
„ÉS NEM VESZ RAJTUK ERŐT A HALÁL…” 

Szentendre I. világháborús katonahőseinek annotált névjegyzéke 

Összeállította: Tyekvicska Árpád, Ferenczy Múzeumi Centrum 

 

 

ABZSITY PÉTER / Petar Abžić, Abzsits Péter 

 

Alakulata nem ismert, az állami anyakönyvi bejegyzés csupán halálának jogi időpontját 

állapítja meg, 1920. december 30-ában. A tényleges dátumot a pomázi szerb egyházi 

anyakönyv adja meg: „1918. november 12-én, amikor hazafelé jött a háborúból, a hajón, 

kártyázás közben a partról puskalövéssel megölték. 13-án lett eltemetve.” 

  

Pomázon született, 1873. június 22-én, ortodox vallású, földműves volt. Szülei: Abzsity Izidor 

(Izidor Abzsity) és Szirkó Draginica (Draginya Spirkov). Házasságkötése: 1895. február 5. 

Házastársa: Petromarkov Darinka. 

 

Áhakv: 94/1925 (1925. november 30.; SZKJB, Pk. 644/9/1925.); SZEM akv. 

 

 

ÁDÁM ISTVÁN 
 

A gyermeke hadiárva ellátása ügyében keletkezett iratokban szerepel a hősi haláláról szóló 

feljegyzés. Sorsáról nincs több adatunk, listánkra gyermeke és felesége szentendrei 

illetékessége alapján került. 

 

Érsemjén községben, 1890. január 12-én született, reformátusvallású, gépfűtő volt. Lakóhelye 

1914-ben: Budapest. Szülei: Ádám Dániel és Ilyés v. Illés Rozália. Házastárs: Lebó Rozália 

(Pomáz, 1886. szeptember 14.; római katolikus vallású volt). Házasságkötése: Szentendre, 

1914. március 8. Gyermek: Lebó Anna Vilma (1910. június 30.). A kislányt, 1917. március 

26-án, tekintettel az anya vagyontalanságára, Szentendre város árvaszéke menhelyi kötelékbe 

utalta, azonban gondozását továbbra is az édesanyja láthatta el. A segélyezéséről szóló 

határozatban szerepel, hogy: „Ádám István hadbavonult nemsokára hősi halált halt”. Az 

özvegy Budapestre járt dolgozni, ebből tartotta fenn magát és gyermekét, akit távollétében – a 

munkavállalás kényszere miatt –, egy magánszemély gondozott, 30 korona fizetségért. 1917. 

február 17-én kelt kérvényében azonban már azt írta, hogy „a gyári munkákat beszüntették 

Budapesten”, így ő is munkanélküli lett, nem képes a tartásdíjat fizetni. „Nagyszülők elhaltak, 

ő és gyermeke is teljesen vagyontalan.” Ez alapján katonai ellátásban részesültek. 

 

Áeakv: 17/1914.; Iratok: 2377/1917; Árv: 102/1919 

 

 

ADAMEK ISTVÁN 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként, 1915. november 

15-én halt hősi halált, „Rosohovicc”-nél (Galícia). Tragikus sorsa csupán halálának állami 

anyakönyvezéséből ismert. 

 

Elhunytának időpontjában 18 éves, római katolikus vallású fiatalember volt. Szülei: Adamek 

József és Baranyi Mária. 

 



Áhakv: 74/1917 (1917. május 25.; B. M. 132680/1916) 

 

 

AGÁRDY ISTVÁN / Agárdi István 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 1. századának népfelkelő katonájaként, 

1918. november 5-én halt hősi halált Innsbruck-ban (Tirol, Ausztria). Ugyanakkor a 

veszteséglista 1917. május 1-jén még arról tudósított, hogy sebesülten román fogságba került 

– könnyen lehet, hogy mindkét állítás igaz. Az 1919. évi iktatókönyvben az összeírási ívével, 

katonai ellátásával és a budapesti pénzügyigazgatóság részéről segélyének folyósításával 

kapcsolatos bejegyzések szerepelnek, melyek tartalma nem ismert. 

 

Szentendrén, 1878. július 12-én született, római katolikus vallású, földműves, ill. kocsis volt. 

Lakóhelyei: 1901: Szentendre, Angyal u. 283., 1918: Budai u. 9. Szülei: Agárdy Ferenc 

földműves és Trieber Márta. Házastársa: Vilityel Anna (Korpona, 1879. május 22.). 

Házasságkötése: 1901. május 5. Gyermekek: Mária (1908. augusztus 28); Aranka (1910. 

március 9).; Ferenc (1912. január 12.). Az özvegy lakhelye, 1922-ben: Szentendre, Mária 

Terézia u. 558. 

 

Bev: 162.; Áhakv: 6/1919 (1919. április 04.; B. M. 23046/1919); Áeakv: 10/1901.; HÖ: 1.; 

Veszt: 1917. május 1. / 564.; Ikt: 2731/1919, 2732/1919, 3638/1919 

 

 

ÁNGYÁN ISTVÁN 
 

A magyar királyi 19. honvéd gyalogezred tizedeseként, 1916. július 13-án esett el. 

 

Kéthely községben (Somogy m.) született, 1878. március 21-én, római katolikus vallású, 

kőműves volt. Lakóhelyei: 1905: Budapest, 1918: Szentendre, Bogdányi u. 181. Szülei: 

Ángyán József földművelő és Turbék Anna. Házastársa: Zsufa Anna (Pomáz, 1885. május 

27.). Házasságkötése: Szentendre, 1905. augusztus 27. Gyermekek: Gyula (1906. május 9.; 

Az 1919. évi iktatókönyvbe bejegyezték a helyi árvaszék átiratát Ángyán Gyula elhagyottsági 

ügyében); István (1907. október 24.); Ilonka (1910. július 28.). Az özvegy lakhelye, 1922-

ben: Szentendre, Thököly Imre u. 537.  

 

Bev: 133.; Áeakv: 29/1905; HÖ: 2.; Ikt: 740/1919 

 

 

BAJZA FERENC 
 

A császári és királyi haditengerészetnél szolgált, mint a Tegetthoff hadihajó irányzótüzére 

(lövegirányzó v. vormeister). 1918. február 3-án halt tragikus halált, Budapesten. Szentendrén 

temették, 1918. február 5-én, a római katolikus felső temetőben. 

 

Szentendrén, 1893. november 30-án született, római katolikus vallású, ács, nőtlen fiatalember 

volt. Lakóhelye: 1893: Szentendre, 667. Szülei: Bajza Pál napszámos és Hucsek Mária voltak. 

 

Rszakv: 117/1893; Rhakv: 18/1918; Veszt: 1918. június 20.; Veszt: 1918. június 20. / 681.; 

HL: 414/54. 

 



 

BAKOS JÓZSEF 

 

A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred katonájaként, 1915. július 31-én halt meg, a 9. sz. 

helyőrségi kórházban. Haláláról a szentendrei sajtó is hírt adott: „Pro Patria. … Bakos József 

Szentendre városi rendőrellenőr, a székesfehérvári 17-ik honvéd gyalogezred vitéze, ki csak 

nemrégen vonult be ezredéhez, az Isonzó menti szörnyű csatákba halálosan megsebesülve, a 

9-es számú helyőrségi kórházban, néhány órai szenvedés után belehalt sebeibe. A nála talált 

rózsafüzért, imakönyvet s egyéb kézi tárgyait folyó hó 5-én küldték meg kézbesítés végett 

városunk tanácsának. Kiragadunk a nála talált levelek közül egyet, mely élénk fényt vet a mi 

hős katonáink lelki világára, mely a maga paraszt egyszerűségében annál is inkább megkapó, 

mert írójának sejtelme sem lehetett arról, hogy a levél nyilvánosságra kerül. A levelet Ferenc 

bátyja írta, ki ugyancsak az egyik fehérvári gyalogezredben szolgál s betű szerint a következő: 

’Mélyen Szeretett Kedves Öcsém, tudtodra adom, hogy hozzám intézett soraidat megkaptam. 

Mindent értettem belőle. Egészséges vagyok, neked is tiszta szívből kívánok jó Magyar 

bátorságot, jó eszmét, félni egyáltalán nem ajánlom, csak a jó magyar szeretetet ajánlom, úgy, 

mint nekem megvan, Isten úgy segéljen! Ezt kívánja tíz hónapon át a hazáért küzdő saját 

testvérbátyád a mesze távolból, Ferencz. Kedves Öcsém a valahai viszontlátásig a Magyarok 

Istene Veled.’” (A levél helyesírását szerkesztettük!) 

 

Dunaadonyban (Fejér m.), 1883. szeptember 5-én született, oda való illetőségű, rendőrellenőr 

volt. Lakhelye: 1918: Szentendre, Deák Ferenc u. 177. Szülei: Bakos Ferenc napszámos és 

Szüts Julianna. Házastársa: Mészáros Katalin (Kolozsnéma, 1888. június 16.). 

Házasságkötése: 1907. április 14. Gyermekek: Margit (1908. január 05.); Erzsébet (1909. 

december 2.); József (1911. április 16.). Az özvegy lakhelye, 1922-ben: Szentendre, Rákóczi 

Ferenc u. 431. 

 

Bev: 570.; HÖ: 6.; Dunaadonyi rk. akv. 226/1883; SZEVI: 1915. augusztus 8. 3. 

 

 

BALOGH FERENC 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezredtől a magyar királyi 306. honvéd 

gyalogezred 10. századához vezényelt gyalogosként szolgált. Az 1916. szeptember 12-én 

kiadott veszteséglista szerint megsebesült. További sorsáról csak a szentendrei római 

katolikus halálozási anyakönyv ad felvilágosítást: 1918. december 20-án, a „Gány Pozsony 

megyei község mellett a csehekkel vívott harcban, gránátrobbanás ölte meg, mint tényleges 

katonát.” Holttestét Szentendrére hozták, ahol december 23-án helyezték örök nyugalomra, a 

római katolikus alsó temetőben. Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet 

emléktábláján. 

 

Halálának időpontjában 22 éves, római katolikus vallású, nőtlen, kőműves foglalkozású 

fiatalember volt. Szülei: Balogh (a halálozási anyakönyv szerint Lajos, de valójában) József és 

Daniszi v. Danizi Mária. A házaspárnak 1884-ben még Budapesten Mária, ugyanott, 1885-

ben Erzsébet, illetve 1889-ben Ilona nevű gyermeke született. Már Szentendrén látta meg a 

napvilágot, 1891-ben, Mária és 1900-ban József. Ferenc születési bejegyzését nem ismerjük. 

 

Rhakv: 136/1918; Veszt: 1916. szeptember 12. / 463.; Mach.; Ltábl. 

 

 



BANWAT JÁNOS 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfölkelő katonájaként, 1915. július 21-

én esett el, a „Doberdói fennsíkon vívott ütközetben”.  

 

Mindössze 15 éves volt, a római katolikus vallást követte. Halálának első anyakönyvi 

bejegyzése olyan sok hibát tartalmazott, hogy a Belügyminisztérium kezdeményezte a 

75/1917. szám teljes törlését. Születésére a szentendrei anyakönyvben nem találtunk adatot. 

Mint fiatal (talán tanuló), szülői engedéllyel kerülhetett a hadseregbe. 

 

Áhakv: 75/1917 (1917. május 25.; B. M. 132680/1916.); Iratok: 2597/1918 

 

 

BATLICS JÁNOS / Jovan Batlič, Bathis János, Batlits József 

 

A császári és királyi 24. tábori vadászzászlóalj vadász katonájaként, 1915. október 19-én esett 

el, a „Marcottini melletti csatatéren” (Osztrák Tengermellék). Haláláról a helyi sajtó is hírt 

adott. Neve szerepel a Machula-listán és Batlits József alakban az izbégi emléktáblán (mivel 

Batlits József nevű személyre egyetlen más adatot sem találtunk, ezért a táblán való 

szereplését tévesztésnek tartjuk. Talán a Jovan nevet fordították tévesen). 

 

Szentendre-Izbégen született, 1891. július 5-én, ortodox vallású, földműves volt. Lakhelye: 

1918: Szentendre-Izbég, 36. Szülei: Batlics Sebő (Száva Batlič) és Petrovics Lukrécia 

(Lukrecija Petrovič). Házastársa: Sevits Irén (Irina Sevity). Gyermek: Sándor (Alexa) 

(Szentendre, 1911. december 29.). Az özvegy, 1917-ben Szentendrén, a Felső utcában lakott. 

A fiú – az anya 1917. március 30-án bekövetkezett halála miatt –, a nagyanyjához került, 

illetve, 1918. május 13-án, elhagyottá nyilvánították. 

 

Bev: 596.; Áhakv: 9/1917(1917. január 26.); SZEM akv., Jovan Batlič; Szentendrei Ujság, 

1916. február 4. 3.; HÁ: 1.; Veszt: 1916. március 24. / 398.; Hg: 1799/1922; Iratok: 

2219/1918; Mach.; Iztábl. 

 

 

BAUMGARTNER ISTVÁN 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred 13. századának tizedeseként, majd címzetes 

szakaszvezetőjeként, 1915. december 12-én (v. 13-án) esett el. Haslövést kapott. A halál 

helye: Tarnobor, az Ikvánál, Oroszországban. A Chotowka-i katonai temetőben helyezték 

örök nyugalomra, 1915. december 17-én. A helyi lap 1914. augusztus 30-án említette őt: „… 

a plébánosnak már a sabáci harctérről írnak Hermann József, Klenner Rezső, Bauer Ferenc, 

Baumgartner István, Báder, Tóth András, Vigh György, Szenti József, Zeglin Ferenc, Löw és 

Popelka.” Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Szentendrén, 1893. május 9-én született, római katolikus vallású, fodrász volt. Lakhelye: 

1893: Szentendre, 525. Szülei: Baumgartner János földműves és Pösinger Róza. 

 

Áhakv: 19/1918 (1918. február 1.; B. M. 68363/1917.); Rszakv: 60/1893; SZEVI, 1914. 

augusztus 30. 3.; HL: 175/419.; Mach.; Ltábl.; Veszt: 1916. április 11. / 406. 

 

 



BECSEI ISTVÁN, ID. 
 

Bevonulásának időpontja: 1916. február 28. Anyakönyvi bejegyzése és a HL adatai szerint a 

magyar királyi 5. honvéd gyalogezred népfelkelő katonája volt, de beosztása szerint a császári 

és királyi 1109. tábori kórházban teljesített szolgálatot. Itt halt meg, 1918. március 5-én, 

„visszaeső láz”-ban (ugyanakkor a HÖ szerint már 1917. április 5-én elhunyt). A halál helye: 

Ferizovic (Ferizaj), Szkopje-tól északra, Koszovóban. Itt is temették el a római katolikus 

temető 180. számú sírjában, március 7-én. (Halálának helye az anyakönyv szerint: 

„Terézovicz, Szerbia”, a HÖ szerint: „szerb harctér”.) 

Nem dönthető el, hogy idős vagy ifjabb Becsei Istvánra vonatkoznak-e az 1919. évi 

iktatókönyv bejegyzései: Becsei István évi segélyének megállapítása tárgyában a helyi 

hivataltól érkezett irat; továbbá a Hadügyi Népbiztosság adatpótlási kérelme hadisegélye 

ügyében; illetve a pénzügyigazgatóság átirata évi segélyének folyósításáról. Minden 

bizonnyal id. Becsei Istvánnal azonosíthatjuk az 1918. évi iktatókönyvben szerepelő Becsei 

Antal honvédet, akinek hagyatékáról küldött értesítést a szegedi honvédkerület hagyatéki 

osztálya. Id. Becsei István neve szerepel a Machula-listán és a református emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1870. március 28-án született, református vallású, földműves volt, aki saját 

házzal rendelkezett. Napi keresete, bevonulása előtt, átlagosan 4 koronát tett ki. Lakóhelyei: 

1870: Szentendre, 166., 1918: Bogdányi u. 183. Szülei: Becsei Mihály földműves és Becsei 

Erzsébet. Házastársa: Bárányos Mária (Alcsút, 1871. szeptember 8.). 1916-ban, nejével, négy 

gyermekével és 72 éves anyósával élt egy háztartásban. Nagyobb gyermekei már nem 

szorultak eltartásra, csupán Mária került be a hadiárvák közé. Házasságkötése: 1890. 

augusztus 1. Gyermekek: Margit (1916: 19 éves); István (1916:17 éves); András (1916: 15 

éves); Mária (1905. július 15.). Az özvegy lakhelye, 1922-ben: Szentendre, Bogdányi u. 183. 

 

Bev: 425.; Áhakv: 158/1918 (1918. december 6.; B. M. 119185/1918); Áeakv: 17/1896.; 

Refszakv: 2/1870; HÖ: 11.; Veszt: 1918. június 20. / 681.; HL: 296/1720; Ikt: 1082/1918, 

2720/1918, 3421/1918, 3211/1919 (8341 régi szám; 3864 utószám), 3585/1919, 3864/1919; 

Mach.; Rtábl. 

 

 

BECSEI ISTVÁN, IFJ. 
 

A császári és királyi 31. tábori tüzérezred 1. ütegénél teljesített szolgálatot mint tüzér. 

Tüdőgyulladásban halt meg, 1918. szeptember 4-én, a Klagenfurt (Karintia) városban működő 

tartalékkórházban. Ugyanott lett elhantolva a városi temetőben, szeptember 6-án. Neve 

szerepel a Machula-listán és a református emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1898. július 20-án született, református vallású, nőtlen, földműves volt. 

Lakhelye: 1898: Szentendre, Bogdányi u. 166. Szülei: Becsei István földműves és Bárányos 

Mária. Személye azonos az 1916-ban 17 évesnek írt Istvánnal, a névjegyzékünkön szereplő 

id. Becsei István fiával. 

 

Ászakv: 107/1898; HL: 404/3612; Mach.; Rtábl. 

 

 

BENCSÁT JÁNOS / Bencsét János, Bencsók János, Bencsáth János 

 



A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 8. századának honvédjeként, 1915. július 

21-én, a „Doberdo körüli csatatéren” (Osztrák Tengermellék) esett el, lőtt seb következtében. 

A Doberdó-fennsíkon temették el, július 21-én. A veszteséglista, 1915. november 7-én, még 

csak sebesültként tartotta nyilván. 

Az 1918. évi iktatókönyvben, a budapesti 1. honvéd pótzászlóalj parancsnokság átiratában 

mint elesett katona szerepel; a garamkovácsi körjegyzőség pedig hősi halála ügyében írt a 

városnak. Az 1919. évi iktatókönyv bejegyzése a pénzügyigazgatóság értesítését rögzítette, 

évi segélyének folyósításáról. 

Haláláról a helyi sajtó is megemlékezett: „Pro Patria. … Bencsát János fémmunkás, I. honvéd 

gyalogezredbeli népfelkelő, ki az első oroszországi offenzívánk alkalmával súlyosan 

megsebesült, folyó hó 21-én, a doberdói csatában hazájáért elesett. A lesújtó hírt Scheich 

Gyula I. honvéd gyalogezredbeli tábori lelkész közölte az elesett hős családjával, csatolván 

leveléhez az elesett 4 gyermekének s feleségének fényképét, melyet magánál hordott. A levél 

szó szerint a következő: ’Igaz részvéttel értesítem, hogy Bencsát János I. honvéd 

gyalogezredbeli népfelkelő (szül. 1878.) folyó évi július 21-én, a doberdói ütközetben hősi 

halált halt. A jó Isten segítse elviselni mély fájdalmukat, velünk az Isten! Szeretettel: Scheich 

Gyula tábori lelkész, Olasz harctér Vi.–26.’” 

Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján, mindkét helyen Bencsáth 

János alakban. 

 

Garamkovácsi községben (Bars m.) született, 1878. november 23-án, római katolikus vallású, 

réz-esztergályos volt. Lakóhelyei: 1905: Szentendre-Izbég, 21., 1918: Szentendre, Erzsébet u. 

366. Szülei: Bencsát Mátyás gyári munkás és Hlava Ilona. Házastársa: Mick Rozália 

(Budapest, 1883. március 2.). Házasságkötése: Szentendre, 1905. június 29. Gyermekek: 

Ismeretlen (lásd a fentebb írtakat!); Erzsébet (1911. december 17.); Ilona (1907.0517.); János 

(1909. január 03.). Gyermekei Valentin Andrásné gyámságába kerültek, aki előzőleg Bencsát 

felesége volt.  

 

Bev: 119.; Áhakv: 66/1918 (1918. május 1.; B. M. 42696/1918); Áeakv: 20/1905; HÁ, 2–4., 

SZEVI, 1915. augusztus. 8. 3.; HL: 293/851/63/26; Veszt: 1915. november 7.; Ikt: 2135/1918, 

4046/1918, 331/1919; Mach.; Ltábl. 

 

 

BENDA MÁTÉ 

 

Anyakönyvi bejegyzésében a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 

népfelkelőjeként Oroszországban, a „Bedzikow melletti csatatéren”, míg a HL adataiban a 30. 

gyalogezred pótzászlóaljának honvédjeként, Bedrykowce mellett, Galíciában esett el, 1916. 

január 31-én. Az utóbbi forrás szerint még aznap örök nyugalomra helyezték, halálának 

helyszínén, az erőszélen, egy katonai temetőben. 

Az 1919. évi iktatókönyv egyik bejegyzésében a pestvidéki törvényszék kérte meg a várostól 

Benda Máté vagyoni bizonyítványát. 

 

Életkorára nézvést ellentmondó adatokat találtunk. Az anyakönyv 22 évesnek írja, míg a 

bevonultak listáján 1880-ban, a HL nyilvántartása szerint pedig 1877-ben született. Miután 

1904-ben született lánya anyakönyvi bejegyzésében, illetve a bevonultak listájában is a 260. 

népsorszámú házat jelölték meg lakhelyeként, az utóbbi, 1877-es születési évszámot 

tarthatjuk a valódinak. Ez alapján Szántova községben látta meg a napvilágot, 1877. december 

30-án, római katolikus vallású, vincellér volt. Lakóhelyei: 1902: Vác; 1904: Szentendre, 

István u. 260.; bevonuláskor: Szentendre, 260. Szülei: Benda Máté földművelő és Dudás 



Anna. Házastársa: Vaskó Mária (Szentendre, 1886. január 30.). Házasságkötése: 1902. május 

17. Gyermekek: Ilona (Szentendre, 1904. március 23.); Anna (1907. március 1.); Viola (1909. 

december 1.). A HÁ adatai szerint, 1922-ben, a két kisebbik gyermek Aper (Heves m.) 

községben élt. A kislányokat az árvaszék egy időre Széchenyi Lászlóné hadiárvaházában 

helyezte el. 

 

Bev: 599.; Áhakv: 73/1917 (1917. május 25.; B. M. 132680/1916.); Áeakv: 19/1902.; Ászakv: 

47/1904.; HÁ: 5–6.; HL: 312/275A; Ikt: 4116/1919; Árv: 25/1918  

 

 

BENDER ANTAL 

 

A császári és királyi 7. huszárezred szakaszvezetőjeként, 1915. január 31-én, orosz fogságba 

esett. Petropavlovszk-ban (Oroszország), 1917. december 31-én halt meg. 

Személyéről a helyi sajtó is megemlékezett: „Orosz fogságban. Ifj. Bendér Antal szentendrei 

ácsmester, ki mint huszárkáplár szolgált a 7-ik huszárezredben, a kárpáti harcokban súlyosan 

megsebesülve, orosz fogságba jutott. Századparancsnoka értesítette családját az esetről a 

tábori lapon, melynek tartalmát itt közöljük: ’Rittmeister Br. V. Kapri Hus. Rgt. No. 7. 

Értesítem, hogy férje január 31-iki ütközetben súlyosan megsérülve orosz fogságba jutott. 

Közelebbieket férjére vonatkozólag csak a budapesti amerikai konzulátus útján tudhat meg, 

szíveskedjék ahhoz fordulni. Tisztelettel: Br. V. Kapri huszárkapitány.’” 

Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Szentendrén, 1886. április 28-án született, római katolikus vallású, ács volt. Lakóhelyei: 1886: 

Szentendre, 676., 1913: Izbégi u. 433/34., 1918: Szentendre, 435. Ingatlanvagyonát, az 1924-

es inflációs évben, 38 millió koronára értékelték. A hagyaték valószínűleg egy ház- és egy 

kisebb földtulajdonból állt. Szülei: Bender Antal ács és Reiter Erzsébet. Házastársa: Gábely 

(Róza) Mária (Szentendre, 1884. március 16.). Házasságkötése: 1913. április 17. Gyermek: 

Ferenc (1914. március 24.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 431. 

 

Bev: 588.; Áhakv: 96/1926. (1924. október 10.; SZKJB, Pk. 2264/6/1923.); Rszakv: 61/1886; 

Áeakv: 16/1913. ; SZKJB, Pk. 1944/1924; HÖ: 7.; SZEVI, 1915. február 21. 3.; Mach.; Ltábl. 

 

 

BENKOVICS JÁNOS / Benkovits János 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként halt hősi halált, 

1916. február 26-án. A hadiárvák nyilvántartásában hiányos adatokkal szerepel. Az 1919. évi 

iktatókönyv bejegyzései szerint a Központi Munkástanács Benkovics ápolási díjának 

behajtását kérte; a helyi hatóság kiállította haláleset felvételi ívét, míg a járásbíróság bekérte a 

hagyatéki leltárát. Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1872. február 27-én született, római katolikus vallású, földműves, ill. napszámos 

volt. Lakóhelyei: 1872: Szentendre-Izbég, 112. 1895: Izbég, 104., 1918: Izbég, 106. Vagyona 

egy házból és 4 kh földterületből állt, mintegy 2000 korona értékben. Szülei: Benkovits 

Márton szőlőműves és Dombay Ilona. Házastársa: 1./ Petkó Paulina (1895-ben: 21 éves). 

Házasságkötésük: Pilisszentlászló, 1895. április 29. A feleség 1910-ben elhunyt. 2./ Lehotzky 

Erzsébet, szintén meghalt, 1915-ben. Gyermekek: 1./ házasságból: József (1895. május 25.); 

Mária (1919-ben férjezett Biri Lukácsné); János (1919-ben: 17 éves földműves); Ilona (1906. 

augusztus 24.). 2./ házasságából: István (1911. augusztus 11.). A kiskorú gyermekeket, 1918. 



június 15-én, elhagyottá nyilvánították. Ekkor már egyik testvérük, vélhetően József vagy 

Mária tartotta el őket, aki azonban anyagilag erre tovább már képtelen volt: „A család 72 

korona katonai ellátásban részesül, ebből, valamint a munkaerő hiányában alig művelt 3 hold 

föld csekély jövedelméből fenntartása nincs biztosítva.” Később a két legkisebb gyermek 

elesett apjuk nagybátyjához, mint gyámhoz került.  

 

Bev: 554.; Rszakv: 29/1872; Pilisszentlászlói rk. eakv. 1/1895.; HÁ, 7–8.; Iratok: 2823/1918, 

4256/1919; Ikt: 3549/1919, 4256/1919, 4757/1919; Iztábl. 

 

 

BINDORFER SÁNDOR 

 

A harctéren halt hősi halált, vélhetően 1917-ben. Halálának jogi időpontját 1917. december 

31-ében állapította meg a bíróság. 

 

Szentendrén, 1885. február 21-én született, római katolikus vallású, péksegéd volt. Lakhelye: 

1885: Szentendre, 66. Szülei: Bindorfer György bognár, kádár és Panisz Mária. Házastársa: 

Schwartz Katalin. 

 

Áhakv: 53/1923 (1923. május 3.; Budapest I–III. kerület királyi Járásbírósága, Pk. 

III.17615/1922.); Rszakv: 24/1885 

 

 

BIRICS ILLÉS 
 

A HÁ szerint honvédként szolgált. Szentendrei kötődéséről nincs más adatunk azon kívül, 

hogy Ilona nevű gyermekét (született: 1913. március 3.), aki Füzi Lőrincné gyámsága alá 

került, 1922-ben itt tartották nyilván hadiárvaként.  

 

HÁ: 9. 

 

 

BÓDY LAJOS / Bódi Lajos 

 

A HÁ adatai szerint a magyar királyi 18. honvéd gyalogezred 8. századának tizedeseként tűnt 

el, 1914 novemberében. Ugyanakkor az 1915. január 29-én kiadott veszteségi értesítő még 

sebesültként tartotta számon. Haláláról egyéb adattal nem rendelkezünk. 

 

Topolyán, 1892. május 17-én született. A bevonulási lista szerinti lakhelye: Szentendre, Duna 

u. 67. 

Kalocsán, 1899-ben, elemi iskolai tanítói oklevelet szerzett. 1913-ban, mennyiség- és 

természettudományi szakcsoport tárgyakból szerzett képesítést, felső nép- és polgári 

iskolákban magyar nyelvű tanításra. Szülei: Bódy György és Berecz Cecília. Gyermekének 

anyja: Schauschek Margit (1895. november 10.). Gyermek: Schauschek György (1913. 

szeptember 15.). „Berukkolás előtt”, 1913 augusztusában, Topolyáról írt levelet Margitnak. 

Az anya lakása, 1922-ben: Szentendre, Duna u. 67. 

 

Bev: 143.; HÁ, 23.; Topolyai rk. akv. 230/1892; Seb: 1915. január 29. / 116.; Hg: Schausek 

Margit 

 



 

BOHUSÁN ALEXI / Bohušan Alexi 

 

A császári és királyi 32. gyalogezred 2. századának közvitézeként vesztette életét. Szentesen, 

a megyei kórházban halt meg, 1916. október 19-én, „fémmérgezésben” (Metallvergiftung). A 

szentesi temetőben nyugszik. Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel három bejegyzés: 

„Bohusán Alexi hősi halált halt katona halálesetének felvétele”; „Bohusán Alexi hősi halált 

halt 32. gyalogezredbeli katonai haláleset bejelentése”; „Bohusán Alexi hősi halált halt katona 

halálesetének felvétele”. 

 

1867-ben született, a sebesültek és betegek értesítője szerint „Szentivan”-i illetékességű volt, 

ami alatt Pilisszentivánt értjük. Az értesítőben nevét Bohušan-ként írják. 

 

Seb: 1917. március 7. / 529.; Mut: 1916 

 

 

BÖSZÖRMÉNYI SEBŐ 
 

A császári és királyi 33. gyalogezred katonájaként esett el az orosz harctéren, 1915-ben.  

 

Gyermeke születési lapján Siria-t, azaz Világos községet (Arad m.) adják meg születése 

helyeként, de megjegyzik, hogy szentendrei lakos. A bevonultak jegyzéke szerint 1889-ben 

született (az életkorból való visszaszámolás miatt talán 1888-ban vagy 1890-ben). A HÁ 

szerint Világos volt az illetőségi helye is. Lakóhelye: 1918: Szentendre, Angyal u. 332. 

Gyermekének anyja: Furajtár Mária (1889. március 08.; Sebő halála után, 1922. szeptember 

8-án házasságot kötött). Gyermek: Mária (1912. október 13. Az 1919. évi iktatókönyv 

bejegyzése szerint az Országos Gyermekvédelmi Hivatal kérdőívet kért be róla a városi 

hivataltól). Az anya 1922-ben Szentendre-Kültelken, gyermekének anyakönyvi kivonata 

szerint, a Zrínyi utca 310. szám alatt élt. 

 

Bev: 284.; HÁ: 12.; Hg: Furajtár Mária; Ikt: 3997/1919 

 

 

BRANCEISZ ANTAL 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred tizedeseként tűnt el orosz hadifogságban, 

1918 decemberében. Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

1883. március 22-én született, római katolikus vallású, kőműves volt. Lakóhelyei: 1907: 

Szentendre, Kapás u., 1918: Kígyó u. 392. Szülei: Branceisz Márton és Posztl Teréz. 

Házastársa: Németh Rozália (Szentendre, 1884. augusztus 14.). Házasságkötése: 1903. 

szeptember 29. Gyermekek: Mária (1916: 12 éves); János (1907. május 10.); Borbála (1909. 

november 19.); Antal (1912. július 16.); József (1913. december 17.); István (1915. 

szeptember 12.). Istvánt és Józsefet, 1916. november 29-én, elhagyottá nyilvánították, 

azonban ezt – miután az özvegy hadisegélye havi 165 koronával emelkedett és a család egyéb 

jövedelmekhez is jutott –, 1918-ban megszüntették. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, 

Kígyó u. 392. 

 

Bev: 307.; Áeakv: 29/1907.; HÖ: 8.; Árv: 173/1918; Mach.; Ltábl. 

 



 

BRAUN JÁNOS 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred szakaszvezetőjeként, 1916. augusztus 6-án 

tűnt el, az olasz fronton. 

 

Csobánkán, 1891. június 23-án született, a HÖ szerint illetősége is ott volt. A római katolikus 

vallást követte. Lakóhelyei: 1914: Budapest, ill. Szentendre, 1918: Szentendre, Dalmát u. 325. 

Szülei: Braun Pál zsellér és Radler Arzina. Házastársa: Pivarcsek Angéla (Szentendre, 1891. 

május 30.). Házasságkötése: 1914. április 30. Gyermekek: János (1915. március 6.); Pál 

(1913. január 21.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, István u. 

 

Bev: 515.; Áeakv: 21/1914; HÖ: 9.; Csobánkai rk. akv. 38/1891  

 

 

BUJNA LÁSZLÓ 
 

Katonai szolgálatát 1914 júliusában kezdte meg. A magyar királyi budapesti 1. honvéd 

gyalogezred 5. századának gyalogosaként halt hősi halált, 1914. november 24-én. 

Holttányilvánítási iratai szerint részt vett a Lazarovac és Vishegy környéki ütközetekben és 

„többé magáról életjelt nem adott.” Az 1915. március 26-án megjelent veszteségi kimutatás 

szerint szerb fogságba esett Bitolj-nál. Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1877. augusztus 25-én született, római katolikus vallású, földműves, napszámos, 

ill. kocsis volt. Lakóhelyei: 1877: Szentendre-Izbég, 58., 1912: Izbég, 89. Szülei: Bujna József 

földműves és Jenei Erzsébet (Elizabet). Házastársa: Rehus v. Rehuss Margit (Szolcsány, 

1879. június 9.). Házasságkötése: Szentendre, 1902. április 6. Gyermekek: János (Szentendre, 

1902. október 21.); László (Szentendre, 1907. június 20.); Erzsébet (Szentendre, 1912. 

szeptember 1.). Mindhármukat, 1918. július 15-én, elhagyottá nyilvánították, mivel „A hősi 

halált halt apa után élvezett 216 korona katonai ellátásból az anya a családot fenntartani nem 

tudja.” A hadiárvák nyilvántartása, 1922-ben, már csak az egyik gyermeket, Lászlót említi, 

aki gyámság alá került. A gyám, 1922-ben, nem volt fellelhető Szentendrén. 

 

Bev: 534.; Áhakv: 49/1936 (1936. augusztus7.; SZKJB, Pk. 2476/1935/6.); Áeakv: 13/1902.; 

HÁ: 10.; SZKJB, Pk. 2476/1935; Iratok: 2822/1918; Árv: 162/1919; Veszt: 1915. március 26. 

/ 149.; Iztábl. 

 

BULIK-LALIK MÁTÉ / Bulik Mátyás, Bulik Máté, Bulik-Lolik Máté 

 

A császári és királyi 26. (esztergomi) közös gyalogezred katonájaként halt meg, 1915. 

augusztus 13-án. A HÖ-ban Bulik-Lolik Máté néven szerepel. Neve Bulik Mátyás változatban 

szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Korponán született, 1873. augusztus 8-án, római katolikus vallású, kocsis volt. A HÖ szerint 

Korpona városi (Hont m.) illetőséggel rendelkezett. Lakóhelyei: 1912: Szentendre, 

Bukmirovári dűlő, 1918: Szentendre-Kültelek. Szülei: Bulik v. Bulik Lalik György földműves 

és Krajcsi Anna. Házastársa: 1./ Juriga Zsuzsanna (Istebna, Árva m., 1873. szeptember 23.); 

2./ Franyó Mária (Szentendre, 1890. március 25.; házasságkötésük: 1912. május 5.). 

Gyermekek: 1./ házasságból: István (1908. december 6.); 2./ házasságból: Anna (1915. 

november 5.). A gyermekek 1916. szeptember 1-től kaptak hadiárva ellátást. Az özvegy a 204 



korona katonai nyugdíjból és a 48 koronás nevelési járulékból képtelen volt eltartani a 

gyerekeket: „… a család egy kis házból és 1 hold földből álló vagyonának jövedelme pedig 

megélhetést nem nyújt”. Ennek köszönhetően, 1918. május 22-én, mindkettejüket elhagyottá 

nyilvánították. Egy budapesti menhely kötelékében helyezték őket, azonban továbbra is az 

özvegy gondozásában maradtak.  

A szentendrei árvaszék jelentése említ egy János nevű gyermeket is. Talán csak István nevét 

írták el, megjegyezve, hogy a fiút gondnokságba adták, célként kitűzve, hogy „megfelelő 

iparágban nyerjen kiképeztetést.” Később szentendrei gazdákhoz került, mezőgazdasági 

munkásként. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Felső-Izbégi u.  

 

Bev: 541.; Korponai rk. akv. 59/1873.; Áeakv: 34/1899.; Áeakv.: 15/1912.; HÖ: 10.; Iratok: 

2340/1918; Árv: 28/1918, 190/1918; Iztábl. 

 

 

BURSZÁN JAKAB / Bursán Jakab 
 

A magyar királyi 23. honvéd gyalogezred 7. századának népfelkelő katonájaként hunyt el, a 

veszteséglista szerint 1914. december 22-én, Budapesten, a Kiscelli úti hadikórházban. A 

halál helyszínét bizonytalanná teszi a római katolikus plébánia halotti anyakönyvének egy 

vélhetően rá vonatkozó bejegyzése, mely az elhunyt nevét nem közli, de megjegyzi róla, hogy 

„lakóhelye” a római katolikus fiúiskolában lévő hadikórház volt. A halála előtti utolsó napjait 

tehát itt töltötte. Betegsége az anyakönyv szerint „hasi hagymáz” (hastífusz) volt. Testét a 

szentendrei római katolikus felső temetőben helyezték örök nyugalomra, 1914. december 24-

én, Kada Mihály plébános asszisztálása mellett. Haláláról a helyi sajtó is hírt adott: „Bursán 

Jakab, alvinci születésű, 36 éves népfelkelő a harctéren szerzett betegsége következtében, 

folyó hó 22-én este 6 órakor, a hadikórházban meghalt. Temetése ma délután 2 órakor volt 

bajtársai s nagy közönség részvéte mellett. Nyugodjék békében!” A halál helyeként megjelölt 

hadikórház Szentendrén működött. 

 

Alvinc községben született, 1878-ban, a veszteséglista Alvinc községi illetőségűnek is írja. 

Római katolikus vallású, földműves volt.  

 

Áhakv: 99/1916 (1916. szeptember 14.; B. M. 49366/1916.); Seb: 1915. február 9.; Rhakv: 

116/1914; SZEVI, 1914. december 25. 3.; A hadikórházra: Dietz 

 

 

BUZGÓ MÁRK 
 

A magyar királyi 30. (kecskeméti) gyalogezred 16. műszaki századának népfelkelő 

katonájaként hunyt el, 1918. június 17-én (a veszteséglista szerint: 18-án). Hadbavonult 1916. 

január 17-én. 

Az 1917. évi iktatókönyv szerint a katonai hatóságok értesítették a várost Buzgó Márk hősi 

halált halt katona hagyatékáról. Az 1918-as kötetben szerepel egy halálával kapcsolatos irat 

nyoma, mely a 30. gyalogezred pótkeretzászlóaljától érkezett (innen következtetünk volt 

alakulatára). 1919-ben a járásbíróság két esetben szólította fel a várost Buzgó hagyatéki 

leltárának elkészítésére. Ugyanebben az évben a budapesti katonai kiegészítő-parancsnokság 

az adatait tudakolta; a pénzügyigazgatóság, illetve a hadügyminiszter pedig a család 

segélyezésével kapcsolatban írt levelet. 

 



Szentendrén,1873. április 12-én született, földműves, ill. napszámos, egy ház és kisebb 

földterület tulajdonosa volt. Lakóhelye: 1918: Szentendre, Király u. 412. Szülei: Buzgó Tamás 

és Valentin Terézia. Gyermekének anyja: Hudek Anna. A bevonultak 1916-os összeírása 

Buzgó Márk nejeként tünteti fel őt. Az összeírás szerint 70 éves édesanyjával, nejével és négy 

gyermekével élt egy fedél alatt. Gyermekek: [?] Mihály (1916: 11 éves); Hudek Márk (1906. 

március 15.; az 1919. évi iktatókönyv bejegyzése szerint a Hadügyi Népbiztosság levélben 

kereste meg a várost Márk nevelési támogatása ügyében); [?] János (1916: 7 éves); [?] András 

(1916: 3 éves). Hudek Anna lakása, 1922-ben: Szentendre, Bogdányi u.  

 

Bev: 364.; HÁ: 13.; Hg: Hudek Márk; Veszt: 1918. október 2. / 696.; Ikt.: 1865/1918; 

324/1919, 1569/1919, 2742/1919, 3637/1919, 3734/1919, 3986/1919, 4699/1919 

 

 

CZIKORA SÁNDOR 
 

Több iktatókönyvi bejegyzés említi. A bevonultak listájában három Czikora vezetéknevű 

személy szerepel, akik talán rokonai voltak. Az 1915. évi mutatókönyvben szerepel: „Czikora 

Sándor vadász népfelkelő hősi haláláról értesítés”. Egy másik bejegyzés szerint intézkedés 

történt haláleset felvételi ívének kitöltéséről. Az 1916. évi mutatókönyv megismétli a hősi 

haláláról történő értesítést, okmányainak bekérésére utal, illetve arra, hogy hátrahagyott 

családja segélyezésére intézkedés történt. 

Ügyével még az 1919-es iktatókönyv is foglalkozik. Az Országos Gyermekvédő Liga a család 

segélyezésével kapcsolatban írt a városnak. Két, helyben készült irat szintén a segélyezéssel 

foglalkozik. Nem tudjuk az okát, de az egyik iktatási bejegyzés szerint Szalkszentmárton 

település jegyzője tudakozódott a városnál, kérve Czikora Sándor halálának megállapítását.  

Neve szerepel a Machula-listán és a református emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1888. november 18-án született (azonos adatokkal Pomáz községben is 

anyakönyvezték), református vallású, szitás, ill. cipész foglalkozású volt. Lakóhelye: 1913: 

Szentendre, Kossuth Lajos u. 49. Szülei: Czikora Sándor, református vallású, iparos és a 

római katolikus vallású Fancsik v. Francsik Katalin voltak. Házastársa: 1./ Ismeretlen. 

Másodjára özvegyként nősült; 2./ Fehér Julianna (Párkány, 1899-ben: 29 éves; római 

katolikus hajadon volt. 1891-ben kötöttek házasságot a református imaházban); 3./ M. Tóth 

Julianna (Szalkszentmárton, 1891. június 15.; református vallású volt, házasságkötésük: 1913. 

december 13. [polgári], ill. december 14. [egyházi]). Gyermekek: 2./ házasságból: József 

(Szentendre, 1895. április 20.); Vendel (Szentendre, 1892. január 8.; Pomázon is 

anyakönyvezték); Mária (Szentendre, 1893. augusztus 7.); N. (Szentendre, 1897); Anna 

(Szentendre, 1899. május 27.). 

  

Refszakv: 10/1888; Reakv: 7/1891.; Áeakv: 50/1913.; Ászakv: 10/1897.; Ászakv: 85/1899.; 

Mut: 1915; Mut: 1916; Ikt: 426/1916, 1181/1916, 3056/1916, 1329/1916, 2768/1919, 

4088/1919, 4321/1919, 5168/1919; Mach.; Rtábla. 

 

 

CSÁMPA LŐRINC 
 

A császári és királyi 38. gyalogezred 16. századának népfelkelő katonájaként szolgált. Az 

1915. évi mutatókönyvben szerepel intézkedés Csámpa Lőrinc hősi halált halt katona 

haláleset felvételéről, illetve értesítés hősi haláláról. Az iratok nem maradtak fenn. Sorsáról 

csupán a sebesültekről és betegekről összeállított értesítő ad tudósítást. Az 1914. december 1-



én kiadott számban arról tudósítanak, hogy betegként Budapesten, a Váci úti hadikórházban 

ápolják. Az 1915. január 7-én kiadott szám már azt közli, hogy Dunaföldváron fekszik. Talán 

halála is itt következett be. 

 

Szigetmonostoron született, 1892. október 8-án, római katolikus vallású volt. Szülei: Csámpa 

Lőrinc napszámos és Strebich Teréz. Testvére, az 1895. április 12-én, Leányfalun született 

János is szentendreiként vonult hadba. 

 

Bev: 250.; Szigetmonostori rk. akv. 27/1892.; Szigetmonostori rk. akv. 10/1895.; Seb: 1914. 

december 1. / 114.; Seb: 1915. január 7. / 193.; Mut: 1915 

 

 

DARABÁNT MIKLÓS 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 4. századának népfelkelő 

szakaszvezetőjeként, 1915. július 19-én, Doberdónál, az olasz fronton tűnt el. A helyi sajtó is 

hírt adott a haláláról: „Darabánt Miklós népfelkelő szakaszvezető, a helybeli magyar királyi 

adóhivatal szolgája, július 19-én, délelőtt 9 és 10 óra között az olasz harctéren hősi halált halt. 

Az adóhivatal kötelességeit mindig pontosan és lelkiismeretesen teljesítő hű szolgát, özvegye 

a legjobb férjet, kicsiny gyermeke a leggondosabb apát vesztette el”. 

Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

1874. szeptember 20-án született, görögkatolikus vallású, hivatalszolga volt. A HÖ szerint 

nyírbátori illetőséggel bírt. Lakóhelye: 1908: Szentendre, Nyaraló u. 438/439. Szülei: 

Darabánt István és Könnyű Anna. Házastársa: Puppán Julianna Ágota (Szentendre, 1884. 

február 4., római katolikus vallású volt). Házasságkötése: 1908. szeptember 29. Gyermekek: 

János (1909. június 23.); István (1912. szeptember 30.); Margit (1910. november 10.). Az 

özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Mária Terézia u. 597. 

 

Áeakv: 20/1908.; HÖ: 13.; Hg: Darabánt Miklósné; SZEVI, 1915. augusztus 1. 3. ; Mach; 

Ltábl. 

 

 

DOGÁN SIMON  
 

A 63. gyalogezred 4. századának gyalogosaként szolgált és az 1916. április 16–22. közötti 

napok valamelyikén halt hősi halált. 

 

1896-ban született, szentendrei illetőségű volt. 

 

Veszt: 1916. augusztus 12. / 451. 

 

 

DOMBAI JÓZSEF 
 

Neve szerepel az izbégi emléktáblán. Személyét nem sikerült megbízhatóan azonosítani. Több 

megoldás mellett kettőt látunk a legvalószínűbbnek: 

1./ Dombai József a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred III. pótütegénél szolgált 

és haláláról a 1915. június 30-án kiadott veszteséglista adott tudósítást (illetősége nem 

ismert). Talán ő az a Dombai József, aki Szentendrén született, 1884. március 13-án. Szülei 



Dombay Pál kapás és Trozon Teréz voltak, akik Szentendre-Izbégen, a 11. népsorszámú 

házban laktak. 

2./ Dombai József gyalogos katona, az 1917. február 12-én kiadott veszteséglista szerint 

megsebesült. Ő Szentendrén, 1892. december 8-án született, római katolikus vallású volt. 

Szülei: Dombay György napszámos és Ferjanecz Katalin. Születésekor a család Izbégen, a 83. 

szám alatt lakott. 

Pilisszentlászlón, a 19. század második felében több, hasonló nevű személy született. 

 

Veszt: 1915. június 30. / 202.; Veszt: 1917. február 12. / 527.; Rszakv: 25/1884.; Rszakv: 

125/1892; Iztábl. 

 

 

DOMBAY ÁDÁM / Dombai Ádám 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 6. századának katonájaként, 1914. 

november 25-én, a szerb harctéren esett el, az anyakönyv szerint a Lazarevac melletti 

csatatéren. Haláláról a helyi sajtó is hírt adott: „Elesett katonák. Szomorú értesítések jöttek e 

héten városunk polgármesteri hivatalához. … A harmadik értesítés szerint Dombay Ádám, az 

I-ső népfelkelő gyalogezred katonája, 1914. évi november hó 25-én, a harctéren elesett. 

Felesége s öt kiskorú gyermeke gyászolja. Áldás emlékükre!” Neve szerepel az izbégi 

emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1879. december 14-én született, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelyei: 1879: Szentendre-Izbég, 103; 1903: Izbég, 133.; bevonuláskor: Izbég 131. Szülei: 

Dombay András szőlőműves és Mikula Magdolna voltak. Házastársa: Bujna Mária 

(Szentendre, 1884. szeptember 29.). Házasságkötése: 1903. április 26. Gyermekek: Antal 

(1908. április 09.); Mária (1910. április 3.); Rozália (1913. március 27.); Erzsébet (1914. 

augusztus 08.); az újságcikk szerint még egy gyermeke volt. Az özvegy 1916. december 1-től 

kapott ellátást, mivel ekkor járt le a hadisegélye. Az összeg, 36 korona 52 fillér, még saját 

fenntartására sem volt elég (mindössze 1 házzal és 0,5 kh földdel rendelkezett), ezért kérte 

gyermekei elhagyottá nyilvánítását. Ennek megtörténtéről 1917. szeptember 17-én született 

döntés, a gyermekek azonban továbbra is az anya gondozásában maradhattak. Az özvegy 

lakása, 1922-ben: Szentendre-Felsőizbég 131. 

 

Bev: 590.; Áhakv: 99/1915. (1915. szeptember 30.; B. M. 44285/1915.); Rszakv: 120/1879.; 

Áeakv: 17/1903.; Veszt: 1915. február 20. / 130.; HÖ: 14.; SZEVI, 1915. április 18. 3.; Árv: 

142/1919; Iztábl. 

 

 

DOMBAY ANDRÁS /  

 

A császári és királyi 24. vadászzászlóalj pótszázadának népfelkelő vadászkatonájaként, 1916 

márciusa előtt megsebesült, majd 1916. május 30-án elesett. Halálának helyszíne: Punta 

Corbin (Olaszország). Ugyanott temették, május 31-én. 

Családját említi az 1918. évi iktatókönyv két bejegyzése. Az egyikben az Országos 

Hadigondozó Hivatal Dombay hagyatéki ügyében írt a városnak, míg a másik helyben 

keletkezett, és gyermekeinek segélyezéséről szólt. 

Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 



Szentendrén, 1881. november 10-én született, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelyei: 1881: Szentendre-Izbég, 33.; 1916: Izbég, 133.; 1914: Dumtsa Jenő u. 585.; 

bevonuláskor: Izbég. Szülei: Dombay András és Mikula Magdolna. Házastársa: 1./ Hornyák 

Mária (Pilisszentlászló, 1888. november 14. Házasságkötésük: Szentendre, 1906. június 17.); 

2./ Stecki Mária (Pomáz, 1885. június 12. Házasságkötésük: Szentendre, 1914. február 19.). 

Gyermekek: Steczki Mária (Dunavecse, 1907. szeptember 15.); Steczki Gábor (Budapest, 

1909. november 3.); Dombay Éva (1915. 03. 26.). Máriát és Gábort, 1918. június 6-án 

elhagyottá nyilvánították. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre-Alsóizbég. 

 

Bev: 595.; Rszakv: 100/1881; Áeakv: 17/1906; Áeakv: 9/1914; HÖ: 15.; Veszt: 1916. március 

24. / 398.; HL: 290/122; Ikt: 3817/1918, 3861/1918; Iztábl. 

 

 

DRLICSEK ISTVÁN 
 

Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Adatok híján nem dönthető el, hogy az apa vagy a fia esett-e a háború áldozatául. Idősebb 

Drlicsak (sic!) István 1866. augusztus 16-án, Szentendrén született, római katolikus vallású, 

földműves volt, Izbégen lakott. Szülei: Drlicsak György és Klaczik Katalin. Házastársa: 

Árvay Julianna (Szentendre, 1872. március 22.). Gyermekek: József (Szentendre, 1894. 

március 20.), Anna (Szentendre, 1895. december 1.), István (Szentendre, 1898. július 23.). 

Valószínűbbnek tartjuk, hogy a háborúban a fiú, az 1898-ban született István szenvedett hősi 

halált. Ezt erősíti, hogy a bevonultak között ott volt testvére, József is, aki a veszteséglista 

tanúsága szerint 1917-ben megsebesült. A család Szentendre-Izbégen, a 117. népsorszámú 

házban élt. 

 

Bev: 3.; Rszakv: 16/1866.; Rszakv: 32/1894; Ászakv: 27/1895; Ászakv: 110/1898; Veszt: 

1917. május 10. / 570.; Iztábl. 

 

 

DURST ANTAL 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 9. századának kötelékében, közvitézként 

halt meg, a halotti anyakönyvi bejegyzése szerint 1915. május 27-én, az orosz harctéren. A 

veszteséglista 1914. október 22-én megjelent száma azonban azt közli, hogy lőtt seb 

következtében, 1914. október 24-én vesztette életét, a 2/12. számú hadikórházban és Chyrow 

településen temették el. Haláláról a helyi sajtó is hírt adott, más időpontot megadva: „Elesett 

katonák. Szomorú értesítések jöttek e héten városunk polgármesteri hivatalához. Az első 

értesítés Durst Antalról érkezett, ki mint az I. honvédgyalogezred sorkatonája a harctéren 

kapott sebesülése következtében, 1914. évi október hó 26-án meghalt. … Áldás emlékükre!” 

 

Szentendrén, 1890. december 8-án született, római katolikus vallású, nőtlen, földműves volt. 

Lakóhelye: 1890: Szentendre, 636. Szülei: Durst József kapás és Kluch Ilona.  

 

Áhakv: 54/1915 (1915. október 20.; B. M. 16428/1915); Veszt: 1914. október 24. / 146.; 

Veszt: 1915. június 30. / 202.; SZEVI, 1915. április 18. 3. 

 

 

DZIGGIEL JÓZSEF / Dziggel József, Gyöngel József 



 

Szentendréről vonult be Sopronba, 1915. június 15-én, a volt császári és királyi 45. 

gyalogezred 2. százada 3. szakaszához. Az alakulat kiegészítő parancsnokága és pótzászlóalja 

a Galícia területén található Sanok-ba (ma: Sanok, Lengyelország) települt, az 1. és 4. 

zászlóalj Przemysl-ben, a 2. a boszniai Travnik-ban, míg a 3. zászlóalj Sanok-ban 

állomásozott. Az ezred vezénylési nyelve a lengyel volt. Galíciai szülőhelye érthetővé teszi, 

hogy Dziggielt e távoli alakulathoz hívták be.  

Soproni tartózkodásának emlékét két tábori levelezőlap őrizte meg. Az elsőt 1915. július 23-

án adták fel, a címzett: „Tekintetes Gyöngel Józsefné, up. Szent Endre, Izbigh, Pest megye”. 

Feladó: „Gyöngel József, Sopron, 45. regiment 3. század 2. szakasz”. „Sopron, július 23. 

Kedves feleségem, a ruhát elküldtem, máma feladtam a főpostára. Tisztellek, csókollak 

benneteket! A gyermekek hogy vannak? Gyöngel József Sopron”. A másik soproni lapot 1915 

augusztusában küldte, közvetlenül a frontra történő indulás előtt. Ezt a lapot is Szentendre-

Izbégre címezte, ahová 1915. június 22-én érkezett meg: „Sopron, 45. regiment, 3. kompánia. 

Kedves feleségem, miért nem írsz? Úgy várok levelet! Egészségem, hála Istenek jó, csak 

fáradt vagyok. Írjál, kaptál két levelezőlapot is! Mi újság otthon? Tisztellek, csókollak Bözsi, 

Ilona, Irén, Lajos. Isten Veletek! Dzigel Joszef 45. ezred 3. kompánia 2. szakasz.”  

Dziggiel 1915 augusztusában vonult ki alakulatával az orosz harctérre, mint gyalogos katona. 

Felesége már Przemysl-ből kapta tőle az utolsó életjelet egy tábori levelezőlap formájában. A 

címzett: „Tekintetes Gyöngel Józsefné, Izbégh … [olvashatatlan], Szent Endre, 

Magyarország”. Feladó: „Gyöngel József, 43. ezred, Przemysl”. „Przemysl, augusztus 18kán. 

Kedves feleségem, mostan megyünk a harcztérre, a háborúba. Tisztellek, csókollak 

benneteket és gyermekeimet, ismerőseimet, sokat írjál, Isten veled!” (A rossz helyesírású 

szövegeket javítva, szerkesztve közöljük.) 

A felesége 1915 végén kapott távirati értesítést arról, hogy férje a Przemysl körüli harcokból 

nem tért vissza. A halálának jogi időpontja:1917. december 31. Az özvegy, 1926. április 24-

én, a bíróság előtt megjelenve, személyesen kérte egykori férje holttá nyilvánítását. Dziggiel 

József neve, a leszármazottak kérésére, 2009-től, utólag rávésve, szerepel az izbégi 

emléktáblán. 

 

A galíciai Jedlicze nevű településen [ma: Jedlicze, Lengyelország], 1876. november 15-én 

született, római katolikus vallású, kertész volt. Sem ingó, sem ingatlan vagyont nem hagyott 

hátra. Szentendrén, az Anna-völgyben lakott. Szülei: Dziggel János és Targ Zsófia. 

Házastársa: Csehi Ilona, aki 1926-ban 49 éves volt (Sárospatakon született, a református 

felekezethez tartozott. 1926-ban Kispesten, a Bem u. 6. szám alatt lakott, az akkor négytagú 

család fenntartójaként. Vagyontalan volt, szegénységi bizonyítvánnyal rendelkezett, 

napszámos munkával kereste kenyerét). Gyermekek: Ilona (1926: 19 éves); Lajos (1926: 18 

éves); Irén (1926: 16 éves); Erzsébet (1926-ban: 13 éves).  

 

Személyéről Pethő Zsoltné Németh Erika könyvéből tudunk meg többet: „Nemrég a 

könyvtárban felkeresett egy hölgy, Bögre Miklósné Regényi Irén Mária, aki Debrecenből jött, 

és a hősi halált halt nagyapjuk, Dziggiel József nyomait kereste. Ezt a nevet a helytörténeti 

munkákban eddig sehol sem találtam. Tudtam, hogy a hősi emléktáblákon sincs ilyen név. 

Erre megmutatták a dr. Dezsőfi Ferenc szentendrei jegyző által 1926. szeptember 16-án 

kiállított halotti anyakönyvi kivonatot. Az ismeretlenség oka az lehetett, hogy Dziggiel József 

kinn a Hauszmann Alajos műépítész által a város határában kialakított annavölgyi birtokon 

élt, amelynek lakóit a bent élők nem ismerték, és mint látjuk, csak az iratok tartották számon, 

az emlékezet nem, így neve lemaradt a hősi emléktábláról is. Az unoka nemrég egy kedves 

levélben elküldte a nagyapja adatait. Most itt, ha megkésve is, de egy új adattal ki tudjuk 



bővíteni a város helytörténetét, az ő áldozatos élete is megmarad a szentendreiek 

emlékezetében.  

Dziggiel József osztrák állampolgár volt (Jedlicze, 1876. november 15. – 1917. december 31.) 

anyja neve Targ Zsófia. Házasságot kötött 1904. február 16-án Sátoraljaújhelyen Csehi 

Juliannával. Négy gyermeke született: Lajos, Ilona, Irén, Erzsébet. Erzsébet itt Szentendrén, 

az Annavölgyben. A család 1911-ben költözött a városba. A nagyapa főkertészként dolgozott 

Hauszmann Alajosnál. Munkája során szép eredményeket ért el. Kísérletezett a fekete rózsa 

nemesítésével és 1913-ban arany-ezüst-bronz érmes oklevelet kapott a zöldségek, 

gyümölcsök kiváló termesztéséért ’Mauthner Ödön’ állandó kiállításán. A gyerekek Izbégen, 

az állami népiskolába jártak. Dzieggel József 1915-ben vonult be a háborúba. Augusztus 18-

án Przemysl-ből írt, hogy indulnak a fontra, majd nemsokára hősi halált halt. A család nehéz 

körülmények között egy ideig még itt maradt a városban. A gyerekek vidéki gazdáknál libát 

őriztek élelemért, majd 1918-ban Kispestre költöztek. A család megkereste a város 

önkormányzatát is. Kérésükre aztán az ő neve is felkerült Izbégen az első világháborús 

emléktáblára.” 

 

Áhakv: 64/1926 (1926. szeptember 16.; SZKJB, Pk. 1495/1926/7); SZKJB, Pk.1495/1926; 

Sírok: 169–170.; https://nagyhaboru.blog.hu/2012/03/16/egy_izbegi_kertesz_emlekere (utolsó 

letöltés: 2018. július 24.); Iztábl. 

 

 

ELSIK ISTVÁN 
 

Őrvezetőként szolgált. Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1876. december 3-án született. Lakóhelye: 1876: Szentendre-Izbég, 117. 

Házastársa: Kozák Anna (Pilisszentkereszt, 1873. november 11.). Szülei: Elsik József és 

Franyo Katalin. Házasságkötése: 1894. november 8. Gyermekek: Ferenc (1908. március 31.); 

Magda (1910. április 08.). Az özvegy 1922-ben Szentendrén élt. 

 

Bev: 257.; HÖ: 18.; Iztábl. 

 

 

ELSIK JÓZSEF 
 

A városi hatóság bizonyítványa szerint 1914. július 29-én, a császári és királyi 24. 

vadászzászlóalj 2. századához vonult be, és alakulatával még 1914 augusztusában az orosz 

harctérre vonult, „honnan többé magáról életjelt nem adott”. Az anyakönyv csak annyit említ, 

hogy hősi halált halt. A holttá nyilvánítás jogi időpontja: 1920. december 31.  

 

Szentendre-Izbégen, 1890. május 7-én született, római katolikus vallású, nőtlen, földműves 

volt. Szülei: Elsik Ádám kapás és Holba Mária voltak. 

 

Áhakv: 96/1934. (1934. december 5.; SZKJB, Pk. 2472/1934/5.ó); SZKJB, Pk. 2472/1934 

 

 

ENGLER JÁNOS 
 

A hadiárvák nyilvántartása mindössze annyit közöl róla, hogy honvédként szolgált. 

 

https://nagyhaboru.blog.hu/2012/03/16/egy_izbegi_kertesz_emlekere


Egyéb adat híján, a név gyakorisága miatt nem sikerült azonosítani a személyét. Gyermek: 

Katalin (1912. szeptember 17.). Gyermekének gyámja, 1922-ben, Verba Jánosné volt, aki 

akkor már Békásmegyerre költözött.  

 

HÁ: 11. 

 

 

GARBAN JÁNOS / Karban János 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred közkatonájaként, 1914 októberében tűnt el.  

 

Pomázon született, 1888. május 11-én, római katolikus vallású, gyári munkás volt. A HÖ 

Pomáz községi illetőségűnek tartja és családnevét Karban alakban írja, amit a születési 

anyakönyv cáfol. Lakóhelye: 1913: Szentendre, Molnár u. 202. Édesanyja: Garban Borbála. 

Házastársa: Ürge Katalin (Szentendre, 1888. március 18.). Házasságkötése: Szentendre, 

1913. augusztus 25. Gyermekek: Ferenc (1908. január 5.); Mária (1909. július 21.); János 

(1911. augusztus 4.); György (1913. július 24.); Katalin (1915. március 24.). Az özvegy 

lakhelye, 1922-ben: Szentendre, Molnár u. 198. 

 

Áeakv: 37/1913; HÖ: 35. 

 

 

GAVRILOVICS ZSIGMOND / Zsivko Gavrilovič, Gavrillovics Zsigmond 

 

A császári és királyi 32. gyalogezred közkatonája volt. A katonai szolgálat közben szerzett 

sebesülés vagy betegség következtében 33%-os rokkantságot állapítottak meg nála. 

Szentendrén, 1920. december 4-én, délelőtt 10 órakor hunyt el, tüdővészben. 

Az 1919. évi iktatókönyv szerint a pénzügyigazgatóság ebben az évben intézkedett évi 

segélyéről. 

Bár polgári keresőképessége csak harmadával csökkent, szerzett betegsége bizonyára tüdőbaj 

volt, ami később elhunytát is okozta. Így alappal feltételezhető, hogy a katonai szolgálata és a 

38 éves korában bekövetkezett halála között szoros összefüggés van, ezért szerepeltetjük 

névjegyzékünkön.  

 

1882-ben született, ortodox vallású, kőműves volt. Lakóhelye, 1920-ban: Szentendre, Deák 

Ferenc u. 120. Szülei: Gavrilovits László (Gavrilovits Elzéus) és Tomasovits Emília. 

Házastársa: Gruber Mária Éva (Szentendre, 1880. január 19.). Házasságkötése: 1910. január 

16. Gyermekek: Paula (1905. június 2.); János (1907. szeptember 12.); Erzsébet (1909. április 

23.); Kornél (1911. február 02.); Stefánia (1913. június 22.); Ferenc (1917. január 14.). Az 

özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Király u. 523. 

 

Bev: 305.; Áhakv: 182/1920.; HÖ: 21.; Ikt.: 2751/1919, 3732/1919 

 

 

GERE KÁROLY 
 

Neve szerepel a Machula-listán és a református emléktáblán. 

 



Talán azonos azzal a Gere Károllyal, aki az 1914. december 23-án megjelent sebesülti értesítő 

szerint huszárként szolgált és 1914. szeptember 26-án a 8/7. számú tábori kórházban hunyt el, 

majd Sztropkó településen eltemették. 

 

Seb: 1914. december 23. / 264.; Mach.; Rtábl. 

 

 

GÖRLICH JÁNOS 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred törzsosztagának népfelkelő gyalogosaként szolgált. 

Ismeretlen betegségben, Budapesten, a VIII. kerület Fecske u. 12. szám alatt hunyt el, 1917. 

május 9-én. 

 

Szentendrén, 1869. augusztus 30-án született, a HL adatai szerint Soroksár településen bírt 

illetőséggel, római katolikus vallású, nős, kötélverő volt. Szülei: Goerlich Antal cipész és 

Thoma Katalin. Szentendrei születése miatt került fel névjegyzékünkre, azonban nem 

tisztázott, hogy mi kötötte Soroksárhoz. 

 

HL: 177/341.; Rszakv: 28/1869. 

 

 

GRUBER IGNÁC 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred 4. pótszázadának póttartalékosaként halt meg, a HL 

adatai szerint 1914. október 6-án, Stara település (Galícia) mellett. Ugyanitt temették el, 

1915. január 7-én. Haláláról a helyi sajtó is rövid hírt adott. 

 

Szentendrén született, 1883. július 11-én, római katolikus vallású, hentes volt. Lakóhelyei: 

1883: Szentendre, 441.; 1913: Kossuth Lajos u. 505. Szülei: Gruber Pál takács és Mott Mária. 

Házastársa: Andacs Salome (Vice, 1890. február 21.). Házasságkötése: 1913. május 24. 

 

HL: 176/65; SZEVI, 1915. április 25. 3.; Áeakv: 23/1913.  

 

 

GRUBER ISTVÁN 
 

A háború elején, 1914 augusztusában vonult be katonának. A magyar királyi budapesti 1. 

honvéd gyalogezred 7. századának népfelkelő katonájaként halt hősi halált, az orosz 

harctéren, 1914. november hónapban. Az anyakönyvben halálálának jogi időpontjaként 1929. 

december 31-ét jegyezték be. 

A helyi sajtó egyik írása is említi a nevét: „Przemysl elestével városunk hadban álló katonái 

közül is többen orosz hadifogságba jutottak. Itthon való hozzátartozók érthető 

nyugtalansággal fordultak a hatósághoz azon reményben, hogy annak útján hamarabb 

tudhatnának meg valami biztosat hozzátartozóik sorsáról. Természetes, hogy csalatkoztak, 

mert sem a hatóságnak, sem pedig másnak nem áll módjában hírt szerezni a várban volt 

katonákról. Nincsen egyéb hátra, mint türelemmel várakozni egy-két hónapot, míg a genfi 

vöröskereszt beszerzi a fogságba jutott katonák névsorát, s azt, ha nyilvánosságra kerül, 

figyelemmel kísérni. A hatóság, mihelyt a veszteségkimutatások közölni fogják a névsort, 

értesíteni fogja az érdekelt családokat. Városunkból hír szerint Ács József nyomdász, dr. 

Beheim Imre ügyvéd, Drevenka István tanító, Drobolits István kőművesmester, Himbeer 



Lajos fémmunkás, Gruber István kőművesmester, Novoszedlák Rezső cipészsegéd, 

Hrncsárovits István cipészmester, Szántó Ignác ácsmester, Gál József fémmunkás, Wolf 

István iparossegéd voltak a várban.” 

A bevonultak jegyzékén két Gruber István található, s mindketten 1882-es születésűek. 

Egyikük lakhelye Szentendre-Kültelek, a másiké a Mező u. 715. szám alatt volt. Közülük a 

bevonultak jegyzékén az előbbi, 95. sorszámon szereplő személyt sorolták az elesettek, 

eltűntek, illetve hadifogságba esettek csoportjába. A Gruber István holttányilvánítási 

aktájában található, feleségének, 1914. november 14-én, már a harctérről, a 19. menetzászlóalj 

tábori postáján feladott – sajnos mára már olvashatatlan – tábori levelezőlap is Szentendre-

Kültelekre lett címezve. Némi zavart okoz, hogy a név nem csak a Machula-listán, hanem a 

Legényegylet és az izbégiek emléktábláján is szerepel, aminek az okát nem ismerjük. A két 

táblán lévő azonos nevet ugyanahhoz a személyhez kötjük. 

 

Szentendrén, 1882. január 1-én született, római katolikus vallású, kőműves mester, ill. 

földműves volt. Lakóhelyei: 1882: Szentendre, 668.; 19: Szentendre-Kültelek. Szülei: Gruber 

Henrik szőlőműves és Schrachta v. Schlachta v. Schlehta Anna. Házastársa: Németh 

Magdolna (Szentendre, 1883. március 11.), aki a háború után napszámosként kereste 

kenyerét. Házasságkötése: 1904. augusztus 20. Gyermekek: István (1906. november 20.); 

Ferenc (1908. november 6.); Magdolna (1911. június 6.); János (1913. december 26.). Az 

özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Alsóhegy u. 244. 

 

Bev: 95. vagy 175.; Áhakv: 85/1929 (1929. október 29.; SZKJB, Pk. 643/1929/3.); Rszakv: 

1/1882; HÖ: 22.; SZKJB, Pk. 643/1929; SZEVI, 1915. március 28. 3.; Mach.; Iztábl.; Ltábl. 

 

 

GRUBER JÁNOS 
 

Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Szentendrén, 1896. augusztus 4-én született, római katolikus vallású volt. Lakóhelye: 1918: 

Király u. 529. Szülei: Gruber József kőműves és Kiss Leopoldina. 

 

Bev: 442.; Ászakv: 118/1896.; Ltábl. 

 

 

GYŐRFI SÁNDOR / Györffy Sándor 
 

A magyar királyi 23. honvéd gyalogezred 3. századának gyalogos katonájaként szolgált, 

október 10-én avatták katonának. Felülvizsgálati táblázata szerint csapattestnél 3 hó 25 napot, 

a harctéren 5 hó 12 napot, kórházban 7 hó 13 napot és orosz hadifogságban 3 év 3 hó 21 napot 

szolgált. 

Az 1917. április 26-án kiadott veszteséglista adott hírt fogságba eséséről. Ennek végét 1919. 

július 7-ig számították, nyilván ekkor térhetett haza a hadifogságból. Hazaérkezése után 

felülvizsgálták és a kint, 1918-ban szerzett tüdőbaja miatt, 40%-os keresetképesség 

csökkenést állapítottak meg nála. Egy év múlva ismét az orvosi bizottság elé került. Még 

ekkor is azt állapították meg róla, hogy „közepesen fejlett, rosszul táplált, lesoványodott.” 

Vagyis állapota időközben csak rosszabb lett, amit az is mutat, hogy immár 75%-os 

rokkantságát rögzítették. A következő felülvizsgálatot már nem élte meg, 1921. január 25-én 

meghalt. 



A harcokat 1899-ben született öccse is túlélte, hazatért, utolsó napjaiban ő gondoskodott róla. 

Györfi Sándor neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak 

listáján. 

Mivel a halálát okozó betegséget, mely legyűrte szervezetét, hadifogolyként kapta, ezért hősi 

halottnak tartjuk, késői halálozási időpontja ellenére.  

 

Szentendrén született, 1892. február 12-én, református vallású, nőtlen, kőműves segéd volt, 

beszélt és írt magyarul és „szlávul”. Lakóhelyei: 1892: Szentedre, 221.; 1920: Bogdányi u. 20. 

Szülei: Győrfi József ács és Tóth Lídia voltak. 

 

Refszakv: 3/1892.; Ászakv: 16/1899.; Hg: Györffy Sándor és sz. n.; Veszt: 1917. április 26. / 

561. 

 

 

GYURIÁN ISTVÁN / Gyurjan István 
 

A császári és királyi 3. tüzérezred tüzére volt. Szentendrén, 1919. december 3-án hunyt el, 

tüdőtágulat következtében. December 5-én kísérték utolsó útjára, a római katolikus alsó 

temetőben. Fiatal kora miatt feltételezhető, hogy halála összefüggésben volt a háború alatt 

szerzett betegségével vagy sebesülésével, amiért 50%-os rokkant minősítést kapott. Halála 

után özvegye is segélyezésben részesült, ami állításunkat erősíti. Árva gyermeket hagyott 

maga után. Mindezek alapján vettük fel névjegyzékünkbe. 

 

Szentendrén született, 1882. április 30-án, római katolikus vallású, földművelő volt. 

Lakóhelye: 1906: Szentendre, Izbégi u. 448.; 1919: Paprikabíró u. 662. Szülei: Gyurján Zsófia 

földműves nő. Házastársa: Lupták Lula Katalin (Korpona, Hont m., 1883. szeptember 6.). 

Házasságkötése: 1906. augusztus 12. Gyermeke: Zsófia (1907. február 21.). Az özvegy 

lakása, 1922-ben: Szentendre, Paprikabíró u. 662. 

 

Áeakv: 25/1906. Gyurjan István; Áhakv: 88/1919; HÖ: 23. 

 

 

HARER KÁROLY 1882 

HARER KÁROLY 1888 
 

Harer Károly sorsának összefoglalása megválaszolatlan kérdéseket rejt magában. Az iratokból 

két, de szinte azonos adatokkal rendelkező személy tragikus története bontakozik ki, azonban 

kérdés, hogy nem ugyanarra a katonára vonatkoznak-e az adatok?  

 

1./ Az állami halálozási anyakönyv 1917-es bejegyzése arról tanúskodik, hogy Harer Károly, 

a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred, póttartalékos katonája, 1916. január 8-án 

meghalt a szerb fronton, közelebbről meg nem nevezett helyen. Az anyakönyv szerint 34 

éves, római katolikus vallású, ács volt. Idekapcsolódik még egy adat. Az 1916. évi 

mutatókönyv a Harer Károly elhalálozásáról szóló névjegyzék megküldését tanúsítja a város 

számára. Mindez azt jelenti, hogy Harert a hadi nyilvántartásokban véres veszteségként 

tartották nyilván. 

Korát visszaszámolva, 1882-ben születhetett. A szentendrei anyakönyvben ennek nem találtuk 

nyomát. Egyetlen, esetleg vonatkoztatható adatot találtunk: Budapest-Újlakon, 1882. október 

24-én látta meg a napvilágot Harrer Károly, Harrer Antal szőlőmunkás és Branauer Teréz 

gyermeke. Az anyakönyv megjegyzése szerint, felnőttként, 1909. július 11-én, Budapesten 



házasodott Majer Borbálával. Nincs azonban olyan adat, amely megerősítené, hogy 

szentendrei kötődéssel bírt volna. 

Mindazonáltal gyanús, hogy az állami halálozási anyakönyvben szereplő 1882-es Harer adatai 

mennyire hiányosak. Nem tudták közölni felesége és szülei nevét, elhalálozásának helyét, 

okát, sem pedig születési helyét és lakhelyét. Így még az is lehetséges, hogy az „1882-es” 

Harer Károly 1917-es halálozási bejegyzése téves és valójában csak az 1888-ban született 

személy létezett! 

 

2./ Az 1915. november 7-én kiadott veszteséglista szerint Harer Károly népfelkelő, a magyar 

királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonája megsebesült. 

 

3./ Az 1917. június 28-án megjelent veszteséglista szerint Harer Károly népfelkelő honvéd, a 

magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonája orosz hadifogságba esett és a permi 

kormányzóságban, Jekatyerinburg városba került. 

 

4./ Harer Károlyt, a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 2. pótszázadának 

népfelkelő katonáját (született: 1888) 1915. január 17-én avatták fel. 1915. január 17–1915. 

február 28. között teljesített népfelkelői szolgálatot, ekkor felülvizsgálták és megállapították, 

hogy „fegyveres szolgálatra nem alkalmas.” A fenti két (2. és 3.) veszteségi információt vele 

tudjuk azonosítani. Lehetséges, hogy ácsként segédszolgálatra alkalmazták, így sebesülhetett 

meg 1915 második felében, majd esett orosz hadifogságba. Ezt követően sorsa ismeretlen, 

csupán annyit tudunk, hogy Budapesten hunyt el, tbc megbetegedésben, 1919. június 10-én. 

Holttestét Szentendrére szállították, ahol június 12-én temették, a római katolikus alsó 

temetőben. Neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak 

listáján. 

Mivel a hadifoglyok és a hadviseltek egyik „típus betegségében” hunyt el, úgy véljük, hogy 

halála összefüggésben volt katonai szolgálatával. 

 

Szentendrén született, 1888. július 13-án, római katolikus vallású, ács volt. Lakóhelyei: 1888: 

Szentendre, 564.; 1913: Paprikabíró u. 658.; halála előtt Budapesten élt. Szülei: Harrer János 

és Neumann Rozália. Házastársa: Kovácsy Eszter, (Disznós, 1884. június 26.; református 

vallású volt). Házasságkötése: 1913. szeptember 14. 

 

Áhakv: 76/1917 (1917. május 25.; B. M. 132680/1916); Mut: 1916; Rszakv: 70/1888.; Áeakv: 

40/1913.; Rhakv: 42/1919; Hg: Harer Károly; Veszt: 1915. november 7. / 309.; Veszt: 1917. 

június 28. / 593. 

 

 

HARTMANN MANÓ 
 

A szentendrei izraelita hitközség 1922-es jelentése szerint: „Hartmann Manó, kereskedő, nős, 

tüzér népfelkelő, tüzérosztály. 1914. augusztus 11-én vonult be. Szerbiában teljesített 

szolgálatot. Harcztéren szerzett betegségben halt meg.” Bár ennek idejéről, helyéről nincs 

adatunk, az elhunytat a hősi halottak közé számítjuk. 

 

A szentendrei izraelita anyakönyvben nem találtuk születési bejegyzését (az 1850-es, 60-as 

évekből a fennmaradt kötet hiányos). Csupán egyetlen, a családnevet tartalmazó bejegyzéssel 

találkoztunk: Hartmann Israel 1866. december 15-én született, szülei Hartmann Salamon és 

Fürst Hany voltak. Manó, vélhetően, azonos a listánkon ugyancsak szereplő Hartmann 

Sámuel édesapjával. 



 

Hitk.; Zsszakv: 8/1866 

 

 

HARTMANN SÁMUEL 
 

A szentendrei izraelita hitközség jelentése szerint 1915. március 20-án vonult be, gyalogos 

közvitézként a 32. gyalogezredhez. Galíciában teljesített szolgálatot. 1915. július 19-én halt 

hősi halált. Neve szerepel a magyar hadviselt zsidók Aranyalbumában és a Machula-listán. 

 

Szentendrén, 1886. június 19-én született, izraelita vallású, nőtlen, gazdász foglalkozású volt. 

Szülei: Hartmann Manó kereskedő és Fürst Betti. 

 

Aranyalbum, 431.; Hitk.; Mach. 

 

 

HAYTH FERENC  

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred tartalékos hadnagyaként, 

századparancsnoki beosztásban szolgált. Görz térségében (ma: Gorizia, Olaszország) esett el, 

1915. július 18-án. 

A helyi sajtó is megemlékezett haláláról: „Pro Patria. Hayth Ferenc magyar királyi 

állampénztári ellenőr, az I. honvéd gyalogezred hadnagya, ki éveken keresztül városunk 

társadalmának kedvelt tagja volt, egy évi szakadatlan küzdelem után, mely alatt egy ízben 

rendkívül súlyosan megsebesült, a görzi csatában elesett. Hősi halála osztatlan mély részvétet 

kelt társadalmunkban, mely kedvelt tagját, a haza pedig kitűnő katonáját vesztette benne, 

kinek a parancsnoksága alatt álló katonák tanúsága szerint szigorú lelkiismeretességénél csak 

bátorsága volt nagyobb. Nyugodjék békével!” A másik hír: „Hősök halála. A doberdói 

fennsíkon hősi halált halt Hayth Ferenc magyar királyi állami pénztári tiszt, tartalékos 

honvédelmi hadnagy, századparancsnok, a Signum Laudis és a III. osztályú katonai 

érdemkereszt tulajdonosa. A háború elején vonult be. Tavaly ősszel az orosz harctéren 

gránáttól találva, súlyosan megsebesült. Felgyógyulása után részt vette az egész kárpáti téli 

csatában, majd az olasz harctérre került, ahol az idén július 18-án, százada élén, roham 

közben, több golyótól találva elesett. Felesége, született Milosevits Paula és két gyermeke, 

Paula és János gyászolja.” Az 1914. október 22-én és a november 15-én megjelent, 

sebesültekről szóló értesítők állítása szerint lőtt sebbel, Budapesten, a honvéd helyőrségi 

kórházban ápolták. Az 1915. november 7-én kiadott veszteséglista – már jóval halála után – 

újabb sebesülését említi. 

 

1880-ban született, állampénztári tiszt volt. A 37.és a 85. számú, sebesültekről kiadott értesítő 

szerint Sepsiszentgyörgy, míg a 309. számú veszteséglistában Budapest van megjelölve 

illetőségi helyeként. Házastársa: Milosevits Paula. Gyermekek: Paula és János.  

 

Seb: 1914. október 22. / 37.; Seb: 1914. november 15. / 85.; Veszt: 1915. november 7. / 309.; 

SZEVI, 1915. augusztus 8. 3.; SZEVI, 1915. december 19. 3. 

 

 

HEIM ANTAL 
 



A hadiözvegyek nyilvántartása szerint a magyar királyi 2. gyalogezred őrvezetőjeként tűnt el, 

1915. november hónapban, az orosz harctéren. 

 

Dunabogdány községben született, 1889. március 4-én, római katolikus vallású, földműves 

volt. Lakóhelyei: 1889: Dunabogdány; 1913: Szentendre, Budai u.; bevonuláskor: Bogdányi 

u. Szülei: Heim András és Zinkaut Anna. Házastársa: Basits Teodóra (Szentendre, 1888. 

március 14.; ortodox vallású volt). Gyermek: György (Szentendre, 1917. október 3.). Az 

özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Bogdányi u. 

 

Bev: 303.; Dunabogdányi rk. akv. 24/1889.; Áeakv: 22/1913.; HÖ: 26. 

 

 

HLATKI GYÖRGY / Hlatky György 
 

A szentendrei járásbíróságon, 1924. szeptember 26-án tárgyalt hagyatéki jegyzőkönyve 

szerint 1916 márciusában halt meg „a Világháborúban”. Hagyatékában csak ingatlant vett 

számba a bíró, 6590 korona értékben. Özvegye Csitten Anna volt. Az akta borítólapján a 

következő szöveg olvasható: „Hősi halál, Hlatki György, Szentendre”. 

Személyét nem tudjuk azonosítani. A kérdéses időszakban két Hlatki v. Hlatky György nevű 

személlyel találkoztunk Szentendrén. Az egyikük itt született, 1887. augusztus 24-én, szülei: 

Hlatky György kapás és Schuppai Anna voltak és a 300. népsorszámú házban laktak. Az apa, 

György, 37 éves korában, 1895. július 29-én, már Schuppe Anna özvegyeként újranősült, 

feleségül véve a Rózsahegy településről származó, de szentendrei lakos, 33 éves Csizsczony 

Annát. Az új párnak egyetlen gyermeke ismert, az 1899. január 17-én született Julianna. 

Forrás híján nem dönthető el, hogy a két férfi (apa és fia) valamelyike, vagy egy harmadik 

személy a hősi halott. 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 7. századában szolgált és a harcok során 

megsebesült egy 1895-ös születésű Hlatki György, akit azonban rákospalotai illetőségűnek 

írnak. 

 

SZKJB, Pk. 359/1924.; Áeakv: 21/1895; Rszakv: 97/1887; Ászakv: 7/1899; Veszt: 1916. 

április 1. / 402.  

 

 

HLATKY LAJOS / Hlatki Lajos 

 

Anyakönyvi bejegyzése szerint az olasz fronton, 1916. szeptember 30-án, déli 12 órakor halt 

meg. 

 

Szentendrén született, 1888. február 17-én, római katolikus vallású volt. Lakóhelye: 1888: 

Szentendre, 303. Szülei: Hlatky József kapás és Guba Zsófia. Házastársa: Sipos Mária. 

 

Áhakv: 110/1921 (1921. november 16.; Budapesti központi királyi Járásbíróság, 

181200/6/1921); Rszakv: 15/1888. 

 

 

HOLBA PÁL 
 

A volt császári és királyi 32. tüzérezred 6. századának póttartalékos katonájaként szolgált. Az 

anyakönyv és a budapesti 32. volt közös felszámoló póttest parancsnoksága szerint 1914. 



szeptember 1-jén esett el, míg a HÖ az orosz harctérre és 1914. október 30-ra teszi a halálát (a 

HÖ bejegyzésében az eredeti halálozási dátumot átjavították, így lett X. 30). Özvegye 1914. 

október 1-től kapott ellátást. Az alakulat, 1918. február 28-án kelt értesítése szerint, miután „a 

haláleset hivatalosan bizonyítva nincs, mint eltűnt halott van nyilvántartva.” 

Az 1919. évi iktatókönyv szerint a póttest parancsnokság Holba halotti bizonyítványával 

kapcsolatos levelet küldött a városi hatóságnak, illetve megtörtént a házasságkötéséről szóló 

igazolás kiállítása. 

 

Szentendrén, 1891. december 22-én született, római katolikus vallású, lakatos volt. 

Lakóhelye: 1914: Törökszentmiklós. Szülei: Holba Pál és Mireisz Róza. Házastársa: Skrobár 

Mária (Szentendre, 1893. május 24.; a HÖ szerint a név: Liach Mária). Házasságkötése: 1914. 

február 22. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Alsóhegy u. 244.  

 

Bev: 170.; Áhakv: 18/1939 (1939. február 07.; SZKJB, Pk. 1059/1938/3); Áeakv: 13/1914. 

HÖ: 27.; Iratok: 4185/1919, 2961/1919, 3469/1919, 4185/1919; Ikt.: 3569/1919, 3788/1919 

 

 

HORNYÁK PÁL 
 

Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Személyét nem tudtuk azonosítani. Talán azonos a Pilisszentlászlón, 1884. május 10-én 

született Hornyák Pállal, akinek szülei Hornyák János és Kocskovszki Anna voltak. Ő 1908. 

június 28-án házasodott Nyergesújfalun, Király Katalinnal. 

 

Pilisszentlászlói rk. akv. 15/1884; Iztábl. 

 

 

HRANKÓ MIHÁLY 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred-parancsnokság értesítése szerint, az 

alakulat közvitézeként, 1914. december 13-án tűnt el. A katonai hatóság 1915. december 28-

án intézkedett özvegyének segélyezéséről, január 1-re visszamenően. A hadiözvegyek 

nyilvántartása nem közli halálának időpontját. 

Az 1919. évi iktatókönyv bejegyzése szerint a pénzügyigazgatóság levelet küldött a városi 

hatóságnak Hrankó Mihály évi segélyfizetési könyvecskéjének ügyében. 

Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Pilisszentlászlón született, 1878. szeptember 16-án, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelye: 1903: Szentendre-Izbég, 40. Szülei: Hrankó Márton földművelő és Mikula 

Katalin. Házastársa: Schmidák Mária (Szentendre, 1876. október 2.). Házasságkötése: 

Szentendre, 1903. szeptember 20.  

 

Pilisszentlászlói rk. akv. 19/1878; Áeakv: 38/1903; HÖ: 28.; Iztábl.; Ikt: 3023/1919  

 

 

IRMOVÁCSKY ISTVÁN / Irmovácsky István Mihály 
 

A 18. hegyi tüzér ezred 1. ütegének tüzére volt, 1917-ben vonult be. Hadiszolgálatban 2 év és 

2 hónapot töltött, ebből 6 hónap harctéri szolgálat volt. Az 1919. március 4-én kelt honvéd 



orvosi bizonyítványa szerint súlyos tüdőbajban szenvedett. Betegségét „katonai szolgálata 

közben, önhibáján kívül szerezte … a harctéri fáradalmak és nélkülözések közepette.” 

Állapotát súlyosbította, hogy 1918-ban jobb alsólábszárába lövést kapott, mely így 

használhatatlanná vált. Állapota olyan fokú volt, hogy a bizottság mindenféle katonai 

szolgálatra alkalmatlannak nyilvánította és a katonaságtól való elbocsájtásáról döntött. Polgári 

keresőképesség-csökkenését 100%-osnak tartották. Nem sokkal leszerelése után halhatott 

meg. Neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján. 

 

Szentendrén született, 1897. március 1-én, ortodox vallású, nőtlen fiatalember volt. Szülei: 

Irmovacski Ignác papucskészítő és Zlatár Anna.  

 

Ászakv: 27/1897; Hg: Irmovácsky István 

 

 

JAKAB SÁNDOR 
 

A császári és királyi 4. utászzászlóalj népfelkelő katonájaként – egy, az iratokban hivatkozott, 

1915. június 26-án kelt tábori levelezőlap szerint –, 1915. június 23-án, a harctéren esett el. 

Felesége utoljára 1915. június 26-án kapott tőle tábori levelezőlapot. Özvegyként 1915. július 

1-től volt jogosult a segélyezésre.  

 

Palást községben (Hont m.) született, 1886. december 15-én, római katolikus vallású, 

napszámos (1907-ben: kocsis) volt. A HÖ szerint Paláston volt az illetőségi helye is. 

Lakóhelyei: 1886: Palást; 1907: Budapest. Szülei: Jakab János és Radványi Mária. 

Házastársa: Palka Mária (Szentendre, 1888. július 30.; 1907-ben Szentendrén, a Király u. 

526. szám alatt élt). Házasságkötése: 1907. október 7. Gyermeke: Sándor (1907. november 

17.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Mezőköz u. 690. 

 

Palásti rk. akv. 55/1886; Áeakv.: 21/1907; HÖ: 31.; Hg: Jakab Sándor és sz. n. (Jakab 

Sándorné) 

 

 

JANCSÁR ANTAL / Jancsiár Antal 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonájaként vesztette életét, 1914. 

október 16-án. Haláláról röviden hírt adott a helyi sajtó is: „… katonai szolgálat közben, 

tragikus módon halt meg”. A római katolikus halálozási anyakönyv csak annyit mond az 

okról, hogy az egy „lőtt seb a nyaktarkón”. Holttestét Szentendrén, az alsó temetőben 

hantolták el. Közelebbit nem tudunk a történtekről. 

 

Dobránya községben, 1874. június 15-én született, római katolikus vallású, földműves volt. A 

HÖ szerint Dobrókirályi (Zólyom m.) illetőségű volt. Lakóhelyei: 1898: Szentendre, Liget u. 

(Ferjancz ház); 1913: Vasút u. 684.; bevonuláskor: Szendendre, 684.; halotti bejegyzésében 

megemlítik, hogy lakhelye Szentendrén és Szigetmonostoron van.  Szülei: Jancsiar János 

földműves és Talapa v. Talassa Mária. Házastársa: Suska Anna (Szentendre, 1883. október 

14.). Házasságkötése: 1898. október 22. Gyermekek: Mária (Szentendre, 1900. december 

27.); Anna (1912. december 12.); Antal (Szentendre, 1913. február 05.). Az özvegy lakása, 

1922-ben: Szentendre, Vasút u. 684. 

 



Bev: 589.; Áeakv: 31/1898.; Ászakv: 2/1900; Rhakv: 89/1918; HÖ: 32.; SZEVI, 1914. 

november 8. 3. 

 

 

JASKÓ ANTAL 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként, 1916. október 3-

án halt meg, lövésből eredő sebesülésben. Halálának helyszíne: Segeti (Osztrák Tengermellék, 

ma: Szlovénia).  

 

40 éves, római katolikus vallású volt. Egyéb adattal nem rendelkezünk róla. 

 

Áhakv: 145/1917 (1917. november 9.; B. M. 22381/1917) 

 

 

JEVREMOVICS ALADÁR VLADIMIR / Vladimir Jevremovič, Jevremovits Vladimir 

 

Tartalékos gyalogos katonaként az olasz harctéren halt meg, 1917. december 31-én. Neve 

Jerzemovics Vladimir-ként szerepel a Machula-listán, Jevremovits Vladimir alakban pedig az 

izbégi emléktáblán. 

 

Szentendre-Izbégen, 1891. január 21-én született, ortodox vallású volt. Lakóhelye: 1891: 

Szentendre-Izbég 3.; 1917: Izbég. Szülei: Jevremovics Tamás (Toma Jevremovič ) és 

Gyurgyevics Anna (Ana Durdevič) voltak. 

 

Bev: 510.; Áhakv: 182/1920 (1920. november 29.; SZKJB 207/6/1920); SZEM akv.; Mach.; 

Iztábl. 

 

 

KÁDÁR SÁNDOR 
 

Az 1915. évi mutatókönyvben szerepel: „Kádár Sándor katona elestéről értesítés”. Egyéb 

azonosító adatot nem sikerült fellelnünk. 

 

Mut: 1915. 

 

 

KÁLAI JÓZSEF / Kálay József, Kállay József 

 

Népfelkelőként szolgált, 1915-ös felülvizsgálati lapja szerint a 32. honvéd gyalogezredben. 

Halálának helye és időpontja nem tisztázott. 1915. március 5-én kelt felülvizsgálati táblázata 

hátoldalán, színes ceruzával, utólagos rájegyzés található: „Hősi halált halt”. Neve szerepel az 

1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján. 

 

Szentendrén, 1881. március 17-én született, római katolikus vallású, napszámos volt. 

Lakóhelye: 1881: Szentendre, 264. Szülei: Kálay Mihály szőlőműves és Genda Terézia. 

 

Rszakv: 21/1881; Hg: Kállay József 

 

 



KATZER MIKSA 

 

A szentendrei római katolikus plébánia halálozási anyakönyvében van elhelyezve az az irat, 

melyben Temesvárról, a tábori parancsnokság részéről érdeklődtek arról, hogy Katzer Miksa, 

a császári és királyi 43. gyalogezred népfelkelője, aki 1917. augusztus 15-én, Szentendrén halt 

meg, hol és milyen számon került anyakönyvezésre. A lap hátoldalán a város anyakönyvi 

hivatala, 1918. január 8-án közölte, hogy a nevezett itt, a településen nem került bejegyzésre. 

Katzer Miksa talán a Szentendrén ekkor működő hadikórházban vagy a városban állomásozó 

géppuskás tanfolyam katonájaként hunyt el, azonban maradványait más településen 

temethették el, mivel az egyházi anyakönyvben ennek nincs nyoma. 

 

Rhakv: 1917. év sz. n.  

 

 

KÉRI FERENC 
 

Az 1915. évi mutatókönyv tartalmazza: „Kéri Ferenc hősi haláláról értesítés és nejének 

kihallgatása.” Egyéb adattal nem rendelkezünk. 

 

Mut: 1915. 

 

 

KIRCHOFF ISTVÁN / Kirchof István 
 

A magyar királyi 1/III. népfelkelő hadtápzászlóalj kötelékében szolgált. Az 1916. augusztus 

4-én megjelent veszteséglista szerint szerb fogságba esett. Ugyanakkor az 1916. évi 

mutatókönyv tartalmaz egy bejegyzést, amely az olasz frontra helyezi a halálát: „Kirchoff 

István Olaszországban meghalt katona hagyatéka”. 

 

Szentendrén, 1880. december 23-án született, római katolikus vallású volt. Lakóhelye: 1880: 

Szentendre, 462. Szülei: Kirchhoff Ignác és Vándor Mária. 

 

Rszakv: 120/1880; Mut: 1916.; Veszt: 1916. augusztus 4. / 448. 

 

 

KISS GÖRGY 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred kötelékében szolgált. 1920. március 20-án 

halt meg. A HÖ-ban a halálozási időpont mellett a 100% rokkantsági jelzés található, ami 

rendkívül súlyos háborús sebesülésére vagy betegségére utal, mely minden bizonnyal szerepet 

játszott korai halálában. Ennek alapján vettük fel névjegyzékünkbe. Neve szerepel az izbégi 

emléktáblán. 

 

Leánya, a még ugyanabban az évben elhunyt Júlia születési bejegyzésében, 1917 

februárjában, Kiss Györgyöt 35 évesnek írják. Görögkatolikus vallású, kovácsmester volt. A 

HÖ szerint Hajdúdorog településen (Hajdú m.) volt az illetősége. Lakóhelye 1917-ben: 

Szentendre, 66. Házastársa: Bánai v. Bándi Anna (Erzsébetváros, Nagy-Küküllő m., 1886. 

december 4.; római katolikus vallású volt). Házasságkötése: 1907. március 16. Gyermekek: 

Géza (1906. október 5.); Erzsébet (Szentendre, 1914. augusztus 9.). Az özvegy lakása, 1922-

ben: Szentendre-Izbég, 111–112. 



 

Ászakv: 13/1917; HÖ: 36.; Iztábl. 

 

 

KISS KÁROLY 
 

Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Mach.; Ltábl. 

 

 

KOCSIS ANDRÁS 
 

A volt magyar királyi 3. honvéd gyalogezred tizedeseként halt hősi halált, 1915. december 22-

én. Szentendréhez való kötődése nem tisztázott, özvegye bizonyosan itt élt. 

 

A HÖ szerint Debrecen városi illetőségű volt. Házastársa: Szőke Zsuzsanna (Debrecen, 1878. 

július 28.). Házasságkötése: 1898. december 7. Gyermekek: Sándor (1906. december 7.); 

Róza (1910. szeptember 23.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Zsák u. 

 

HÖ: 37. 

 

 

KOLLÁR ANDRÁS 

 

A magyar királyi 23. gyalogezred 11. századának gyalogosaként esett orosz fogságba, 1914 

végén vagy 1915 első harmadában. Az 1916. november 16-án megjelent veszteséglista szerint 

Orenburg (Oroszország) tábori kórházában hunyt el, 1915. április 27-én. Halálát hivatalos 

forrás nem erősítette meg, a tényt a volt hadifogolytársak jelentése alapján közölték. 

 

Szentendrén született, 1893. november 20-án, római katolikus vallású volt. Lakóhelye: 1893: 

Szentendre, Nedelkó-féle gyár; bevonulásakor: Zauer telep. Édesanyja: Kolár (sic!) Mária. 

 

Bev: 245.; Rszakv: 114/1893; Veszt: 1915. május 11. / 176.; Veszt: 1916. november 16. / 490. 

 

 

KONCZ JÁNOS / Goncz János 
 

A császári és királyi 103. tábori tüzérzered pótütegének népfelkelő tüzéreként szolgált. 1918. 

május 15-én avatták, 1918. május 15. és 1918. augusztus 31. között, összesen 3 hó 15 napot 

szolgált a seregben. A harctéren nem volt. Betegsége miatt egészsgügyi állapotát, 1918 

augusztusában felülvizsgálták. Polgári keresetképesség csökkenést nem állapítottak meg nála, 

de hat havi szabadságra utalták. 

Felülvizsgálati lapján színes ceruzával, egy utólagos rájegyzés azt állapítja meg, hogy 

„Meghalt 1920 dec. hóban”. Ugyanakkor a szentendrei polgármesteri hivatal iratai között 

található feljegyzés szerint Goncz (sic!) János közvitézt, 1918. december 22-én, dr. Péchy 

Henrik főorvos rendeletére felvették a szentendrei szegényházba, azonban másnap, december 

23-án, elhalálozott. A szentendrei református egyház halotti anyakönyve szerint december 25-

én temették. Itt közlik halálának közvetlen okát is, a spanyolnátha és az influenza vetett véget 

fiatal életének. 



Később a hatóságok érdeklődtek holléte után. 1920. augusztus 4-én a pomázi főszolgabíró 

kereste meg Szigetmonostor elöljáróságát, tudakolva Koncz János tartózkodási helyét, mivel 

„az eddigi összeírásokon megjelenési kötelezettségének eleget nem tett.” A jegyző ekkor úgy 

tudta, Budapesten lakik. 1921. november 24-én viszont már azt jelentette, hogy „Koncz János 

Szentendrén lakik”. Mindez arra mutat, hogy Szigetmonostoron semmit sem tudtak a katona 

tragikus sosáról. 

Miután halála előtt hónapokkal, katonaként is olyan betegséggel küzdött, amely meglepően 

hosszú idejű szabadságolását vonta maga után, ill. szegényházi felvétele és gyors elhunyta is 

arra utalnak, hogy a halála és katonai szolgálata összefüggött, ezért szerepeltetjük 

névjegyzékünkben. 

Neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján. 

 

Szigetmonostoron született, 1896. november 9-én, református vallású, földműves volt. Szülei: 

Koncz János szőlőmunkás és Cselőtei Mária. Nagyapja, id. Goncz János, 1918-ban, 

Szentendrén, a Pismány dűlőben lakott, 1919-ben szintén a szentendrei szegényházból 

temették el. 

 

Szigetmonostori Ászakv. 44/1896; Refhakv: 13/1918; Hg: Koncz János; sz. n.:13/1918; 

Iratok: 5638/1918, 5607/1918 

 

 

KOPENA JÓZSEF 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred gyalogos katonájaként, 1916. február 28-

án avatták. Katonai szolgálatát 1916. február 28. és 1918. december 22. között számították. 

Özvegye szerint 18 hónapot töltött az orosz, nyolcat pedig az olasz fronton. 1920. március 23-

án halt meg Budapesten, az Országos Hadigondozó Hivatal Révész utcai gyógyintézetében. 

Tetemét a budapesti 1. számú katonai kórházba szállították át, majd március 26-án, a 

kőbányai temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Az 1919-es felülvizsgálat során, tüdőtágulás miatt, 33%-os rokkantságot állapítottak meg 

nála. Leszerelése után folyamatosan gyógykezeltetnie kellett magát. Halála előtt 1920. január 

5-től február 8-ig és március 6–23-ig állt gyógyintézeti kezelés alatt. Halálát tüdőbaja (tbc) és 

„szívizom elfajulás” okozta. Az 1921 januárjában kiadott orvosi igazolás szerint betegsége a 

háború alatt keletkezett. 

1919-ben 72 korona rokkantnyugdíjat állapítottak meg a számára, azonban halála után 

özvegyének a helyi hatóság az összeget nem folyósította többé. A polgármester 1920. június 

30-án kelt jelentése arra hivatkozott, hogy „özvegy Kopena Józsefné és gyermekei nem 

részesülnek katonai ellátásban, s ez iránti előterjesztést nem is tettem meg, mert az 

17875/1914. és 5000/1918. számú honvédelmi miniszteri rendelet [valójából a honvédelmi 

miniszter által kiadott 5000 eln. M. G. A. 1917. számú rendelet] értelmében, ebben csak a 

háborúban elesettek, meghaltak és eltűntek hozzátartozói részesülnek, már pedig fentnevezett 

férje, mint rokkant katona halt el, ki a hadsereg kötelékéből rég elbocsáttatott.” Az érveléssel 

szemben a vármegye alispánja, 1921. december 14-én, úgy foglalt állást, hogy, mivel Kopena 

József a betegségét „a harctéren szerezte, ennél fogva az a katonai szolgálattal szoros okozati 

összefüggésben állónnak tekintendő.” Ezen érvelést elfogadva vettük fel mi is 

névjegyzékünkbe. 

 

Nagymihályi községben (Zemplén m.) született, 1872. február 26-án, görögkatolikus vallású, 

asztalos volt. Lakóhelyei: 1872: Nagymihályi; 1906: Budapest; bevonulásakor: Szentendre, 

Paprika hegy; 1919: u. o. Bevonulása előtt napi keresete átlagosan 5 koronát tett ki. 



Vagyontalannak számított, évi 160 koronát fizetett házbérre. Édesanyja: Kopina Anna 

(Klinka Jánosné). Házastársa: Valentin Anna (Szentendre, 1877. szeptember 4. 

Házasságkötése: 1906. február 25. Bevonulásáig feleségével és 5 gyermekével élt egy 

háztartásban. Gyermekeik: Mária (1916: 16 éves); József (1916: 13 éves); János (1911. május 

3.); Lajos (1913. június 17.); Erzsébet (1915. november 2.). Az özvegy lakása, 1922-ben: 

Szentendre, Kispatak u. 566. 

 

Bev: 247.; Áeakv.: 6/1906; HÖ: 38.; Hg: Kopena Józsefné egyéni lapja; Ikt: 3968/1919 

 

 

KORCSOG GYÖRGY / Körcsöy György 
 

A császári és királyi 24. tábori vadászzászlóalj 7. menetszázadának, majd 3. századának (a HL 

másik adata szerint: pótszázadának) katonájaként szolgált. Az 1914. november 5-én kiadott 

veszteséglista szerint comblövéssel Szászsebes város tartalékkórházában ápolták. Innen 

átkerül Gyulafehérvárra, a helyi iskolában berendezett hadikórházba. Sebesüléséből 

felépülhetett, mert az anyakönyv szerint fejlövés következtében halt meg, 1915. november 11-

én, egy vörös keresztes kórházban, a Komen helység közelében lévő Suta településen (Osztrák 

Tengermellék). Az ottani katonai temetőben temették el. 

Az 1916. február 3-i sebesültekről és betegekről kiadott katonai értesítőben Körcsöy György 

néven szerepel. Neve megtalálható az izbégi emléktáblán. 

 

Szentendrén született, 1890. január 15-én, római katolikus vallású, nőtlen, földműves volt. 

Lakóhelye: 1890: Szentendre, 657. Szülei: Korcsog György juhász és Banadits Mária. Az 

1916-os birtokösszeírás szerint apja 68 kh földdel rendelkezett, azonban ebből 50 hold ekkor 

már parlagon maradt.  

 

Áhakv: 58/1917 (1917. április 28.; B. M. 122604/1916); Rszakv. 6/1890; Veszt: 1914. 

november 5. / 63.; Seb: 1914. december 10. / 137.; Seb: 1916. február 3./481.; HL: 290/7, 

292/1906; 292/2463; Iztábl. 

 

 

KOVÁCS JÁNOS 
 

A volt magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonájaként, 1918. szeptember 17-én 

halt meg. 

 

Felsőzsember községben (Hont m.) született, 1875. október 31-én, evangélikus vallású, 

napszámos volt. Lakóhelyei: 1905: Budapest; bevonulásakor: Szentendre, Liget u. 486. 

Szülei: Kovács Samu földművelő és Stephanek Teréz. Házastársai: 1./ Simics Katalin 

(Korpona, 1852. október 25. Özvegyen ment ismét feleségül, evangélikus vallású, 

kisbirtokosnő volt. Házasságuk idején a Szentendre, Liget u. 486. szám alatt lakott.) 2./ Bitter 

Etelka (1913-ban 34 éves; római katolikus vallású volt). Gyermekek: Teréz (1911. szeptember 

22.); János (Szentendre, 1913. május 9.). Hadiellátásukat 1918. október 1-től kapták. A 

gyermekek gyámja: Cserven Péterné. Lehetséges, hogy ő a felsorolt két gyermek édesanyja. A 

gyám lakása, 1922-ben: Szentendre, Virág u. 500. 

 

Bev: 485.; Áeakv: 8/1905; HÁ, 14–15. 

 

 



KOVACSICS ALAJOS / Kovacsics Lajos, Kovácsics Alajos, Kovacsics Károly Alajos 

 

A 32. gyalogezred 5. századához vonult be. Az 1915. február 11-én megjelent veszteséglista 

még sebesültként említi, azonban később egy jelentésben már eltűntként szerepelt. A Magyar 

Szent Korona Országinak Vörös Kereszt Egylete Hadifoglyokat Gyámolító és Tudósító 

Hivatalának, édesapjához 1918. január 17-én érkezett értesítése szerint fia, 1914. november 

20-án, orosz fogságba esett. Internálási helyként a Permi kormányzóságban lévő Polikamsk-ot 

(minden bizonnyal a hadifogolytáboráról is ismert Соликамск-ot) jelölték meg. A táborból 

több képeslap érkezett a családhoz, melyekből kettőt őrzött meg a holttányilvánítási akta. 

Mindkettőn a Csermovszkim zavod (Чёрмозким завод) cirill betűs postai bélyegzője látható. 

Az első levelet 1917. november 21-én adták postára. Címzettje: „Kovacsics Alajos 

kádármester, Pest megye, Szentendre, Ungarn”. Az édesapa azonban csak 1918. december 12-

én vehette kézbe az írást, melynek a szövege a következő (javítva, szerkesztve közöljük): 

„1917. december 3. Kedves Szüleim, tudatom, hogy négy lapot megkaptam, amelyben azt 

írják, hogy száz koronát küldtek volna, és amit én még nem kaptam meg ez ideig. Nagyon 

keveset írnak, legyenek szívesek többször írni, én minden héten két lapot küldök! Én, hála 

Istennek, egészséges vagyok, amit Önöknek is kívánok és a rokonokat is tisztelem és 

csókolom, Lajos”. 

A másik levelezőlap 1918. november 26-án érkezett egykori otthonába: „1917. december 29. 

Zavod Csermos [a tábor tehát a Permi kormányzóság Чёрмоз nevű városkájához volt közel]. 

Kedves szüleim, tudatom, hogy már négy lapot kaptam, amelynek nagyon örültem. Kedves 

szüleim nekem írják, hogy pénzt küldtek volna, de én még ez ideig nem kaptam meg. Hála 

Istennek egészséges vagyok, amit Önöknek is kívánok! Legyenek szívesek többször írni! 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok, Lajos”. 

Kovacsics Alajos sorsáról egyik volt fogolytársa, a szentendrei Hlatki Pál (Szentendre, 1886; 

Lakóhelye: Szentendre-Izbég, 160.) tanúvallomása alapján tudunk némi képet alkotni. Hlatki 

szintén az 1914-es nagy mozgósítás során vonult be a 32-esekhez, onnan pedig a pécsi 6. 

közös gyalogezredhez. 1915 áprilisában került ki a frontra, de júniusban már orosz fogságba 

esett. A Permi kormányzóságban lévő Kreszti községben lévő hadifogolytáborba szállították, 

ahonnan csak 1920 októberében térhetett haza, Szentendrére. Kovacsics Alajos 1918 első 

napjaiban érkezett a táborba. Hlatkival addig nem ismerték egymást, mivel Kovacsics a 

belvárosban, Hlatki pedig Izbégen lakott. A lágerben ismerkedtek össze. 1918 februárjának 

egyik éjszakáján szóltak Halatkinak, hogy menjen át Kovacsicshoz, mert „őrjöng”. 

Kovacsicsot valóban magából kikelve találta, szétdobált mindent, őt már nem ismerte meg. 

Mindez a tífuszbetegség következménye volt. Kovacsicsot a lágerkórházba szállították, ahol 

nyolc napra rá meghalt. Akkoriban a 7–8000 fős táborban naponta több főt kellett a járvány 

következményeként eltemetni. Kovacsicsot a lágertől 1,5 km-re lévő rendes orosz temetőbe, 

orosz papi segédlettel hantolták el. Bajtársa a kereszt közepére, üveg alá helyezte az elhunyt 

fényképét, a fejfájára pedig rávésték a születési és halálozási adatait. Hazatérte után, Hlatki 

felkereste a Kovacsics rokonokat, akik hallomásból már értesültek Alajos haláláról. 

Utólagos holttá nyilvánítása során a bíróság, a rendelkezésére álló adatok alapján, 

elhalálozásának időpontját 1918. február 28-ában határozta meg. Tragikus sorsáról a helyi 

sajtó is tudósított: „Elesett katonák. F. hó 23-án értesítés érkezett a város katonaügyi 

osztályához ... Kovacsics Károly Alajos 32. gyalog ezredbeli katona pedig 1914. évi 

november hó 4-én, Krossonikin meghalt. Elhalálozásával súlyos csapás érte városunk egyik 

érdemes polgárát, Kovacsics Alajost és családját, kinek 3 katonafia küzdött a harctéren. 

Fogadják a mélyen sújtott családok mindnyájunk őszinte részvétét. Áldás emlékükre!” 

Kovacsics Alajos neve szerepel a Machula-listán, illetve a Legényegylet emléktábláján. 

 



Szentendrén, 1885. március 22-én született, 33 éves, római katolikus vallású, nőtlen férfi volt. 

Lakóhelye bevonulásakor: Szentendre, Angyal u. 233. Szülei: Kovacsics Alajos (Lajos) kádár 

és Schultz Mária. 

 

Bev: 286.; Áhakv: 10/1929 (1929. február 12.; SZKJB, Pk. 1898/3/1928); SZKJB, Pk. 

1898/1928; Veszt: 1915. február 11. / 124.; SZEVI, 1915. április 25. 3.; Mach.; Ltábl. 

 

 

KOVACSIK ISTVÁN 
 

A császári és királyi 6. gyalogezred 1. v. 11. századának népfelkelő katonája volt. 1916. 

augusztus 29-én esett el Zborów (Galícia) mellett. Még aznap, az ottani katonai temetőben 

helyezték örök nyugalomra. Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1889. május 14-én született, római katolikus vallású, nőtlen, földműves volt. 

Lakóhelye: 1889: Szentendre-Izbég; bevonulásakor: Izbég, 14. Édesanyja: Kovacsik Aloysia. 

 

Bev: 462.; Rszakv: 57/1889; HL: 136/358; Veszt: 1917. március 23. / 541.; Iztábl. 

 

 

KRETTINGER ANTAL 
 

A császári és királyi 52. gyalogezred 2. pótszázadának népfelkelő gyalogosaként, 1916. január 

5-én, sebesülésébe, más adat szerint agyhártyagyulladásban halt meg. A HL közlése szerint 

halálának helyszíne a császári és királyi 58. gyaloghadosztály egészségügyi intézete volt, 

Rosental-ban (Görz-i járás, Osztrák Tengermellék). Eltemetési helye: Aissovizza, a katonai 

temető 38. sírja. 

 

Szentendrén született, 1893. január 27-én, római katolikus vallású, nőtlen, péksegéd, ill. 

fölműves volt. Lakóhelye: 1893: Szentendre-Izbég. Szülei: Krettinger Pál kapás és Feszler 

Rozália.  

 

Áhakv: 99/1918 (1918. július 15.; B. M. 85053/1917); Rszakv. 13/1893; HL: 247/157, 248 – 

Fol. 57/1, 250/13; Iratok: 4431/1918 

 

 

KUHNERT KERESZTÉLY / Kunert Kristóf 

 

Az 1914. évi mozgósítás után, a magyar királyi 132. gyalogezred 1. százada 4. szakaszának 

katonájaként vonult alakulatával az olasz frontra, ahonnan többé nem adott életjelt magáról. 

Az anyakönyvi bejegyzés szerint a harctéren esett el. Halálának bíróság által megállapított 

jogi időpontja: 1918. december 31. Az időpont kijelölésénél figyelembe vették, hogy utoljára 

1918. október 22-én írt levelet hozzátartozóihoz (ezt testvérének címezte, de édesanyjának 

szól). Feladó: „Kunert Kristóf, IR No. 132. I. század 4. zug. Feldpost 427”. Címzett: „Zeglin 

Ferencné, Szentendre, Pest megye, Mária Terézia utca”. „Kelt, 1918. október 22-én. Szeretett, 

kedves jó Anyám, tudatom magával, hogy én, hála a jó Istennek egészséges vagyok, amit 

magának is tiszta szívemből kívánok! Kedves, jó anyám, tudatom magával, hogy a csomagot 

megkaptam, aminek igen megörültem, már írtam is, hogy megkaptam. Én nem tudom 

elgondolni, hogy ilyen ritkán kapok levelet. Kedves, jó anyám, olyan csomagot küldjenek 



megint, mint ezelőtt is küldtek és csak küldjék el minél hamarabb! Kedves, jó anyám még 

ezerszer tisztelem és csókolom, Isten velük és velem! Választ várok!”  

 

Szentendrén, 1891. július 6-án született, római katolikus vallású, földműves volt. Szülei: 

Kuhnert József és Prezl Mária voltak. 

 

Áhakv: 68/1942 (Akv.: 1942. augusztus 21.; SZKJB, Pk. 3150/1941/3); SZKJB, Pk. 3150/1941 

 

 

KUPECZ LÁSZLÓ JÓZSEF / Kupetz László 

 

Az anyakönyv szerint a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred egy éves önkéntes 

honvédjeként szolgált. A veszteséglista a magyar királyi 30. honvéd gyalogezred 8. 

pótszázadának őrvezetőjeként említi, míg a HL iratokban a 30. gyalogezred 1. pótszázadának 

egyéves önkénteseként szerepel. Halálának helyszínéről is eltérő tudósításokat olvashatunk: 

az anyakönyv szerint 1915. szeptember 24-én (ezt az időpontot adja meg a veszteséglista is), a 

szerbiai Broidan melletti csatatéren, míg a HL iratok azt tanúsítják, hogy 1915. szeptember 

26-án, az akkor Oroszországhoz tartozó Poreveredor helységnél esett el. Ugyanitt hantolták el 

a katonai temetőben. 

 

1896-ban született, római katolikus vallású volt. Tanulóként vonult be a hadseregbe, 

mindössze 18 évesen érte a halál. 

 

Áhakv: 60/1917 (1917. május 2.; B. M. 132032/1916); HL: 312/203; Veszt: 1916. április 1. / 

402.; Veszt: 1916. augusztus 25./456. 

 

 

KURDI PETRIK GYÖRGY / Kurdi György 

 

Két néven is anyakönyvezték, némileg eltérő adatokkal. 1917. április 18-án felvett adatai 

szerint neve Kurdi György és a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred póttartalékos 

katonájaként, 1915. május 16-án, lövéstől eredő sebesülés következtében, a csehországi 

Budweis-ben halt meg. Az 1917. október 12-én kelt utólagos anyakönyvezés ugyanezeket az 

adatokat állapította meg. A két bejegyzés mindössze annyiban tér el, hogy az elsőben vallását 

római katolikusnak, a másodikban görögkatolikusnak írták (nem lehetetlen, hogy ezen inkább 

az ortodox vallást kell érteni, mert Szentendrén élt ortodox Kurdi nevű család), illetve utóbbi 

szerint neve Kurdi Petrik György.  

 

Személyéről csupán annyit sikerült megállapítani, hogy halálának időpontjában 27 éves, 

foglalkozására nézve pedig asztalos volt. 

 

Áhakv: 54/1917 (1917. április 18.; B. M. 40833/1917); Áhakv: 131/1917 (1917. október 12.; 

B. M. 4960/1917) 

 

 

LAIMER KÁROLY / Leimer Károly, Lainer Károly, Leiner Károly  

 

A volt császári és királyi 49. gyalogezred közkatonájaként szolgált. A HÖ szerint 1917 

decemberében, az orosz harctéren tűnt el. Az anyakönyv jogi időpontot rögzít: 1920. 

december 31. Az 1919. évi iktatókönyv két bejegyzést őriz róla. A helyi hivatal kérte be 



halotti anyakönyvi kivonatát, illetve ennek előzménye lehet, hogy a Vöröskereszt Egylet 

ugyanezt igényelte a polgármestertől. Neve, Leimer Károly alakban, szerepel a Machula-listán 

és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Stattersdorf-ban született, 1890. október 1-én, római katolikus vallású, fűrészlakatos, ill. 

asztalos, osztrák honos volt. Alsó-Ausztria St. Pölteni járásának Stattersdorf nevű községében 

– születési helyén –, volt az illetősége. Lakóhelye: 1913: Szentendre, Deák Ferenc u. 207.; 

bevonulásakor: Szentendre, Vasút u. 689. Szülei: Laimer Ferenc és Stöger Borbála. 

Házastársa: Wieszt Mária (Szentendre, 1892. október 18.). Házasságkötése: 1913. május 18. 

Gyermek: Károly (1915. szeptember 11.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Budai u. 

6. 

 

Bev: 28.; Áhakv: 82/1925 (1925. szeptember 24.; SZKJB, Pk. 196/1923/7.); Áeakv: 21/1913; 

HÖ: 41; Ikt: 2596/1919, 2761/1919; Mach.; Ltábl. 

 

 

LAKATOS ANDRÁS 

 

A császári és királyi 32. gyalogezred közvitézeként szolgált. 1914. július 28-án vonult be 

katonai szolgálatra. Az anyakönyv arról tudósít, hogy 1920. december 31-én, orosz 

hadifogságban hunyt el. Holttányilvánítási hirdetménye némiképp eltérően ismerteti sorsát: 

„… eredetileg a volt 32. gyalogezredhez volt beosztva, Budapesten, utoljára a 6. sz. 

Arbeiterabteilungba [munkásosztagba], Przemysl várerődben, mint közvitéz. 1915. március 

20. napján, a vár elestekor orosz hadifogságba jutott; utoljára adott életjelt magáról orosz 

hadifogságból Frogekosavszk-ból, a dán vöröskereszt által továbbított,1917. január 20-án kelt 

levelével. 1917. évben, mikor orosz hadifogságból megszökött, Oroszországban a csehek 

agyonütötték.” A HÖ csak azt rögzítette 1922-ben, hogy 1918. július 13-án eltűnt. 

 

Szentendrén született, 1883. szeptember 9-én, római katolikus vallású, cipész, majd 

földműves volt. Lakóhelyei: 1883: Szentendre-Izbég, 50.; bevonulásakor: Izbég, 58. (más adat 

szerint: 85.). Gyermekeivel és feleségével egy szoba-konyhás lakásban éltek. Édesanyja: 

Lakatos Katalin. Házastársa: az anyakönyvben Farsang Hermina, a hadiözvegyek 

nyilvántartásában Fasang Hermin (Kesztölc, 1886. november 23.). Házasságkötése: Kesztölc, 

1907. április 28. Gyermekek: József (1908. március 21.); András (1910. június 3.); Katalin 

(Szentendre, 1912. január 24.); Anna (1914. január 10.). Az özvegy lakása, 1922-ben: 

Szentendre-Izbég, Alsó u. 86. 

 

Bev: 58.; Áhakv: 76/1925 (1925. augusztus 8.; SZKJB, Pk. 401/1925/6); Rszakv. 109/1883; 

HÖ: 42.; SZKJB, Pk. 401/1925 

 

 

LASZLOVSZKY FERENC / Laszlovszki Ferenc 
 

A volt magyar királyi 17. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként tűnt el, 1916. március 

11-én, az olasz fronton, Jamiano-nál. Maradványait az ottani katonai temetőben hantolták el.  

Az 1919. évi iktatókönyvben szerepel: „Laszlovszky Ferenc hősi halála”. Neve szerepel a 

Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Nagyugróc községben (Bars m.) született, 1881. február 12-én, római katolikus vallású, 

lakatos volt. Lakóhelyei: 1904: Szentendre, Görög u. 108.; bevonulásakor: Szentendre, Görög 



u. 168. Szülei: Laszlovszky János bognár és Laczkovics Mária. Házastársa: Klenner Mária 

(Budapest, 1886. március 13.). Házasságkötése: 1904. július 07. Gyermekek: Ferenc (1907. 

január 08.); Franciska (1909. január 05.); Antal (1910. május 26.); Nándor (1912. március 

22.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Görög u. 108. 

 

Bev: 120.; HÖ: 43.; Áeakv: 20/1904; HL: 303/1214; Ikt: 2892/1919; Mach.; Ltábl. 

 

 

LEBO JÓZSEF 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként szolgált. 1915. 

október 16-án avatták. A katonai bizottság 1916. július 26-án felülvizsgálta, fegyvernélküli 

hadiszolgálatra való alkalmasságát állapítva meg. További sorsát nem ismerjük, azonban 

felülvizsgálati lapjára, illetve az 1920. szeptember 11-én kelt idézési lapjára egyaránt azt írták, 

hogy: „Hősi halált halt”. Ennek alapján vettük fel névjegyzékünkre. Neve szerepel az 1921-

ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján. 

 

Szentendrén született, 1897-ben. Római katolikus vallású, lakatos, ill. villanyszerelő volt. 

Lakóhelye bevonulásakor: Szentendre, Budai u. 

 

Bev: 380.; Hg: Lebo József 

 

 

LEHOCZKI JÁNOS / Lihoczky János, Lihocky János 
 

A magyar királyi 16. honvéd gyalogezred katonájaként szolgált. A HÖ szerint 1918-ban, 

Oroszországban tűnt el. 

 

Dobronya községben (Zólyom m.) született, 1876. szeptember 15-én. Lakóhelyei: 1905: 

Szentendre, Major u. 435.; bevonulásakor: Nagypatak u. 641. Szülei: Lehocky János 

földműves és Ferko Mária. Házastársa: Szobonya Mária (Garamnémeti, Bars m., 1872. 

április). Házasságkötése: 1905. május 2. Gyermek: Anna (1911. június 28.). Az özvegy 

lakása, 1922-ben: Szentendre, János u. 121. 

 

Bev: 217.; Dobronyai rk. akv. 36/2876.; Ászakv: 63/1905; HÖ: 44. 

 

 

LEIKEP ISTVÁN 

 

Az 1915. július 19-én kiadott veszteséglista szerint, a 32. gyalogezred 13. százada géppuskás 

osztagának őrvezetőjeként megbetegedet és Budapesten, a Márvány úti hadikórházban 

ápolták. Az 1916. augusztus 29-én közzétett számban sebesültként említik. Nem tudjuk, 

halála ennek volt-e a következménye, vagy később történt. 

Az 1918. évi iktatóban két, Leikep Istvánnal kapcsolatos bejegyzés van. Mindkettőt a 32. 

gyalogezred küldte meg a városi hatóságnak, a tárgyában Leikep katonai kitüntetése szerepelt. 

Erre talán az a magyarázat, hogy az iratok arról a másik Leikep Istvánról szóltak, aki 

Szentendrén, 1892. november 30-án született, Leikep Mihály pék és Elzaszer Mária 

gyermekeként. 

Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 



Szentendrén született, 1891. március 3-án, római katolikus vallású volt. Lakóhelyei: 1891: 

Szentendre, 470.; 1899: Vadász u. 470. Szülei: Leikepp István asztalos és Sturm Emília.  

 

Veszt: 1916. augusztus 29. / 457.; Seb: 1915. július 19. / 438.; Veszt: 1916. szeptember 7. 

438.; Rszakv: 82/189; Rszakv: 123/1892; Ikt: 2516/1919; Mach.; Ltábl. 

 

 

LENDVAY LAJOS 
 

A császári és királyi 19. gyalogezred gyalogosaként, 1915. augusztus 31-én eset el Zuliče 

(Galícia) mellett, a csatatéren. Másnap temették. 

 

A HL adatai szerint Szentendrén született, 1892-ben, és itteni illetőségű. Ennek azonban nem 

találtuk nyomát. A HL közlése alapján vettük fel névjegyzékünkre. 

 

HL: 140/70. 

 

 

LICHTENSTEIN BÉLA 
 

A magyar királyi 29. honvéd gyalogezredhez vonult be, 1915. október 16-án. Összességében, 

1918. április 30-ig, 1 év 1 hó és 11 nap szolgálati időt számoltak el nála, hozzátéve, hogy az 

1916. április 26–szeptember 26. és az 1917. július 29–1918. április 30. közötti időszakok nem 

számíthatók be, betegszabadságok és gyógykezelések miatt. Katonaideje a szolgálat-kórházi 

ápolás-betegszabadság hármasában telt. Mégis, 1917. február 8-án, címzetes őrvezetőnek 

léptették elő. 1916. június 4-én tüdő és szívproblémákat állapítottak meg nála: „Nagyfokú 

általános testi gyengeség; kéthegyű billentyűelégedetlenség, tüdőcsúcshurut. Minden 

népfelkelési szolgálatra alkalmatlan.” Állapota azonban a kezelések hatására javult, így 

időlegesen visszakerült a szolgálatba. Az 1918. március 28-i egészségügyi felülvizsgálat 

megállapította, hogy a betegségét egy 1915-ben tartott hadgyakorlaton szerzett meghülése 

okozta. Ekkor úgy látták, hogy van kilátás a teljes gyógyulására, de a szolgálatra 

alkalmatlannak tartották és 30%-os rokkantságot állapítottak meg nála. Sorsát innen nem 

tudjuk követni, már csak haláláról van adatunk. Hadigondozási iratai szerint Újpesten, 1920. 

április 25-én hunyt el.  

Bár felülvizsgálati lapjára csak annyit írtak, hogy „Meghalt” és nem jelezték a hősi halál 

tényét, mi úgy látjuk, hogy elhunyta szoros összefüggésben van a szolgálata alatt szerzett 

betegségével. A háború alatt legyengült szervezete nem bírhatta az első békeidők 

nyomorúságos viszonyait, illetve, vélhetően nem tudott megküzdeni a dühöngő tbc-vel. Ezért 

vettük fel névjegyzékünkre. Neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt 

hadirokkantak listáján. 

 

Szentendrén született, 1897. április 5-én, izraelita vallású, órás volt, 2 polgári osztályt végzett, 

csak magyarul beszélt. Lakóhelye: 1918: Szentendre, Rákóczy Ferenc u. 416. Szülei: 

Lishtenstein Miksa kereskedő és Neumann Eugénia (Zseni v. Jenni). 

 

Ászakv: 46/1897; Hg: Lichtenstein Béla 

 

 

LINK JÁNOS 
 



A császári és királyi 8. huszárezrednél 1898–1901 között 3 év 16 napot szolgált, majd kétszer 

21 napos fegyvergyakorlaton vett rész, 1903-ban és 1905-ben. A háborús időszakban a 

magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred kötelékébe tartozott, ahol gyalogosként 2 év 

8 hó és 3 napot szolgált, 1915. február 26–1917. október 31. között, ebből 7 hónapot a 

harctéren töltött, a román határ mellett és Albániában. A frontra,1915. augusztus 5-én, a 312. 

honvéd gyalogezred kerékpáros alakulatának katonájaként vonult ki. 

Tüdőbetegsége – jobboldali tüdőcsúcshurut, időnként tüdővérzéssel –, a bevonulása és 

állományba vétele közötti időben keletkezett, azonban a harctéri szolgálat alatt vált súlyossá. 

Az 1917. október 16-án kelt orvosi jelentés szerint kórisme: „Nagyfokú hörghurut, Dyspuae 

… 7 havi harctéri szolgálatának sajátlagos volta által súlyosbodott.” Betegségével 1916. 

március 1–1917. július 10. között összesen négy kórházban és egy üdülőben kezelték. Az 

1918. február 23-án megjelent veszteséglista szerint 1917. december 5-én meghalt. 

Az 1919. évi iktatókönyvben két bejegyzés vonatkozik rá, illetve családjára: a Hadügyi 

Népbiztosság leiratban intézkedett özv. Link Jánosné katonai ellátásával kapcsolatban, illetve 

kérte a városi hatóságot Link János házassági anyakönyvi kivonatának megküldésére. Neve 

szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján. 

 

Németpalánkán (Bács m.) született, 1877. december 24-én, szentendrei illetőségű, római 

katolikus vallású, nős, harisnyakötő, ill. kereskedő volt. A magyar mellett beszélt és írt 

németül. Lakóhelye bevonulásakor: Szentendre, Duna u. 66. Szülei: Link Péter és Kaifer v. 

Kaiser Katalin.  

 

Bev: 326.; Németpalánkai rk. akv. 287/1877; Hg: Link János és sz. n.; Ikt: 2771/1919, 

3912/1919; Veszt: 1918. február 23. / 654. 

 

 

LUDVIG JÓZSEF / Ludvik József, Ludwig József 

 

A császári és királyi 32. gyalogezred 11. századának gyalogosaként (más adat szerint: vadász 

katonaként) szolgált. 1915-ben megsebesült, tüdőlövés kapott. 1918. május 3-án, reggeli 6 

órakor halt meg Siklóson, százada betegápolójában. Halálhelyén temették. 

Megelőzőleg a magyar királyi Rokkantügyi Hivatal Budapesti Bajza-utcai Utókezelő 

Gyógyintézete, 1917. április 18-án, július 17-ig meghosszabbította szabadságát. Az 1918. évi 

iktatókönyvben a következő bejegyzés található róla: „Ludvig József hősi halált halt katona 

hagyatéka / IV. ker. elöljáróság, Budapest, 10834/1918.” 

 

Szentendrén, 1890. február 12-én született, római katolikus vallású, kőműves segéd volt. 

Lakóhelye: 1890: Szentendre, István (ill. Zrínyi) u. 275. Szülei: Ludvik [sic!] János és Steszki, 

másként Facskovics Mária (meghalt: 1912. április 16-án). Testvérei: Sándor (Szentendre, 

1896. március 13. Szintén szerepel névjegyzékünkben); Ágnes (1919: 25 éves); Mária (1919: 

16 éves).  

 

Bev: 255.; HL: 177/372; Veszt: 1915. szeptember 30. / 279.; Ikt: 4819/1918; Iratok: 

4680/1917; 4819/1918; 2548/1919, 4021/1919; Árv: 73/1919 

 

 

LUDVIG SÁNDOR 
 

Egyes adatok szerint a császári és királyi 32. gyalogezred 1. századának népfelkelőjeként 

szolgált, más forrás pedig a császári és királyi 69. gyalogezredet említi. Halálának helyét és 



időpontját is eltérő módon adják meg. A harctéren halt hősi halált, tüdőlövés (lungenschuss) 

következtében, a galíciai Szczurowa-nál (más iratokban: Szczurowice, Szeurowicze, 

Szenrowicze; Szczurowicze, Szenrovicze). Halálának időpontját általában 1916. augusztus 5. 

napjára teszik a források, a HL egyik iratában 1916. július 5. szerepel, a veszteséglistán pedig 

augusztus 6. Elhunytának helyszínén temették. 

A városi hatóság egy harctérről érkező levelezőlapból kapott értesítést a haláláról. A 

szentendrei járásbíróság, 1919. április 10-én kérte be a hatóságoktól a „Szeurowice mellett 

még 1916. augusztus hó 5-én hősi halált halt Ludvig Sándor volt szentendrei lakos 

halálfelvételi ívét”. Az 1919. évi iktatókönyvben halálesetéről szerepel bejegyzés, illetve a 32. 

gyalogezred póttest-parancsnoksága küldte meg a városnak az elesett katona előjegyzési 

lapját. 

 

Szentendrén született, 1896. március 13-án, római katolikus vallású, szabó, ill. más iratban: 

rendőr volt. Szülei: Ludvig János földművelő és Steszki, másként Facskovits v. Faskovetz 

Mária. Testvérei: József (Szentendre, 1890. február 12. Szintén szerepel névjegyzékünkben); 

Ágnes (1919: 25 éves); Mária (1919: 16 éves).  

 

HL: 272/381, 176/322; Árv: 73/1919; Ikt: 2081/1919, 4333/1919; Iratok: 302/1919, 

4027/1919, 4333/1919; Veszt: 1917. február 12. / 527. 

 

 

MALINCSEK BÉLA 
 

A magyar királyi (szegedi) 5. honvéd gyalogezred 1. századában szolgált. A sebesültekről és 

betegekről, 1916. november 6-án kiadott értesítő szerint – nyilván a harcok során – elvesztette 

egyik karját, majd 1916. augusztus 26-án, a szatmárnémeti barakk-kórházban elhunyt. A 

város római katolikus temetőjében hantolták el, az 1217. sírban. 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel a szentendrei kötődését bizonyító adat: „Malincsek 

Béla hősi halált halt katona halálesetének feljegyzése.” 

 

Budapesti illetékességű volt, 1897-ben született. Több információ nem áll rendelkezésünkre. 

 

Veszt: 1916. november 6. / 517.; Mut: 1916 

 

 

MANNÁSZ BÉLA / Manyász Adalbert, Manyász Béla 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 11. századának katonájaként, 1914. 

november 21-én, az orosz harctéren halt hősi halált. A veszteséglistában családneve Mannasz 

alakban szerepel, valószínűleg ez a változat volt a hivatalos. 

Szülei segélyezéséről 1915. szeptember 22-én történt intézkedés. Az 1919. évi 

iktatókönyvben a pénzügyigazgatóság beérkezett leveléről van adat, melyben Mannász Béla 

évi segélyének pótlásáról írtak. 

 

Szentendrén, 1888. március 10-én született, római katolikus vallású, nőtlen, vagyontalan, 

napszámos volt. Születésekor keresztapja, Manyász Adalbert téglásmester után, eredetileg az 

Adalbert nevet kapta. Szülei: Manyász József téglagyári munkás és Mireisz Mária. 

 

Áhakv: 30/1930 (1930. augusztus 27.; SZKJB, Pk. 1560/1930/3); SZKJB, Pk. 1560/1930; 

Veszt: 1915. augusztus 3. /. 227.; Veszt: 1915. december 13. / 334.; Iratok: 4004/1919 



 

 

MARKOV, TERETIJE 

 

A szentendrei szerb ortodox Tyiprovacska templom halotti anyakönyvében jegyezték be a 28 

éves Terentije Markov orosz hadifogoly halálát, aki 1918. október 29-én hunyt el, 

Szentendrén. Bizonyára itt is temették. 

 

SZEM akv. 

 

 

MÁTÉ JÁNOS 
 

Az 1918. évi iktatókönyvben kerül említésre a székesfehérvári kisegítő katonai kórház 

parancsnokságának levele, melyben Máté János halálesetéről értesíti a várost. Mivel az iktatás 

egy 1916-os előszámra is utal, ezért feltételezhető, hogy halála is ekkor, vagy az azt megelőző 

években történt. 

 

1896-ban született, bevonulásakor Szentendrén, a 219. népsorszámú házban lakott. Egyéb 

adatot nem sikerült fellelnünk róla. 

 

Bev: 583.; Ikt: 1342, 1060, 2032/1918 

 

 

MAURER ANTAL 
 

Az 1918. évi iktatókönyv egyik bejegyzésében esik szó Maurer Antal halálesetéről, mellyel 

kapcsolatban a Magyar Királyi Budapesti 1. Népfelkelő Parancsnokság küldött megkeresést a 

városnak. Mivel az iktatási bejegyzés egy 1917-es előszámra utal, valószínűsíthető, hogy 

halála is akkor, vagy az azt megelőző években következett be. 

 

Feltehetően azonos azzal a személlyel, aki Szentendrén született, 1879. április 28-án, a 

Szentendre, 685. népsorszámú házban. Szülei: Maurer József kovács és Farkas Mária voltak. 

 

Rszakv. 40/1879; Ikt: 299/1918 

 

 

MELAGA ANDRÁS / Melega András 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred tizedeseként, 1915. május 20-án esett el a 

Lutkov (Galícia) melletti csatatéren. 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel egy-egy értesítés Melega (sic!) András hősi haláláról, 

valamint gyermekei segélyének felemeléséről. Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Szentendrén, 1878. május 29-én született, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelyei: 1878: Szentendre, 433.; 1902: Király u. 530.; bevonulásakor: Izbég, (52.?). 

Szülei: Melaga András földműves, ill. szőlőmunkás és Paska Mária. Házastársa: Szlovák 

Mária (Szentendre, 1886. február 24.). Házasságkötése: 1902. Gyermekek: Mária (1912. 

március 30.); Teréz (1914. március 24.). Gyámjuk, 1922-ben, Szentendrén, a Zsák u. 32. szám 

alatt lakott.  



 

Bev: 593.; Áhakv: 61/1917 (1917. május 2.; B. M. 132025/1916); Áeakv: 15/1902.; HÁ: 16–

17.; Veszt: 1917. május 26. / 581.; Mut: 1916; Iztábl. 

 

 

MELICH ANTAL 

 

A császári és királyi 32. gyalogezred népfelkelőjeként, 1916. augusztus 24-én, lövéstől eredő 

sebesülés következtében halt hősi halált. Az anyakönyv szerint Lukawicze helységnél 

(Galícia), míg a HL irataiban: Werchobuz, 368. magaslaton (Zloczów-i járás, Galícia). Ott 

temették el, egy ideiglenes katonai temetőben. 

Katonai szolgálatát a 89. gyalogezred géppuskás osztályánál kezdhette, mert az 1915. 

december 27-én kiadott veszteséglista szerint ott sebesült meg. 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel a „Melich Antal elesett népfölkelő hozzátartozóinak 

közlése” tárgyú bejegyzés. Az 1918 évi iktatókönyvben a császári és királyi budapesti 

hadkiegészítő kerületi parancsnokság levelének van nyoma, melyben Melich Antal hősi 

haláláról tudósítják a várost. 

 

Szentendrén, 1884. november 26-án született, a római katolikus vallást követte. Lakóhelyei: 

1884: Szentendre, 268.; 1911: Zsák u. 302.; bevonulásakor: István u. 260. Szülei: Melich Pál 

kocsis és Andraschek v. Andrascsek Mária. Házastársa: Vaskó Margit (Szentendre, 1890. 

január 8.). Házasságkötése: Szentendre, 1911. május 7. 

 

Bev: 566.; Áhakv: 90/1918 (1918. június 24.; B. M. 154995/1917); Rszakv: 103/1884; Áeakv: 

21/1911; HL: 175/570; Mut: 1916; Ikt: 1463, 1115, 2853/1918; Veszt: 1915. december 27. / 

343. 

 

 

MELLISEK ANDRÁS 
 

A császári és királyi 38. gyalogezred 11. tábori századának póttartalékos gyalogosaként, 1915. 

július 5-én esett el a harctéren, Polazzo-nál (Osztrák Tengermellék). Megelőzőleg, az 1914. 

november 8-án kiadott veszteséglista tanúsága szerint, lőtt sebbel kezelték a Pestújhelyi 

Munkáskórházban. Neve, Melisek András alakban, szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

1890–1892 között születhetett, római katolikus vallású, földműves volt. Édesanyja: Mellisek 

Paulina. Egyéb adattal nem rendelkezünk róla. 

 

Áhkv: 131/1918 (1918. október 12.; B. M. 9373/1918); HL: 193/180, 38/403.; Veszt: 1914. 

november 8. / 70.; Iztábl. 

 

 

MÉSZÁROS ANTAL 

 

A magyar királyi 29. gyalogezred 7. századában szolgált, közvitézként. A veszteséglista 

szerint 1915-ben megsebesült. 1916. április 9-én esett el, az orosz harctéren. 

Az 1916. évi mutatókönyv tanúskodik arról, hogy a halálakor nála lévő tárgyakat a katonai 

hatóság megküldte a városi elöljáróságnak, kérve, juttassák el azokat a hozzátartozókhoz. Az 

1919. évi iktatókönyvben annak van nyoma, hogy a 29. honvéd pótzászlóalj parancsnoksága 

bekérte a várostól az elesett katona anyakönyvi kivonatát. 



 

Nagykörű községben (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1884. január 20-án született, illetősége is 

ott volt. Lakóhelyei: 1884: Nagykörű; bevonulásakor: Szentendre, István u. 283. Szülei: 

Mászáros Gergely és Tóth Julianna. Házastársa: Krajcz Róza (Borosznak, Gömör m., 1878. 

szeptember 5.). Házasságkötése: 1908. augusztus 20. Az özvegy lakása, 1922-ben: 

Szentendre, Fehérvíz. 

 

Bev: 128.; Nagykörűi rk. akv. 9/1884; HÖ: 47.; Veszt: 1915. augusztus 4. / 228.; Mut: 1916.; 

Ikt: 120/1919 

 

 

MIHAILOVICS ZSIGMOND / Zsivojin Mihajlovics, Mihálylovics Zsivkó, Mihálylovics 

Zsigmond 

 

A volt magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonájaként szolgált. A HÖ szerint 

1914 októberében tűnt el, az orosz harctéren. Neve, Mihálylovics Zsivkó alakban, szerepel a 

Machula-listán. 

 

Újpesten született, 1887. szeptember 5-én, római katolikus vallású, kéményseprő volt. 

Lakóhelyei: 1887: Újpest; 1912: Győr; bevonulásakor: Szentendre, Bogdányi u. 166. Szülei: 

Mihálovits (sic!) Miklós asztalos és Barta Julianna. Házastársa: Mijatovits Zsófia 

(Szentendre, 1890. december 19.; ortodox vallású volt). Házasságkötése: 1912. augusztus 6. 

(egyházi); 1912. augusztus 19. (polgári). Gyermek: Helén (1913. június 11.). Az özvegy 

lakása, 1922-ben: Szentendre, Bogdányi u. 133. v.135. 

 

Bev: 178.; Újpesti rk. akv. 503/1887; Áeakv: 27/1912; HÖ: 48.; Mach. 

 

 

MILOVÁN ISTVÁN / Milován Stefan 

 

A helyi sajtó híradása szerint 1914-ben esett el, mint a 6. gyalogezred 1. menetszázada 

egyéves önkéntes tizedese. A veszteséglistán Milován Stefan néven található róla híradás. 

Neve szerepel a Machula-listán.  

 

Személyéről nincs egyéb adatunk. Feltételezzük, hogy ortodox vallású volt. 

 

SZEVI, 1914. november 8. 1. és 3.; Veszt: 1914. október 22. / 33. 

 

 

MILUS SÁNDOR 
 

Ismeretlen helyen és időben halt meg. Hősi halálának jogi időpontjaként a járásbíróság 1919. 

december 31-ét állapította meg, helyszíneként pedig a szerb harcteret. 

 

Szilsárkány településen született, 1888. január 1-én, római katolikus vallású, gazdasági cseléd 

volt. Szülei: Milus György és Giczi Erzsébet. 

 

Áhkv: 48/1930 (1930. augusztus 12.; SZKJB 3792/1929/4); Szilsárkányi rk. akv. 1/1888 

 

 



MILUTINOVITS BASIL 

 

Az 1916. október 30-án kiadott veszteséglista szerint 1916. március 28-án halt meg a 

budapesti egyetemi klinikán, vesebajban, melyhez cukorbetegsége is társult. Századosi 

rangban szolgált, a Mária Valéria barakk-kórház állományába tartozott. 1852-ben született, 

Pancsova városban volt az illetékessége. Nem tisztázott, pontosan miért, de holttestét 

Szentendrére hozták és itt temették el, a szerb ortodox temetőben.  

 

Seb: 1916. október 30. / 516. 

 

 

MOLDRIK ANTAL 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred póttartalékos címzetes tizedeseként szolgált. Az 1917. 

április 25-én kiadott veszteséglista szerint orosz fogságba esett, Kazalinszk város (Szir-Darja 

kerület, Oroszország) környékén tartották fogva. A HÖ szerint 1916 májusában halt meg 

A helyi sajtó 1914. augusztus 30-án arról tudósított, hogy „Kada Mihály plébánoshoz, Wolf, 

Parnicky, Moldrik és egy izbégi Miskolcról, majd Neu-Sandecről, Przemyslről és Siclicéről 

írtak lapokat, melyekben üdvözlik a szentendreieket, majd imájokat kérik; közlik, hogy az ő 

ellátásuk kitűnő, a hangulat lelkes.” 

Az 1919. évi iktatókönyvben szerepelő, vele kapcsolatos két tárgy: „Moldrik Antal halotti 

anyakönyvi kivonatának beszerzése”; illetve „Moldrik Antal hősi halála”. Neve szerepel a 

Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Szentendrén született, 1881. május 13-án, római katolikus vallású, géplakatos volt. 

Lakóhelyei: 1903: Szentendre, Bogdányi u. 209.; 1904: Szentendre, gőzmalom épülete; 

bevonulásakor: István u. Édesanyja: Kuhn Amália (Gerey Ferenc Viktorné). Házastársa: 

Mildenberger Mária (Szentendre, 1884. október 14.). Házasságkötése: 1903. november 28. 

Gyermekek: Antal Pál (Szentendre, 1904. szeptember 19.); József (1911. március 2.); István 

(1912. december 24.); Sándor (1915. február 16.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre-

Izbég. 

 

Bev: 529.; Áeakv: 46/903; Veszt: 1917. április 25. / 560.; Ászakv: 130/1904; HÖ: 49.; SZEVI, 

1914. augusztus 30. 3.; Ikt: 9/1919, 2573/1919, 2752/1919; Ltábl. 

 

 

NAGY ERNŐ 
 

A császári és királyi 1. honvéd gyalogezred hadnagyaként halt meg, 1917. december 6-án, 

Rerat helységnél. 

Az 1918. évi iktatókönyvben szerepel egy bejegyzés a járásbíróság Pk. 474/1918/2. számú 

átiratáról, Nagy Ernő halálesetével kapcsolatban. 

 

Halálakor 22 éves volt, a római katolikus vallást követte. 

 

Áhakv: 89/1918 (1918. június 18.; B. M. 51837/1918); Ikt: 1750, 1214/1918 

 

 

NÉMETH JENŐ 
 



Az izraelita hitközség 1922-es jelentése szerint: „háborúban szerzett betegségben halt meg”. 

A rövid megjegyzés alapján vettük fel a névjegyzékünkre. 

 

Az izraelita vallást követte. Személyéről nem tudtunk közelebbit megállapítani.  

 

Hitk. 

 

 

NÉMETH JÓZSEF, ifj. 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred póttartalékos szakaszvezetőjeként, 1918. 

július 29-én esett el, az anyakönyv szerint a Fencz körüli csatatéren, Olaszországban, míg 

haláleset-felvételi íve szerint a Monte Tomba mellett húzódó olasz fronton; Feltec-nél, egy 

nehézakna-találat következtében. 

Az 1918. évi iktatókönyv szerint a járásbíróság, 7362/1918. számon levelet intézett a 

városhoz, haláleset-felvételével kapcsolatban. Az 1919. évi iktatókönyvben szintén a 

járásbíróság egyik átiratának a nyomát találjuk, Németh József halálesetéről, ill. egy 

bejegyzést hagyatéki leltára sürgetéséről, végül hagyatéki ügyével kapcsolatban. Neve 

szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Pilisszentlászlón született, 1885. március 18-án, római katolikus vallású, földműves volt. 

Illetősége is a szülőhelyén volt, azonban haláleset-felvételi ívén szentendreinek jelölték. 

Bevonuláskor 1000 koronás hadibiztosítást kötött a családja javára. A kötvényt Varga Antal 

szentendrei izraelita tanító őrizte. Lakóhelyei: 1885: Pilisszentlászló; bevonulásakor: 

Szentendre-Izbég, 72. Szülei: Németh József és Kosznovszki Terézia. Házastársa: 

Vraskovecz v. Vrskovecz Mária. Házasságkötése: 1910. október 13. Gyermek: Mária 

(Szentendre, 1913. október 10.). Gyámja, 1922-ben, a gyermek édesanyja volt. Lakhelye, 

1922-ben: Szentendre, Vasút u. 738.  

 

Bev: 219.; Áhakv: 79/1920 (1920. március 24.; B. M. 63059/1919); Pilisszentlászlói rk. ak. 

7/1885; Ikt: 4969/1918, 80, 4348/1919; Iratok: 4348/1919; HÁ: 20.; Iztábl.  

 

 

NÉMETH REZSŐ 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként szolgált. 1916. 

november 20-án avatták, katonaidejét 1918. május 30-ig számolták. 1918. július 14-én, 

hajnali 3 órakor, Budapesten, a 16. helyőrségi kórházban hunyt el, harctéren szerzett 

betegségben. Haláláról a kórház másnap adott hivatalos értesítést az anyakönyvi hivatalnak. 

Holttestét Szentendrére szállították és temették el, július 19-én, a római katolikus alsó 

temetőben. 

Az 1918. évi iktatókönyvben több bejegyzést is találunk róla. A katonai parancsnokság 

hadisír felügyelősége Németh Rezső hősi halált halt katona kérdőívét küldte meg a városnak, 

illetve egy másik levélben, ugyanebben a tárgyban írt. Szintén Budapestről, a 16. 

egészségügyi csapat küldte meg katonai hagyatékát a városnak, majd küldött ismét levelet az 

ügyben. Az 1919. évi iktatókönyvben találjuk a Budapest VI. kerületi elöljáróság átiratának 

iktatási bejegyzését, Németh halotti anyakönyvezésével kapcsolatban. A pénzügyigazgatóság 

családjának évi segélye ügyében jelentkezett. A járásbíróság a hagyaték ügyében intézet 

átiratot a polgármesterhez, végül a Hadügyminisztérium levelének maradt nyoma, Németh 

Rezső katonai nyugdíjának folyósításáról. 



Neve megtalálható a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Budapesten született, 1878. december 2-án, római katolikus vallású, magyar anyanyelvű, 

asztalos volt. Szentendrén 4000 korona értékű házingatlana volt. Lakóhelyei: 1878: Budapest; 

1903: Szentendre, Nagypatak u. 58.; bevonulásakor: Szentendre-Újtelek. Édesanyja: Németh 

Mária. Házastársa: Mikula v. Mikolai Katalin (Pilisszentlászló, 1881. április 6.). 

Házasságkötése: 1903. április 19. Gyermekek: Mikulai Rezső (1918-ban: 20 éves. 1918-ban 

katona volt és olasz fogságba esett); Mikulai József (Szentendre, 1902. április 25.); Antal 

(1908. január 9.); István (1912. augusztus 12.); Emil (Szentendre, 1914. július 19.); Sándor 

(1916. március 25.); Géza (1919. március 15.). A három legkisebb gyereket 1919. szeptember 

13-án elhagyottá nyilvánították. Ekkor Mikulai Rezső még nem tért haza, nyilván fogságban 

volt, a 17 éves József pedig már keresettel segítette édesanyját. Az özvegy lakása, 1922-ben: 

Szentendre, Újkor u. 764. 

 

Bev: 444.; Budapest-Terézvérosi rk. ak. 2257/1878; Áeakv: 14/1903; HÖ: 52.; 

Rhakv:82/1918; Hg: Németh Rezső; Ikt: 1006/1918, 3744/1918, 5321/1918, 3358/1918, 

3600/1918, 3726/1918, 3600/1918, 3744/1918, 3744/1918, 3726/1918, 4006/1918,72/1919, 

2806/1919, 3115/1919, 5046/1919; Iratok: 4459/1919; Mach.; Ltábl. 

 

 

NÉMETH SÁNDOR 
 

A magyar királyi 29. honvéd gyalogezred 6. századába vonult be 1915-ben. Hazaküldött 

tábori lapjai arról tanúskodnak, hogy később, időlegesen, a 30. honvéd gyalogezred 5. 

századhoz vezényelték át. Hamarosan az olasz frontra került. A veszteséglista, illetve a 

Belügyminisztérium III. osztályának 1925-ös nyilvántartása szerint, az 1915. október 23. és 

november 6. közötti napok valamelyikén halt hősi halált, Görz körzetében. Holttányilvánítási 

hirdetménye azt említi, hogy „1915.október 28. napja óta nyoma veszett”. Az anyakönyvi 

bejegyzés jogi halálozási időpontja: 1921. december 31.  

Katonaként töltött napjairól tanúskodnak hozzátartozóihoz küldött levelei, melyek közül 

három maradt ránk, holttányilvánítási aktájában (a közreadott szövegeket javítottuk, 

szerkesztve közöljük). Feladó: „Németh Sándor, 30. gyalogezred 5. század, [tábori posta 

száma:] 327. sz.” Címzett: „Szépreményű Németh Gizella úrleánynak, Budapest III. ker. 

Hajógyár, felügyelői lakás / 1915. IX. 26.” „Kedves Gizella! Soraimmal tudatlak, hogy a 

csomagot megkaptam, amiben pipa, dohány csokoládé és ceruza volt. Most fogadd őszinte 

köszönetemet a csomagért! Igazán te gondolsz énrám a legtöbbet, mikor eleinte oly nehezen 

vártam a lapot, akkor is tőled kaptam az első vigasztaló lapot, s most is tőled kaptam az első 

csomagot. Már a Marcinak is írtam a kórházba, most nem tudom meg e kapta vagy nem. Ha 

írsz, írjál, mi van vele, egészséges már? Nagyon csodálom, hogy ő még nem válaszolt a 

lapomra. A Margitnak is írtam, meg e kapta vagy nem, azt nem tudom, de elég az, hogy még 

választ őtőle se kaptam. Vagy még beteg! Vagy nagyon jól nyaral Szentendrén. Most 

üdvözlöm a kedves Erzsikét, a nagyságának is kézcsókomat küldöm. Téged ölel és csókol 

szerető öcséd, Sanyi”. 

Feladó: „Németh Sándor, 30. honvéd gyalogezred 5. század, tábori posta: 327.” Címzett: 

„Tekintetes Németh István úrnak, okleveles ácsmester, Szentendre, Pest megye, Ungarn”. 

„1915. október 17. Kedves Szüleim! Soraimmal tudatom magukat, hogy a Tilda lapjait és a 

második újságot is megkaptam. Azt írja a Tilda, hogy megint feladnak csomagot. Igazán 

örülök neki, hisz nincs is más öröm, mintha jön csomag. Azt hiszem, most már tudják, mit 

küldjenek, ha nagy csomagot nem is lehet gyakran feladni, de kis csomagokat küldhetnek. 

Többször egy kis kenyeret, szalonnát vagy kolbászt. Majd én is pótolni fogom egy pár 



koronával. Itt úgysem lehet a pénzt rendesen értékesíteni, és ami pénzem lesz majd, haza 

fogom küldeni, úgyis tudom, otthon jobban lehet értékesíteni. Én ez ideig, hála Istennek, 

egészséges vagyok, amit maguknak és édes testvéreimnek is kívánok. Most különös újságot 

nem írhatok, csak azt, hogy a Gyula bácsival most nem tudok találkozni. Üdvözlöm 

Szádeczkiékat, Örzsit, Mariska nénit, Körösztmamát és a többi ösmerősöket is. Ezzel zárom 

soraim, maradok szerető fiuk, Sándor”. 

Feladó: „Németh Sándor honvéd, 29. népfelkelő gyalogezred 6. század 3. szakasz, tábori 

posta: 313.” Címzett: „Szépreményű Németh Gizella, Budapest III. ker. Hajógyár, 

főfelügyelői lakás”. „1915.október 28. Kedves Gizella! Tudatlak, hogy 21-én írt lapodat 

megkaptam. Most egy pár napig nem írhattam, mert egy kis változás jött közbe. A Gyula 

bácsival még 20-án és 21-én találkoztam, de most már Szerbiába ment. Ez ideig egészséges 

vagyok, amit neked is kívánok! Most különös újságot nem írhatok, csak a címem változását, 

ha küldesz, amit a lapodon írtál, akkor már erre a címre kell címezni. Most zárom soraim, 

csókol szerető öcséd, Sándor. Írd meg, hol van, vagy mi van a Margittal!”. 

 

Szentendrén, 1896. november 12-én született, római katolikus vallású, nőtlen, vagyontalan, 

földműves volt. Szülei: Németh István ácsmester és Reichardt Anna. 

 

Áhakv: 75/1930 (1930. december 04; SZKJB 1145/1925/12); Veszt:1916. május 5.; SZKJB, 

Pk. 1145/1925 

 

 

NIKOLITS JÓZSEF / Nikolics József 
 

A császári és királyi 68. gyalogezred 16. századának közkatonájaként szolgált. A 

veszteséglisták tudósításai szerint 1914 végén vagy 1915 elején megsebesült és egy budapesti 

kórházban ápolták, majd 1916-ban orosz fogságba esett és Harkov városa mellett került 

táborba. 

A halotti anyakönyv azt közli, hogy 1919. március 19-én, tüdővészben hunyt el. A fogságból 

tehát visszaérkezett, azonban legyengült szervezete nem tudott megbirkózni a betegséggel 

(nem egészen két hét múlva édesanyja is ebben a betegségben hunyt el). Izbégen temették, 

március 21-én. Úgy véljük, tüdőbetegségét a fogság alatt szerezhette, ezért került fel 

névjegyzékünkre. 

Az 1916. évi mutatókönyv bejegyzése: „Nikolics József eltűnt fogoly lapja”. Halálát egy 

másik, 1919-es iktatókönyvi bejegyzés is tanúsítja, melyben, 549/1919. számon, a helyi 

járásbíróság „Nikolics József hagyatéki leltárát kéri”. 

 

Szentendrén, 1894. március 3-án született, római katolikus vallású, nőtlen fiatalemer volt. 

Lakóhelyei: 1894: Szentendre-Izbég, 50.; bevonulásakor és 1919-ben: Izbég, 92. Szülei: 

Nikolits Ignác napszámos és Hlatki v. Hlatky Karolina. 

 

Bev: 145.; Rszakv: 28/1894.; Áhakv: 1919. március 20.; Rhakv: 23/1919; Seb: 1915. március 

17./342.; Veszt: 1917. március 23. / 541.; Mut: 1916; Ikt: 4320/1919 

 

 

OBERCZAUBER REZSŐ / Oberczauber Rudolf 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelőjeként, első felülvizsgálata előtt 

1914. október 26–1915. június 30. között teljesített fegyveres szolgálatot. 1915. június 22-én, 

katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánították, a bal lábszár idült duzzanata miatt, mely 



„állítólag önhibáján lívül az északi harctéren keletkezett, 1915. január 23[-án].” Felépülésére 

reményt látott az orvosi bizottság. A polgári életben keresőképesnek tartották, a nem 

tényleges viszonyban – tekintettel vagyoni helyzetére – 3 hónapra még megtartották, hogy 

gyógyüdülőhelyre mehessen. 

1918. július 13-án gyermekeinek elhagyottá nyilvánítását törölték, anyjuk gondozásában 

maradtak, őt hadbavonultként említik, tehát visszatért a katonasághoz. Szentendrén, 1919. 

augusztus 31-én hunyt el, tüdővész következtében. Halálát a római katolikus halálozási 

anyakönyvben Oberczauber Rudolf néven jegyezték be. Szeptember 2-án temették, a római 

katolikus alsó temetőben. Neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt 

hadirokkantak listáján. 

A fenti adatok szerint végigharcolta a világháborút, hazatérte után pedig rövid időn belül 

meghalt, ami arra utal, hogy korai halála, tüdőbetegsége, összefüggésben lehetett a 

hadiszolgálatával, bár erre nincsenek közvetlen bizonyítékaink. Mindezek okán vettük fel 

névjegyzékünkbe.  

 

Szentendrén született, 1892. szeptember 3-án, római katolikus vallású, harisnyakötő volt, 

magyarul és németül értett és beszélt. Lakóhelye bevonulásakor: Szentendre, Gyár u. 729. 

Szülei: Oberczauber Antal harisnyaszövő és Schmidt Anna. Házastársa: Markler Anna. 

 

Bev: 409.; Rszakv: 88/1892; Rhakv: 61/1919; Hg: Oberczauber Rezső 

 

 

OPATRNY IGNÁC 
 

A császári és királyi 68. gyalogezred főhadnagyaként szolgált. Ungváron, a Kárpátokban 

vívott harcok során szerzett betegségben halt meg, 1915. február 23-án. A helyi lap több 

hírében is említették a nevét. 1914. szeptember 6-án a következőket írták: „Opatrny Ignác 

több lapot írt testvérének, Opatrny Flóris műépítésznek, és egyikben közli vele, augusztus 19-

én nagy ütközetben vett részt, mely nap emlékezetes marad az ezred történetében, de ő hála 

Istennek, nem sebesült meg, bár egy gránát alig 30 lépésnyire csapott le mögötte. Sokat 

szeretne erről az ütközetről beszélni, azonban csak a háború szerencsés befejezése után teheti 

azt.” 1914. október 25-én is írtak róla: „Opatrny Ignác a 68. gyalogezredbeli tartalékos 

hadnagy, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért a legfelsőbb dicsérő 

elismerésben részesült. Opatrny Ignác fia Opatrny Flóris ny. századosnak, szentendrei 

lakósnak.” Az utolsó említés már haláláról adott hírt, 1915. március 7-én: „O. Flóris 

nyugalmazott katonai főépítésvezető családja szomorú szívvel tudatja, hogy hű fiuk, a 68. 

gyalogezred főhadnagya, a Signum Laudis tulajdonosa, a kárpáti harcokban szerzett 

betegségben, folyó év február 23-án, Ungváron hősi halált halt. … Súlyos csapás érte Opatrny 

Flóris századost és családját. Fia, Opatrny Ignác 68. gyalogezredbeli császári és királyi 

főhadnagy, a harctéren szerzett betegségében, néhány napi szenvedés után, életének 24-ik 

évében az ungvári katonai járványkórházban meghalt. A háború kitörésekor Szerbiában 

küzdött, hol novemberben megsebesült. Sebéből gyógyulva az északi harctérre került, hol 

bátor hősies magatartásáért a Signum Laudis-sal tüntették ki. Holtestét az ungvári temetőben 

helyezték örök nyugalomra. Városunk közönségének oszthatatlan részvéte enyhítse mélységes 

fájdalmát a szülőknek, kik négy katonatiszt fiút neveltek a hazának, kik közül az egyik 

megsebesülten orosz fogságban van, a másik két testvér pedig a harctéren küzd.” 

 

Pécsett született, 1891. május 7-én. Szülei: Opatrny Flóris György őrmester (később százados) 

és Opprentek Róza. 

 



Pécs, Budai külvárosi rk. akv. 116/1891; Veszt: 1915. január 16. / 104.; SZEVI, 1914. 

szeptember 6. 3.; SZEVI, 1914. október 25. 3.; SZEVI, 1915. március 7. 3. 

 

 

ORAVSZKY ERNŐ 
 

A katonai szolgálatra 1914. augusztus hónapban vonult be, a magyar királyi budapesti 1. 

honvéd gyalogezredhez. A galíciai harctéren, 1916. augusztus 1-én halt hősi halált. 

Egyetlen tábori lapja maradt fenn holttányilvánítási aktájában. Címzett: „T. cz. Oravszky 

Ernőnének, Budapest, VIII. ker. Tömő utca 336. szám, I. emelet 2. ajtó.” „Aranyos, Drága, 

Édes Szívem! Ezen pár soraimmal tudatlak, hogy egészséges vagyok, melyet neked is tiszta 

szívemből kívánom, s tudatlak, hogy Ferivel is beszéltem, együtt is vagyunk már az egész 

ezred, a Feri is egészséges. A Fodor bácsitól is kaptam már levelet csak éppen tőletek még ez 

ideig nem kaptam, hogy vagytok egészségesek. Vagytok-e és mit csináltok? Én nékem 

nagyon unalmas, mivel ti nagyon hiányoztok, s mindig az eszemben vagytok, mit is csináltok, 

és hogy vagytok? Mi nagyon közel vagyunk Magyarország határához, ha hazajövünk, szóval 

többet mondok. Már alig várom, hogy haza tudjak kerülni, csak adná már a Jó Isten, hogy 

eljöjjön már az az idő, hogy hazajöjjek egészségesen ... édes szívem a ... csomagot sürgősen 

küldd el, mivel nagy szükségben vagyok ... Üdvözlöm a...”. 

 

Budapesten, 1880. január 23.-án született, római katolikus vallású, kocsimester (1912-ben: 

villamos vasúti szerelő) volt. Szülei: Oravszky Ferenc és Rosim (v. Rein, ill. Reszú) Mária. 

Házastársa: Barát Julianna (1883. június 8). Házasságkötése: Budapest, 1912. december 31. 

Ekkor mindkét házasuló fél még budapesti lakos volt. Mint az özvegy a holttá nyilvánítást 

kérő nyilatkozatában írta, a férje katonai szolgálata alatt ő már állandó szentendrei lakos volt, 

a hadisegélyt is a várostól kapta. Ennek alapján vettük fel férjét a névjegyzékünkre. 

 

Áhakv: 73/1936 (1936. december 14.; SZKJB, Pk. 534/1936); SZKJB, Pk. 534/1936 

 

 

PARNICZKY FERENC / Parniczki Ferenc, Porniczky Ferenc 

 

A császári és királyi 32. gyalogezred 5. katonai munkásosztagának póttartalékos katonájaként, 

1914. október 29-én, az orosz fronton esett el, a Liedliska körüli csatatéren, Galíciában. Az 

időpontot a HÖ némi eltéréssel, 1914. október 14-ben adja meg. 

A helyi sajtó 1914. augusztus 30-án arról tudósított, hogy „Kada Mihály plébánoshoz, Wolf, 

Parnicky, Moldrik és egy izbégi Miskolcról, majd Neu-Sandecről, Przemyslről és Siclicéről 

írtak lapokat, melyekben üdvözlik a szentendreieket, majd imájokat kérik; közlik, hogy az ő 

ellátásuk kitűnő, a hangulat lelkes.” A Szentendre és Vidéke a haláláról is megemlékezett: 

„Elesett katonák. Folyó hó 23-án értesítés érkezett a város katonaügyi osztályához, hogy 

Parnicki Ferenc 32. gyalogezredbeli katona (1914. évi október hó 29-én) … az északi 

harctéren elesett. … Fogadják a mélyen sújtott családok mindnyájunk őszinte részvétét. Áldás 

emlékükre!” 

Az 1918. évi iktatókönyvben szerepel Pest vármegye főispánjának levele, özvegyének 

segélyezése ügyében. Helyben keletkeztették azt az iratot, amely az árváinak juttatott segély 

felemeléséről szólt. Az 1919. évi iktatókönyv bejegyzése szerint a pénzügyigazgatóság évi 

segélye fizetési könyvecskéjének okán írt a városnak. 

Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 



Szentendrén született, 1882. október 2-én, római katolikus vallású, kőműves volt. Szülei: 

Parniczky Vencel és Lenger Katalin. Házastársa: Eveli Jusztina (Szentendre, 1880. január 20. 

v. 11.). Házasságkötése: 1905. október 7. Gyermekek: Ferenc (1906. augusztus 11.); János 

(1910. április 11.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Kossuth Lajos u. 51. 

 

Bev: 553.; Áhakv: 19/1916 (1916. február 14.; B. M. 124049/1915); Áeakv: 35/1905; HÖ: 

57.; SZEVI, 1914. augusztus 30. 3.; SZEVI, 1915. március 25. 3.; SZEVI, 1915. április 25. 3.; 

Veszt: 1916. január 18. / 360.; Ikt: 1767/1918, 3895/1918, 3022/1919; Mach.; Ltábl. 

 

 

PARNICZKY JÁNOS 
 

A császári és királyi 4. lovasított tüzérosztály 1. ütegének hajótüzéreként, az anyakönyv a HL 

és a veszteséglista szerint 1915. április 3-án, a bukovinai Mitken-ben esett el (a HL irataiban a 

halál helye Mitkeu, máshol Mitkan, Bukovinában. A holttestet az Okna községben található 

temetőben hantolták el). A HÁ 1915. május 15. halálozási időpontot ad meg. 

Elhunytáról a helyi sajtó is hírt adott: „Elesett katonák. Szomorú értesítések jöttek e héten 

városunk polgármesteri hivatalához. … A második értesítés Parniczki Jánosról szólt, ki a 4-ik 

lovastüzér-ezred katonája volt s a harctéren elesett. Magánértesülések nyomán már régebben 

híre kelt elestének, de részletesebb adatok a hivatalos jelentésből is hiányzanak. Két árva 

maradt utána.” 

Az 1916. évi mutatókönyvben olvashatunk Parniczky János elesett katona nyilvántartásáról és 

az iratai megküldéséről, illetve gyermekei számára a segély felemeléséről. 

 

Szentendrén született, 1886. január 28-án, római katolikus vallású, kertész, ill. kőfaragó v. 

fémcsiszoló volt (erre nézvést az iratok eltérő adatokkal szolgálnak). Lakóhelyei: 1886: 

Szentendre, 225.; bevonulásakor: Bogdányi u. Szülei: Parnitzky József kapás és Paulovits 

Josefa v. Jozephine. Gyermekeinek édesanyja: Nagy Zsuzsanna (1895. május 1.). Gyermekek: 

Nagy János (1912. június 7.); Nagy Mária (1914. január 24.). Az édesanya lakhelye, 1922-

ben: Szentendre, Fűtő u. 101. 

 

Bev: 592.; Áhakv: 122/1915 (1915. december 12.; B. M. 90996/1915); Rszakv. 11/1886.; HÁ: 

18–19.; Veszt: 1915. április 30. / 170.; HL: 402/16; HL 404/1166; SZEVI, 1915. április 18. 

3.; Mut: 1916; Ikt: 3870/1918 

 

 

PÁRVY ZOLTÁN 
 

A császári és királyi 60. gyalogezred 6. századának őrvezetőjeként halt hősi halált, 1915. 

július 27-én. Októberben a helyi sajtó is hírt adott tragikus sorsáról: „Hősi halál. Párvy Zoltán, 

a 60. gyalogezred őrvezetője, 21 éves korában a doberdói fennsíkon vívott harcokban hősi 

halált halt.” 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel: „Párvi Zoltán elesett katona adatai”. 

 

Hatvan városban született, 1894. október 20-án, római katolikus vallású volt. Szülőhelye 

számított illetékességi helyének, de bevonulása idején minden bizonnyal Szentendrén élt. 

Szülei: Párvy József vasúti alkalmazott és Gábris Erzsébet. A házaspárnak, 1899. december 

27-én, már Szentendrén született meg János nevű gyermeke (eredetileg Gyöngyösről 

származhattak). Ekkor az apa vasúti fűtő volt, a család a Budai u. 673. népsorszámú házban 

lakott. 



 

Hatvani rk. akv. 300/1894; Ászakv: 2/1899; Veszt: 1915. szeptember 28. / 277.; SZEVI, 1915. 

október 31. 3.; Mut: 1916 

 

 

PERESITS GYÖRGY / Georgije Perisič, Peresilj György, Perisics György 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 16. századának népfelkelő tizedeseként 

esett el, 1917. augusztus 7-én, Hrebin (a holttá nyilvánítás irataiban: Krebinne, ill. Trebinje) 

mellett, a román harctéren, fejlövés következtében. 

Az 1918. évi iktatókönyvben szerepel az 1. pótzászlóalj parancsnokság, illetve a honvéd 

kiegészítő parancsnokság egy-egy átirata, melyben hősi haláláról értesítik a városi hatóságot. 

Bejegyzés tanúskodik a gyermeke számára megítélt ellátás felemeléséről. Az 1919. évi 

iktatókönyvben szerepel a „Peresits Györgyné katonai ellátása” tárgyú irat iktatási bejegyzése.  

Neve, Perisics György alakban, szerepel a Machula-listán. 

 

Szentendrén született, 1877. április 9-én, ortodox vallású, papucskészítő (halálozási 

anyakönyvében: földbirtokos) volt. Ingatlanvagyona a Paprikabíró utcában lévő házból állt, 

mely 2400 korona értékkel bírt, illetve egy kisebb szántóföldből, mely 123 korona 50 fillért 

tett ki. Lakóhelyei: 1907: Szentendre, Paprikabíró u.; bevonulásakor: Paprikahegy 651. A ház, 

1910-ben, Peresits György tulajdonában volt, 5 fő lakott benne. Szülei: Peresics Gábor v. 

Gavril Perisič és Klevanek Anna v. Ana Klevanek. Házasságkötése: 1907. április 12. 

(egyházi); 1907. április 27. (polgári). Házastársa: Beke Zsófia (Tiszadob, 1880. április 18.; 

református vallású volt). Gyermekek: Ida (1908. január 28.); Katalin (1909. november 25.); 

Olga (Szentendre, 1912. november 18.). Az özvegy lakhelye, 1922-ben: Szentendre, 

Paprikabíró u. 651. 

 

Bev: 22.; Áhakv: 130/1918 (1918. október; B. M. 103210/1918); Áeakv: 24/1907; Ászakv: 

162/1912; Veszt: 1918. február 27. / 655.; Veszt: 1918. szeptember 10. / 694.; SZKJB, Pk. 

1029/1918; HÖ: 59.; Ikt: 2696/1918, 3012/1918, 3853/1918, 5172/1919; Népsz: 1910. 

 

 

PERLUSZ FERENC 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred 3. pótszázadának póttartalékos gyalogos katonájaként, 

1915. április 19-én halt meg, tbc betegségben. Halálának helye, a HL iratok szerint, 

Szentendre volt. Másnap itt is temették. 

 

Nagykéren (Nyitra m.) született, 1884-ben. A HL nyilvántartása szerint szentendrei illetőségű, 

izraelita vallású, nőtlen, mészáros volt. 

 

HL: 174/178 

 

 

PETKÓ JÓZSEF 
 

A háború második évében, 1915. március 16-án vonult be katonának, a császári és királyi 32. 

gyalogezredhez. Egy hónap múlva áthelyezték a császári és királyi 89. gyalogezred 4. 

pótszázadához, majd decemberben visszavezényelték eredeti alakulatához. 1915. augusztus 1-



én, az északi fronton kézlövést kapott. Összesen 5 és fél hónapot töltött a harctéren. 1915 

közepén egészségét felülvizsgálták, de őrszolgálatra még alkalmasnak minősítették. 

1916. május 29-én került át a magyar királyi 1. honvéd gyalogezed 2. századához. 1918. 

április 29-én megállapították, hogy katonai szolgálatra már nem alkalmas, szabadságolták, 

hivatásában 20%-os keresőképesség csökkenést állapítottak meg nála. 1918. szeptember 30-

án bocsátották el a katonaságtól, 2 év 11 hó 17 nap szolgálati időt beszámítva, október 1-től 

rokkantsági nyugdíjat kapott. 

Felülvizsgálati anyagából kitűnik, hogy „a polgári életben is beteg volt, azonban állapotát 

harctéri szolgálata is befolyásolta.” Összesen 26 hónapot töltött különböző kórházakban, majd 

ezt követően huzamosabb ideig utógondozott volt. Megállapított betegsége a „mindkét oldali 

tüdőcsúcs gümőkóros beszűrődése” volt. A harctéren súlyosbodó betegséget Petkó József 

leszerelése után sem heverte ki, erre vall, hogy az anyakönyvi bejegyzés szerint, 1920. május 

3-án, délelőtt 10 órakor, Szentendrén tüdővészben halt meg. Május 5-én temették a római 

katolikus felső temetőben. Halálát szoros összefüggésben látjuk harctéri szolgálatával, ezért 

vettük fel névjegyzékünkre. 

Neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján. 

 

Pilisszentlászlón, 1882. február 22-én született, római katolikus vallású, napszámos volt. 

Lakóhelyei: bevonulásakor és 1916-ban: Szentendre, Kültelek. Szülei: Petkó József és 

Dombai Mária. Házastársa: Farkas Verona (1886. május 10.). Házasságkötése: 1916. 

november 12. Gyermekük nem volt. 

 

Bev: 263.; Pilisszentlászlói rk. akv. 9/1882.; Áhakv: 100/1920.; Áeakv: 15/1916; Rhakv: 

77/1920; Hg: Petkó József. 

 

 

PETKÓ ÖDÖN 
 

A helyi sajtó 1915. június 6-i híradása szerint „Petkó Tamás izbégi földmíves népfelkelő 

káplár fia, ki mint egy munkásosztag tagja került a harctérre, tífuszban megbetegedett, s a 

miskolci járványkórházban folyó hó 3-án meghalt.” Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Pilisszentlászlón, 1897. július 12-én született, római katolikus vallású volt. Szülei: Petkó 

Tamás napszámos és Hornyák Anna. 

 

Pilisszentlászlói rk. akv. 25/1897.; SZEVI, 1915. június 6. 3.; Iztábl. 

 

 

PETRÁSKÓ JÁNOS 
 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel: „Petráskó János katona haláláról értesítő távirat”. A 

név gyakori, főként a szlovákok lakta területeken. Nyomát, Szentendrén nem találtuk, 

azonban a bejegyzés alapján bizonyosnak tartjuk, hogy a szentendrei hősi halottak közé kell 

sorolni. 

 

Mut: 1916 

 

 

PIACSEK FERENC 
 



A magyar királyi 29. honvéd gyalogezred kadétjelölt hadapród őrmestereként, 1915. április 

24-én (a veszteséglista 26-át ír) esett el, az anyakönyv szerint a Magiora melletti csatatéren. A 

haláláról megjelent helyi sajtótudósítás viszont az északi harcteret említi. Ez egybe vág azzal, 

hogy egy irat a Magura magaslatra helyezi a halálát. Az anyakönyv adata félreolvasás lehet. 

A Szentendre és Vidéke híradása: „Hősi halál. Hetekkel ezelőtt magánértesülések nyomán híre 

terjedt, hogy Piacsek Ferenc joghallgató, a 29. honvéd gyalogezred hadapród őrmestere, ki a 

háború kitörése után önként jelentkezett a katonai szolgálatra, az északi harctéren hősi halált 

halt. Csütörtökön érkeztek városunk tanácsához, kézbesítés végett, az elhunytnak magával 

hordott iratai s egyéb apróságai. Notizkönyvében feljegyzéseket tett. Bajtársai, tisztjei, 

valamint a szakaszához tartozó katonák neveinek feljegyzése után rövid emlékeztető szavak 

következnek, melyekre vonatkozólag csak ő adhatna felvilágosítást. A harctér közelében tett 

feljegyzései már némivel részletesebbek, de túlnyomórészt nem a harcokra, hanem különféle 

apróságokra vonatkoznak, s mindenesetre élénken bizonyítják tréfára hajló nyugodt kedélyét. 

Március 16-án ment a harctérre s 23-án megszakadt a napló. E napon szakaszával rohamra 

indult s egy golyó szíven találta. Áldás emlékére!” 

Az 1915. évi mutatókönyvben is nyoma van a hősi haláláról szóló értesítésnek. 

 

Mindössze 20 esztendős, római katolikus vallású, nőtlen, joghallgató volt. Elvégezte a honvéd 

tartalékos tisztiiskolát. Szülei: Piacsek Kamill és Schaffer Leopoldina. Miután bevonulásakor 

örökségét az árvaszék kezelte, feltételezhető, hogy szülei ekkor már nem voltak életben. 

Hagyatéka (5565 korona 3 fillér) testvéreire maradt.  

 

Áhakv: 30/1918 (1918. március 3.; B. M. 66228/1917); Veszt: 1915. június 22. / 198.; SZKJB, 

Pk. 447/1916; SZEVI, 1915. június 13. 3.; Mut: 1915; Árv: 285/1916 

 

 

PIVARCSEK JÓZSEF / Pivarcsik József 
 

Eredetileg a magyar királyi 30. honvéd gyalogezredben szolgált, de átirányították a 306. 

gyalogezred 2. századához. 1917. augusztus 4-én halt meg. 

A 30. honvéd pótzászlóalj 1918. március 20-án értesítette a polgármesteri hivatalt arról, hogy 

„a Kopatini 1383 magaslaton fejlövés következtében hősi halált halt.” Később hagyatékát is 

megküldték a hozzátartozóknak való átadásra (a csomag tartalma: 23 korona készpénz, 2 

zsebkés, cigarettatárca, pénztárca, fésű, lánc függelékekkel, gyűrű kővel, levelek és 1 db 4 

filléres). Egyben kérték az elesett katona fényképének megküldését, a létrehozandó emlékmű 

számára. Később az alakulat a beküldött fotót nem tudta visszaadni a szülőknek, mivel „a 

Dicső lapok szerkesztősége, ki ezen ügyet intézte, feloszlott.” 

Halálának jogi időpontját az eljáró bíró 1917. december 31-ében határoztak meg. Az 1918. 

évi iktatókönyvben található, személyét érintő bejegyzések: a kecskeméti 30. honvéd 

pótzászlóalj értesítése Pivarcsek József hősi haláláról; a budapesti 1. honvédkerületi 

parancsnokság átirata katonai hagyatékával kapcsolatban; a hagyaték bevételezése a városi 

közpénztárba.  

 

Szentendrén született, 1898. szeptember 7-én, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelye 1898-ban: Szentendre, Angyal u. 240. Szülei: Pivarcsek Ferenc földműves és 

Pindofer Alojzia.  

 

Áhakv: 64/1957 (1957. szeptember 12.; Szentendrei Járásbíróság, Pk. II. 20363/1957/4.; 

Szentendrei Járási anyakönyvi felügyelő 5812/1/1957); Ászakv: 140/1898; Veszt: 1917. 

december 15. / 636.; Ikt: 1448/1918, 1766/1918, 1766/1918, 1875/1918; Iratok: 243/1919 



 

 

PIVARCSEK MÁRTON 
 

A császári és királyi 89. honvéd gyalogezred katonájaként, az anyakönyv szerint 1915 

júniusában, a Belügyminisztérium III. osztályának a háborúban elesetteket nyilvántartó 

csoportja 145/1934. számú értesítése alapján 1915. szeptember 3-án, az orosz harctéren tűnt 

el. A halál jogi időpontjaként a bíróság 1919. december 31-ét jelölte meg. 

 

Szentendrén született, 1878. november 7-én, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelyei: 1903: Szentendre, Kapás u. 303.; bevonulásakor: Mária Terézia u. 165. Szülei: 

Pivarcsek János földművelő és Szobonya Zsófia. Házastársa: Szabó Klára (Pócsmegyer, 

1881. október 10.). Házasságkötése: 1903. szeptember 6. Gyermekek: Erzsébet (Szentendre, 

1903. október 15.); Pál (Szentendre, 1909. július 1.); Gyula (Szentendre, 1911. július 30.). A 

bíróság holttá nyilvánító végzése alapján a házaspárnak 5 közös gyermeke volt, azonban 

közülük kettő, István és János, kiskorukban, még a háború előtt meghaltak. A feleségnek 

összesen hét gyermeke született. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Malomköz. 

 

Bev: 276.; Áhakv: 59/1934 (1934. augusztus 11.; SZKJB, Pk. 901/1934); HÖ: 61.; Áekav: 

32/1903; SZKJB, Pk. 901/1934. 

 

 

PONAUER JÓZSEF, ifj. 
 

Hidászként szolgált, az olasz harctéren halt hősi halált. Halálának jogi időpontját 1920. 

december 31-ében határozták meg. 

 

Szentendrén született, 1890. február 22-én, római katolikus vallású, földműves, ill. asztalos 

volt. Illetékességét illetően a város is nyilatkozott: „Ponauer József itt lakik 20 esztendeje, 

háza van Szentendrén. Ezen kívül földje is van, ugyanott.” Lakóhelye bevonulásakor: 

Szentendre, Felsőhegy u. 186. Szülei: Ponauer József és Gadó Teréz. Házastársa: Wingler 

Jozefa (Újpest, 1890. március 1.). Házasságkötése: Szentendre, 1915. január 08. Gyermekek: 

Róza (1909. augusztus 25.); Mihály (1914. november 27.); Ibolya (1916. december 28.). 

 

Áhakv: 83/1922 (1922. augusztus 29.; SZKJB 2496/1921); Áeakv: 1/1915; HÖ: 62.; Hg: 

Ponauer Józsefné és sz. n.; Iratok: 8066/1917 

 

 

POPOVITS KORNÉL 
 

A császári és királyi 6. gyalogezred 3. tábori századának századosaként, 1914. szeptember 22-

én, az anyakönyv szerint a szerb fronton, Jagodina helységnél vesztette életét, míg a HL 

iratok a halál helyszíneként a galíciai Jagodnik települést említik, ahol el is temették. 

 

A budai szerb ortodox templom keresztelési anyakönyve szerint Budapesten, 1878. március 7-

én született, ortodox vallású, nőtlen, szentendrei illetékességű hivatalnok volt. Szülei: 

Teodosij Popovic nadporucnik (főhadnagy) és Agnica Menhard. 

 

Áhakv: 34/1917 (1917. március 06.; B. M. 85196/1916); SZEM akv.; HL: 134/235 

 



 

PREISZ KÁROLY / Preisz Nándor? Preisz Mór? 

 

Azonos lehet a Machula-listán szereplő Preisz Nándor személyével, mert ilyen névvel sehol 

sem találkoztunk az iratokban. Az 1914-ben felvett választói névjegyzékben szerepel Preis 

Károly, 37 éves, ipari üzemnél alkalmazott üzletvezető. Családos ember volt és az árvaszék 

foglalkozott gyermekei segélyezésével, mert egy 1916. január 18-án kelt jelentésükben 

említik, hogy addig az időpontig csak Preisz Károly és Dombai Ádám családja részesült 

katonai ellátásban. Az életkora alapján ítélve talán ő az a Preisz Károly, akit az 1915. július 

26-án megjelent hadi sebesültekről és betegekről szóló értesítőben említenek, mint aki a 

magyar királyi 18. gyalogezred 6. századában szolgált, illetősége Kabold (Sopron m.) 

községben volt, 1877-ben született és 1915. június 3–május 24. között halt hősi halált. 

Lehetséges az is, hogy azonos személy a névjegyzékünkben szereplő Preisz Mórral. 

 

Árv: 25/1918; Választói névjegyzék, 1914; Seb: 1915. július 26. / 220.; Mach. 

 

 

PREISZ MÓR / Preisz Károly? 

 

Neve szerepel a magyar hadviselt zsidók 1942-ben megjelent Aranyalbumában. Az izraelita 

hitközség jelentése, 1922-ben, nem közli az utónevét, csupán annyit jegyez meg, hogy „hősi 

halált halt”. Nem tudjuk, az Aranyalbum szerkesztői miként azonosították Mórként. 

Személyéről nem sikerült egyéb adatot fellelnünk, lehetséges, hogy azonos személy a 

névjegyzékünkben szereplő Preisz Károllyal. 

 

Aranyalbum, 431.; Hitk. 

 

 

PUDER ANTAL 
 

Az 1916. évi mutatóban található a következő bejegyzés: „Puder Antal népfelkelő őrvezető 

szerb hadifogságbani elhalálozásáról”. 

 

Szentendrén született, 1875. április 22-én. Ekkori lakóhelye: Szentendre, 15. Szülei: Puder 

András szőlőmunkás és Kaschler Anna. 

 

Rszakv: 52/1875; Mut: 1916 

 

 

REMSIK ANDRÁS 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred 2. századának gyalogosaként, 1917. március 3-án halt 

meg Besztercebányán, az Országos Hadigondozó Intézet falai között, tüdővészben. 

Maradványit az intézeti temetőben hantolták el.  

 

Szentendrén született, 1888. július 22-én, római katolikus vallású, nős, gyári munkás volt. 

Lakóhelye: 1888: Szentendre, 65. Szülei: Remsik József napszámos és Putyalik Anna. 

 

Rszakv: 72/1888; HL: 176/808  

 



 

ROBICSEK KÁROLY 
 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel: „Robicsek Károly tizedes a harctéren elhalt katona 

névjegyzése”. Talán azonos azzal a Robicsek Károllyal, aki az 1. tábori ágyús ezred 

tizedeseként 1916. augusztus 23-án halt meg, és aki 1892-es születésű és budapesti illetőségű 

volt. Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján. 

 

Veszt: 1917. március 30. / 545.; Mut: 1916; Mach.; Ltábl. 

 

 

ROHR IGNÁC 

 

A 6. vártüzérezred 2. pótütegének tüzér katonájaként szolgált. A veszteséglista szerint 

agyhártyagyulladásban halt meg, 1915. május 23-án, Budapesten, a Szent László úti 

kórházban. A híradás szerint Csobánkán temették. Azonban a szentendrei római katolikus 

plébánia halálozási anyakönyve bizonyítja, hogy maradványait a fővárosból ide szállították, 

ahol május 26-án az alsó temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Csobánkán született, 1890. november 28-án, római katolikus vallású fiatalember volt. 

Édesanyja: Rohr Katalin. Házastársa: Tóth Rozália. Temetési helye arra utal, hogy 

Szentendrén éltek. 

 

Csobánkai rk. akv. 65/1890; Rhakv: 39/1915 

 

 

ROZBORA BÉLA 
 

A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred katonájaként, 1915. december 23-án halt meg 

tüdővészben, Budapesten, a Szent János Kórházban. A kőbányai temetőben temették el, az 5. 

parcella 44. sorának 29. számú sírjában. 

Az 1918. évi iktatókönyvben több, vele kapcsolatos bejegyzés található: a 17. honvéd 

gyalogezred pótzászlóalj parancsnoksága, Székesfehérvárról két esetben írt haláláról a 

városnak; a pénzügyigazgatóság, Rozbora évi segélyének ügyében szintén többször kereste 

meg a helyi hatóságot. Az 1919. évi iktatókönyv szerint a budapesti népfölkelő parancsnokság 

az özvegyi nyugdíj folyósításáról küldött átiratot a polgármesternek. A segélyezésről 1918 

áprilisában történt intézkedés (az özvegy, 1919-ben, Debrecenbe költözött). 

 

A HL adatai szerint Nagyperkáta (Fejér m.) községben született. A veszteséglista 

nagyperkátai illetőségűnek tartja, míg a levéltári iratokban Sárosd község neve szerepel. A 

HL Szentendrét adja meg illetősége helyéül. Születési bejegyzését azonban a perkátai római 

katolikus anyakönyvben nem találtuk. Ugyanakkor rábukkantunk arra a Rozbora Bélára, aki 

Budapest-Szentistvánvárosban született, 1882. január 5-én (a veszteséglista és a HL is ezt az 

évszámot adja meg). Édesanyja Rozbora Anna hajadon, napszámos nő volt, aki 

Sárkeresztúron, Fejér megyében született. Sárkeresztúr és Sárosd, illetve Perkáta és Sárosd 

egymással határos falvak. Valószínűsítjük, hogy az illetőségi és születési adatok ezért 

keverednek. Amennyiben Rozbora Béla budapesti születésű volt, úgy Budapest-

Krisztinavárosban, 1915. december 15-én, egybekelt Dolák Margittal. 

Bizonyos, hogy lakóhelye a bevonuláskor Szentendrén, a Fehérvíz u. 693. népsorszám alatt 

volt. 



 

Bev: 582.; HL: 303/2626; Seb: 1916. március 1. / 483.; Budapest-Szentistvánvárosi rk. akv. 

18/1882; Ikt: 1837/1918, 3637/1918, 4679/1918, 2137/1918, 3218/1918, 3921/1919; Iratok: 

802/1919; Árv: 162/1919 

 

 

RUDNICZKY ISTVÁN 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 5. századának őrvezetőjeként szolgált. A 

veszteséglista szerint megsebesült, majd ezt követte halála, 1916. március 7-én, Ranziano 

településnél (Osztrák Tengermellék).  

 

Az anyakönyvben 40 évesként tüntetik fel, a veszteséglista szerint 1874-ben született. A 

római katolikus vallást követte. 

 

Áhakv: 88/1917 (1917. június 26.; B. M. 58910/1916); Veszt: 1916. október 3. / 472. 

 

 

SALY ÁGOSTON 
 

A helyi sajtó tudósítása szerint Saly Ágoston, a császári és királyi 32. tábori vadászzászlóalj 

főhadnagya, 1915. október 20-án Mizyniec-nél, a Przemysl-től délkeletre vívott csatában, 

„orosz golyótól szíven találva hősi halált halt”.  

 

Elestéről Haluska Emil, az ezred kapitánya értesítette levélben Ágoston édesapját, melyet a 

helyi lap is közölt: „Talán még jól be sem itta a mohó föld az első halottunk vérét, új levél 

érkezik, talán jobban szíven találva címzettjét, mint a golyó a fiút, kinek halálhírét hozza. Saly 

Ágoston császári és királyi 32. számú tábori vadászzászlóalj főhadnagya, egy öreg, roskadt 

ember szemefénye, élete, reménye, október 20-án Mizyniecénél, Przemysltől délkeletre vívott 

csatában orosz golyótól szíven találva hősi halált halt. – Mindnyájunk által tisztelt, becsült, 

szeretett katona volt, kit nem a csillogó fény, nem a ragyogás, hanem a hivatás vitt a 

katonasághoz. Mint egyéves önkéntes került a tiroli vadászokhoz, hol a tiszti vizsga letétele 

után, kiváló szorgalmára s képességeire való tekintettel, soron kívüli hadnaggyá léptették elő. 

Családi helyzete azonban nem engedte, hogy aktiváltassa magát. Beiratkozott az egyetemre, 

hol filozófiából abszolutóriumot nyert. Utána nemsokára fegyvergyakorlatra hívták be s 

feljebbvalói felhívására aktiváltatta magát. Besztercebányán szolgált, hol mint katonai 

tűzoltóparancsnok kitüntette magát. Majd Galíciába Trembovlába helyezték át ezredét honnan 

a temesvári hadapródiskolába került tanárnak. A múlt évben a Hadügyminisztérium 

tanulmányútra küldte Németországba. A szép pálya, az ifjú élet letört. De úgy érzem, ez a 

golyó nagyobb dicsfényt, fényesebb glóriát vont az elesett hős homlokára, mint amit emberi 

kéz adhat. 

Századosának leveleit, tudva azt, hogy mindenkit érdekel, itt közöljük, megjegyezve, hogy a 

százados már súlyos sebbel egy budapesti kórházban fekszik: ’1914. október 26. Mélyen 

Tisztelt Uram! Szomorú kötelességet kell teljesítenem, midőn arról értesítem Önt, hogy 

kedves fia, Saly Ágoston császári és királyi 32. vadász főhadnagy e hó 20-án, Mizyniec 

mellett Przemysltől délkeletre egy orosz golyótól szíven találva hősi halált halt. Őszintén 

fájlalom kitűnő tisztem és kedves bajtársam elvesztését, tudom, hogy a vigasznak minden 

szava hiába való, meg kell elégednem azzal, hogy Isten rendelésében meg kell nyugodnunk. 

Ez a legszebb halál, mely katonát érhet. – Illő temetéséről gondoskodtam, sírját 

megjelöltettem s amennyiben felvilágosításra lenne szüksége, forduljon bizalommal hozzám. 



Kedves fia értéktárgyait a háború befejeztével meg fogja kapni. Fájdalmában igaz szívvel 

osztozom, és maradok kitűnő tisztelettel: E. H. k. u. k. Hauptmann im Feldjägerbataillon No. 

32. zugetheilt dem Feldjägerbataillon No. 24. Felpost 62.’ 

Ugyanezen a levélben dr. K. G. fővárosi ügyvéd,hasonló meleg hangon a következő 

szavakkal emlékezik meg elhunyt bajtársáról: ’Mélyen Tisztelt Uram! Engedje meg, hogy 

ismeretlenül bár, igaz részvétemet fejezem ki az Önt ért súlyos veszteség miatt. Kedves 

bajtársat veszítettem el én is benne, emlékét mindig meg fogom őrizni. Ha a Mindenható 

megengedi, hogy megéljem a háború végét és haza kerüljek békés otthonunkba, szívesen 

állok rendelkezésére. Igaz tisztelettel: Dr. K. G.’” 

Fia tragédiájához hozzátartozik az apáé is. A Szentendre és Vidéke, az 1915. augusztus 22-én 

megjelent számában közölte a hírt: „Halálozás. Rövid szenvedés után életének 58-ik évében, 

folyó hó 11-én délután 2 órakor elhalt Saly Ágoston nyugalmazott MÁV ellenőr. Azt a súlyos 

fájdalmat, mely egyetlen hőn szeretett fiának, Saly Ágonston császári és királyi főhadnagynak 

elestével érte, sokáig viselni nem tudta. Folyó hó 12-én délután 5 órakor temették el városunk 

közönségének részvéte mellett a református temetőben.  

Béke poraira!” 

 

Ágostai evangélikus vallású fiatalember volt. Szülei: Saly Ágoston nyugalmazott MÁV 

ellenőr és Radubiczky Mária voltak. 

 

SZEVI, 1914. november 8. 3.; SZEVI, 1914. november 16. 2.; SZEVI, 1915. augusztus 22. 3.; 

Szili Kováts László: Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története. Budapest, 

1940. 230.; Áhakv: 87/1915. 

 

 

SÁNDOR ISTVÁN 
 

Utólagos anyakönyvi bejegyzése szerint, 1915. január 15-én halt hősi halált. 

 

Szentendrén született, 1887. május 31-én, római katolikus vallású, zenész volt. Szülei: Sándor 

Mihály zenész és Oláh Julianna. Lakóhelye születésekor: Szentendre, 232; 1964-ben 

anyakönyvezett lakhelye: Bicske, Bihari u. Házastársa: Rigó Julianna. 

  

Rszakv. 64/1887; Áhakv: 53/1964 (1964. szeptember 4.; Bicskei Járásbíróság, Pk. 

50398/1963)  

 

 

SÁNDOR LAJOS 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred népfelkelő katonájaként, 1916. augusztus 5-én, a 

Szurovicz körüli csatatéren esett el. 

 

Halálakor 29 éves volt, a római katolikus vallást követte. Szülei: Sándor János és Facskovecz 

Mária. 

 

Áhakv: 7/1919 (1919. január 13.; B. M. 115915/1918) 

 

 

SÁRAY ALAJOS 
 



A császári és királyi 12. gyalogezred őrvezetőjeként, 1917. április 11-én, Rozen-ben (Tirol) 

halt meg.  

 

Halálakor19 éves volt, bevonulása előtt kereskedőként dolgozott. Szülei: Sárai Lajos v. Sáray 

Alajos és Domján Vincencia v. Demian Vincza voltak. A házaspárnak 1895-ben Sissó 

községben (Nyitra m.) született gyermeke, Zsigmond. Az ifjabbik Alajos zületési adatait nem 

ismerjük. 

 

Áhakv: 40/1918 (1918. március 20.; B. M. 113145/1917); Sissói rk. akv. 7/1895 

 

 

SCHERNER FERENC / Schellner Ferenc 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonájaként, 1914. október 23-án, az 

orosz fronton esett el. A bevonuláskori lakhelye és özvegye 1922-es lakóhelye alapján 

azonosítjuk Schellner Ferenccel, aki szerepel a bevonultak jegyzékében is. 

 

Újpesten született, 1885. augusztus 28-án, római katolikus vallású, szitás volt. Lakóhelyei: 

1912: Szentendre, Lövész u. 40; bevonulásakor: Zauer-telep. Szülei: Scherner Ferenc és 

Bauecz Lujza. Házastársa: Kovács Teréz (Barstaszár-Nádasmajor, 1889. október 1.). 

Házasságkötése: 1912. február 18. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Zauer-telep. 

 

Bev: 206.; Áeakv: 9/1912; HÖ: 67. 

 

 

SCHINDLER JÁNOS 
 

A harctéren, vélhetően 1917 második felében halt hősi halált. A halálozás bejegyzett jogi 

időpontja: 1917. december 31. Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Szentendrén született, 1878. április 27-én, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelyei: 1878: Szentende-Izbég, 17.; bevonulásakor: Izbég, 115. Szülei: Schindler András 

szőlőmunkás és Buban Mária. Házastársa: Esztergomi Júlia. 

 

Bev: 59.; Áhakv: 75/1925 (1925. augusztus 08.; SZKJB, Pk. 408/1925/6; Rszakv: 39/1878; 

Iztábl. 

 

 

SCHUCK GYÖRGY /Schuk György 

 

A császári és királyi 32. gyalogezred őrvezetőjeként tűnt el, 1915 márciusában, a szerb 

harctéren. 

 

Bár kis bizonytalansággal, de azzal a Schuck Györggyel azonosítjuk, aki Szentendrén, 1877. 

április 4-én született és a római katolikus vallást követte. Lakóhelyei: 1877: Szentendre, 1.; 

1902: Budai u. 6.; 1912: Gyár u. 723. Szülei: Schuck György szőlőmunkás és Elszaszer 

Mária. Házastársa: 1./ Lieber Anna (Vörösvár, 1875. január 01.); 2./ Koller Mária 

(Budakalász, 1873. október 13. Házasságkötése: 1907. február 28.) Gyermekek: a 2./ 

házasságból György (1908. február 19.); József (1909. március 12.); Mária (1912. június 6.). 

Az özvegy lakhelye, 1922-ben: Szentendre, Bogdányi u. 161. 



 

Bev: 399.; Rszakv: 51/1877; Áeakv: 22/1902.; Ászakv: 74/1912; HÖ: 68. 

 

 

SCHULTZ FERENC / Schulz Ferenc 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonájaként, fejlövéstől halt meg, 1916. 

szeptember 16-án, Dutovlje helységben (Osztrák Tengermellék). 

 

Szentendrén, 1894. július 26-án született, római katolikus vallású volt. Lakóhelye 1894-ben: 

Szentendre, 232. Szülei: Schultz Károly római katolikus vallású, napszámos és Major Júlia 

református vallású. 

 

Áhkv: 144/1917 (1917. november 1.; B. M. 22381/1917); Rszakv: 94/1894; Seb: 1916. 

november 18.; Seb: 1917. május 1. / 564. 

 

 

SIJACSKI MILÁN / Szijacski Milán / Sipaczky Milán / Sijacski Emil 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként, 1916. június 29-

én, a Monte San Michele (Osztrák Tengermellék) körüli harcokban, lőtt seb következtében 

halt hősi halált. Másnap, a Vallone-völgy katonai temetőjének 244. sírjában hantolták el. 

A császári és királyi 1. honvéd pótzászlóalj 1918. július 28-án küldte meg a városi hivatalnak 

a katona hagyatékát, egy noteszt és a megmaradt leveleit, illetve valamivel később intézkedett 

a család segélyezéséről. Az özvegy a hagyaték átvételekor értesült férje haláláról. 

 

A házassági anyakönyv szerint Lalits nevű településen, 1872. december 29-én született, 

ortodox vallású, földműves volt. A házassági anyakönyvi kivonatában Sijacski Emilként 

szerepel. Tulajdonában 1 kis ház és 1,5 kh föld volt. Lakóhelye 1914-ben: Szentendre-Izbég, 

27. Szülei: Sijacski Euthymius és Massimov v. Maximov Anna. Házastársa: 1./ Vaszlievits 

Krisztina. 2./ Marcsicsevits v. Marcsits Ilona v. Lenka (Szentendre, 1870. május 06.). 

Házasságkötése: 1914. február 15. Mindketten szentendreiek és elváltak voltak). Gyermekek: 

1./ házasságból Lyubica (Szentendre, 1898. július 24.); János (Szentendre, 1903. október 19.). 

Az özvegy, 1918-ban, Szentendre-Izbégen lakott. 

 

Bev: 356.; Áhakv: 50/1920 (1920. február 24.; B. M. 63059/1919); Áeakv: 44/1897; Áeakv: 

8/1914; Ászakv: 108/1898; Ászakv: 128/1903; HL: 293/852/69/36; Ikt: 2136/1918; Hg: 

Sijacski Milán; Iratok: 2136/1918 

 

 

SIMKÓ JENŐ 
 

A sebesültekről szóló értesítő 1914. december 2-án kiadott száma szerint a szentendrei 

illetékességű, 1887-ben született Simkó Jenő sebesülést szenvedett és a Darkau-i kórházban 

ápolták. Az 1918. évi iktatókönyvben maradt nyoma a budapesti honvéd kiegészítő 

parancsnokság városhoz küldött levelének: „Simkó Jenő hősi halála”. 

 

Személyét nem sikerült meggyőzően azonosítani. A római katolikus anyakönyvben szerepel 

Sinkó Jenő, aki Szentendrén, 1887. október 15-én született, szülei Sinkó János ügyvéd-írnok 

és Leonhardt Cecília voltak. Azonban a megjegyzés rovatban a következő bejegyzés szerepel 



nála: „1933-ban a belügyminiszter hozzájárult a keresztelt nevének … változtatásához.” Ez 

alapján ő még akkor is életben lévő személynek tűnik. 

 

Seb: 1914. december 2. / 117.; Ikt: 1626/1918 

 

 

SINGER HERMAN 
 

Neve szerepel a magyar hadviselt zsidók Aranyalbumában. Az izraelita hitközség 1922-es 

jelentése nem említi őt. 

 

Szentendrén született, 1874. november 3-án, izraelita vallású volt. Szülei: Singer Móric és 

Scherbl Netti. 

 

Aranyalbum, 431.; Zsszakv: 15/1874; Szomszédaink voltak, 87. 

 

 

SINGER MÓR 
 

A császári és királyi 309. autóoszlop szakaszvezetőjeként szolgált. 1918. április 17-én 

zúzódást szenvedett, ami a halálát okozta. Szarajevó (Bosznia) területén, a császári és királyi 

25. helyőrségi kórházban hunyt el. Testét az ottani izraelita temetőben hantolták el. 

Az 1918. évi iktatókönyvben nyoma van a k. u. k. Autokolonnie ers. Abt. Wien XXI. alakulat 

levelének, melyben Singer Mór hősi halált halt katona ügyében keresték meg a várost. 

Ugyanígy levelet küldött vele kapcsolatban a budapesti hadkiegészítő parancsnokság. 

Haláleset-felvételéről érdeklődött a járásbíróság, illetve haláláról a Budapest VII. kerületi 

elöljáróság.  

 

Szentendrén született, 1884-ben, izraelita vallású, nőtlen, kereskedő volt. 

 

HL: 405/753; Ikt: 2903/1918, 3140/1918, 2058/1918, 2816/1918 

 

 

SKOPÁL JÓZSEF, ifj. 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred 3. pótszázadának gyalogos katonájaként, 1915. március 

26-án, haslövés következtében halt hősi halált, a 32. gyaloghadosztály egészségügyi 

intézetében, Jablonki településen (Galícia). Testét még aznap el is temették. Összevetve 

anyakönyvi adatait, látjuk, hogy halála csak napokkal követte esküvőjét. 

Amikor özvegye elhunyt, haláleset felvételi ívére, férje rovatába az „ismeretlen helyen, 

harcztéren, 1915-ben eltűnt” bejegyzés írták. Neve megtalálható az izbégi emléktáblán. 

 

Pomázon született, 1890. március 14-én, római katolikus vallású, földműves volt. Lakóhelyei: 

1915: Szentendre-Izbég 38.; bevonulásakor: Izbég, 50. Szülei: Skopál Ferenc és Beck 

Julianna. Házastársa: Barton Mária (1897. szeptember 15. Elhunyt 1919. június 24-én, 21 

éves korában, tüdővészben). Házasságkötése: 1915. február 14. Gyermeke: Lenke (1919: 4 

éves). Az anya halála után a kislány a nagyapa gondnoksága alá került. 

 

Bev: 447.; Áhakv: 57/1919; Áeakv: 4/1915; HL: 176/181, 174/173; Iratok: 4182/1919; Iztábl. 

 



 

SKROBÁR PÁL 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred póttartalékos gyalogosaként, az 1915. 

január 9-én kiadott veszteséglista szerint, láblövéssel Budapesten, a Kiscelli utcai 

hadikórházban ápolták. Az anyakönyv tudósít arról, hogy 1916. április 3-án halt meg, 

Csernovitz helységnél (Bukovina). 

Az 1916. évi mutatókönyv mint eltűnt póttartalékost említi, a hatóságok özvegyének 

hadiellátásáról döntöttek. Az 1918. évi iktatókönyvben szerepel egy iktatási bejegyzés 

gyermekei segélyének felemeléséről.  

 

Szentendrén született, 1888. június 27-én, római katolikus vallású, földműves volt. Lakóhelye 

1888-ban: Szentendre, 302. Szülei: Skrobár Pál molnár és Pivarcsek Mária. Házastársáról és 

gyermekeiről nem sikerült adatot találnunk. 

 

Bev: 579.; Áhakv: 62/1917 (1917. május 2.; B .M. 132026/1916); Rszakv: 64/1888; Seb: 

1615. január 9. / 200.; Mut: 1916; Ikt: 3863/1918 

 

 

STEVULÁK JÓZSEF 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred 9. századának népfelkelő közvitézként, 1915. július 22-

én esett el, az anyakönyv szerint a Dobrotow (Galícia) melletti csatatéren, míg a HL 

adatokban a szintén galíciai Matjasze település szerepel, amelynek nyugati végén – az iratok 

szerint – még aznap el is temették. 

Az őt említő veszteséglista még 1915. július 21–31. közé tette a halálát. Megelőzőleg betegen 

feküdt a Jägerndorf (ma: Jägerndorf, Ausztria) település iskolájában kialakított kórházban. 

Az 1916. évi mutatókönyvben olvasható a következő, személyével kapcsolatos iktatási 

bejegyzés: „Stevulák Józsefnének fia haláleset jelentése kiadandó”. 

 

Bár a HL adataiban Szentendrén született, itt nem találtuk nyomát. A halotti anyakönyvben 20 

esztendősként szerepel (visszaszámolva 1894–1895-ben születhetett). Minden bizonnyal 

azonos azzal a Stevulák Józseffel, aki id. Stevulák József napszámos (Kubis Mária özvegye) 

és az Árva megyei születésű Kavalér Zsuzsanna (őt a halálozási anykönyvben Kavalecsik 

Zsuzsanna néven említik) gyermekeként, 1894. november 7-én született Budapest-

Terézvárosban. Római katolikus vallású, földműves volt. 

 

Áhakv: 99/1917 (1917. augusztus 2-án.; B. M. 162610/1916); Budapest-Terézvárosi rk. akv. 

1691/1894; HL: 175/211; Seb: 1915. február 27. / 321.; Seb: 1915. március 10. / 335.; Veszt: 

1915. szeptember 30.; Mut: 1916 

 

 

STOJANOVICS MIKSA / Sztojanovics Maxim 

 

A császári és királyi 16. számú egészségügyi osztály népfelkelő egészségügyi katonájaként 

halt meg, a HÖ szerint 1914. október 2-án, a hadigondozási és a HL iratok szerint 1916. 

október 2-án, tüdővészben, a nagyszombati tartalékkórházban (az utóbbi időpotot tartjuk 

valósnak). Két nap múlva, az ottani katonai temetőben temették el. A kórház értesítése 

szerint: „Nevezett hátrahagyott 50 fillért készpénzben.” 



Az 1918. évi iktatókönyvben szerepel az értesítés hősi haláláról, illetve az anyakönyvi hivatal 

egy bejegyzése. A Machula-listán neve Sztojanovics Maxim alakban szerepel. A Maxim 

keresztnév több iratban is megjelenik. 

Stojanovics Miksa testvére a jegyzékünkön szereplő Sztojanovics Dénesnek. Családnevüket 

következetesen eltérő módon írták. 

 

Szentendrén, 1877. február 1-én született, ortodox vallású, földműves volt. Lakóhelye: 1903: 

Szentendre, Nyaraló u. 437. Szülei: Stojanovits Dénes földműves és Nándori Mária. 

Házastársa: Drazsits Czveta v. Flóra (Szentendre, 1875. április 15. v. március.16.). 

Házasságkötése: Szentendre, 1903. május 17. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, 

Bogdányi utca 109. 

 

HL: 332/8291; Áeakv: 21/1903; HÖ: 73.; Hg: Sztojanovics Miksáné; Ikt: 911/1918, 

1116/1918; Mach. 

 

 

STURM ISTVÁN 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként, az anyakönyvben 

1916. szeptember 4-én, a HÖ szerint szeptember 2-án, míg a helyi sajtótudósításban 

szeptember 6-án, Ceronostis helységben halt meg, az olasz fronton. Haláláról a Szentendre és 

Vidéke is hírt adott. 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel egy bejegyzés: „Sturm Imre hősi halált halt egyénre 

vonatkozó adatok közlése” tárgyban. A bejegyzéshez tartozó iktatószám: 8555/1916 (az irat 

nem maradt fenn). Ez alapján feltételezhető, hogy az iktatott irat az év vége felé érkezett. 

Mivel Sturm István 1916. szeptember elején halt meg, úgy véljük, hogy csak névelírás történt, 

valójában itt is Sturm Istvánról van szó. Az 1918. évi iktatókönyv őrzi a helyi hatóság 

intézkedését gyermekei segélyének felemeléséről, illetve az Országos Hadigondozó Hivatal 

átiratát, özvegye hadsegélyével kapcsolatban. 

 

Szentendrén született, 1873. november 24-én, római katolikus vallású, kőműves volt. 

Lakóhelyei: 1873: Szentendre, 578.; 1901: Mária Terézia u. 550.; bevonulásakor: 545. szám. 

Szülei: Sturm Mihály cipész és Stalczer Karolina. Házastársa: Kepler v. Keppler Éva 

(Pilisszentistván, 1876. április 2.; a házassági bejegyzésében: Vörösvár, 1876. április 24.). 

Házasságkötése: 1897. január 16. Gyermekek: Ignác (1898. november 13.); István 

(Szentendre, 1901. július 5.); Borbála (Szentendre, 1903. október 4.); Ferenc (1907. május 1.); 

János (1910. május 3); Katalin (1913. május 5.). A kiskorú gyermekeket 1918. június 28-án 

nyilvánították elhagyottá. Menhelyi kötelékbe vették fel őket, de továbbra is az anya 

gondozásában maradtak. A határozat részlete: „Az apa hadba vonult és hősi halált halt, az 

államsegélyre utalt anya évi 156 korona katonai ellátásból családját eltartani nem képes, mert 

az elhagyottá nyilvánított gyermekeken kívül még hadbavonult 19 éves fiát segélyezni és 

otthonlévő teljesen nem keresőképes 2 gyermekeit is tartania kell.” Az özvegy lakhelye, 

1922-ben: Szentendre, Malompart u. 545. 

 

Bev: 594.; Áhakv: 14/1918 (1918. január 19.; B. M. 45701/1917); Áeakv: 1/1898.; HÖ: 74.; 

Ászakv: 170/1898; Ikt: 1640/1918; Iratok: 3094/1918, 839/1919; SZEVI, 1916. március 18.; 

Hg: Sturm Istvánné; Mut: 1916 

 

 

SUSKA JÁNOS 



 

Az 1919. évi iktatókönyv egyik bejegyzése a budapesti pénzügyigazgatóság levelének tárgyát 

közli: „Suska János évi segélyének folyósítása”. Neve szerepel a Machula-listán és a 

református emléktáblán. 

 

Szentendrén született, 1889. április 11-én, ágostai evangélikus vallású volt. Lakóhelyei: 1889: 

Szentendre, 630.; bevonulásakor: Mező u. 706. A ház, 1910-ben, édesapja tulajdonában volt. 

A népszámlálás időpontjában 4 fő volt a jelenlévő (ott lakó), és 6 fő az ún. távollévők száma. 

Szülei: Suska Pál földműves és Boszák Anna.  

 

Bev: 268.; Refszakv: 6/1889; Ikt: 3639/1919; Népsz: 1910; Mach.; Rtábl 

 

 

SZABADOS SZÁVÓ / Szabados Sebő 

 

Neve szerepel a Machula-listán. A bevonultak jegyzékén szereplő Szabados Sebővel 

azonosítjuk. 

 

Szentendrén született, 1896. augusztus 20-án, ortodox vallású volt. Lakóhelye bevonulásakor: 

Szentendre, Alsóvasút u. 457. Szülei: Szabados György papucskészítő (Ópalánkán született) 

és a szentendrei születésű Velicskovics Paulina. 

 

Bev: 136.; Ászakv: 125/1896; Mach. 

 

 

SZÁDECZKI GYÖRGY 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 8. századának katonájaként, 1915. július 

21-én halt hősi halált. 

 

Szentendrén született, 1886. február 24-én, római katolikus volt. Lakóhelye születésekor: 

Szentendre, 325. Szülei: Szádeczky Márk és Urbancsek Mária. 

 

Veszt: 1915. november 7. / 309.; Rszakv. 27/1886 

 

 

SZÁDOCZKI JÁNOS / Szádoczky János, Szádeczki János 
 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel: „Szadoczki János népfelkelő elhalálozása”. 

 

Vélhetően azonos azzal a Szádoczky Jánossal, aki 1877. december 26-án, Szentendrén 

született és a római katolikus felekezethez tartozott. Lakóhelye 1906-ban: Budapest. Szülei: 

Szádoczky v. Szádeczki Márk 1877-ben szőlőmunkás, 1906-ban vendéglős és Urbán Jozefa. 

Házastársa: Lipták Mária (Szentendre, 1875. április 07.; esküvője előtt Budapesten élt). 

 

Rszakv: 149/1877; Áeakv: 19/1906; Mut: 1916 

 

 

SZAKÁL IMRE 
 



A városi árvaszék, 1918. június 6-án, elhagyottá nyilvánította Barton Paula gyermekét, Máriát 

(Szentendre, 1916. június 07.). Megállapították, hogy a gyermek apja, Szakál Imre 

„hadbavonult és sebesülés folytán meghalt”.  

 

Szakál Imre személyét nem sikerült azonosítanunk. Szentendrén, 1896-ban, az evangélikus 

felekezethez tartozó Szakáll Jánosnak és Sarvai Erzsébetnek született gyermeke, akit a János 

névre kereszteltek.  

 

Áeakv: 50/1919; Hg: Barton Mária; Iratok: 2717/1918  

 

 

SZAUER JÁNOS 

 

A helyi sajtó 1915. szeptember 9-én adott híradást hősi haláláról: „Hőseink. … Szauer János 

1890. évbeli születésű tüzér hősi halált halt. Parancsnoksága megkereste Pilisvörösváron lakó 

hozzátartozóit, hogy arcképét és rövid életleírását közöljék, mert – mint a megkeresés mondja 

– a hadsereg főparancsnokság mindazon katonák emlékét, kik hősi halált haltak, egy kiadandó 

nagyobb műben akarja megörökíteni.” (A fényképek ügyére lásd a Pivarcsik Józsefnél 

írtakat!) 

 

Az újsághír alapján azonos azzal a Szauer Jánossal, aki Pilisvörösvárott született, 1890. 

december 8-án. Szülei: Szauer János zsellér és Mozer Anna voltak. 

 

Pilisvörösvári rk. akv. 138/1890; SZEVI, 1915. szeptember 19. 3. 

 

 

SZAUTNER ÁDÁM 
 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel a „Szautner Ádám katona haláleset felvétele” és a 

„Szautner Ádám ápolási díja” tárgyú bejegyzés. Ez alapján feltételezhető, hogy kórházban 

hunyt el. 

 

Személye vélhetően azonos azzal a Szautner Ádámmal, aki Szentendrén, 1890. december 11-

én született. Szülei: Szautner József és Deák Mária voltak. 

 

Rszakv: 129/1890; Mut: 1916 

 

 

SZAUTNER FERENC 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred (az 1915. március 20-án kiadott veszteséglista szerint a 

82. gyalogezred) 3. v. 4. pótszázadának népfelkelő gyalogosaként halt meg tüdőgyulladásban, 

1915. február 21-én délelőtt 10 órakor, Budapesten, a 17. számú helyőrségi kórházban. 

Szentendrén temették, haláláról a helyi sajtó is megemlékezett: „Katonát temettek. 

Szentendrén folyó hó 24-én, Szautner Ferenc 27 éves gyalogost, ki Budapesten 

tüdőgyulladásban elhalt. Holttestét hazahozták Szentendrére, hol a város közönségének 

részvétével helyezték örök nyugalomra. A végtisztességre kivonultak hadikórházunk katonái 

közül is mindazok, akiknek egészségi állapota megengedte. A sírnál Kada Mihály plébános 

mondott megindító gyászbeszédet.” Testét a római katolikus alsó temetőben hantolták el. 



Az 1915. évi mutatókönyvben szerepel egy rá vonatkozó bejegyzés: „Szautner Ferenc hősi 

halált halt katona halálesete”. Az 1919. évi iktatókönyv szerint ekkor szüntették be évi 

segélyének folyósítását a család számára. 

 

Szentendrén született, 1888. szeptember 10-én, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelyei: 1888: Szentendre, 224.; 1911: Angyal u. 251. Szülei: Szautner Márton kapás és 

Kossik Katalin. Házastársa: Tóth Paula (Szentendre, 1886. október 24.). Házasságkötése: 

Szentendre, 1911. november 26. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Pismány. 

 

Rszakv. 97/1888; Áeakv: 49/1911; HÖ: 68.; SZEVI, 1915. február 28. 3.; Seb: 1915. március 

3. / 335.; Seb: 1915. március 20. / 349.; Mut: 1915; Hg: Szautner Ferencné; Ikt: 3735/1919 

 

 

SZAUTNER JÓZSEF 
 

A halálozási anyakönyv adatai szerint a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 

katonájaként, 1914. augusztus 28-án esett el, a Rohaty (ma: Rohatin /         , Ukrajna) 

körüli csatatéren. Ennek ellentmond a Szentendre és Vidéke, 1915. május 9-én megjelent híre: 

„Hadifogságban. Városunk számos családja, kinek hozzátartozója volt Przemysl várában, éli 

kínzó kétség közt napjait, reménykedve várván a hírt, melyet hozzátartozóiról kaphat, vagy 

reményt vesztve holtnak tekintvén az élőt. Még nem telt Przemysl elvesztése óta két hónap s 

ennyi idő körülbelül szükséges ahhoz, hogy az orosz fogolytáborokban elhelyezett katonáink 

életjelt adhassanak magukról, s máris igen sokan kétségbe esnek, hogy hozzátartozójuk 

elesett. Pedig sok lesz olyan ki csak hónapok múlva adhat életjelt magáról s kérdés vajon 

eljut-e az értesítése hozzátartozóihoz. Szautner József cipészmester az I. honvédgyalogezred 

katonájáról augusztus óta csak egy hír érkezett, mit vele küzdő bajtársai hoztak, hogy elesett. 

Családja teljes bizonyosra vette a szemtanúk elbeszélése alapján halála hírét, s neje most 8 

hónap múlva kapott értesítést a Vöröskereszt egylet tudósító irodájától, hogy férje 

megsebesülve orosz fogságba jutott. Azért csak türelemmel s megnyugvással kell viselkednie 

mindenkinek a megpróbáltatások keserű idejét s a reményt bármily sötét legyen is a jövő, 

elveszteni nem szabad, mert hasonló eset nem egy, hanem ezer és ezer fordult elő e 

háborúban.” 

Az ellentmondást nem tudjuk feloldani, azonban döntésünkkor figyelembe vettük, hogy a 

halál utólagos anyakönyvezésére 1920-ban került sor, ill. feltételezzük, hogy a hatóságok 

kellő körültekintéssel jártak el. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője – az elérhető 

elektronikus adatbázis szerint – nem közölte holttányilvánítási hirdetményét. Amennyiben a 

jogi eljárás a BM téves közlése alapján történt, akkor is valószínűsíthető, hogy Szauer nem 

tért vissza a hadifogságból, hiszen akkor még minden bizonnyal számos hozzátartozója, 

ismerőse élt a városban.  

 

Szentendrén született, 1885. július 15-én, római katolikus vallású, cipészmester volt. Szülei: 

Szautner József és Deák Mária. Házastársa: Szaszlicska Terézia. 

 

Áhakv: 192/1920 (1920. december 30.; B. M. 86785/1920); Rszakv. 81/1885; SZEVI, 1915. 

május 9. 3. 

 

 

SZÁVICS LYUBOMIR / Szávics Ljubomir / Szávits Lyubomir 

 



A császári és királyi 2. bosnyák ezred tizedeseként esett el, 1914. december 8-án. Haláláról a 

helyi sajtó is hírt adott: „Hősi halál. Szávics Lyubomir szentendrei lakos, a második bosnyák 

ezred tizedese a harctéren hősi halált halt.” Neve, Szávics Ljubomir alakban, szerepel a 

Machula-listán. 

 

Cselicse községben (Tuzlai kerület, Bosznia) született, 1889. október 24-én, ortodox vallású, 

gyári munkás volt. Lakóhelye: 1913: Budapest; bevonulásakor: Szentendre, 504. Szülei: 

Szávits Simon és Sztankovits Anna. Házastársa: Basits Gabriella (Szentendre, 1888. július 9.; 

ortodox vallású volt). Házasságkötése: 1913. november 23. Gyermek: Miklós (1914. 

december 4.). A kisfiút, 1918. április 26-án, elhagyottá nyilvánították, azonban továbbra is az 

anya gondozásában maradt. Az 1918. évi iktatókönyv utal a gyermeknek juttatott segély 

felemelésére. Az özvegy lakhelye, 1917–1922 között: Szentendre, Kossuth Lajos u. 504. 

 

Bev: 591.; Reakv: 48/1913; HÖ: 70.; SZEVI, 1915. július 18. 3.; Hg: 2015/1918; Ikt: 

3868/1918; Iratok: 703/1919, 2105/1919 

 

 

SZEKERES ÁGOSTON 

SZEKERES GUSZTÁV 
 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel: „Szekeres Gusztáv hősi halált halt katona hagyatéka”, 

illetve egy másik bejegyzés: „Szekeres Ágoston hősi halált halt katona haláleset felvétele”. 

Időrendben először Szekeres Gusztáv ügyét iktatták (4862/1916), majd egy-két hónap múlva 

Ágostonét (5654/1916), eltérő tárggyal (az iktatókönyv nem maradt fenn). Az időbeli 

egybeesés és az eltérő tárgyak alapján az is elképzelhető, hogy a két személy azonos. A 

dualizmus időszakában Szekeres István és felesége, Horpácsi Lídia éltek Szentendrén, a két(?) 

elhunyt talán az ő rokonságukhoz tartozott. A háborús időszakban Szekeres Mihály vonult be 

a városból, akinek születési évét 1888-ban adja meg a jegyzék és a Bogdányi u. 129. szám 

alatt lakott. 

 

Gusztáv minden bizonnyal azonos azzal a Szekeres Gusztávval, aki Budapesten, a 

Józsefvárosban született, 1892. október 23-án. Az ottani római katolikus plébánián 

anyakönyvezték. Az édesanyja Szekeres Anna volt, aki a Trorontál megyei Módos községben 

született. 1894-ben már Szentendrén élt, itt volt szakácsnő, és itt született Julianna nevű 

gyermeke. Gusztávról tudjuk, hogy a mutatókönyvi bejegyzéssel azonos időszakban, 1916. 

május 9-én halt hősi halált, mint a 4. utászzászlóalj tizedese. 

Szekeres Ábrahám személyére vonatkozóan több azonosítás is lehetséges, azonban egyik 

Szentendréhez kötéséhez sincs támpontunk. Az is lehet, hogy – ha nem vele azonos személy – 

Gusztáv testvére volt. 

 

Bev: 151.; Budapest-Józsefvárosi rk. akv. 2713/1892; Rszakv: 20/1894; Veszt: 1916. október 

10. / 475.; Mut: 1916 

 

 

SZELVÉNYI IMRE 
 

A császári és királyi 52. gyalogezred 13. századának főhadnagyaként, 1915.február 10-én, a 

Schipoth (Bukovina; ma: Dolischnij Schepit / Д ліш ій Шепі , Ukrajna) körüli csatatéren 

esett el. Ezt megelőzőleg, az 1914. november 12-én kiadott veszteséglista tanúsága szerint, 

sebesülést is szerzett a harcok során. 



Haláláról a helyi sajtó is tudósított: „Elesett hős. Szelvényi Imre 51-ik (sic!) gyalodezredbeli 

császári és királyi főhadnagy az északi harctéren hősi halált halt. Fel kell említenünk, hogy e 

dicső halált halt főhadnagy a háború kitörése után egy megható levél kíséretében 50 koronát 

küldött a harctérről városunk polgármesterének azzal a kérelemmel, hogy azt a szentendrei 

hadbavonult katonák családjainak segélyezésére fordítsa. Őrizzük meg kegyelettel a nemes 

szívű katona emlékét, bár kis gyermek korában elkerült városunkból még a harctér rettentő 

izgalmai között is szeretettel gondolt reánk.” 

A szentendrei Fischer Jolán visszaemlékezésében is olvashatunk róla: „A szerb hadjáratot 

még megúszta egy karsérüléssel, de az orosz fronton tíz nap múlva hősi halott lett. ... 

Szentendre sok hősi halottja közül én csak őt emlegetem. A vőlegényem volt.” 

 

Szülei 1887. február 28-án kötöttek házasságot a városban. Apja a város rendőrkapitánya volt. 

Édesanyja Fischer Mária, Fischer Salamon és Reich Rozália leányaként Budapest született, 

majd Szentendrére került. Mindketten római katolikusok voltak. Imre (az anyakönyv szerint: 

Imre Antal Ferenc) Szentendrén született,1887. június 29-én. A család ekkor a 106. 

népsorszámú házban lakott. 

  

Áhakv: 98/1918 (1918. július 17.; B. M. 85053/1917); SZEVI, 1915. március 21. 3.; Fischer: 

8.; Veszt: 1914. november 12. / 55.; Veszt: 1915. április 6. / 155. 

 

 

SZENTI JÓZSEF / Szende József 

 

A volt közös 32. gyalogezred 5. tábori századának póttartalékos gyalogos katonájaként, egy 

gránáttalálat következtében, az olasz harctéren, 1918. június 18-án esett el. Halálának 

helyszíne: Montello (ma: Montello, Olaszország). Ugyanitt temették el „a főúttól balra a 10. 

útnál”, a 16. számú sírba. A helyi lap 1914. augusztus 30-án említette őt: „… a plébánosnak 

már a sabáci harctérről írnak Hermann József, Klenner Rezső, Bauer Ferenc, Baumgartner 

István, Báder, Tóth András, Vigh György, Szenti József, Zeglin Ferenc, Löw és Popelka.” 

Az 1919. évi iktatókönyvben szerepel: „Szenti József hősi halála”. A bevonultak jegyzékében 

Szende Józsefként szerepel, amit tévesztésnek tartunk (házasságának anyakönyvi 

bejegyzésében is Szende néven szerepel, azonban a megjegyzés rovat a következőt közli: „… 

a vőlegény a Szenti családnevet használja”). 

 

Szentendrén született, 1890. szeptember 22-én, római katolikus vallású, gyári munkás volt. 

Lakóhelyei: 1912: Szentendre, Izbégi u.; bevonulásakor: Major u. 435. Szülei: Szende Mihály 

és Zudermühl Anna. Házastársa: Mireisz Julianna (Szentendre, 1886. augusztus 29.). 

Házasságkötése: 1912. február 4. Gyermek: Julianna (1912. november 28.) Az özvegy lakása, 

1922-ben: Szentendre, Major utca 435. 

 

Bev: 60.; Áeakv: 2/1912; HL: 175/942, 176/906; HÖ: 71.; SZEVI, 1914. augusztus 30. 3.; Ikt: 

249/1919 

 

 

SZLÁVIK JÁNOS 
 

Az 1916. évi mutatókönyv tartalmazza: „Szlávik János népfelkelő halotti anyakönyvi 

kivonata”. 

 



Egyéb adat híján személyének pontos azonosítását nem tudjuk megtenni. Az 1860–80-as 

években Szlávik Máron és Schindler Krisztina, illetve Szlávik Ferenc kapás és Heck Katalin 

gyermekei születtek Szentendrén. Közülük az utóbbi házaspárnak született János (az 

anyakönyvben: János Simon) nevű fia, 1880. október 26-án. A család ekkor a 466. 

népsorszámú házban lakott. Kora szerint János azonos lehet a hősi halottal. 

 

Rszakv. 105/1880; Mut: 1916 

 

 

SZLOVÁK GYÖRGY 
 

A verseci járványkórház 1918. október 14-én kelt jelentése szerint, 1918. október 13-án hunyt 

el az intézet falai között. Az iratra ceruzával feljegyezték: „Izbég, Pestm., 23. gyalogezred, 

gyalogos”. Neve, ismeretlen okból, hiányzik az izbégi emléktábláról. 

 

Szentendrén született, 1895. április 11-én, római katolikus vallású, nőtlen fiatalember volt. 

Lakóhelyei: 1895: Szentendre-Izbég, 104.; bevonuláskor: Izbég, 145. Szülei: Szlovák József 

napszámos és Potlacsek Veronika. A család vagyontalan volt. Az édesanya fennmaradt 

panasza arra utal, hogy a fia utáni hadsegélyt csak akadozva kapta, arról 1919-ben ismét 

intézkednie kellett a városnak. 

 

Bev: 343.; Rszakv. 31/1895; Iratok: 4008/1919 

 

 

SZLOVÁK JÓZSEF 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonájaként tűnt el, 1918. október 

hónapban, az olasz harctéren. A halál bejegyzett jogi dátuma: 1920. december 31. 

Az 1919. évi iktatókönyvben szerepel egy bejegyzés hősi haláláról. Neve szerepel az izbégi 

emléktáblán. 

 

Szentendrén született, 1884. február 3-án, római katolikus vallású, földműves volt. 

Lakóhelyei: 1884: Szentendre-Izbég, 51.; 1908: Izbég, 72.; bevonulásakor: Izbég, 88. Szülei: 

Szlovák József szőlőműves és Pollacsek Verona. Házastársa: Klokocs Mária Anna 

(Selmecbánya,1888. július 2.). Házasságkötése: 1908. szeptember hó. Gyermekek: János 

(1908. szeptember 14.); István (1914. július 16.); Mária (1916. december 9.) Az özvegy 

lakása, 1922-ben: Szentendre-Izbég, 56. 

 

Bev: 134.; Áhakv: 30/1925 (1925. április 08.; SZKJB, Pk. 2513/1924/6); Rszakv: 13/1884; 

Áeakv: 28/1908; HÖ: 72.; Ikt: 1224/1919; Iztábl. 

 

 

SZTANKICS ILLÉS / Ilia Sztankics, Sztankity Illés 

 

Neve szerepel a Machula-listán. 

 

Pomázon, 1875. július 7-én született, ortodox vallású volt. Lakóhelye bevulásakor: 

Szentendre, Nagypatak u. 632. Szülei: Sztoja Sztankics és Jeliszaveta Sztepan voltak. 

Házastársa: Gyurkin Laura. 

 



Bev: 161.; SZEM akv.; HÖ2: 13.; Mach. 

 

 

SZTOJANOVICS DEMETER 
Neve szerepel a Machula-listán. (Talán ő az a Stojanovics Demeter, aki a 43. gyalogezred 1. 

századában szolgált mint tisztiszolga.) 

 

Azonban minden bizonnyal azonos azzal a Sztojanovics Demeterrel, aki Szentendrén, 1880. 

november 1-én született, ortodox vallású, földműves volt. Lakóhelye: 1905: Szentendre-Izbég, 

30. Szülei: Sztojanovits Dénes földművelő és Nándori Mária. Házastársa: Sevits Leona 

(Szentendre, 1879. június 28.). 

Ha azonosításunk helyes, akkor testvére a jegyzékünkben szereplő Stojanovics Miksával. 

 

Áeakv: 12/905; Veszt: 1914. október 21. / 32.; Mach. 

 

 

SZULOVSZKI VILIBALD / Szulyovszki Vilibald / Sulyovszky Vilibald / Szulovszky 

Vilibald 

 

Népfelkelő tüzérként a 9/140. honvéd tábori tüzérezrednél szolgált. Katonai szolgálatot 

teljesített 1915. február 28. és 1918. február 28. között. Felülvizsgálati lapja, 1918. április 21-

én kelt bejegyzése szerint: „Rokkant, népfölkelési hadi szolgálatra fegyver nélkül alkalmas. ... 

Betegsége, állítása szerint, évekkel ezelőtt a polgári életben, meghűlés folytán keletkezett, 

mely a katonai szolgálat alatt fokozódott. Harcztéri szolgálatot ez ideig nem teljesített.” Idült 

hörghurutban szenvedett, tüdeje károsodott a tüdőcsúcsokon. 1916. szeptember 16–október 

30-ig Krakkóban volt kórházban, majd 1918. február 5-től a császári és királyi 4. számú 

tartalék kórházban. A vizsgálat során 50%-os rokkantságát állapították meg nála. 

Dr. Péchy Henrik főorvos, 1919. augusztus 16-án viszont már olyan igazolást adott ki a 

számára, mely szerint: „Sulyovszky Vilibald 49 éves szentendrei lakos, földmunkás, nős, 4 

gyermek apja, szívbajával munka- és keresetképtelen, s ezért közsegélyezésre szorul, s 

közsegélyezésért ajánlatba hozom.” A városi hatóság, 1919. december 1-én, felvette a városi 

szegényházba. Az 1919. évi iktatókönyv bejegyzése szerint az év folyamán segélyért 

folyamodott a városhoz, a fővárosi tanács pedig kórházi értesítőjét küldte meg a 

polgármesternek. 

Az 1920. július 1-jei nyilvántartásba vételi iratán, színes ceruzával megjegyzés szerepel: 

„Meghalt”. Anyakönyvi bejegyzése nem jelöl meg eltérő halálozási helyet, így valószínűleg 

szentendrei otthonában érte a halál, 1920. május 2-án, délután 3 órakor. Halálokként az állami 

anyakönyvben tüdővészt állapítottak meg, míg az egyházi anyakönyvben szív-és tüdőtágulat 

szerepel. Neve ott található az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak 

listáján. 

Katonai szolgálata alatt tüdőbaja, melyet még polgári élete alatt szerzett, egyre súlyosbodott, 

leszerelése után, 1919-ben már munkaképtelen volt. Javakorabeli férfiként szív és 

tüdőbetegség vitte el, amiben nyilván okszerű szerepe volt megelőző betegségének. Ezért 

vettük fel névjegyzékünkbe. 

 

Szentendrén, 1870. március 17-én született, római katolikus vallású, nős, földműves, ill. gyári 

munkás, halálozási bejegyzése szerint földmunkás volt. Lakóhelyei: 1898: Szentendre, 

Felsőizbégi u.; 1908: Nagypatak u. 635.; bevonulásakor: Szentendre, Thököly u. 445. Beszélt 

és írt magyarul és németül. Napi keresete, bevonulása előtt, átlagosan 4 korona volt. 

Vagyonnal nem rendelkezett, évi 100 korona házbért kellett fizetnie. Bevonulása előtt, 



feleségével és 3 gyermekével élt egy háztartásban. Szülei: Szulovszki v. Szulyovszki József 

földműves és Hones v. Handa Anna. Házastársa: 1./ Stocker Franciska (Szentendre, 1866. 

szeptember 29. Házasságkötésük: 1897. október 26.); 2./ Klotz Katalin (1883. február 17.). 

Gyermekek: Ismeretlen (1919-ben 4 gyermekét említik); Klotz József (1916: 11 éves); 

Szulovszky Ilona (1916: 7 éves); Szulovszky Katalin (1916: 2 éves). 

 

Bev: 367.; Áeakv: 43/1897.; Áhakv: 99/1920.; Rszakv: 16/1870; Áeakv: 16/1908; Rhakv: 

76/1920; Hg: Szulovszki Vilibald és sz. n.; Ikt: 4037/1919, 5681/1919; Iratok: 4037/1919 

 

 

THEODOROVITS N. / Theodorovits Jovan? v. Lyubomir? 

 

A város által, 1919. október 12-én kiadott hatósági bizonyítvány szerint: „Özv. Theodorovits 

Istvánné 65 éves, szentendrei születésű és illetőségű, jelenleg szentendrei lakos teljesen 

vagyontalan, semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik. Nevezett öt gyermeke közül a 

háború kitörésekor csak egy fia volt életben, aki őt eltarthatta, s aki a háború folyamán hősi 

halált halt, aminek következtében nevezett családfenntartó támasz nélkül áll.” Bár a szövegből 

nem derül ki, hogy az özvegy mióta lakott Szentendrén, feltételezhető, hogy gyermekeivel a 

bevonulási időszakában is itt éltek. 

 

Az említett fiút nem tudtuk azonosítani. A szentendrei szerb egyházközségi anyakönyvek 

szerint Stevan Tedorovics 1912-ben hunyt el, 62 évesen. Felesége, akivel 1875-ben kötöttek 

házasságot, Aurelia Apostolovics volt. Öt lány gyermekük született, azonban mind az öten 

kiskorukban meghaltak. A két fiú közül Jovan 1882. szeptember 15-én, míg Lyubomir 1886. 

október 31-én látta meg a napvilágot. Nem tudjuk, kettejük közül melyik élte meg a férfikort, 

ill. esett el a háborúban. 

 

SZEM akv.; Iratok: 4727/1919 

 

 

TOMASOVITS ISTVÁN 
 

A hadsereg 2. számú távírdai osztagának őrvezetőjeként halt meg, 1917. augusztus 18-án, az 

olasz fronton. 

Az 1918. évi iktatókönyv bejegyzései szerint, a budapesti katonai parancsnokság értesítette a 

városi hatóságot „Tomasovits István hősi halált halt katona” hagyatékáról, a járásbíróság 

pedig hagyatéka ügyében intézkedett. Az 1919. évi iktatókönyv tanúsítja, hogy a katonai 

hatóság ekkor intézkedett özvegye nyugdíjáról. A városi nyilvántartó 1920. szeptember 20-án 

vette a felszámoló parancsnokság átiratát, az özvegy értesítőlapjáról. 

 

Bozóklehota községben, 1874. február 16-án született, földműves, napszámos volt. 

Lakóhelyei: 1899: Szentendre, gróf Zay háza; bevonulásakor: Dalmát u. 341. Szülei: 

Tomasovits István földműves és Tomasovits Mária. Házastársa: Balván Paula (Facskó, 1878. 

augusztus 19. v. 1876. január 7.). Házasságkötése: 1899. június 25. Gyermekek: József (1904. 

március 24.); Mária (1906. július 30.); Anna (1911. június 29. vagy 22.). 

Az özvegyet, a gyermekek nevelése tekintetében, keresetképtelennek nyilvánították. 

Segélyezéséről azonban csak 1919 augusztusában döntöttek, 1917. szeptember 1-ig 

visszamenő hatállyal. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Angyal u. 351. 

 



Bev: 229.; Áeakv: 17/1899.; HÖ: 77.; Hg: Tomasovits István; Ikt: 947/1918, 2405/1918, 

4148/1919; 4158/1919; Iratok: 4158/1919 

 

 

TÓTH ANDRÁS 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred 13. századának katonájaként, az 1915. január 27-én 

kiadott veszteséglista szerint, megsebesült. Az anyakönyv tudósít arról, hogy 1917. december 

31-én, az orosz fronton elesett. 

A helyi lap 1914. augusztus 30-án említette őt: „… a plébánosnak már a sabáci harctérről 

írnak Hermann József, Klenner Rezső, Bauer Ferenc, Baumgartner István, Báder, Tóth 

András, Vigh György, Szenti József, Zeglin Ferenc, Löw és Popelka.” 

Neve szerepel a Machula-listán és a református emléktáblán. 

 

Szentendrén született, 1883. november 2-án, református vallású, földműves volt. Lakóhelyei: 

1908: Szentendre, Felső hegy u. 180.; bevonulásakor: Vasút u. 694. Szülei: Tóth András és 

Elsik Julianna v. Paulina. Házastársa: Harza Mária Magdolna (1890. július 21.). 

Házasságkötése: Szentendre, 1908. május 17. Gyermekek: István (1913. szeptember 10.); 

Margit (1911. április 9.); Teréz (1909. június 27.). A gyermekek gyámjaként, 1922-ben, Rajos 

Jánosnét jegyezték be. 

 

Bev: 220.; Áhakv: 4/1921 (1921. január 20.; SZKJB, 521/1920); Rszakv: 4/1883; Áeakv: 

13/1908; Veszt: 1915. január 27. / 115.; HÁ: 24–26.; SZEVI, 1914. augusztus 30. 3.; Rtábl. 

 

 

TÓTH KÁROLY 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 1. géppuskás osztag 1. szakaszának 

tizedeseként, 1916. május 20-án, lőtt seb következtében halt hősi halált, a Monte San Michele 

(Osztrák Tengermellék) körüli harcokban, az olasz harctéren. A Vallone-völgy katonai 

temetőjének 175. sírjába temették. 

1914 augusztusában Szentendréről vonult be. Az 1916. évi mutatókönyvben szerepelő 

bejegyzés: „Tóth Károly hősi halált halt katona hagyatéka”. 

Özvegy édesanyja Károly egyik bajtársától szerzett értesülést fia haláláról. Feladó: „Thanka 

József 1. gy.e. Bomba vető osztag”. Az írásban gyakorlatlan kézzel megfogalmazott levél 

általunk némiképp javított szövege: „Kelt levelem 1916. VI. hó 2-án. Tisztelt Tóth néni, 

tudatom, hogy Tóth Károly tizedes, géppuskás meghalt 1916. május hó 26kán féltizenkettőkor 

az olasz harcz téren a szentmikéli fronton, fekszik a valonei völgyben a sírjának a száma 175. 

számú sírban fekszik. Szegény Karcsi mindig emlegette, ha hazamegyek szabadságra, hogy 

menjek el a szüleihez is. Tisztelettel maradok Thanka Jósef”. 

Az ezred tábori lelkésze, Scheich Gyula levelezőlapon, 1916. június 5-én küldött értesítést: 

„Igaz részvéttel értesítem, hogy Tóth Károly tizedes, született 1893-ban, 1916. május 20-án 

hősi halált halt. Katonai temetőben temettem el külön sírban. – Isten segítse megvigasztalni 

fájdalmukat –, mely annyi családnak szomorú, de hazafias sorsa. Isten velük, szeretettel 

Scheich Gyula tábori lelkész, olasz harctér”. 

Hamarosan megérkezett Károly közvetlen parancsnokának a levele is. A tábori lapot 1916. 

június 9-én írták meg, 11-én adták fel a 14. számú tábori postára, és mindössze három nap 

múlva, 14-én, már a szentendrei postahivatal érkeztető bélyegzője is rákerülhetett. A lap 

feladója a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 1. géppuskás osztagának 

parancsnoka volt, címzettje: „Özv. Tóth Ferenczné úrnő, Szentendre (Pest m.), Ferencz József 



part 142. szám”. Szövege: „Igen Tisztelt Asszonyom! Kedves Károly fiának folyó hó 5-én írt 

lapja megérkezett a harctérre, de nagy szomorúságunkra, erre Ő már nem válaszolhat, mert 

hazája védelmében, 1916. május hó 20-án hősi halált halt. 

Egy mozgalmasabb délután mikor az olaszok erősen ágyúztak, mindenki igyekezett földalatti 

fedezékekbe bújni, társai őt is hívták a biztos helyre, de Ő azt mondta, Ő nem bújik el. Ott 

kell lennie a kedves géppuskája mellett, hogy támadás esetén rögtön lőni tudjon. Ekkor 

csapott be egy gyalázatos gránát, melynek egy szilánkja fejen találta és pillanat alatt kioltotta 

életét legkedvesebb, legbátrabb, a legnagyobb veszélyek közt is mosolygó arcú katonánknak. 

Szerető bajtársait és parancsnokait egyaránt lesújtotta a szomorú eset és fájó szívvel helyezték 

el a Vallone völgyben, a bajtársi szeretettel gondozott, feldíszített külön sírban. Vigasztalja 

Önt Asszonyom súlyos bánatában a tudat, hogy sok-sok ezren a Magyar Hazában viselik és 

viseljük hasonló súlyos csapás terhét és lehetetlen, hogy a hazáért hozott e nagy áldozat, 

kötelességteljesítés és hősiesség meg ne teremje a maga gyümölcseit. 

Legkedvesebb bajtársunk emlékét kegyelettel őrizzük meg szívünkben és abban találjuk 

örömünket és vigasztalásunkat, hogy e kegyeletnek minél szebb külső megnyilvánulása 

legyen látható a drága testét takaró sírhalmon. 

Fogadja Asszonyom még egyszer legmelegebb részvétünk kifejezését! Bajtársai nevében: 

Radnai Alajos, géppuskás hadapród, I. géppuskás osztag I. szakasz parancsnoka”. 

 

Gönyü községben született, 1893. május 28-án, római katolikus vallású, nőtlen, molnársegéd 

volt. Egykori vagyonát, egy beltelket a rajta lévő házzal és némi szántóföldet, az 1925-ös 

inflációs évben 24 millió koronára értékelte a városi adóhivatal, azzal a megjegyzéssel, hogy 

„a ház két szobás, árvízterületen fekszik, melynél fogva magasabbra vehető nem volt” az 

értéke. Szülei: Tóth Ferenc és Semtei v. Semsei Anna voltak. 

 

Áhakv: 56/19251925. június 15.; SZKJB, Pk. 217/1925/4.; Gönyüi rk. akv. 180/1893; HL: 

293/852/58/16; SZKJB, Pk. 217/1925; Mut: 1916 

 

 

TÓTH LAJOS 
 

Neve szerepel a Machula-listán és a református emléktáblán. 

 

Valószínűleg azonosítható azzal a Tóth Lajossal, aki a bevonultak jegyzékén is szerepel. 

Szentendrén született, 1894. április 9-én és a református vallást követte. Lakóhelyei: 1894: 

Szentendre, 251.; bevonulásakor: Forrás u. 252. Szülei: Tóth József ácsmester és Baranyai 

Katalin.  

 

Bev: 301.; Refszakv: 5/1894; Mach.; Rtábl. 

 

 

TÓTH SÁNDOR 
 

A magyar királyi 30. honvéd gyalogezred 2. századában szolgált. Haláláról a HL iratok sem 

közölnek részleteket. Csupán annyit tudhatunk meg, hogy Szentendrén született, 1887-ben és 

a római katolikus vallást követte. Születési bejegyzését nem sikerült fellelnünk. 

Tóth Sándor neve szerepel a bevonultak jegyzékén, ahol lakhelyeként Szentendrén, a Duna 

sor 124. számú házat jelölték meg.  

 

Bev: 209.; HL: 312/43 



 

 

TÜRR LUDVIG / Türr Lajos, Thür Ludvig 
 

A császári és királyi 32. gyalogezred gyalogos katonájaként szolgált. Összesen 3 év 4 hó 22 

napot volt katona. 1917 júniusa és szeptembere között frontszolgálatot látott el. Egészségi 

állapota miatt, 1918 júliusában, állapotát felülvizsgálták. Kétoldali tüdőcsúcshurutban 

szenvedett, melyet a civil életben szerzett, de a katonai szolgálat, főként a fronton töltött 

hónapok alatt betegsége súlyosbodott. Fegyver nélküli szolgálatra tartották csak alkalmasnak, 

azonban polgári keresőképesség-csökkenést ekkor nem állapítottak meg nála. 

Életének utolsó szakaszáról nincsenek információink, halálának idejéről, körülményeiről sem. 

Névjegyzékünkre azért tettük fel, mert súlyosbodó betegsége és a halála között eltelt rövid idő 

alapján feltételezhető, hogy tüdőbetegsége vitte el. Ez pedig összefüggésben van a 

frontszolgálatával. 

Neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján. 

 

1899. augusztus 8-án született, római katolikus vallású, fodrász volt, magyarul és németül 

beszélt. Illetőségi helye Budapest volt. Lakhelye 1918-ban: Budapest. Szülei: Thür Mihály és 

Rippel Borbála. Házastársa: Hajdsan Mária (1897. szeptember 4.; ortodox vallású volt). 

Házasságkötése: Szentendre, 1918. május 21. Miután hadigondozási iratai Szentendrén 

voltak, ez azt bizonyítja, hogy házasságkötésük után itt éltek. 

 

Áeakv: 21/1918; Hg: Türr Ludvig 

 

 

URBÁN PÁL 
 

A volt császári és királyi 32. gyalogezred katonájaként, 1918 novemberében tűnt el az olasz 

harctéren. 

Urbán Pál, bevonulása után levélben fordult a város vezetőjéhez: „Tekintetes Polgármester 

Úr! Alóbbírott mély alázattal fordulok Tekintetességedhez a harcztérről, hogy kegyeskedjék 

alanti jogos kérésem lehetőleg elintézni.  

Ugyanis július hó 27-én, első mozgósítás alkalmával, mint reservában [lévő; vagyis 

tartalékosként] az északi harcztérre bevonultam. Otthon hagyva, mint özvegy ember 

Anyósomnál 1 fiú gyermekemet, melynek fönntartásáról én mint apa szabadság élvezésem 

alatt gondoskodtam. 

Igaz, hogy ezen gyermekem mielőtt boldogult feleségemmel egybekeltem volna született és 

nevemre, hogy átírassam anyagi tehetségemben nem volt. 

Ismerve Tekintetességed jószívűségét, alázattal kérem közbenjárását, hogy a gyermekemre 

eső segélyt Anyósom, Özvegy Mihálovics Györgyné megkapja. 

Kérésem megismétlése mellett maradtam Tekintetességed alázatos szolgája. 1914. december 

hó 28-án, özvgy. Urban Pál, 68. gyalogezred, 1 Brücken arbeiter abteilung, feldpost 56.” 

 

Nagykátán született, 1885. január 19-én, római katolikus vallású, gyári munkás volt. 

Lakóhelyei: 1913: Szentendre, Kígyó u. 397.; bevonulásakor: Szentendre, Bogdányi u. 166. 

Szülei: Urbán Sándor és Barad Anna. Házastársa: Miatovits v. Mijatovits Erzsébet 

(Szentendre, 1888. augusztus 26.; ortodox vallású volt; még a háborús mozgósítás előtt 

elhalálozott). Házasságkötése: Szentendre, 1913. március 17. Gyermek: Miatovits Pál (1911. 

március 13.). Az árvaszék, 1916-ban, Miatovits Pétert nevezte ki gyámnak, majd a gyermeket 

az anyai nagyanya gondozásába adta. Lakhelye ekkor: Szentendre, Bogdányi u. 135. 



 

Bev: 179.; Áeakv: 8/1913; HÁ: 27.; Iratok: 725/1914, 185/1915; Árv: 25/1918. 1916. április 

15-i jelentés 

 

 

URBANEK JÓZSEF 

 

A császári és királyi 32. gyalogezred 2. pótszázadának gyalogos népfelkelőjeként szolgált. 

1918 májusában egészségügyi felülvizsgáló bizottság elé állították. Az orvosi vizsgálat 

tüdőcsúcshurutot és más szövődményeket állapított meg és 50%-os polgári keresőképesség 

csökkenés elfogadását javasolta. Fegyveres szolgálatra alkalmatlannak tartották. A bizottság 

végül a 33% -os rokkantság megadása mellett döntött 6 hónapra szabadságolta. 

Szentendrén, 1920. április 11-én este 11 órakor hunyt el, tüdővészben. Április 13-án temették 

a római katolikus alsó temetőben. Feltételezzük, hogy halálos betegsége összefüggésben van 

háborús szolgálatával. Neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már elhunyt 

hadirokkantak listáján. 

 

Szentendrén született, 1897. január 7-én, római katolikus vallású, lakatos volt. Lakóhelye 

1920-ban: Szentendre, Vasút u. Szülei: Urbanek Jakab napszámos és Kurkula v. Liscsák v. 

Listyák (az anyakönyvek eltérő néven említik) Anna voltak. 

 

Ászakv:8/1897; Áhakv: 86/1920.; Rhakv: 60/1920; Hg: Urbanek József 

 

 

VALACH JÓZSEF / Walach József, Wallach József 

 

A magyar királyi 14. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként szolgált a háború alatt. 

Feleségének állítása szerint 1914. szeptember 3. és 1918. december 20 között a harctéren volt 

(a valóságban ez inkább csak a katonai szolgálatának idejét jelentheti). A Szent János Kórház 

sebészeti osztályán halt meg, 1919. február 3-án, hashártyagyulladásban, illetve annak 

szövődményeiben. Leszerelési igazolványa hátlapjára dr. Péchy Henrik orvos rávezette, hogy 

betegségének kezdete leszerelése elé tehető. Holttestét Szentendrére szállították, ahol február 

5-én, a római katolikus alsó temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Az 1919. évi iktatókönyvben szerepel kórházi ívének megküldése a székesfővárosi tanács 

által; értesítés halálesetéről; illetve haláleset felvételéről és anyakönyvi ügyében. Megérkezett 

a városhoz a Budapest I. kerületi elöljáróság értesítése Valach József holttestének 

szállításáról. Az 1919. évi iktatókönyvben hozzátartozói segélyezésének van nyoma. 

Követve az orvosi igazolását, Valach József halálos betegségét összefüggésben látjuk katonai 

szolgálatával, ezért szerepeltetjük névjegyzékünkben. 

 

Németiben (Bars m.) született, 1874. június 25-én, római katolikus vallású, földműves, kocsis 

volt. Lakóhelye bevonulásakor: Szentendre, Angyal u. 351. Szülei: Wallach András és 

Nemeschek v. Nemcsek Mária. Házastársa: Galda Éva, (Pilisszentkereszt, 1878. február 28.). 

Házasságkötése: 1901. november 28. Az özvegy tulajdonában egy közönséges ház fele része 

és fél hold gyümölcsös volt. Gyermekek: István (Szentendre, 1902. október 29.); Mária (1908. 

február 16.); Anna (1911. szeptember 12. Más adat: 1912. szeptember 19.) Az özvegy lakása, 

1922-ben: Szentendre, Dalmát u. 341. 

 

Bev: 30.; Áeakv: 27/1901.; Rhakv: 11/119; HÖ: 80.; Hg: Valach Józsefné; Ikt: 21/1919, 

620/1919, 753/1919, 951/1919, 1221/1919, 3358/1919, 4050/1919; Iratok: 4050/1919 



 

 

VANYÁK FERENC 
 

A magyar királyi 1. népfelkelő gyalogezred katonájaként, 1914. december 13-án halt hősi 

halált, az anyakönyv szerint a „Riponyi” csatatéren, a szerb fronton. 

Az 1918. évi iktatókönyvben egyetlen, vele kapcsolatos tételt találtunk: „Vanyák Ferenc 

gyermekei segélyének felemelése”. Neve szerepel az izbégi emléktáblán. 

 

Pilisszentlászlón született, 1877. szeptember 1-én, ugyanoda való illetőségű, római katolikus 

vallású, földműves, ill. napszámos volt. Szülei: Vanyák Ferenc földműves és Csernik Ilona v. 

Verona. Házastársa: Kovacsik Mária (Szentendre, 1884. május 3.). Házasságkötése: 1902. 

július 6. Gyermekek: Etel (1911. április 08.); Lajos (1914. november 16.). Az özvegy lakása, 

1922-ben: Szentendre-Izbég, Fő u. 14. Mária később újraházasodott. 

 

Áhakv: 55/1921(1921. május 24.; SZKJB, 1636/1920/4); Pilisszentlászlói rk. akv. 19/1877; 

Áeakv: 25/1902; HÖ: 81.; Hg: Vanyár [sic!] Ferencné; Ikt: 3872/1918; Iztábl. 

 

 

VARGA ANDRÁS 
 

A magyar királyi pozsonyi 13. honvéd gyalogezred katonájaként esett el, 1917. december 17-

én. 

 

Pilisszentlászlón született, 1885. december 28-án. A HÁ is idevaló illetőségűnek írja. Szülei: 

Varga András zsellér és Hornyák Ilona. Házastársa: Hupek Ottília v. Etel (1893. december 

1.). Házasságkötése: 1911. augusztus 21. Gyermekek: Etel (1912. augusztus 14.); József 

(Pilisszentlászló, 1917. szeptember 1.). A volt feleség lakhelye, 1922-ben: Szentendre, 

Nagypatak u. 454. A család Szentendréhez kötődéséről nincs egyéb adatunk. 

 

Bev: 86.; Pilisszentlászlói rk. akv. 38/1885; Rszakv. 100/1884; HÁ: 28–29.; Hg: Varga József 

nyilvántartó lapja 

 

 

VARGA MÁRTON 
 

A császári és királyi 19. gyalogezred katonájaként tűnt el a fronton, a HÖ állítása szerint 

1915. március 27-én. A járásbíróság a halál jogi időpontját 1917. december 31-ében határozta 

meg. 

 

Vöröstó községben (Veszprém m.) született, 1888. szeptember 29-én, a HÖ szerint ottani 

illetőségű, római katolikus vallású, szitássegéd volt. Lakóhelye a bevonulásakor: Szentendre, 

Vasút u. 175. Szülei: Varga Mihály napszámos és Rieger Erzsébet. Házastársa: Stocker Mária 

(Szentendre, 1887. január 14.). Házasságkötése: 1914. december 13. Gyermekek: János 

(1908. szeptember 16.); Márton (1910. június 23.). Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, 

Nagypatak u. 637. 

 

Bev: 42.; Áhakv: 66/1926 (1926. szeptember 21.; SZKJB, Pk. 395/1926/4); Vöröstói rk. akv. 

18/1888; HÖ: 82. 

 



 

VESZELY JENŐ 
 

Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel: „Veszely Jenő népfelkelő elhalálozása”. 

 

Mindössze annyit tudunk róla, hogy Szentendrén születetett, 1874. augusztus 30-án, szülei: 

Veszely János és Schmidt Magdolna voltak. Születésekor a család a 351. népsorszámú házban 

lakott. 

 

Rszakv: 110/1874; Mut: 1916 

 

 

VILSITZ ISTVÁN / Wilsitz István 

 

A császári és királyi 26. gyalogezred népfelkelő katonájaként halt meg, 1918. július 9-én, 

Budapesten, a császári és királyi 17. sz. helyőrségi kórházban. A 26. gyalogezred raktárában 

szolgált, harctérre nem vezényelték, csak szállítmánykísérő volt. 1918. június 10-én a Brenta-

hoz (ma: Brenta folyó Olaszországban, mely Trentino-Alto Adige régióban ered és az Adriai-

tengerbe ömlik) irányított szállítmánnyal indult útnak. Ekkor kapott tüdőgyulladást, amibe 

belehalt. A soproni katonai élelmezési raktár parancsnokának átirata a 14. népfelkelő 

parancsnoksághoz, halála kapcsán így fogalmazott: „Nevezett tehát katonai szolgálatának 

ellátása közben szerzett betegségében hunyt el.” 

Budapesten, 1918. július 11-én temették el, a kőbányai temetőben. Az 1918. évi 

iktatókönyvben szerepel a kórház értesítése haláláról; a város intézkedett hozzátartozói 

segélyezéséről; ügyében Esztergom város haláleset felvételi közege kereste meg írásban a 

polgármestert; a pénzügyigazgatóság pedig, 1918. október 30-án, intézkedett az ideiglenes évi 

segély kiutalásáról a családja számára. 

 

A hadigondozási, felülvizsgálati iratokban következetesen 1871, ill. 1872 szerepel születési 

éveként. Visszaszámolva az 1872-es év jön ki az 1907-ben, János fia születésekor, illetve a 

házasságkötése során, 1895-ben megadott életkora alapján is. Haláleset felvételi ívén azonban 

mindössze 31 évesnek tüntetik fel. 

Bizonyos, hogy Esztergom városi illetőségű volt, vélelmezett születési bejegyzését a 

szentgyörgymezői (1895-től Esztergom része) római katolikus anyakönyvben találtuk meg. 

Az ott rögzített adatok szerint 1866. július 19-én látta meg a napvilágot. Szülei: Vilsitz Pál és 

Krischneider Rozália voltak. 

A család 1866 és 1873 között bizonyosan a településen tartózkodott, 1869-ben és 1872-ben is 

István testvéreinek az elhunytát rögzítették a halálozási anyakönyvben. István nevű gyermek 

ehalálozásáról 1866 és 1873 között nincs bejezés. 1875-ben, 1881-ben és 1895-ben szüleinek 

ismét gyermekei születtek a településen. Továbbá itt látta meg a napvilágot, 1895-ben, Vilsitz 

István elsőszülött fia is, Ferenc. 

A fenti ellentmondásokat nem tudtuk feloldani. István az 1890-es évek közepe táján 

költözhetett Szentendrére. Vagyonnal nem rendelkezett, napi átlagkeresete, bevonulása előtt, 

mindössze 3 koronát tett ki, melyből 180 korona házbért kellett fizetnie évente. Haláleset 

felvétele szerint ingó vagyona „Esztergomban nincs, Szentendrén nem maradt.” Bevonulása 

előtt feleségével és 3 gyermekével élt egy háztartásban. Házastársa: Tőkei Erzsébet 

(Esztergom, 1871. július 20). Házasságkötése: Esztergom-Szentgyörgymező, 1895. augusztus 

20. A házasság tényét a szentendrei római katolikus anyakönyvben is feljegyezték. 

Gyermekek: Ferenc (Szentgyörgymező, 1895. január 16.); Mária (Esztergom, 1916-ban 18 

évesnek, ellenben 1918-ban 22 évesnek írják); Erzsébet (Esztergom, 1916-ban 16 évesnek, 



ellenben 1918-ban 19 évesnek írják); János (Szentendre, 1907. május 14.). Közülük 1916-ban 

Erzsébet már dolgozott. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, Pismány kültelek. 

 

Bev: 234.; Esztergom-Szentgyörgymezői rk. akv. 15/1866 és 6/1895; Reakv: 27/1895; 

Esztergom-Szentgyörgymezői rk. akv. 6/1895; HÖ: 84.; Hg: Vilsitz Istvánné; Ikt: 3645/1918, 

3760/1918, 4280/1918, 4969/1918; Iratok: 569/1918, 4769/1918; 4960/1918 

 

 

VOGLER JÁNOS 

 

Az 1915. évi mutatókönyvben olvasható: „Vogler János hadapród hagyatéki leltára”. 

Személyére nem sikerült adatot találni. 

 

Mut: 1915 

 

 

VRBA ANTAL / Verba Antal 

 

A budapesti császári és királyi fegyvertár tüzérszertárhoz beosztott tüzéreként halt meg, a 

budapesti császári és királyi Mária Valéria Barakk-kórházban, 1918. április 6-án, hajnali 4 

óra 15 perckor. Halálát tbc megbetegedés okozta. Április 10-én, délután 3 órakor temették a 

rákosi temetőben. 

Az 1918. évi iktatókönyvben több bejegyzés található személyével kapcsolatban: a Budapest 

IV–IX. kerület anyakönyvi hivatalának értesítése haláláról; ugyanebben a tárgyban írt a 

városnak a járásbíróság; a budapesti katonai parancsnokság „Verba Antal hősi halált halt 

katona” hagyatékát küldte meg a városi hatóságnak (33 korona 26 fillért, 1 mellényt, 1 

pénztárcát és 1 tagsági igazolványt). A tárgyakat és a pénzt az elhunyt édesapja vette át. Az 

1919. évi iktatókönyvben a pénzügyigazgatóság átiratának maradt nyoma a család 

segélyezéséről, míg a járásbíróság a haláleset felvételéről intézkedett. 

Testvére, István is szerepel névjegyzékünkön. 

 

Szentendrén született, 1889. december 24-én, nőtlen, római katolikus vallású, kőműves volt. 

Lakóhelyei: 1889: Szentendre, 529.; bevonulásakor: Vas u. 665. v. 675. Szülei: Vrba Mihály 

asztalos és Uhrig Mária. 

 

Bev: 117.; Rszakv: 129/1889; HL: 334/13860; Hg: Vrba Antal; Ikt: 1689/1918, 1238/1919, 

3359/1919; Iratok: 1238/1919;  

 

 

VRBA ISTVÁN / Verba István 

 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred póttartalékos közvitézeként szolgált, 1914. 

augusztus 26-tól. 1915 júliusában felülvizsgálták egészségügyi állapotát. Tüdőbajjal küzdött, 

betegségét még a civil életben szerezte. Fegyveres szolgálatra alkalmatlannak nyilvánították, 

két hónapra szabadságolták, de mint iparost, segédszolgálatra kötelezték. Később a harcteret 

is megjárhatta, mivel az 1918. évi iktatókönyv bejegyzése szerint a Magyar Vöröskereszt a 

városi hatóságnak írt levelet, „Vrba István katonai kitüntetése” ügyében. Szentendrén, 1921. 

április 9-én, délelőtt 10 órakor halt meg, tüdővészben. Április 10-én temették a római 

katolikus alsó temetőben. 



Nem tudjuk, a háború végéig szolgált-e, illetve milyen egészségi állapotban hagyta el a 

hadsereget. Eredeti betegsége, illetve haláloka egyezik, s ez megalapozza a feltételezést, hogy 

katonai szolgálata összefüggésben volt korai halálával. Neve szerepel az 1921-ben 

felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján. 

Testvére, Antal is szerepel névjegyzékünkön. 

 

Szentendrén született, 1883. január 8-án, római katolikus vallású, asztalossegéd volt. Beszélt 

magyarul, németül, szlovákul és szerbül. Lakóhelyei: 1883: Szentendre, 329.; 1909: Mária 

Terézia u. 549.; bevonulásakor: Fő u. 13. Szülei: Wrba v.Verba Mihály asztalos és Uhrig v. 

Uhrik Mária. Házastársa: Reitter Teréz (Szentendre, 1889. május 4.). Házasságkötése: 

Szentendre, 1909. szeptember 26. 

 

Bev: 70.; Rszakv: 4/1883.; Áhalkv: 37/1921.; Rhakv: 32/1921; Hg: Vrba István; Ikt: 

1138/1918 

 

 

WEIGLER ANTAL 
 

A császári és királyi 6. gyalogezred népfelkelő katonájaként szolgált. Meghalt 1915. július 24-

én. Halálesetét Törökbálinton anyakönyvezték, bizonyára ottani illetékessége miatt. 

Az 1916. évi szentendrei mutatókönyvben olvashatunk Weigler Antal hősi halált halt katona 

haláleset felvételéről, míg a 1918. évi iktatókönyvben, a pénzügyigazgatóság levelében évi 

segélyügye, illetve annak megszüntetése szerepel. 

 

Törökbálinton, 1890. december 3-án született, római katolikus vallású, szobafestő volt. Szülei: 

Weigler Gergely és Streli Franciska. Apja 1887 óta élt Budapesten, azonban törökbálinti 

illetőségűnek számított, így apja jogán, Antal is megkapta azt. Házastársa: Peitl Mária 

(Szentendre, 1894. április 2.). Házasságkötése: 1913. június 1. Gyermekek: Antal 

(Szentendre, 1912. május 05.). Az árvaszék 1916. április 15-i jelentése említést tesz egy 3 

hónapos, Mária nevű gyermekről is. A kis Antalt, 1916. december 29-én, az anya 

gondnokságába adták, rögzítve, hogy nem szentendrei illetékességű. 

A budapesti 1. népfelkelő parancsnokság 1918. október 9-én kelt értesítése alapján, 1915. 

augusztus 1-ig visszamenőlegesen az anya, özvegyi nyugdíj címén, 72 koronát, 50% 

pótdíjként 36 koronát, évi segélyként pedig 96 koronát, míg gyermeke, Antal után, nevelési 

járulék címén további 48 koronát kapott segélyként. 

 

Áeakv: 24/1913; Mut: 1916; Ikt: 2138/1918, 3636/1918; Iratok: 3340/1918, 4540/1918; Árv: 

25/1918. 1916. április 15-i jelentés. 

 

 

WEINBERGER DEZSŐ / Weinberger József 

 

A császári és királyi 19. gyalogezred 10. százada népfelkelő katonájaként szolgált, a 

katonasághoz 1914. augusztus 14-én vonult be, Győrbe. A galíciai harcokban vett részt. A HÖ 

és a veszteséglista szerint 1914. október 21. és 31. között, az izraelita hitközség jelentésében 

október 30-án, míg a haláleset felvételi ívét tekintve október 21-én esett el, az orosz harctéren. 

Haláláról a helyi sajtó is hírt adott: „Braun Antal királyi járásbíró veje, ki mint a 19. 

gyalogezred katonája küzdött a harctéren, Orosz-Lengyelországban, a Konsk [ma: Końskie, 

Lengyelország] mellett vívott ütközetben elesett, felesége 6 hónapos árvával maradt, másfél 

évi házasság után özvegyen.” Utoljára 1914. október 16-án érkezett tőle levél. 



Az 1919. évi iktatókönyvben több bejegyzés szerepel személyével kapcsolatban: anyaezrede 

értesítette a várost hősi haláláról; a pénzügyigazgatóság családja évi segélyének ügyében 

kereste meg az elöljáróságot; a hadügyminiszter pedig nyugdíjilletményeinek folyósításáról 

küldött határozatot. Neve, tévesen Weinberger József alakban, szerepel a Machula-listán. 

 

Siófokon született, 1885. március 29-én, izraelita vallású, gépész, műszerész volt. Lakóhelyei: 

1885: Siófok; 1913: Budapest; bevonulásakor: Szentendre, Istenhegyi sor 291. Szülei: 

Weinberger Dezső és Waldhauser Jetti. Házastársa: Braun Olga (Szentendre, 1892. május 4.). 

Házasságkötése: 1913. szeptember 4. Gyermek: Katalin (1914. február 19. vagy: 1914. június 

19.). Édesanyja a hatóságoktól 1914. november 1-től kapott 72 korona hadinyugdíjat, 36 

korona 50%-os hadipótlékot és 96 korona segélyt. Az özvegy lakása, 1922-ben: Szentendre, 

Kapás u. 304.  

 

Bev: 538.; Áeakv.: 39/1913; Veszt: 1915. január 18. / 106.; HÖ: 83.; SZEVI, 1915. január 31. 

3.; Szomszédaink voltak, 88.; Ikt: 706/1919, 1331/1919, 2805/1919, 3640/1919, 5042/1919, 

5056/1919; Iratok: 5171/1919; Hitk.; Mach. 

 

 

WINKLER BÉLA / Vinkler Béla 

 

A HL adatai szerint a magyar királyi 305. honvéd gyalogezred kötelékéből osztották be a 

magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezredhez. Közkatonaként szolgált. 1916. október 

13-án, lőtt seb következtében, a brassói német tábori kórházban halt hősi halált. Testét még 

aznap, ugyanott, a katonai temetőben hantolták el. Szentendrén született, 1896-ban. 

A fentieknek azonban ellentmond az 1918. március 23-án kiadott veszteséglista. Itt azt 

mondják a szentendrei illetőségű, 1896-ban született Winkler Béla haláláról, hogy annak 

időpontja 1917. október 10-én volt. 

Az ellentmondást nem tudjuk feloldani. Az első halálozás minden bizonnyal Szentendréhez 

kötődik, mert az 1916. évi mutatókönyv egyetlen Winkler Bélára vonatkozó bejegyzése 

szerint katonai hagyatékát megküldték a városi hatóságnak. Az utóbbi adat vagy téves, vagy 

egy másik, szintén szentendrei illetőségű Winkler Bélára vonatkozik. (A világháborús 

veszteségek között szerepel például az 1896-ban született, budapesti illetőségű Winkler Béla, 

akit 1. honvéd gyalogezredből helyezték át a magyar királyi 306. gyalogezred 4. századához. 

Az 1916. szeptember 12-én kiadott veszteséglista a sebesüléséről számolt be.) 

 

HL: 319/106; Veszt: 1916. szeptember 12 / 463.; Veszt: 1918. március 23. / 662.; Mut: 1916 

 

 

WINKLER FERENC 

 

A császári és királyi észak-dalmáciai tengerpartvédelmi parancsnokság tűzmestereként 

szolgált. 1917. április 15-én, Gata Almissa (ma: Gata és Omiš települések, Horvátország) 

mellett halt meg, szívbetegségben. 

 

Szentendrén született, 1875. június 12-én, római katolikus vallású volt. Lakóhelye, 1875-ben: 

Szentendre, 93. Szülei: Winkler Antal és Szádeczky Anna. 

  

Áhakv: 56/1929 (1929. június 19.; B. M. 97184/1922); Rszakv: 81/1875 

 

 



ZAUER FERDINÁND 
 

A császári és királyi 1. honvéd gyalogezred 2. századának egyéves önkéntes őrvezetőjeként, 

1918. március 28-án, tüdővészben halt meg, a szombathelyi tartalékkórházban. Testét az 

ottani városi temetőben hantolták el, azonban később Szentendrére hozhatták, mert az itteni 

temetőben lévő családi síremléken a következő, rá emlékező felirat olvasható: „Zauer Nándor 

t. o. őrvezető (1899–1918) meghalt a hazáért”. 

Az 1918. évi iktatókönyv két irat tárgyát és beküldőjét őrizte meg. Az egyikben a 

szombathelyi anyakönyvi hivatal tudósítja a várost Zauer haláláról, a másikat, hasonló 

tárgyban, a Székesfővárosi Tanács küldte a helyi hatósághoz. 

 

Szentendrén született, 1899. október 17-én, római katolikus vallású, nőtlen, tanuló volt. 

Szülei: Zauer János kőműves mester és Wiszt Anna. A család a fiú születésekor Szentendrén, 

a Gyár u. 655. népsorszám alatt élt. 

 

Ászakv: 160/1899; Sírok: 124.HL: 507/586; Veszt: 1918. augusztus 14. / 691.; Ikt: 

1564/1918, 807/1918  

 

 

ZIMMER JAKAB 
 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonájaként szolgált. 1922. június 22-én 

hunyt el. 

Az 1919. évi iktatókönyv bejegyzése szerint az 1. népfelkelő parancsnokság megküldte a 

városnak Zimmer Jakab népfelkelő nyugdíj könyvecskéjét.  

Mint a HÖ-ból kiderül, igen magas, 75%-os polgári keresőképesség-csökkenést állapítottak 

meg nála, felesége özvegyen is segélyezésben részesült. Ez alapján feltételezhető, hogy 

katonaként súlyos sebesülést vagy betegséget szerzett, ami okozati összefüggésben állhatott 

korai halálával. Mindezek alapján soroltuk a névjegyzéken szereplők közé. 

 

Budakalászon, 1875. augusztus 4-én született, a HÖ szerint ottani illetőséggel is bírt (az 

anyakönyvi bejegyzésben a családneve „Czimer” alakban szerepel, az egybevágó hangzás 

alapján azonosítjuk). Lakóhelyei: 1875: Budakalász; 1879–1886: Pilisszentkereszt (mivel itt 

születtek testvérei); bevonulásakor: Szentendre, Deák Ferenc u. 163. Szülei: Czimer Jakab és 

Szórády Mária. Házastársa: Imely Teréz (Süttő, 1882. október 24.), Házasságkötése: 1900. 

október 24. Az özvegy lakhelye, 1922-ben: Szentendre, Dumtsa Jenő u. 566. 

 

Bev: 196.; Budakalászi rk. akv. 34/1875; HÖ: 87.; Ikt: 3710/1919 

 

 

ZSEBŐK JÓZSEF 
 

Az 1915. évi mutatókönyvben szerepel: „Zsebők József népfölkelő halotti anyakönyvi 

kivonata”. Egyéb adattal nem rendelkezünk. 

 

Mut: 1915 


