 
15-én. Eltemetve Csantavéren 1918. szeptember 15-én. Bejegyezve a csantavéri 
r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 86/1918 sz. alatt.

Palkovics József járőrvezető a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1890. 
augusztus 25-én Csantavéren, apja Antal, anyja Tóth Vásárhelyi Margit. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Juhász Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1913. november 
24.). Hadba vonult 1914-ben, 1914. december 30-án orosz hadifogságba került. 
Elhunyt Oroszországban 1917. december 31-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. 
Csantavér. 791/1943.)

Palkovics Vince népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. Született 
1886-ban, apja Vince, anyja Pribiczki Margit. R. k. vallású, csantavéri illetőségű, 
papucskészítő, nőtlen. Elhunyt Sambornál (Galícia, orosz hadszíntér) – fejlövés 
következtében – 1915. május 21-én, másnap temették ugyanott.

Palotai József tüzér a cs. és kir. 4. tábori tarackosezredben. Született 1883. március 
19-én Csantavéren, apja János, anyja Vékony Ilona. R. k. vallású, földműves, felesé-
ge Rékli Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1908. február 19.). Elhunyt – kolera 
következtében – Kassán (ma: Košice, Szlovákia) 1914. október 29-én, eltemetve 
ugyanott.

Papp Ignác gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1869. január 2-án 
Csantavéren, apja János, anyja István Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Ősz 
Szabó Etelka (házasságkötés: Zenta, 1903. június 15.). Elhunyt Boldogasszonyban 
(ma: Frauenkirchen, Ausztria) – harctéren szerzett betegség következtében – 1917. 
április 18-án. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 1458/1917 sz. 
ügyiratával.

Pásity Ferenc tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Csantavéri illetőségű. 
Elesett 1915. szeptember 14-én.

Pásztás Bálint honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. február 
10-én (20 éves) Csantavéren, apja Bálint, anyja Vígh Viktória. R. k. vallású, nőtlen. 
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Elesett a Kirlibabánál (Bukovina, orosz harctér) vívott harcokban 1916. szeptember 
19-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 184/1917 sz. alatt.

Pásztor Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. pótszázadában. Született 
1881. május 14-én (32 éves) Csantavéren, apja József, anyja Balogh Erzsébet. R. k. 
vallású, napszámos, nős. Elhunyt a brünni (Morvaország, ma: Brno, Csehország) cs. 
és kir. tartalékkórházban elvérzés következtében 1914. október 3-án. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 136/1915 sz. alatt.

Pásztor Bertalan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
február 27-én (31 éves) Csantavéren, apja Bertalan, anyja László Viktória. R. k. 
vallású, földműves. Elesett a Bačinovacnál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 
1914. november 22-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
186/1915 sz. alatt.

Pásztor István őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
augusztus 2-án (33 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Bognár Erzsébet. R. k. 
vallású, földműves, felesége Betyák Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1906. június 
26.). Elhunyt Eszéken (ma: Osijek, Horvátország) 1914. október 10-én. A   csan-
tavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1915 sz. alatt.

Patócs Bonaventúra honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
december 28-án (33 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Kalmár Anna. R. k. 
vallású, napszámos. Elesett a Raranczénál (Bukovina, orosz hadszíntér) vívott har-
cokban 1916. június 11-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
185/1917 sz. alatt.

Patócs Gábor katona. Született 1884. március 20-án Csantavéren, apja Dávid, 
anyja Fajka Luca. R. k. vallású, földműves, felesége Fábrik Viktória (házasságkötés: 
Zenta, 1912. november 14.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 
150/1934 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1918. július 1-je.

Patócs János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. június 
10-én (22 éves) Csantavéren, apja Ferenc, anyja Szabó Julianna. R. k. vallású, nap-
számos. Elesett a Bačinovacnál (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. november 
22-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 187/1915 sz. alatt.
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Pátrik András gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. novem-
ber 30-án (25 éves) Csantavéren, apja János, anyja Kruncz Katalin. R. k. vallású, 
földműves, felesége Szenczi Mária (házasságkötés: Csantavér, 1913. november 24.). 
Elesett a Slawnánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. október 
7-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 40/1918 sz. alatt.

Pátrik Antal honvéd a m. kir. 6. gyalogezredben. Született 1879. szeptember 2-án 
(36 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Szepcsik Eszter. R. k. vallású, földműves. 
Elesett a Fereinél (Albánia) vívott harcokban 1916. szeptember 13-án. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 24/1918 sz. alatt.

Pátrik Mihály őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. Született 1887. 
szeptember 14-én Csantavéren, apja Mihály, anyja Németh Margit. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Göblös Regina (házasságkötés: Csantavér, 1910. október 16.). 
Hadba vonult 1914-ben. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1917 
októberében. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 107/1922.)

Pátrik Mihály és felesége
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Pénovácz Antal népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1886. 
május 22-én Csantavéren, apja Mihály, anyja Nagy Luca. R. k. vallású. Elesett a 
Mrzli Vrh magaslaton (olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) vívott harcokban 1917. 
augusztus 25-én. 

Pénzes János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. július 
22-én Csantavéren, apja János, anyja Kopasz Anna. R. k. vallású. földműves, fe-
lesége Gergely Matild (házasságkötés: Zenta, 1913. május 4.). Elhunyt Papházán 
(ma: Papin, Szlovákia) 1915. május 8-án. A   papházi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 165/1917 sz. alatt.

Pesti Ferenc gyalogos a cs. és kir. 37. gyalogezredben. Született 1895. július 
20-án Csantavéren, apja Péter, anyja Szirák Erzsébet. R. k. vallású. Elesett 1916. 
június 30-án.

Pesti István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. augusztus 
14-én (23 éves) Csantavéren, apja István, anyja Lisák Mária. R. k. vallású. Elesett a 
Kiesvölgynél (Ung vm., orosz hadszíntér, ma: Lubnya, Ukrajna) vívott harcokban 
1915. április 22-én.

Pesti Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. február 
14-én (23 éves) Csantavéren, apja Pál, anyja Tóth B. Veronika. R. k. vallású, föld-
műves, nőtlen. Elhunyt – tífusz következtében – a bécsi cs. és kir. tartalékkórház-
ban 1915. november 9-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
96/1918 sz. alatt.

Pesti Pál honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 1882. augusztus 
11-én (32 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Berényi Anna. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Horváth Mária (házasságkötés: Csantavér, 1907. november 11.). 
Elesett a szerb hadszíntéren vívott harcokban 1914. augusztus 20-án. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 180/1917 sz. alatt.

Pesti Vince gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. Született 1888. 
január 19-én Csantavéren, apja István, anyja Lisák Mária. R. k. vallású, napszámos, 
felesége Oláh Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1912. február 5.). Hadba vonult 
1914-ben. Elesett a Sambornál (orosz hadszíntér, ma: Szambir, Ukrajna) vívott har-
cokban 1914. október 13-án. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 93/1927.)
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Péter Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887-ben. Csan-
tavéri illetőségű. Elesett a harcokban.

Petkovics Károly katona. Született 1879. február 9-én Damján, anyja Milánkovits 
Mária. R.  k. vallású, csantavéri illetőségű, nőtlen. Román hadifogságba került, 
elhunyt Bákóban (Románia) 1917. február 8-án. 

Petrekanics Dániel gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Született 
1874. július 18-án Csantavéren, apja Fülöp, anyja Óder Borbála. R.  k. vallású, 
napszámos, felesége Gubanics Rozina (házasságkötés: Topolya, 1913. november 
19.). Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba került. Elhunyt Oroszországban 
1918. június 10-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Topolya. 51/1930.) 

Petrovics János katona. Született 1881. február 5-én Csantavéren, apja Ignác, 
anyja Simon Katalin. R. k. vallású, napszámos, felesége Nagy Rozália (házasság-
kötés: Csantavér, 1911. november 14.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
Szabadkai apostoli adminisztratúra által 1951. február 27-én.

Pintér János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. pótszázadában. Született 
1882. november 25-én (32 éves) Csantavéren, apja István, anyja Fecskés Verona. 
R. k. vallású, napszámos, felesége Udvardi Borbála (házasságkötés: Csantavér, 1907. 
június 29.). Elesett Alsóviznicénél (Bereg vm., orosz hadszíntér, ma: Ukrajna) 1914. 
december 29-én, aznap ugyanott temették. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 82/1917 sz. alatt.

Pintér Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1897. 
január 17-én (18 éves) Csantavéren, apja István, anyja Fecskés Veronika. R. k. 
vallású, nőtlen. Elesett a Kirlibabánál (Bukovina, orosz hadszíntér) vívott har-
cokban 1916. július 24-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
129/1917 sz. alatt.

Pintér Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. április 
26-án (21 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Németh Luca. R. k. vallású, nőtlen. 
Elesett a Határszögnél (Ung vm., orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. április 
11–12-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 7/1916 sz. alatt. 
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Pletikoszity János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1885. február 2-án (29 éves) Csantavéren, apja Jeromos, anyja Szávits Antónia. 
R. k. vallású, földműves, felesége Vörös Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1912. 
június 2.). Elhunyt – hastífusz következtében – 1915. február 11-én. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 230/1915 sz. alatt.

Pletikoszity Márk honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
április 8-án (21 éves) Csantavéren, apja István, anyja Malagurszki Ágnes. R.  k. 
vallású. Elhunyt – hastífusz következtében – Ungváron (ma: Uzshorod, Ukrajna) 
1915. április 3-án, eltemetve ugyanott.

Pletikoszity Béla népfelkelő. Született 1867. április 17-én Csantavéren, apja 
Simon, anyja Milánkovity Klára. R. k. vallású. Elhunyt Podgoricán (Montenegró) 
1917. augusztus 19-én.

Pósa Péter tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. április 26-
án Csantavéren (magyarkanizsai), apja Mátyás, anyja Bagi Viktória. R. k. vallású, 
felesége Almási Amál (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1904. június 15.). Elesett 
az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB 
Gn. 1579/1930 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. augusztus 
10- e. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 133/1944 sz. alatt.

Pósa Péter gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. május 15-én 
Csantavéren (magyarkanizsai), apja Péter, anyja Bata Ilona. R. k. vallású, oromi 
lakos, földműves, felesége Pósa Rozália (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1903. jú-
nius 2.). Elhunyt Chyrownál (Galícia, orosz hadszíntér) – lövéstől eredő sebesülés 
következtében – 1915. március 27-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 109/1918 sz. alatt.

Pósity Ferenc tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. január 
28-án (33 éves) Csantavéren, apja Ádám, anyja Boda Eszter. R. k. vallású, napszá-
mos. Elesett a Pogorelynél (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. szeptember 
14-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 91/1916 sz. alatt.

Pribiczki Ábel vonatkatona a cs. és kir. 23. lókórháznál. Született 1898-ban. 
Csantavéri illetőségű. Elhunyt 1917. szeptember 6-án.
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Prisztál Mihály katona. Született 1888. május 4-én Csantavéren, apja József, anyja 
Kiss Bajmoki Terézia. R. k. vallású, földműves, felesége Bálint Mária (házasságkötés: 
Zenta, 1913. november 15.). Szerb hadifogságba került, eltűnt. Holttá nyilvánítva 
a zentai JB Pk. 5250/1921 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. 
március 15-e. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 678/1921 sz. alatt.

Rácz Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. december 
2-án (25 éves) Csantavéren, apja István, anyja Konkoly Terézia. R.  k. vallású, 
zenész. Elesett Selónál (olasz hadszíntér, ma Szlovénia), az Isonzó mentén vívott 
harcokban 1916. január 11-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyaköny-
vébe 42/1919 sz. alatt.

Rácz József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. február 26-
án Csantavéren, anyja Rácz Erzsébet. R. k. vallású, zenész, felesége Kurucz Gizella 
(házasságkötés: Jánoshalma, 1904. február 16.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a 
szerb hadszíntéren vívott harcokban 1914 őszén. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. 
Jánoshalma. 221/1926.)

Rada József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. március 
18-án (31 éves) Csantavéren, apja József, anyja Vén Borbála. R. k. vallású, nap-
számos, felesége Liscsevics Terézia (házasságkötés: Csantavér, 1907. február 6.). 
Elesett a Drohobicznál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. március 
11-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 127/1916 sz. alatt.

Raffai Ernő népfelkelő a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1896-ban. 
Csantavéri illetőségű. Elesett 1916. október 10-én.

Raffai Ferenc katona. Született 1883. március 24-én Csantavéren, anyja Raff ai 
Mária. R. k. vallású, tornyosi lakos, gazdasági cseléd, felesége Zabos Julianna (há-
zasságkötés: Zenta, 1908. november 23.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva 
a zentai JB R. 175/1937 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1914. 
szeptember 15-e. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 325/1937 
sz. alatt.

Rapcsány Bonaventúra népelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. 
január 6-án (31 éves) Csantavéren, apja József, anyja Juhász Veronika. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Juhász Mária (házasságkötés: Csantavér, 1908. február 24.). 
Elesett a Seredynczénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 
6-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 40/1919 sz. alatt.
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Rapcsány Kálmán honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. 
szeptember 13-án Csantavéren, apja István, anyja Domány Erzsébet. R. k. vallású. 
Elhunyt – sebesülés következtében – Papfalván (Bihar vm., ma: Popești, Románia) 
1916. szeptember 30-án.

Rapcsány Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. augusz-
tus 18-án Csantavéren, apja József, anyja Juhász Veronika. R. k. vallású. Elesett a 
Chyrownál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1914. október 12–13-án.

Rekeczki Jakab tizedes, századkürtös a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 
1884. április 27-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja István, anyja Körmöczi 
Verona. R. k. vallású, földműves, felesége Szabó Julianna (házasságkötés: Magyar-
kanizsa, 1909. január 24.). Elhunyt – tüdővész következtében – 1916. november 
4-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 244/1916 sz. alatt.

Rózsa Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
február 12-én (42 éves) Csantavéren, apja Gergely, anyja Fábrik Rozál. R. k. val-
lású, napszámos, zentagunarasi (ma: Novo Orahovo, Szerbia) illetőségű, felesége 
Gere Erzsébet (házasságkötés: Zenta, 1897. június 21.). Elhunyt harctéren szerzett 
betegség – tüdővész – következtében 1916. július 8-án. A   halálesetet nyilvántar-
tásba vette a zentai JB Pk. 26/1917 sz. ügyiratával. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezred halotti anyakönyvébe 2839. sz. alatt. A   szabadkai AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 1160/1917 sz. alatt.

Rövid Ferenc tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1892. március 
14-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Ferenc, anyja Szecsei Viktória. R.  k. 
vallású, munkás, nőtlen. Elhunyt harctéren szerzett betegség – tüdővész – kö-
vetkeztében Szatmárnémetiben (ma: Satu Mare, Románia) 1918. március 3-án. 
Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 3090. sz. alatt.

Sándor József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. március 
15-én Csantavéren, apja János, anyja Adankó Terézia. R. k. vallású, zentai lakos, 
földműves, felesége Posztós Mária (házasságkötés: Ada, 1912. április 24.). Elesett 
a Tarnopolnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 4-én. 
Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 253/1960 sz. végzésével, a halál megállapított 
időpontja 1916. június 4-e. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
142/1961 sz. alatt.
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Sarnyai Gyula gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. március 
27-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Ferenc, anyja Nagy Julianna. R.  k. 
vallású, lakatos, nőtlen. Elesett a Rogowicze (orosz hadszíntér) körüli csatatéren 
1914. december 15-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
118/1917 sz. alatt.

Sarnyai Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1876. február 
21-én Csantavéren, apja István, anyja Sándor Rozália. R. k. vallású, földműves, 
felesége Kávai Zsuzsanna (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1899. január 25.). El-
hunyt Durazzóban (Albánia) harctéren szerzett betegség – malária – következtében 
1916. augusztus 8-án.

Sarnyai Miklós népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. 
augusztus 31-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Péter, anyja Koncz Viktória. 
R. k. vallású, földműves, nőtlen. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 
1917. október 3-án. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
328/1919 sz. alatt.

Sinkovics Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
április 9-én (41 éves) Csantavéren, apja János, anyja Horváth Anna. R. k. vallású, 
zentai lakos, földműves. Elesett a Porchowánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1916. június 10-én. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
575/1917 sz. alatt.

Sinkovics Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. 
november 16-án (20 éves) Csantavéren, apja Albert, anyja Magosi Mária. R. k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt – agyhártyagyulladás következtében – Buda-
pesten 1916. június 19-én, Csantavéren temették el 1916. július 3-án. Bejegyezve 
a csantavéri r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 76/1916 sz. alatt.

Sinkovics Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1891. 
szeptember 18-án Csantavéren, apja Ferenc, anyja Matuska Viktória. R. k. vallású, 
napszámos. Elesett a Busknál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. július 7-én. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 35/1918 sz. alatt.

Sinkovics Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 11. századában. Született 
1886. március 16-án Csantavéren, apja Ferenc, anyja Matuska Viktória. R. k. val-
lású, cseléd, felesége Csizofszki Marcella (házasságkötés: Mohol, 1909. július   5.). 
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Hadba vonult 1914-ben. Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1918. 
január 27-én. Holttá nyilvánította a topolyai kir. járásbíróság Pk. 3650/1942 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1918. január 27-e. (KFL. I-2-b. 
Holttá nyilvánítás. Topolya. 792/1943.)

Sóti Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. Született 1887. 
március 25-én Csantavéren, apja Ádám, anyja Muhi Ilona. R. k. vallású. Elesett a 
881. magaslaton (szerb hadszíntér) vívott harcokban 1914. november 28-án. VL 
133/38.

Surányi Vince katona. Született 1893. január 22-én Csantavéren, apja József, 
anyja Völcsek Terézia. R. k. vallású, nőtlen. Eltűnt Szerbiában, a Cer-hegyen vívott 
ütközetben 1914-ben.

Szabados József szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1889. március 13-án Csantavéren, apja Péter, anyja Sípos Rozália. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Halász Terézia (házasságkötés: Zenta, 1914. január 19.). 
Elesett a Drohobicznál (Galícia, orosz hadszíntér) 1915. május 19–21-e között 
vívott harcokban. Bejegyezve a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvébe 
669. sz. alatt.

Szabó Antal honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1887. január 
23-án Csantavéren, apja János, anyja Gubányi Mária. R.  k. vallású, napszámos, 
kevi lakos, felesége Sarnyai Erzsébet (házasságkötés: Zenta, 1913. november 27.). 
Négy ütközetben vett részt Galíciában az orosz hadszíntéren, betegsége miatt 
szabadságolták. Elhunyt Tornyoson 1915. február 4-én. Bejegyezve a tornyosi r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 10/1915 sz. alatt.

Szabó István honvéd a m. kir. 4. honvéd gyalogezredben. Született 1880. augusztus 
19-én Csantavéren, apja Péter, anyja Gyüre Éva. R. k. vallású, földműves, felesége 
Bakurek Borbála (házasságkötés: Csantavér, 1900. február 7.). Elhunyt – hadifá-
radalom okozta szepszis következtében – a budapesti Auguszta Kórházban 1918. 
november 26-án, a Kőbányai temetőben temették el.

Szabó János őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1888. december 
5-én Csantavéren (magyarkanizsai), anyja Szabó Erzsébet. R. k. vallású, földműves, 
felesége Bús Julianna (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1911. november 13.). Elesett 
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a Kirlibabánál (Bukovina, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. augusztus 12-
én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 249/1917 sz. alatt.

Szabó Károly népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. január 
21-én Zentán, apja István, anyja Kecskés Rozália. R. k. vallású, csantavéri lakos, 
felesége Fodor Mária. Elhunyt – tüdővész következtében – Csantavéren 1916. 
május 25-én, eltemetve ugyanott 1916. május 27-én. Bejegyezve a csantavéri r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 65/1916 sz. alatt.

Szakmán János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 15. századában. Született 
1894. december 12-én Csantavéren, apja Bonaventúra, anyja Balassa Rozália. R. k. 
vallású. Elesett a Jablonkinál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. 
február 28-án.

Szalkai György honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. áp-
rilis 15-én Csantavéren, apja Antal, anyja Kőműves Ilona. R. k. vallású. Elesett a 
Poczajoviczénál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. május 21-én.

Szalma András katona. Született 1888. október 21-én Csantavéren, apja István, 
anyja Gaál Mária. R. k. vallású, napszámos, felesége Toldi Mária (házasságkötés: 
Csantavér, 1910. június 29.). Hadba vonult 1914-ben, 1915-ben orosz hadifogság-
ba került. A   Don folyóba (Oroszország) fulladt 1917. június 16-án. (KFL. I-2-b. 
Holttá nyilvánítás. Csantavér. 540/1922.)

Szebellédi János gyalogos a cs. és kir. 86/III. zászlóaljban. Született 1892. feb-
ruár 22-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Orbán, anyja Jenei Marcella. R. k. 
vallású, napszámos, nőtlen. Elesett a Rudánál (Szerbia) vívott harcokban 1914. 
november 23-án. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
499/1915 sz. alatt.

Szeles Antal gyalogos/géppuskás a cs. és kir. 71. gyalogezredben. Született 1887. 
március 22-én Csantavéren, apja Illés, anyja Dobos Viktória. R. k. vallású, nap-
számos, felesége Nagy Mária (házasságkötés: Zenta, 1909. augusztus 3.). Elesett a 
Dragasaninál (román hadszíntér) vívott harcokban 1916. november 25-én. A   ha-
lálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 1028/1917 sz. ügyiratával. A   zentai 
AH bejegyezte a halotti anyakönyvbe 338/1918 sz. alatt.
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Szeles Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben, beosztva a cs. és kir. 46. 
gyalogezredhez. Született 1874. február 19-én Csantavéren, apja Pál, anyja Csadári 
Borbála. R. k. vallású, felesége Murányi Marcella (házasságkötés: Csantavér, 1901. 
január 28.). Elesett a Mrzli Vrh magaslaton (olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) vívott 
harcokban 1917. szeptember 13-án.

Szemű Antal Ferenc honvéd a m. kir. 310. honvéd gyalogezred 4. századában. 
Született 1895. június 8-án Csantavéren, apja János, anyja Hajagos Viktória. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Udvardi Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1913. 
június 29.). Hadba vonult 1915. május 15-én. Elesett az orosz hadszíntéren vívott 
harcokban 1916. szeptember 4-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 
98/1928.)

Szerencse István szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1884-ben Szabadkán, apja Gergely, anyja Nyári Rozália. R. k. vallású, földműves, 
felesége Imrics Anna (házasságkötés: Csantavér, 1909. május 19.). Hadba vonult 
1914. július 26-án. Elhunyt az olasz hadszíntéren 1918. október 31-én. (KFL. 
I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 160/1921.)

Szirák Péter népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben, beosztva a cs. és kir. 46. 
gyalogezredhez. Született 1880. január 17-én (36 éves) Csantavéren, apja István, 
anyja Gadzser Viktória. R. k. vallású, napszámos, felesége Habi Erzsébet (házasság-
kötés: Csantavér, 1901. június 10.). Elesett az Isonzó mentén, Kosovljénál (olasz 
hadszíntér) vívott harcokban 1917. május 15-én. A   csantavéri AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 64/1918 sz. alatt.

Szokola Fábián katona. Született 1883. április 12-én Csantavéren, apja Bona-
ventúra, anyja Utasi Anna. R.  k. vallású, földműves, felesége Faragó Krisztina 
(házasságkötés: Csantavér, 1908. június 16.). Eltűnt a háborúban.

Szokola Gergely népfölkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. már-
cius 1-jén (33 éves) Csantavéren, apja Péter, anyja Versanszki Erzsébet. R. k. vallású, 
földműves, felesége Ozsvár Julianna (házasságkötés: Csantavér, 1905. március 6.). 
Elesett a Bukoviczénál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. június 
5-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 191/1917 sz. alatt.

Szokola Szilveszter katona. Csantavéri születésű. Eltűnt az orosz hadszíntéren 
1914-ben.
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Szöllősi Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. au-
gusztus 22-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Péter, anyja Vajkai Mária. R. k. 
vallású, kőműves, felesége Apró Anna (házasságkötés: Csantavér, 1913. november 
26.). Elesett az olasz hadszíntéren vívott harcokban 1917. március 31-én.

Szöllősi Mihály árkász a cs. és kir. tan- és kőfúró pótzászlóaljnál. Született 
1892. augusztus 22-én Csantavéren, apja Péter, anyja Vajkai Mária. R. k. vallású, 
kőműves, felesége Apró Anna (házasságkötés: Csantavér, 1913. november 26.). 
Elhunyt baleset – lavinaomlás – következtében a Plöcken-hágónál (Karintia) 1916. 
november 21-én.

Szudárovics Lajos tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. 
január 4-én Csantavéren, apja Pál, anyja Kuluncsics Eszter. R. k. vallású, földműves, 
felesége Gyenes Erzsébet (házasságkötés: Zenta, 1912. április 9.). Elhunyt – harc-
téren szenvedett sebesülés következtében – Gorjanskóban (ma: Szlovénia) 1916. 
március 1-jén. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 470/1917 sz. alatt.

Tallós Ferenc katona. Csantavéri születésű. Eltűnt a Szerbiában vívott harcok 
során 1914-ben.

Taskovics Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. 
szeptember 13-án Csantavéren, apja Ferenc, anyja Tóth Bagi Rozália. R. k. vallású, 
földműves. Elesett a Czisnánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. 
március 10-én.

Tikviczki Márton gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1888. 
augusztus 6-án Csantavéren, apja Máté, anyja Bojánovics Krisztina. R. k. vallású, 
pincér, felesége Rogovics Ida (házasságkötés: Csantavér, 1915. november 30.). 
Hadba vonult 1915. december 10-én. Elesett a Zborownál (orosz hadszíntér) vívott 
harcokban 1917. július 2-án. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 524/1927.)

Toldi Boldizsár gyalogos a cs. és kir. 23. gyalogezredben. Született 1884. decem-
ber 29-én (31 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Csontos Rozália. R. k. vallású, 
napszámos. Elhunyt – tüdőgyulladás következtében – Racziczynben (Orosz-Len-
gyelország) 1914. november 27-én.

Toldi Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. október 
8-án (32 éves) Csantavéren, apja Péter, anyja Sinkovics Etel. R. k. vallású, szíjgyártó, 
nyíregyházi lakos, felesége Fizely Erzsébet. Elhunyt 1915. december 31-én.
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Toldi Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1895. szep-
tember 23-án Csantavéren, apja János, anyja Turgel Julianna. R. k. vallású. Elesett 
az 1916. július 4-e és 15-e vívott harcokban.

Toldi István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. augusztus 
16-án Csantavéren, apja Antal, anyja Csontos Rozália. R. k. vallású, felesége Tasi 
Teréz (házasságkötés: Csantavér, 1902. április 30.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett 
a Bainsizza-fennsíkon (olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) vívott harcokban 1917. 
október 12-én. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 199/1929.)

Toldi Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. június 18-án 
(33 éves) Csantavéren, apja Péter, anyja Sinkovics Etelka. R. k. vallású, földműves, 
felesége Zajcz Katalin (házasságkötés: Csantavér, 1910. augusztus 8.). Elesett a 
Sarnowánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. szeptember 6-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 39/1919 sz. alatt.

Toldi Mátyás katona. Született 1879. december 30-án Csantavéren, apja Antal, 
anyja Czvitkó Ágnes. R. k. vallású, felesége Pintér Viktória (házasságkötés: Csan-
tavér, 1901. augusztus 19.). Hadba vonult 1914-ben, szerb hadifogságba került. 
Részese volt az 1915-ös „halálmarsnak”. Elhunyt Asinara szigetén (Olaszország) 
1916. január 16-án. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 211/1927.)

Toldi Péter Pál gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1882. június 
12-én (33 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Czvitkó Ágnes. R. k. vallású, föld-
műves. Elesett a Lembergnél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. 
szeptember 7-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 61/1916 
sz. alatt.

Torma Antal katona. Született 1882. április 29-én Csantavéren, apja Imre, anyja 
Olajos Mária. R. k. vallású gazdasági cseléd, felesége Káplár Julianna (házasságkö-
tés: Zenta, 1908. február 13.). Elhunyt – járványos betegség következtében – az 
innsbrucki (ma: Ausztria) helyőrségi kórházban 1918. június 17-én.

Tóth Antal népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. augusz-
tus 12-én (39 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Kiss Cs. Erzsébet. R. k. vallású, 
földműves, felesége Torma Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1900. november 
19.). Elhunyt Gorjanskóban (Osztrák Tengermellék, olasz hadszíntér) sebesülés 
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–  fejlövés – következtében 1916. április 19-én. A   csantavéri AH bejegyezte a ha-
lottak anyakönyvébe 130/1917 sz. alatt.

Tóth György népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született 1885. március 
30-án, apja István, anyja Homolya Mária. R. k. vallású. Elesett a Mrzli Vrh magas-
laton (olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) vívott harcokban 1917. augusztus 25-én.

Tóth Márton honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Csantavéri illetőségű. 
Elesett az 1916. január 11-e és 21-e között vívott harcokban.

Tóth Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. április 29-
én (33 éves) Csantavéren, apja István, anyja Vígh Katalin. R. k. vallású, földműves, 
felesége Magosi Julianna (házasságkötés: Csantavér, 1907. május 3.). Elesett a 
Slawnánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1917. május 3-án. A   csan-
tavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 67/1918 sz. alatt.

Tóth Bagi Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1877. április 
21-én (38 éves) Csantavéren, apja István, anyja Pesti Verona. R. k. vallású, földmű-
ves, felesége Toldi Marcella (házasságkötés: Csantavér, 1897. május 3.). Elesett a 
Korszilovnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. december 1-jén. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 97/1918 sz. alatt.

Tóth Bagi István katona. Csantavéri illetőségű. Eltűnt 1914-ben a Szerbiában 
vívott harcok során.

Tóth Katona János honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 
1882. február 12-én Csantavéren, apja István, anyja Kőrösi Julianna. R. k. vallású, 
földműves, felesége Bicskei Franciska (házasságkötés: Zenta, 1909. június 14.). 
Elhunyt Rumán (Szerém vm., ma: Szerbia) – harctéren szerzett betegség követ-
keztében – 1914. december 25-én. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB 
Pk. 3153/1918 sz. ügyiratával.

Tóth Kovács Péter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. R. k. vallású, 
csantavéri illetőségű. Elhunyt – sebesülés és vérmérgezés következtében – Dolinán 
(Galícia) a cs. és kir. 5/6. mozgó tartalékkórházban 1915. szeptember 7-én. 

Tóth Kovács Vilmos őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 
1897. május 10-én Csantavéren, apja János, anyja Vida Ilona. R. k. vallású. Elhunyt 
Pianello di Sottóban (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) 1918. szeptember 10-én.
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Tóth Vásárhelyi István gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 11. századában. 
Született 1890. július 20-án (24 éves) Csantavéren, apja János, anyja Januskó Ro-
zália. R. k. vallású, földműves. Elhunyt – tífusz következtében – a zágrábi (ma: 
Zagreb, Horvátország) Irgalmas Nővérek Kórházban 1914. december 26-án, 1914. 
december 28-án temették. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
138/1915 sz. alatt.

Tóth Vásárhelyi Márton őrvezető a m. kir. 6/II. népfelkelő hadtápzászlóalj 3. 
századában. Született 1878. április 17-én (37 éves) Csantavéren, apja József, anyja 
Ozsvár Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Szokola Viktória (házasságkötés: 
Csantavér, 1904. február 8.). Elesett a Limska Adánál (szerb hadszíntér) vívott 
harcokban 1915. október 10-én.

Tölcsér Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Született 1888. 
május 18-án Csantavéren, apja Mátyás, anyja Hegedűs Ilona. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Balassa Petronella (házasságkötés: Csantavér, 1914. február 10.). 
Elesett az orosz hadszíntéren 1914. december 4-e és 12-e között vívott harcokban.

Tölcsér Béla huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1896. április 21-én 
(20 éves) Csantavéren, apja Félix, anyja Kelemen Borbála. R. k. vallású, nőtlen. 
Elesett a Raranczénál (Bukovina, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. január 
2-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 87/1917 sz. alatt.

Tölcsér Mátyás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. febru-
ár 25-én (32 éves) Csantavéren, apja Mátyás, anyja Hegedűs Ilona. R. k. vallású, 
földműves, felesége Petrovics Rozália (házasságkötés: Csantavér, 1912. április 16.). 
Elesett a Korszilovnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1917. január 
18-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1918 sz. alatt.

Törteli Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1872. de-
cember 2-án (43 éves) Csantavéren, apja Pál, anyja Bognár Rozália. R. k. vallású, 
földműves, felesége Bús Teréz (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1897. október 27.). 
Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1917. július 4-én. A   csanta-
véri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 80/1919 sz. alatt, Törtei Ferenc néven.

Törteli Lukács huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1884. októ-
ber 7-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Lukács, anyja Rúzsa Viktória. R. k. 
vallású, földműves, felesége Apró Rozália (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1909. 
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február 1.). Elhunyt a háborúban szerzett betegség következtében 1920. február 
29-én, eltemetve Magyarkanizsán. Bejegyezve a magyarkanizsai Szt. Őrangyalok 
r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 74/1920 sz. alatt.

Törteli Orbán népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1877. 
április 27-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Pál, anyja Bognár Rozália. R. k. 
vallású, zenész, felesége Orosz Leposzava (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1914. 
február 21.). Elesett a harctéren 1915. október 19-e és 25-e között vívott harcokban.

Turányi Károly katona. Született 1885. január 27-én Csantavéren, apja János, anyja 
Hatala Borbála. R. k. vallású földműves, felesége Marczinka Piroska (házasságkötés: 
Zenta, 1914. február 19.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 
7622/1943 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. december 31-e. 
A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 286/1944 sz. alatt.

Turzai Ferenc őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. au-
gusztus 25-én (31 éves) Csantavéren, apja István, anyja Kiss Csepregi Etelka. R. k. 
vallású, földműves, felesége Határ Cecília (házasságkötés: Csantavér, 1907. február 
5.). Elesett a Crni Vrh magaslaton (szerb hadszíntér) 1914. szeptember 8–10-e 
között vívott harcokban. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
67/1915 sz. alatt.

Udvardi József huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1893. október 6-án 
(22 éves) Csantavéren, apja Antal, anyja Szokola Erzsébet. R. k. vallású, földműves, 
nőtlen. Elesett a Minkovczynál (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 
7-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 127/1917 sz. alatt.

Uri István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1898. július 1-jén 
Csantavéren (magyarkanizsai), apja Péter, anyja Törteli Erzsébet. R.  k. vallású, 
földműves, nőtlen. Elesett a Slawnánál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcok-
ban 1917. április 4-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
330/1918 sz. alatt.

Uri Orbán népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. május 20-án 
Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Molnár Erzsébet. R. k. vallású, 
napszámos, felesége Bús Zsófi a (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1908. november 
24.). Elesett a Krukienicénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. 
május 19-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 44/1918 
sz. alatt.
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Utasi Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. augusztus 
3-án (18 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Pesti Matild. R. k. vallású, nőtlen. 
Elesett a Tatarka Rebencsiknél (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. október 
2-án. Eltemetve Csantavéren. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
198/1917 sz. alatt.

Vajda Orbán gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1887. május 11-
én Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Pósa Veronika. R. k. vallású, 
földműves, felesége Remete Borbála (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1913. május 
13.). Elhunyt Chyrowban (Galícia, orosz hadszíntér) – kolera következtében – 
1914. október 28-án. Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 283. sz. halotti anya-
könyvébe 105. sz. alatt. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
242/1915 sz. alatt.

Vajda Pál katona. Született 1889. január 7-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja 
Sándor, anyja Pósa Julianna. R. k. vallású, nőtlen. Eltűnt a háborúban. Holttá nyil-
vánítva a zentai JB Gn. 3645/1927 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 
1915. március 30-a. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
258/1927 sz. alatt.

Valkai Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1893. szeptember 
17-én Csantavéren, apja Illés, anyja Farkas Baráti Anna. R. k. vallású, földműves, 
nőtlen. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a zentai 
JB Gn. 5572/1926 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1915. január 
1-je. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 451/1926 sz. alatt.

Váradi Bertalan honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1882. 
augusztus 24-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja Antal, anyja Vajda Rozália. 
R.  k. vallású, földműves, felesége Tóth Katalin (házasságkötés: Magyarkanizsa, 
1907. április 22.). Elhunyt Tuzlán (Bosznia) a 3/13. sz. cs. és kir. tartalékkórház-
ban 1914. november 22-én. A   halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 
110/1915 sz. ügyiratával.

Varga Antal őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1883. május 30-án 
Csantavéren, apja Sándor, anyja Varga Mária. R. k. vallású, földműves, felesége Vida 
Gizella. Sebesülten került haza. Elhunyt 1915. július 6-án, eltemetve Csantavéren 
1915. július 7-én. Bejegyezve a csantavéri r.  k. plébánia halotti anyakönyvébe 
133/1915 sz. alatt.
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Varga Márk gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 7. századában. Született 1888-
ban. Csantavéri illetőségű. Elesett 1916. augusztus 27-én.

Varga Horgosi Miklós katona. Született 1885. szeptember 24-én Csantavéren, 
apja Ferenc, anyja Raff ai Etel. R. k. vallású, földműves, felesége Keceli Mészáros 
Mária. Eltűnt a Szerbiában vívott harcok során 1914 decemberében. 

Vass József őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. márci-
us 16-án (26 éves) Csantavéren, apja Mátyás, anyja Tóth Rozália. R. k. vallású, 
földműves. Elesett a Poloniczénál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 
1914. december 5-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
79/1919 sz. alatt.

Vass József katona. Született 1876. március 10-én Csantavéren, apja Péter, anyja 
Berényi Ilona. R.  k. vallású, földműves, felesége Göblös Ágota (házasságkötés: 
Zenta, 1902. január 14.). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 
338/1942 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1917. december 31-e. 
A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 254/1942 sz. alatt.

Vastag János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. november 
11-én (25 éves) Csantavéren, apja István, anyja Kiss Cs. Borbála. R.  k. vallású, 
földműves, nőtlen. Harctéren szenvedett sebesülését követően hazaszállították, 
de elvérzés következtében elhunyt a szabadkai tartalékkórházban 1917. október 
22-én. Eltemették Csantavéren 1917. október 24-én. Bejegyezve a csantavéri r. k. 
plébánia halotti anyakönyvébe 131/1917 sz. alatt.

Vékony Mihály honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1883. 
szeptember 28-án (31 éves) Csantavéren, apja György, anyja Rudinszki Mária. R. k. 
vallású, földműves. Elesett a Kirovnál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcok-
ban 1915. augusztus 24-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
26/1916 sz. alatt.

Vékony Szilveszter honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1891. 
december 25-én (22 éves) Csantavéren, apja József, anyja Pátrik Erzsébet. R. k. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett a Bačinovacnál (szerb hadszíntér) vívott harcok-
ban 1914. november 21-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
185/1915 sz. alatt.
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Veréb András katona. Született 1884. november 23-án Csantavéren, apja Benjá-
min, anyja Domány Viktória. R. k. vallású, földműves, felesége Vékony Viktória 
(házasságkötés: Csantavér, 1908. január 20.). Elesett a szerb hadszíntéren vívott 
harcokban.

Veréb Boldizsár gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. január 
5-én (30 éves) Csantavéren, apja János, anyja Barkóczi Karolina. R.  k. vallású, 
földműves, tornyosi lakos, felesége Gogolák Borbála (házasságkötés: Csantavér, 
1907. október 8.). Elhunyt harctéren szerzett betegség – tífusz – következtében 
Felsőkismartonhegyen (ma: Oberberg-Eisenstadt, Ausztria) 1915. február 2-án. Be-
jegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 283. sz. halotti anyakönyvébe (48. lap / 142. sz.).

Veréb Ferenc katona. Született 1896. november 26-án Csantavéren, apja János, 
anyja Barkóczi Karolina. R. k. vallású, nőtlen. Elhunyt harctéren szerzett beteg-
ség – vesebaj – következtében 1918. augusztus 29-én. Eltemetve Csantavéren 
1918. október 1-jén. Bejegyezve a csantavéri r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 
103/1918 sz. alatt.

Veréb István katona. Született 1890. augusztus 16-án Csantavéren, apja Lajos, 
anyja Szokola Verona. R. k. vallású, földműves, felesége Vass Katalin (házasság-
kötés: Tornyos, 1916. május 21.). Eltűnt az orosz hadszíntéren vívott harcokban 
1916-ban.

Veréb István katona. Született 1892. augusztus 19-én Csantavéren, apja Bonaven-
túra, anyja Szokola Etelka. R. k. vallású, tornyosi lakos, földműves, felesége Sinko-
vics Marcella (házasságkötés: Csantavér, 1911. november 6.). Hadba vonult 1914 
novemberében, eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4237/1926 
sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. április 30-a.

Veréb József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1896. március 
8-án (19 éves) Csantavéren, apja Fábián, anyja Vida Eszter. R. k. vallású, nőtlen. 
Elesett a Seredyncénél (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. június 
6-án. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 76/1918 sz. alatt.

Vida Mihály gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. május 4-én 
Csantavéren, apja Illés, anyja Varga Erzsébet. R.  k. vallású, földműves, felesége 
Berényi Etelka (házasságkötés: Csantavér, 1914. június 2.). Elesett a Jablonkinál 
(orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. március 25-én.
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Vidákovics József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1892. május 
2-án (24 éves) Csantavéren, anyja Vidákovics Veronika. R. k. vallású, asztalos, nőt-
len. Elesett Mikovánál (Galícia, orosz hadszíntér) 1915. április 1-jén. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 30/1916 sz. alatt.

Vígh Ferenc szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1881. 
november 2-án (33 éves) Csantavéren, apja Mihály, anyja Pesti Teréz. R. k. vallású, 
földműves, felesége Petkovics Viktória (házasságkötés: Csantavér, 1907. február 5.). 
Elesett a Kulišténál (Szerbia) 1914. szeptember 8–10-e között vívott harcokban. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 66/1915 sz. alatt.

Virág Mihály őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. szeptem-
ber 5-én (26 éves) Csantavéren, apja Ignác, anyja Szepcsik Veronika. R. k. vallású, 

Veréb István és felesége, Vass Rozália
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földműves, felesége Németh Veronika (házasságkötés: Csantavér, 1913. május 
4.). Elhunyt – harctéren szerzett betegség következében – Windisch-Feistritzben 
(Krajna, ma: Slovenska Bistrica, Szlovénia) 1917. szeptember 28-án. A   csantavéri 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1919 sz. alatt.

Virág Péter honvéd a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben. Született 1881. április 
8-án Csantavéren, apja István, anyja Szabó Etel. R. k. vallású, felesége Czipó Vik-
tória (házasságkötés: Csantavér, 1901. január 1.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett 
a Bukovinában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916 júniusában. (KFL. I-2-b. 
Holttá nyilvánítás. Csantavér. 483/1924.)

Visnyovszki Ferenc gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1894. 
január 24-én (21 éves) Csantavéren, anyja Visnyovszki Verona. R. k. vallású, nap-
számos, felesége Tóth Anna (házasságkötés: Tornyos, 1914. február 16.). Elesett a 
Cisna Majdannál (Galícia, orosz hadszíntér) vívott harcokban 1915. március 8-án. 
A   csantavéri AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 83/1917 sz. alatt.

Karácsonyi üdvözlet a kedveshez 1917-ből
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Visnyovszki Illés honvéd a m. kir. 17. honvéd gyalogezredben. Született 1896. 
július 11-én (18 éves) Csantavéren, anyja Visnyovszki Verona. R. k. vallású, föld-
műves, nőtlen. Elesett a Monte St. Michelén (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) 
vívott harcokban 1915. november 5-én. A   csantavéri AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 159/1916 sz. alatt.

Vituska Károly őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. 
november 4-én Csantavéren, apja Antal, anyja Albert Teréz. R. k. vallású, felesége 
Forgó Etel (házasságkötés: Csantavér, 1897. október 31.). Elesett az 1916. január 
11-e és 21-e között vívott harcokban.

Vörös Károly őrvezető a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1879. 
január 13-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja János, anyja Tóth Teréz. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Fehér Erzsébet (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1904. 
február 3.). Elesett a Šabacnál (Szerbia) vívott harcokban 1914. november 10-én. 
A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 21/1915 sz. alatt.

Vukelity Mátyás honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. 
február 14-én Csantavéren, apja Kuzma, anyja Basity Krisztina. R. k. vallású, föld-
műves, felesége Bojtos Etel. Elhunyt – malária következtében – a risani (Dalmácia, 
ma: Montenegró) 1. sz. várkórházban 1918. szeptember 24-én.

Zabos Tamás gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1885. december 
14-én Csantavéren, apja Elek, anyja Oláh Ágota. R. k. vallású, földműves, felesége 
Patócs Luca (házasságkötés: Zenta, 1914. január 26.). Eltűnt a háborúban. Holttá 
nyilvánítva a zentai JB Pk. 5259/1920 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1915. május 19-e. A   zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
257/1921 sz. alatt. 

Zatykó Lajos katona. Eltűnt a háborúban.

Zsámboki József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1881. március 
13-án Csantavéren (magyarkanizsai), apja András, anyja Zsoldos Julianna. R. k. 
vallású, napszámos, felesége Juhász Margit (házasságkötés: Magyarkanizsa, 1906. 
november 24.). Elhunyt Takcsányban (ma: Stakčín, Szlovákia) a cs. és kir. 1/8. sz. 
tábori kórházban – fejlövés következtében – 1915. április 5-én, helyben temették el. 
Bejegyezve a cs. és kir. 86. gyalogezred 283. sz. halotti anyakönyvébe 596. sz. alatt.
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Zsámboki József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1895. február 
25-én Adorjánon, apja Lukács, anyja Nagy Rozália. R. k. vallású, bérlő, felesége 
Homolya Erzsébet (házasságkötés: Csantavér, 1914. február 23.). Hadba vonult 
1915. május 15-én. Elesett az orosz hadszíntéren vívott harcokban 1916. június 
8-án. (KFL. I-2-b. Holttá nyilvánítás. Csantavér. 68/1925.)

Zsoldos Gellért egyéves önkéntes, szakaszvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogez-
redben. Született 1893. július 31-én Csantavéren (magyarkanizsai), apja József, 
anyja Muhi Viktória. R.  k. vallású, hivatalnok, nőtlen. Elhunyt Kolknál 1917. 
szeptember 27-én. A   magyarkanizsai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
259/1918 sz. alatt.
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AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ CSANTAVÉRI ÁLDOZATAI 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

Csantavéren az 1910-es népszámlálás szerint 7625 lélek élt.
Nemzetiség szerint:

Nemzetiség Lélekszám (fő) Népességi arány (%)
magyar 7312 95,90
szerb, horvát 21 0,28
német 42 0,55
egyéb 250 3,28
összesen 7625 100,00

Felekezet szerint:

Felekezet Lélekszám (fő) Népességi arány (%)
római katolikus 7398 97,02
görögkatolikus 11 0,14
görögkeleti 11 0,14
evangélikus 13 0,17 
református 49 0,64
izraelita 143 1,88
összesen 7625 100,00

A kutatások eredményeként kiderült, hogy az első világháború során 437 név 
szerint ismert csantavéri vesztette életét, ami az összlakosság 5,73 százalékát képezte.

Felekezet szempontjából az első világháború csantavéri halottjai közül 413-an 
a római katolikus valláshoz tartoztak, míg 24 személy esetében nem volt lehetséges 
megállapítani, hogy melyik felekezethez tartoztak.

Katonai alakulatok szempontjából az első világháború során a csantavéri 
hadkötelesek zöme két katonai alakulathoz vonult be hadi szolgálatra: a cs. és kir. 
86. szabadkai gyalogezredhez, valamint a m. kir. 6. szabadkai honvéd gyalogezred-
hez, illetve a mozgósítás során felállított m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredhez. Ebből 
kifolyólag a csantavéri hősi halottak zöme is ebből a két gyalogezredből került ki: a 
86-os gyalogosok között 171, a 6-os honvédek és népfelkelők soraiban pedig 141 
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csantavéri származású katona vesztette életét. A   háború során csantavériek egyéb 
alakulatok kötelékeiben is harcoltak. 

A hősi halottak közül 69 személy esetében – adatok hiányában – nem lehetett 
megállapítani, hogy melyik katonai alakulathoz tartoztak.

A csantavéri hősi halottak katonai alakulathoz tartozásuk szerint:

Katonai alakulat Fő
cs. és kir. 86. gyalogezred 171
m. kir. 6. honvéd és népfelkelő gyalogezred 141
egyéb katonai alakulat 56
ismeretlen katonai alakulat 69
összesen 437

Foglalkozás szempontjából közismert tény, hogy a 20. század elején Bácska 
lakosságának zöme – így a csantavériek is – mezőgazdaságból élt. Az első világháború 
során hadba vonult és elesett csantavéri férfi ak zöme – a rendelkezésre álló adatok 
alapján 276 fő, a halottak több mint 60 százaléka – a mezőgazdaságban kereste ke-
nyerét: javarészt néhány holdas kisgazdák vagy mezőgazdasági napszámosok voltak.

A csantavéri hősi halottak több mint negyedének esetében – adatok hiányában   – 
nem lehetett megállapítani, hogy polgári életében mivel foglalkozott. Feltehető, hogy 
jelentős hányaduk szintén mezőgazdaságból élt.

A hősi halott csantavériek összesen 10 százaléka tevékenykedett iparban, foglal-
kozott kereskedelemmel, volt alkalmazott vagy hivatalnok.

A csantavéri hősi halottak foglalkozásuk szerint:

Foglalkozás Fő
mezőgazdasággal foglalkozó (napszámos, földműves) 276
iparos, kereskedő, munkás, alkalmazott 38
hivatalnok, tanító 3
ismeretlen foglalkozású 120
összesen 437

Életkor szerint a nyilvántartásba vett 437 csantavéri hősi halott zöme a „legjobb” 
férfi korban vesztette életét: a 21–30 évesek aránya meghaladja a 45 százalékot (198 
fő), míg a 31–40 éveseké eléri a 33 százalékot (144 fő). A   20 évnél fi atalabbak aránya 
10 százalékot tesz ki, a 40 évnél idősebbeké pedig valamivel több, mint 6 százalékot.

23 hősi halott esetében – adatok hiányában – nem sikerült megállapítani az életkort.
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A csantavéri hősi halottak életkoruk szerint:

Életkor Fő
20 éves korig 45
21–30 éves korig 198
31–40 éves korig 144
40 éves kor felett 27
ismeretlen életkorú 23
összesen 437

Halálesetük időpontját tanulmányozva megállapítható, hogy a legtöbb 
csantavéri – szám szerint 137 fő – 1915-ben vesztette életét. 1914-ben, amikor a 
háború „csupán” 5 hónapja dúlt, 74-en haltak meg. A   háború végéhez közeledve 
mind kevesebben vesztették életüket: 1916-ban 97, 1917-ben 60, 1918-ban pedig 
40 csantavéri katona halt meg.

Noha a harcok 1918 novemberében befejeződtek, ezt követően is többen életüket 
vesztették harctéren szenvedett sebesülés vagy ugyanott szerzett gyógyíthatatlan 
betegség következtében. Egyes esetekben a holttányilvánítási eljárást lefolytató bí-
róság a törvényes előírások értelmében a haláleset időpontját 1919-re vagy későbbi 
időpontra tette. 

A csantavéri hősi halottak halálesetük ideje/éve szerint:

Haláleset ideje/éve Fő
1914 74
1915 137
1916 97
1917 60
1918 40
1919 vagy később 4
ismeretlen 25
összesen 437

A 437 csantavéri katona halálesete személyes és családi tragédiák sora, amelyek a 
nemzet veszteségének egy-egy mozaikkockáját képezik.
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UTÓSZÓ

A hadtörténészek valamiben egyetértenek: a nagy háború magyar áldozatainak 
számát sosem lehet teljes biztonsággal megállapítani. Száz évvel a háború befejezése 
után a statisztikai számítások hatszázhatvanegyezer magyar hősi halottról tudnak. 
Ez a szám sokkal magasabb, mint a második világháborúban elesett magyar katona-
áldozatok száma.

Az első világháború előre nem látott mértékű szenvedést zúdított a szemben 
álló országok lakosságára. Közel tízmillió katona elesett, húszmillió megsebesült, 
tizenötmillió megrokkant. További tízmillió civil áldozatot követelt az éhínség és a 
járványok, nem beszélve az életre szóló lelki traumákról. 

Magyar hadifoglyok ezrei sohasem térhettek haza, mert a fogva tartó hatalmak 
szétszórták őket a világ összes kontinensére, és a családtagok még az 1920-as évek végén 
is kérték a kormány közbenjárását a hazahozataluk érdekében, persze hasztalanul. 

Magyarország ipara és gazdasága tönkrement, a pénzromlás éveken át megnyo-
morította a lakosság vásárlóerejét, a hadikárokat szintén éveken át kellett fi zetnie a 
győztes országoknak. Az országot darabokra tépték, határait átszabták. 

Osztrák–magyar hadifoglyok Oroszországban 
(Gorszkij Prokugyin fényképe 1915-ből)
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Csantavér 1918 után úgyszólván sosem tért magához. Éveken át reménykedett a 
hazatérésben, és amikor a „visszatérés” 1941-ben bekövetkezett, az sem ment áldo-
zatok nélkül. A   rövid életű hazatérés után újabb impériumváltás és újabb megtorlás 
következett.

Egy 98 éves hadviselt öregember keserűen jegyezte meg, hogy 1996-ig öt rend-
szerváltást ért meg.

„Mikor volt a legjobb?” – kérdeztem.
„Ferenc Jóska idején” – válaszolta tömören. „Kevés volt az adó, mindnyájan szeré-

nyen éltünk, de tisztességesen, nem úgy, mint most, amikor nyomorogni kell.”
A hadviselt katonák nem részesültek semmilyen kárpótlásban, nehezen kaptak 

rokkantsági nyugdíjat, idegen kormány alatt a keserves munkájukból kellett megél-
niük. Ezért kellett harcolni és meghalni?

Pollmann Ferenc hadtörténész kérdésében érezhető keserűség tör fel: 

„Szép hazáért? Ősz királyért? Ezeréves szabadságért? – Magyarország Nagy 
Háborúja 1914–1918. Egy évszázad távolából is joggal vethető fel a kérdés: 
miért háborúzott a magyarság 1914 és 1918 között, kereken 51 hónapon át 
szinte a fél világgal – orosszal, románnal, szerbbel, montenegróival, olasszal, 
franciával, angollal, amerikaival (és papíron még vagy egy tucat egyéb náció-
val)? Mit nyerhetett és mit veszíthetett ebben a háborúban? Vajon tudták-e 
négy-öt generációval korábban élt elődeink, mi volt a tétje ennek a küzde-
lemnek? És vajon mi, a múltat feledni oly könnyen rászedhető utódok, vajon 
mi tudunk-e ezekre a kérdésekre értelmes választ adni?”

Ti, ismeretlen csantavéri katonák, egy évszázada elfeledett hősök, akik a „királyért 
és a hazáért” harcoltatok és haltatok, immár nem maradtok ismeretlenek, mert e 
könyvben rátok emlékezünk!
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SZERKESZTŐI UTÓSZÓ

A helytörténészek saját településük történetét kutatják, a felkutatott anyag ideális 
esetben levéltári dokumentumok mellett a „beszélt történelem” elemeiből, illetve 
tárgyi emlékekből áll össze, ennek alapján írják meg a település egy-egy történeti fe-
jezetét. Az elkészült kéziratokat lehetőség szerint közkinccsé kell tenni, megjelentetni 
a kortársak megelégedésére, valamint az eljövendő nemzedékek okulása végett is. 

Ilyen felelősségteljes, aprólékos, időt és odafi gyelést igénylő munkára vállalkozott 
Szedlár Rudolf is, aki Csantavér szakavatott helytörténészeként kéziratában a falu 
első világháborús eseményeit rekonstruálta, emléket állítva a település háborúban 
elveszett 437 fi ának is.

A cím egyértelművé teszi, hogy a kötet célja az első világháború befejeződésének 
centenáriuma kapcsán bemutatni, a csantavériek miként élték meg és vészelték át a 
20. század első nagy vérzivatarát, és a településen milyen események játszódtak le a 
nagy háború során. A   cím sejteti a szerző határozott álláspontját: a háború az uralmon 
lévők érdekeit szolgálta, míg az egyszerű emberek, a katonák – akár életüket áldozva 
is – megszenvedték a világégést.

A bevezető részben a szerző ismerteti azt a kettősséget, amelyet a háború kirobba-
nása az egész országban, Csantavéren és annak környékén okozott. Ne feledjük, hogy 
a falu az ország harmadik legnépesebb városának, a közel százezer lélekszámú Szabad-
kának az „árnyékában” húzódott meg, és ezer szállal kötődött hozzá. A   lelkesedést a 
korabeli sajtó gerjesztette, sőt még a vallási vezetők is támogatták a háborút. A   „józan 
paraszti ész” viszont már a kezdetkor sejtette – mivel a katonakötelesek zömét az aratási 
munkálatok befejezése előtt szólították hadba –, hogy ennek a „kalandnak” nem lesz 
jó vége. A   baljós sejtelmek be is igazolódtak: a veszteségekkel súlyosbított sikertelen 
szerbiai hadjáratot tetézte előbb Oroszország, majd 1915 májusában Olaszország 
Monarchia-ellenes hadba lépése is. 

A fronton tapasztalt nehézségeket és borzalmakat a szerző néhány, a háborút túlélt 
csantavéri veterán visszaemlékezésével támasztja alá.

A nehézségek a hátországot sem kerülték el, sőt: itt csúcsosodtak! 1918-ra Csanta-
véren is egyre nyomasztóbbá vált a lakosság elszegényedése, nyomorgása. Burjánzott 
a korrupció, és a törvénytelenségek is teret nyertek. 

A frontról vagy a hadifogságból kiábrándult katonák tértek haza, akik vonakodtak 
tovább harcolni. Az orosz hadifogságból hazatérők egyenesen a fennálló rendszer 
megdöntésére irányuló bolsevista eszmét hozták magukkal, amely táptalajra lelt a 
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nincstelen napszámosoknál. Ennek következtében 1918 novemberében Csantavéren 
valóságos „forradalom” robbant ki.

Az impériumváltást is megszenvedte a falu, sokan emigráltak.
A szerző külön fejezetben foglalkozik a hadifogsággal, ugyanis az első világháború 

során közel kétmillió osztrák–magyar katona került hadifogságba, ugyanakkor több 
százezerre tehető azoknak az ellenséges – zömében orosz és olasz – katonáknak a 
száma, akik Magyarországon raboskodtak. A   magyarországi „raboskodás” persze 
feltételes módban értelmezhető, hiszen a munkaerőhiány miatt a foglyok zömét a 
mezőgazdaságban alkalmazták. Ez a helyzet gyakran vezetett „szorosabb” kapcso-
latokhoz a foglyok és az őket gazdaságaikban alkalmazók között. Ilyen megható, 
romantikus történet Simonnak, az orosz hadifogolynak és Lucának, a csantavéri 
fi atalasszonynak a szerelme is.

A hadbavonultak közül sokan nem térhettek haza, csontjaik távoli csataterek vagy 
hadikórházak mellett kialakított – ma már zömmel nem létező – katonai temetők-
ben nyugszanak. De sokaknak ez sem adatott meg. A   falu népe a lehetőségekhez 
mérten megkísérelt nekik emléket állítani, és a jelen kötet is kései tisztelgés a háború 
áldozatai előtt.
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