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Tyekvicska Mihály gyalogos katona emlékére
Legénd, 1895. szeptember 19. – 778-as magassági pont,
Dol és Kal mellett, az olasz fronton, 1917. október 25.

Bevezető
„Szentendrén az idő gyorsan temet, s az emberek hamar felejtenek. Eltemettük méltó emlék nélkül a világháború hős katonáit, s eltemetjük, mert elfelejtjük a kommün
egyik legtisztább és legönzetlenebb mártírhalálának emlékét is” – így borongott az
érseki iskola évkönyvének ismeretlen szerzője 1939-ben, éppen akkor, amikor a két
évtizedes mulasztás pótlását az újabb világégés közelsége végleg zárójelbe tette.1 A
nemzedék, mely még saját, személyes élményeiből táplálkozva tudott volna méltó
emlékművet állítani a férfiaknak, akik a Nagy Háború viharában odavesztek, végleg
elveszítette erre a lehetőséget.
Hogyan történhetett, hogy a történelmére, polgári mivoltára oly büszke közösség,
megannyi településsel ellentétben, nem tette ezt meg?
Miként működött a városközösség emlékezete, mely az idő előrehaladtával mindinkább a hivatalos ünnepi megemlékezések óhatatlanul mesterkéltté váló rítusain keresztül tekintett már csak önmaga történetére?
Továbbá miként lehet az elveszett, elfelejtett múltat száz év távlatából rekonstruálni, megtizedelődött iratok, elfoszlott családi emlékek összegyűjtésével megállapítani
a háborúban életüket áldozó katonák számát, azonosítani személyüket, és ilyen távolságból megtudhatunk-e még róluk valamit, megrajzolható-e, ha homályosan is, az
arcélük? Az alábbiakban egy ilyen válaszkeresés eredményeit összegezzük.
Miért nem épült Szentendrén hősi emlékmű?
Pedig minden reményteljesen indult. Alig akad település, ahol oly korán fogalmazódott meg a háború halálos áldozatainak szóló emlékállítás gondolata, mint épp itt,
Szentendrén.2 Az első hetek-hónapok hagymázas lelkesedése után, a helyi lap első ol-

1
Az irgalmas nővérek vezetése alatt álló Szentendrei Érseki Leányiskolák évkönyve az 1938–39. iskolai évről.
Kiadja az iskola igazgatósága, Szentendre, 1939. 4.
2
A fronton, a csatatereken állított emlékkeresztek, emlékoszlopok mellett 1914-ből egyetlen
megvalósult emlékjelállítást ismerünk. A Szentendréhez közeli Pilismarót lakossága az év végén, egy
Dobozy Mihály református lelkésznek és hitvesének emléket állító szoboralakos művet avatott. A frontról
érkező szomorú hírek hatására a község elöljárósága elhatározta, hogy ezzel a szoborral egyben a háború
hőseire is emlékezik. Egy központi emlékmű felállítására Budapesten, a Rákoskeresztúri temetőben került
sor, illetve több vidéki város képviselő-testülete tárgyalt a kérdésről, azzal, hogy a módról és helyről majd a
béke helyreállítása után fognak dönteni. Forrás: Somfay Örs: Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri,
valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa. Doktori (PhD) értekezés. Kézirat, 2012. Internetes elérés:
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dalán, a magát Anonymus néven jegyző ismeretlen szerző már 1914. december 18-án
terjedelmes vezércikket tett közzé Emlékoszlopot az elesett hősöknek címmel:
„Állítsunk a városnak – egy a város képviselő-testülete által kijelölendő helyen – egy
egyszerű márvány emlékoszlopot, s véssük fel reá arany betűkkel azoknak a szentendrei férfiaknak a nevét, kik e nagy harcokban szent kötelességük teljesítése közben elestek.
Ne drága szobrot, hogy ne vonjuk el esetleg a jótékony filléreket azoktól, kik éheznek, egyszerűt, mint amilyen egyszerű gyermekei voltak a hősök a hazának. Ültessünk köréje néhány tölgy- vagy cserfát, egy-két bokor rozmarint. Legalább lesz egy
helyünk, hová az öregek emlékezni, az ifjak lelkesedni járnak.
Ismerve városunk közönségének nemes áldozatkészségét, bízvást reménylem,
hogy e szerény indítvány lelkes támogatásra fog mindenütt találni, s az emlékoszlop
költsége csakhamar egybe fog gyűlni. Bármilyen csekély adományt »emlékoszlop« jelzéssel a városi pénztárba kérünk küldeni, vagy befizetni.”3
A kezdeményezés fogadtatásáról, így a pénztári befizetések megtörténtéről nincs
ismeretünk, az eredménytelenséget azonban megállapíthatjuk. A háború nyomorral,
fájdalommal, megpróbáltatásokkal terhes éveiben, majd a forradalmak, rendszerváltások után, a talpra állás első éveiben Szentendrén – sok más településsel ellentétben
– nyomát sem találjuk annak, hogy az emlékállítás kérdése ismételten felmerült volna.
Pedig azt kötelezővé téve, 1917-ben, már törvény is született.4 Az alábbiakban néhány
lehetséges okot veszünk számba.
Az 1880-as évek második felében, a hagyományos városgazdaságot elsöprő filoxéra
után a helyi népesség összetétele megváltozott, ezzel párhuzamosan a népességvándorlás átalakította az emberi kapcsolatokat is. Mindehhez járult az egy-két nemzedéken
belül lejátszódó, konfliktusoktól sem mentes magyarosodás, mely az addig etnikailag,
nyelvileg sokszínű népesség személyes, családi és közösségi identitására is hatással volt.
Az egykor a városközösséget szervező, igazodási pontot jelentő szerb népesség az
1910-es évek politikai harcainak következtében kiszorult a város vezetéséből, majd
döntő többségük 1924–25-ben „repatriált” Jugoszláviába (akkori neve: Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság). A szerbek jelképezték a város múltját, így a hagyományőrzés értéke, ha csak időlegesen is, távozásukkal meggyengült.
Szentendre infrastrukturális beruházásai a századfordulóig nagyjából szinkronban futottak az országos fejlődéssel. 1883-ban már működött a távírda, 1888-tól vasút kötötte össze a várost Budapesttel, amit 1914-ben villamosítottak, és már 1894ben megcsörrent az első telefon. Ez volt a település 1873–1903 közötti polgármes
teréről, Dumtsa Jenőről elnevezett korszak.
A század első évtizede azonban megtorpanást hozott, így a háború utáni években
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/7429/file/Somfay%20%C3%96rs_disszert%C3%A1ci%C3%B3(1).pdf
(Utolsó letöltés: 2019. február 3.)
3
SZEVI, 1914. december 18. 1.
4
A most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről szóló 1917. évi VIII. törvénycikk. Szentesítve: 1917. IV. 19. Kihirdetve: 1917. V. 3. Közli: Budapesti Közlöny, 102/1917. sz. (1917. május 4.)
A törvény kimondta:
„1. § Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadra kelt sereg kötelékében híven teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében.
2. § Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét,
akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.”
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a lemaradások gyors ledolgozása lett a fő cél. Jellemzi ezt, hogy a megelőző évtizedben végig napirenden lévő, heves vitákat gerjesztő, a képviselő-testületet pártokra
osztó kérdést, a közvilágítás mikéntjét („gáz vagy villany vita”) csak 1921-ben sikerült lezárni a villanyvilágítás bevezetésével.
***
Magyarországon, az emlékállítás természetes igényét és az anyagi lehetőségeket követve, a legtöbb első világháborús emlékművet 1923–24-ben avatták fel.5 A kormányzat, részben gyakorlati megfontolásokból, az elkészült emlékművek némelyikének
silány minősége miatt, másrészt ideológiai megfontolásból, a revíziós elképzelések
szövetébe építve, emlékezetpolitikájában fontos szerepet szánt a hősök kultuszának.
Ennek megfelelően kiépítették a megemlékezések központi szervezetét, irányítását és felügyeletét. Az 1924. évi XIV. törvénycikk az 1917-es szabályozáson alapult,
megerősítve annak intézkedéseit a hősi emlékművek létrehozására, de új elemként,
külföldi példákat követve, bevezette a hősi halottak emléknapjának évenként visszatérő kötelező megünneplését.6 Nem véletlen tehát, hogy a város irataiban is elsőként
1924-ben találkozunk az első világháború katonai áldozatai számára állítandó emlékmű ügyével.
A jogszabály megjelenése és az annak érvényesülését számonkérő felső hatóságok
következetes fellépése, de minden bizonnyal a helyben is megfogalmazódó, érthető
igény egyaránt arra ösztökélte Szentendre vezetőit, hogy foglalkozzanak a kérdéssel.
A közgyűlés meg is tárgyalta az ügyet, határozatba öntve, hogy „a hősök emlékét a város területén meg óhajtja örökíteni”.7 Ennek előkészítésére ad hoc bizottságot küldtek
ki, Fachtleitner Ferenc, Kada Mihály plébános, Möller István, Nagy Mihály, dr. Péchy
Henrik, Vajda István és Ferner Geyza részvételével. Hivatalból tagja volt még a testületnek a város műszaki tanácsnoka is.
A bizottságnak, megbízása szerint, a hősök emlékének megörökítése céljából intézkedéseket kellett volna tennie, továbbá ezzel kapcsolatos javaslatokat kidolgozni
és azokat előterjeszteni. Érdemi munkára azonban aligha került sor. Nyoma csupán
egy táncmulatság szervezésének van, amelynek bevétele, közel 19 millió korona, a hősök alapjába került.
A következő év elején, ugyanazzal a feladattal, egyes tagok kihagyásával, mások
bekerülésével, tíz tagra bővítve megújult a bizottság.8 A létszám emelésében talán a
Somfay, i. m.
Az 1924. évi XIV. törvénycikk az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről.
Kihirdetve: 1924. május 20. Közli: Ezer év törvényei, https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92400014.
TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39. (Utolsó letöltés: 2020. április 29.) A törvény a következőképpen fogalmaz:
„1. § A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról
a hős fiairól, akik az 1914–1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és a jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május
hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a »Hősök emlékünnepét«
– a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.”
Az időpont kijelölése – mint az a törvény indoklásából kiderül – elsősorban a tanulóifjúság nevelését
vette figyelembe.
7
MNL PML, IV. 371. 18. köt. 173/1924. kgy. sz.
8
MNL PML, IV. 371. 18. köt. 110/1925. kgy. sz. A bizottság tagjai: Csámprág István, Detáry Lajos,
5

6
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szélesebb társadalmi képviseletre törekvés sejlik fel. Erre vall, hogy a helyi szerb közösség képviseletében Csámprág István is bekerült a grémiumba.
Iratok híján csak feltételezzük, hogy lényegi előrehaladást nem értek el. Ebben talán költségvetési, talán szubjektív okok játszottak közre. Szentendrén így, az emlékállítás első nagy hullámában, nem sikerült pótolni a hiányt.
Az ország 1928-ban emlékezett meg a háború befejezésének 10. évfordulójáról. A
kormányzat még fokozottabb súlyt helyezett a hiányzó emlékművek létrehozására.
A belügyminiszter rendeletére a vármegyei alispán jelentéstételre szólította fel a települések vezetőit. A szentendrei főjegyző azonban csak lakonikus választ adhatott:
„Tisztelettel jelentem, hogy a városnak hősi emlékműve még nincsen.”9
A felső hatóságok eltökéltségét mutatja, hogy június 28-án a Képző és Iparművészek
Országos Szövetsége jelentkezett az ügyben. Levelükben egy másik jelentésre utalhatnak, melyből megtudták, hogy a hősi emlékműre mindössze 2000 pengő áll a város
rendelkezésére. Erre való tekintettel a Belügyminisztérium hivatalában való személyes megjelenésre kérték a főjegyzőt, hogy „teljes tájékoztatást nyújthassunk és a községek érdekében legjobban megfelelő megoldási lehetőséget megbeszéljük”. Ha nem
tud odamenni, írjon, majd ők jönnek ki. Közlik még, hogy a vármegye alispánja Buzás
Miklós nyugalmazott tábornokot bízta meg azzal a feladattal, hogy szorgalmazza a
települések emlékműállítását.
Buzás tábornok augusztusban maga is levélben fordult a polgármesterhez. Szerinte, tekintettel a rendelkezésre álló alacsony összegre, a megoldást az segítené, ha az
emlékmű megalkotása során a hangsúly nem a bronz alakon lenne, hanem a kőalap
felépítményén, mivel az ahhoz szükséges követ a város ingyen is megkaphatná a közel
fekvő vármegyei bányákból. Levele végén ő is látogatásra invitálta a városvezetőt.
Starzsinszky László polgármester és a főjegyző azonban vélhetően a füle botját sem
mozdította, mert a KIOSZ-nak címzett válaszuk – minden bizonnyal újabb sürgetésre –
csak december 1-jén született meg. A ránk maradt piszkozat sok mindenről árulkodik.
A levél eredetileg így szólt volna: „Tisztelettel értesítem, hogy városomban méltóképp
óhajtom a hősök emlékét megörökíteni. A városháza előtti tér lesz erre a legalkalmasabb, ahol azonban a teret ingatlan kisajátítással még bővíteni kell.” Starzsinszky
azonban két átlós vonallal áthúzta az egészet, és mellé írta a végleges szöveget: „Tisztelettel értesítem, hogy városomban méltóképp óhajtom a hősök emlékét megörökíteni, annak idején, amikor az összeg és a terület rendelkezésünkre fog állni.”10
Az ügyhöz hozzátartozik a Pilishegyvidéki Hírek szerzőjének, vitéz Ábrahámfalvi
Machula Bélának a szentendrei emlékmű megteremtését sürgető írása: „…elém sorakoznak e csonka haza nagy városainak, kicsiny községeinek legfenségesebb honfiúi
kegyelet szülte alkotásai: a hősök szobrai. De valami ürességet, valami hiányt érzek,
valami önvádolást magammal szemben is, hogy ahol élek, ahol tartózkodom, az a hely
még mindig nem mondhatja magáról, hogy lerótta a legnemesebb, legkötelezőbb
tartozását a magyar hősökkel szemben. […] Mi ennek az oka?” – teszi fel a kérdést,
majd így adja meg a választ: „Gazdasági nehézségekre vezethető vissza, valószínűleg,
de egyéb, mélyen a múltban gyökerező bajok is vannak.” Elmarasztalható az előző
Fachleitner Ferenc, Kajári Leó, Möller István, Nagy Mihály Izbégről, Német László (ő váltotta az időközben
elhunyt Kada Mihályt a római katolikus plébánia élén), Szikszay Sándor, Szombathy Béla és dr. Vastagh Béla.
9
Iratok, 4281/1929. szám alatt: 8995/1928.
10
Iratok, 4281/1929. szám alatt: 8995/1928.

10

vezetés városszépítészetért felelős bizottsága, mert ha volna is elegendő pénz, nincs
„egy hely is a városban, mely a mű impozáns méreteivel, komolyságával összeegyeztethető!” A közkézen forgó tervet, hogy az emlékmű a városháza előtti teret díszítse,
ő is pártolja, és megnyugtatja őt a városvezetők nyilatkozata arról, hogy „ez a kérdés a
megvalósulás stádiuma felé halad”.11
Mindamellett, ha nem is azonnal, de valóban történtek intézkedések mindkét
szükséges instrumentum előteremtésére. 1929 júniusában ismét tárgyalták az ügyet.
A meghozott határozat szerint a képviselő-testület „egyhangúlag kimondja, hogy a
háborúban elhalt szentendrei hősi halottak emlékművének felállítására helyül kijelöli a Fischer Henrik12 budapesti lakos tulajdonát képező szentendrei, 3227. számú tkv-i
betétben felvett, 827. és 828. helyrajzi számú, összesen 634 négyszögöl kiterjedésű
ingatlant”.13 Felhatalmazták a polgármestert, hogy az ingatlant vegye meg, vagy ha
az nem lehetséges, indítsa meg a kisajátítási eljárást „városrendezés és köztér, illetve
közérdek céljaira”, és „ ezen köztéren, amelyet már most Hősök terének elnevez, fogja
a hősök műemlékét felállítani”.14
A döntést egy váratlan (vagy megtervezett?) intermezzo kísérte. Az egyik képviselő,
Lám Adolf, a szerszámgyár tulajdonosa javaslatot tett arra is, hogy egyúttal utasítsák
el Lichtenstein Bernát kérelmét, melyben a Fischer-féle területtel szemben lévő bérleményére fatelepnyitási engedélyt kért. Lám Adolf egy megelőző határozatra hivatkozott, melyben a testület városszépítészeti okokra és a tűzveszélyre hivatkozva már
állást foglalt az elutasítás mellett. Végül úgy döntöttek, hogy levélben keresik meg a
Budapesti Helyi Érdekű Vasút Igazgatóság vezetését, akiktől Lichtenstein bérbe akarta
venni a kérdéses területet, illetve hivatalosan kérik a kereskedelemügyi minisztert a
telephelyengedély megtagadására.
Nem ismerjük a miniszteri választ, de az bizonyos, hogy Fischer Henrik nem sietett
a város kérését teljesíteni. Maga a polgármester is csak fél évvel később sürgette meg
a kereskedő válaszát, kérve, hogy Fischer személyesen vagy megbízottja útján jelenjen meg előtte, mivel a hősi emlékmű ügyének elindításához szükséges az adásvétel
lebonyolítása.
Ebben az évben még két kegyeleti ügy kötötte le a polgármester figyelmét. 1924
óta törvény írta elő a települések számára a magyar hősök emlékünnepének („Hősök
napja”) megtartását, amit a hatóságok szigorúan ellenőriztek is. 1929-ben a vármegye alispánja elrendelte, hogy az ünnepnapon pénzgyűjtésre kerüljön sor a „hősi sírok karbantartására”.15 Starzsinszky ki is adta a lepecsételt gyűjtési íveket a levente
egyesületnek, illetve az Endre Cserkészcsapat, a Tompa Mihály Cserkészcsapat, a Mária
Kongregáció és a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület képviselői számára. A felhívás azonban
eredménytelen maradt, a megszólítottak nem gyűjtöttek egy vasat sem. Starzsinszky
egy hónap múlva kereste meg újra a címzetteket: „Amennyiben a Hősök napján nem
lett volna gyűjtés, úgy az még 8 napon belül eszközlendő.”16 A megszólítottak azonban
továbbra sem állhattak kötélnek, mert Starzsinszky – az alispán felszólítására – még
Pilishegyvidéki Hírek, 1928. március 18. 2.
Nem keverendő össze a hasonló nevű, 1919-ben a kommün áldozataként elhunyt szentendrei származású építési vállalkozóval!
13
MNL PML, IV. 371. 18. köt. 102/1929. kgy. sz.
14
MNL PML, IV. 371. 18. köt. 102/1929. kgy. sz.
15
Iratok, 4281/1929. szám alatt: 3641/1929 és 8744/1929.
16
Iratok, 4281/1929. szám alatt: 3641/1929.
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1930. január 31-én arra emlékeztette őket, hogy a múlt esztendőben kért gyűjtés „annak idején nem történt meg. […] Amennyiben a gyűjtés nem vezetett volna eredményre, az esetben is a kiadott fenti számú gyűjtőívet 8 napon belül annál inkább beadni
szíveskedjék, mert azt a városnak fel kell terjeszteni a felsőbb hatósághoz.”17
A másik elintézendő leirat a „Névtelen katona sírjainak leleplezésén képviseltetés”
tárgyában született. Az elesett első világháborús katonákra emlékeztető hősök emlékkövéről van szó, melyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén, a millenniumi
emlékmű előtt. Azt, hogy az ünnepi rítus mennyire a kormányzat ideológiai-politikai
céljait szolgálta, jól mutatja az a megkeresés, amit a Társadalmi Egyesületek Szövetsége küldött az alispánnak: „ezen ünnepségen nagy számban külföldiek és az összes
követségek megjelennek, és az ünnepség minden mozzanatáról fénykép és mozgófénykép felvételek készülnek, amelyek külföldön is megjelennek, illetve előadatnak,
továbbá mivel külpolitikai okból ez idő szerint más irányú tüntetés nem kívánatos.”
A részt vevő községi, városi küldöttek valamennyien a TESZ által kiadott Trianon-jelvényt viseljék, ami nyilvánvalóan az irredenta törekvés szolgálatába állította a kegyeleti megemlékezést, „más irányú tüntetés” nélkül.18
A háború borzalmaival, a veszteség nagyságával való személyes szembesülés átpolitizálódása, ugyanakkor a szomorú érdektelenséget tükröző gyűjtési kudarc önmagukban is rámutatnak a helyi okokra, amelyek a hősi emlékmű meg nem építését
eredményezték. Azt is feltételezhetjük, hogy a Fischer-féle terület megszerzése és Lichtenstein Bernát kiszorítása a szomszédos bérleményből jól szolgálta volna a városvezetés aktuális fejlesztési törekvéseit, a MOVE Sporttelep és a vasútállomás közötti
terület és az épülő rendőrújonc-iskola környezetének rendezését. A hősi emlékmű így
inkább ennek eszközeként jöhetett számba, természetesen nem tagadva el a törekvéstől az őszinte emlékezés motiváló erejét sem.
A fentiekre rímel az 1930. év levelezése. Többszöri alispáni felszólítás után Szentendre főjegyzője a következő választ adta az ügyben: „városomban a hősök emlékműve felállítva még nincs, emlékműterve van már a városnak, az azonban a Hősök…”
Itt megállt a hivatalnoki toll, majd a „van” szóval kezdődő részt áthúzta, és így folytatta: „nincs, s így a Hősi Emlékművek Bíráló Bizottsága kivitelre való alkalmasság szempontjából tervet még el nem bírált, ennélfogva az emlékmű felállítására vonatkozólag
határozat nem hozatott, ilyet a Törvényhatósági Bizottsághoz jóváhagyás végett még
nem terjesztettem fel.”19
Az emlékműre – teszi hozzá – a gyűjtés jelenleg is folyik, eddig 2393 pengő jött ös�sze adományokból, a kiszemelt, jelenleg magántulajdonban lévő terület megszerzése
is folyamatban van. Az összeg nem egészen 400 pengővel több az 1928-ban már meglévő kétezer pengőhöz képest…
A hősi emlékmű létrehozásával kapcsolatos utolsó bejegyzést 1935-ben találjuk a
városi iratanyagban.
Szentendre vezetése, még 1930-ban, tízezer pengő kölcsönt vett fel egy Népház
építésére, évi 1400 pengő törlesztési kötelezettség mellett. 1935-ben a földmívelésügyi miniszter az esedékes évi törlesztési részletet segéllyé alakította át, így a város
költségvetésében az összeg hitelmegtakarításként jelentkezett.
17
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Iratok, 4281/1929. szám alatt: 8744/1929.
Iratok, 4281/1929. szám alatt: 3588/1929.
Iratok, 4281/1929. szám alatt: 2405/1930.

„Tekintettel arra – szól a képviselő-testület határozata –, hogy a felsőbb hatóság állandóan sürgeti a Hősök műemlékének felállítását, és a városnak erkölcsi kötelessége
[is] a Hősök iránti kegyeletből és hálából mindent elkövetni, hogy a Hősök emlékére
minél előbb felállítható legyen”, ezért a főjegyző javaslatára a törlesztési megtakarítást, további 1600 pengővel kiegészítve, az emlékmű céljára előirányozták a város
1936. évi költségvetésében. Ezt egészíthette ki még a hősök műemlékalapjának vagyonát képező további közel 4000 pengő, mely eszerint 1930 óta 1600 pengővel növekedett.20
Az év második felében tárgyalt a képviselő-testület az emlékmű felállításához szükséges terület megszerzéséről.
„A felsőbb hatóság, valamint az itteni közvélemény állandóan sürgeti a Hősök emlékművének mielőbbi felállítását, annál is inkább, mert alig van még közület az országban, amely azt erkölcsi kötelességből, a Hősök iránti kegyeletből és hazafias hálából
eddig fel nem állította volna. A képviselő-testületi közgyűlés, átérezve ennek immár
elodázhatatlan voltát és erkölcsi súlyát, több ízben foglalkozott már a kérdéssel, sajnos azonban erre a célra alkalmas és megfelelő terület, valamint a szükséges fedezet
hiányában nem állott módjában azt felállítani.”21
De most, szól a biztatás, a polgármester megtalálta a megoldást! A megszólaló Pe
theő János – meglehetősen szürreálisnak ható – polgármesteri tájékoztatója a történet
végső lezárását jelentette. Petheő arra tett javaslatot, hogy a város vegye meg a Sztaravodai út mentén lévő Antal László-féle ingatlant, de, mivel ez nem alkalmas, viszont a
vele szemben lévő, a református egyház tulajdonában lévő ingatlan megfelelő, azt ezzel
cseréljék el. A reformátusok értékesebb ingatlant kapnak, ezért az 5000 pengős vételárhoz 1100 pengővel kötelesek lennének hozzájárulni. Mivel azonban az ügy még nincs
előkészítve, és a polgármester nem akarja, hogy „vita keletkezzen, s bárki kegyeletsértést kövessen el”, ezért arra tesz javaslatot, hogy a kérdést vegyék le a napirendről.
Ez a tragikomikus jelenet tekinthető a hősi emlékművel kapcsolatos törekvések
utolsó mozzanatának Szentendrén. A kérdés, egészen napjainkig, többé nem került
napirendre.
***
Emlékmű felállítására nem került sor, azonban a Nagy Háború emléke máig élő maradt
Szentendrén is. Még a húszas években három közösség, a Katolikus Legényegylet, a
református egyház és a város önálló, térben is elkülönült részét jelentő Izbég polgárai
emléktáblán örökítették meg a hősök neveit. A Hősök napja nagyszabású éves rendezvényei – minden ellentmondásosságuk ellenére – a két világháború között generációkban tudatosították a tragédia nagyságát és súlyát. De mindezeknél erősebb volt
a személyes kötődés, melyben az elesett családtagok hiánya tette feledhetetlenné a
világégést. Aztán az újabb nagy háború, majd a kommunista évtizedek, de leginkább
a múló idő elporlasztották az emlékeket. Tanulmányunk összeállítása során magunk is
tapasztalhattuk, hogy a leszármazottak már alig-alig tudnak valamit azokról az ősökről, akik egykor Galíciában, a Doberdón, a szerb fronton vagy Erdély bércein áldozták
életüket.
20
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MNL PML, IV. 371. 20. köt. 56/1935. kgy. sz.
MNL PML, IV. 371. 20. köt. 112/1935. kgy. sz.
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Ezért is nagy tisztelettel kell gondolnunk arra a vállalkozásra, amelyben Dietz Ferenc
és Dietz László egy 2000-ben kiadott kis füzetben összefoglalta Szentendre 1914–1918
közötti történéseit és a hadikórház működését.22 Az események után sok évtizeddel,
ők tettek elsőként kísérletet a szentendrei katonahősök megismerésére, a névsor ös�szeállítására. Munkájukat a legfontosabb, általuk elérhető forrásokra alapozták, így az
összeállított névsor értékét növeli, hogy nagy részben levéltári dokumentumok alapján készült. Feltárásunkban ezt a munkát ismételtük meg, immár szélesebb forrásbázisra és kiterjedtebb lehetőségekre alapozva. Könyvük 125 személy nevét közli, akik
közül 110 a háborús hősöket tartalmazó névjegyzékünkben is szerepel.
Ki a hős?
Kutatásunk során azt a definíciót tekintettük zsinórmértéknek, amelyet a hősök emlékének megörökítéséről szóló, 1917. évi VIII. törvénycikk alkalmazására kiadott,
14.730/1917. számú belügyminiszteri rendelet fogalmazott meg.23
Míg a törvény szövege csak a kötelesség teljesítése közben életüket vesztettek emlékének megőrzését szorgalmazta, a rendelet kitágította ezt a lehetőséget azzal, hogy
az emlékműveken:
„…helyet találhassanak azoknak a nevei is, akik életben maradtak ugyan, de a haza
védelmében a többiek fölött kimagasló szolgálataiknak adták bizonyságát. Ezek közé
tartoznak különösen a súlyos testi sérüléssel menekült rokkantak és bénák, valamint
a vitézségi érmekkel kitüntetettek. […] A megörökítés szempontjából az sem szükséges továbbá, hogy a hősök halála a harctéren és az ellenség fegyverétől következett
légyen be. Kötelességteljesítésének éppoly áldozata az is, aki a hadviselés során szerzett sebesülése vagy megbetegedése következtében a harctér mögött, vagy éppen
ellenséges fogságban hunyta le örökre szemét. Csak azt kell esetről esetre szigorúan
megvizsgálni, hazájáért áldozta-e a hős életét. Mert nincs helye e szent emléken azok
nevének, akik a hazájuk ellen elkövetett árulás, vagy valamely bűncselekmény miatt
lakoltak életükkel.”
Névjegyzékünkbe a harctéri veszteségek mellett így kerültek be azok, aki sebesülésük miatt, vagy a háború alatti szolgálatukkal szorosan összefüggő betegség következtében a fronton vagy a hátországban, vagy már a háború lezárulása után veszítették életüket, ide értve a hadifogságban elhunytakat is. Eljárásunk a korabeli hatóságok szemléletét tükrözi. Példa erre Kopena József esete, aki 1920. március 23-án, egy
budapesti kórházban hunyt el. Számára, még 1919-ben, 72 korona rokkantnyugdíjat
állapítottak meg, amelyet azonban halála után özvegyének a városi hatóság nem folyósított többé, mert „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 azonban a vármegye
alispánja egyértelműen úgy foglalt állást, hogy az elhunyt katona a betegségét „a harc-

22
Dietz Ferenc – Dietz László: Szentendre, 1914–1918; A hadikórház. Szerk.: Pethő Zsoltné Németh Erika.
Hírmondó Kft., Szentendre, 2000. (Szentendrei Füzetek IV.)
23
A rendelet megjelenési helye: Magyarországi Rendeletek Tára. Kiadja a Magyar Királyi Belügyminisztérium, Budapest, 1917. 1913.
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Antony Béla polgármester hirdetménye a volt huszár népfelkelők bevonulásáról. Szentendre,
1914. augusztus 11.
Forrás: MNL PML, V. 302-e. 125. A világháború kitörése
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Az Országos Hadigondozó Hivatal által elrendelt összeírás összefoglaló jegyzéke a szentendrei
hadbavonultakról
Forrás: MNL PML, V. 374-b. 25/1918
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téren szerezte, ennélfogva az a katonai szolgálattal szoros okozati összefüggésben
állónak tekintendő”.24
A kor szabályainak megfelelő szentendrei illetőséggel csak a névjegyzékünkben
szereplők nagyobbik fele rendelkezett. Kevesen bár, de voltak, akik már huzamosabb
idő óta itt éltek, de megtartották eredeti illetőségüket, mint ahogy bizonyára az itteni
illetőséggel bírók egy része is más településen élt, dolgozott bevonulása előtt. Akadtak, akik csak ideiglenesen tartózkodtak a városban, s végül vannak olyanok is, akiknél az idetartozás okát, mikéntjét nem lehetett már felderíteni. Néhányan pedig csak
meghalni jöttek ide.
Szelvényi Imre főhadnagy gyermekkorában került el Szentendréről, a helyi sajtó
mégis fájdalmas meghittséggel búcsúzott tőle:
„…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 hadba vonult szentendrei katonák családjainak segélyezésére fordítsa.
Őrizzük meg kegyelettel a nemes szívű katona emlékét, bár kisgyermekkorában elkerült városunkból, még a harctér rettentő izgalmai között is szeretettel gondolt reánk.”25 Tegyük hozzá ehhez egykori menyasszonya szavait: „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.”26
Munkánk során azoknak az adatait gyűjtöttük össze, akiknek a kötődését a városhoz olyan erősnek találtuk, hogy emlékük ápolását a helyi közösség feladatának
tartjuk.
A háború szentendrei katonai áldozatainak statisztikája
Névjegyzékünk összességében 205 személy adatait tartalmazza, jelen tudásunk szerint legalább ennyi szentendrei férfi áldozta életét a háborúban és azzal összefüggésben.
Nagyobb részük, 147 fő esetében sikerült megtudni haláluk okát. Közülük a harctéren, ütközetben, fegyverrel a kezében 79 fő esett el. Többüknek a tetemét sem lelték fel, így őket eltűntként tartották számon. A hozzátartozók, a kortársak szűkszavú
tudósításokban értesültek tragédiájukról. Csak kevesekről tudott egy-egy bajtársa a
harctérről küldött levélben, vagy már hazatérte után bővebb tudósítást adni.
Tóth Károly tizedes haláláról három híradás is érkezett özvegy édesanyjához, melyek egyben három típust is képviselnek.
Egyik bajtársa tábori lapon írt:
„Kelt levelem 1916. VI. hó 2-án. Tisztelt Tóth néni, tudatom, hogy Tóth Károly tizedes, géppuskás meghalt 1916. május hó 20-án fél tizenkettőkor az olasz harcztéren, a
szentmikéli fronton, fekszik a vallonei völgyben, a sírjának a száma 175. Szegény Karcsi
mindig emlegette, ha hazamegyek szabadságra, hogy menjek el a szüleihez is. Tisztelettel maradok: Stama József”27
Hg, Kopena Józsefné egyéni lapja és Kopina József hadigondozási iratai.
SZEVI, 1915. március 21. 3.
26
Fischer, 8.
27
SZKJB, Pk. 217/1925.
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Az ezred tábori lelkésze, Scheich Gyula nyomtatott űrlapon, 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”28
Hamarosan megérkezett Károly közvetlen parancsnokának a levele is:
„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 föld alatti fedezékekbe bújni, társai őt is hívták a biztos helyre, de Ő azt mondta,
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”29
A harci cselekmények során elesettek közé soroltuk Balogh Ferenc halálát is, noha
őt már a háború hivatalos vége után, 1918. december 20-án, a Pozsony megyei Gány
mellett ölte meg egy gránátrobbanás, a csehekkel vívott harcban.30
Azok közül, akiknél a halál oka ismert – az ütközetben elesett 79 fő mellett –, harctéri sebesülésben vagy hadikórházban 12-en haltak meg, míg valamely (többnyire légzőszervi) megbetegedésben további 17 fő. Szintén betegségben, de meg nem határozható helyen további 6 katona esett áldozatul a 147 esetből.
Mellettük 8 személyről tudtuk megállapítani, hogy hadifogságban fejezte be életét,
többnyire orosz, illetve szovjet táborokban, a szervezet végletes legyengülése vagy
betegség következtében.
Példa erre Kovacsics Lajos esete. Őt 1918 első napjaiban szállították a Permi kormányzóságban lévő Kreszti község hadifogolytáborába. A szentendrei Hlatki Pál – aki
később hazatért a fogságból és értesítette a történtekről a családot – itt találkozott
vele. Egy februári éjszakán szóltak Hlatkinak, hogy menjen át Kovacsicshoz, mert „őrjöng”. Fogolytársát valóban magából kikelve találta, maga körül szétdobált mindent,
őt már nem ismerte meg. Mindez a tífuszbetegség következménye volt. Kovacsicsot
28
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SZKJB, Pk. 217/1925.
SZKJB, Pk. 217/1925.
Rhakv, 136/1918.

a lágerkórházba szállították, ahol nyolc napra rá meghalt. Akkoriban a 7–8 ezer fős táborban naponta többször kellett a járvány következményeként temetni.31
Lakatos András 1915. március 20-án, Przemysl elestekor került orosz fogságba.
Utoljára a dán vöröskereszt által továbbított, 1917. január 20-án kelt levelével adott
magáról életjelet. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjének 1925. március 15-én
megjelent holttá nyilvánítási hirdetményében ezt olvashatjuk: „1917. évben, mikor
orosz hadifogságból megszökött, Oroszországban a csehek agyonütötték.”32
Névjegyzékünkön 21 személy, miután hadirokkantként visszatért a frontról, Szentendrén vagy más településen hunyt el.
A listán szereplők közül Zimmer Jakab halt meg a legkésőbb, 1922. június 22-én.
Rokkantságának felülvizsgálatakor igen magas, 75%-os polgári keresőképesség-csökkenést állapítottak meg nála, ami azt jelenti, hogy katonaként rendkívül súlyos sebesülést vagy betegséget szerzett. Bár pontos adattal nem rendelkezünk, mégis feltételezzük, hogy ez okozati összefüggésben állt korai halálával.33
Győrfi Sándort hazaérkezése után szintén katonai felülvizsgáló bizottság elé állították, és a fronton, 1918-ban szerzett tüdőbaja miatt 40%-os egészségromlást állapítottak meg. Egy év múlva ismét az orvosi bizottság elé került: „közepesen fejlett, rosszul
táplált, lesoványodott” – írták róla. Állapota tehát időközben romlott, amit az is mutat,
hogy immár 75%-os rokkantságát rögzítették. A következő felülvizsgálatot már nem
érte meg, 1921. január 25-én meghalt.34
Irmovácsky István 1917-ben vonult be. Több mint kétéves hadi szolgálata alatt 6 hónapot töltött a fronton. Az 1919. március 4-én kelt honvédorvosi bizonyítványa szerint
súlyos tüdőbajban szenvedett. Betegségét „katonai szolgálata közben, önhibáján kívül
szerezte […] a harctéri fáradalmak és nélkülözések közepette”. Helyzetét súlyosbította, hogy 1918-ban jobb alsó lábszárába lövést kapott, mely így használhatatlanná vált.
Állapota olyan rossz volt, hogy a bizottság mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánította, és elbocsátásáról döntött. Polgári keresőképesség-csökkenését
100%-osnak tartották. Nem sokkal leszerelése után halhatott meg.
Jegyzékünk összeállításakor gyakorta kellett mérlegelnünk az összefüggéseket. Így
tettünk akkor is, amikor egy olyan katonát soroltunk a katonahősök közé, aki önkezével vetett véget életének.
Egy másik esetben Bajza Ferenc nevét végül levettük listánkról, bár anyakönyvi
bejegyzése alapján először ott szerepelt. Bajza a haditengerészetnél szolgált, mint a
Tegetthoff hadihajó irányzótüzére. Budapesten, 1918. február 3-án halt tragikus halált.
Szentendrén temették, 1918. február 5-én, a római katolikus felső temetőben. Elhunytának körülményeit végül a Népszava tudósításából ismerhettük meg:
„Szentendréről jelentik: Bajza István [sic!] haditengerész, aki Budapest egyik üdülőkórházában volt elhelyezve, szerdán hazaszökött Szentendrén lakó szüleihez, és ott
néhány cimborájával szövetkezve, csütörtökre virradóra egy gyártelepen gépszíjakat,
egy gazda pincéjéből pedig két hordó bort lopott. A nyomozó csendőr üldözőbe vette;
a szökevény egy kocsmába menekült, és a belépő csendőrre négy lövést tett, ameSZKJB, Pk. 1898/1928. Hlatki Pál nyilatkozata.
SZKJB, Pk. 401/1925. Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 61/1925. szám, 7. A cári Oroszországban
szerveződő, majd a bolsevikok ellen harcoló, többnyire hadifoglyokból, katonaszökevényekből szervezett
Csehszlovák Légió katonáiról lehet szó.
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lyek közül három golyó súlyosan megsebesítette a csendőrt. Azután tovább menekült,
azonban a csendőrnek még volt annyi ereje, hogy utánalőtt és több lövéssel ártalmatlanná tette, mire a tengerész revolverével szájon lőtte magát. A két súlyosan sebesült
embert a szentendrei kórházba szállították.”35
A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred háborús szereplése
A hadba vonult és később hősi halált halt személyek közül 160 fő esetében sikerült
megállapítanunk katonai hovatartozását. Összességében a monarchia hadseregének
57 alakulatában szolgáltak, melyek közül két ezredről külön is meg kell emlékeznünk.
A 160 fő közel harmada (28,1%, azaz 45 személy) a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred kötelékében szolgált. Szentendréről a legtöbb fiatal eleve ide vonult
be, az alakulat kiegészítési területe Budapest és környéke volt.
Az ezred állomáshelye az Üllői úton, az I. Ferenc József honvéd gyalogsági laktanyában volt. Békében a székesfehérvári 81. dandárhoz tartozott, azonban a Szerbia
ellen elrendelt részleges mozgósítás megbontotta a békehadrendet, és az alakulat a
39. dandárhoz, illetve más alakulatokkal a Nagyváradon állomásozó 20. honvéd had
osztály kötelékébe került, és ebben harcolta végig a világháborút.
Az ezred három zászlóaljból állt, minden zászlóalj négy századra és egy géppuskás
osztagra tagozódott. Létszáma 83 tiszt és 3610 főnyi legénység volt.
A budapesti 1-esek 1914. augusztus 23-án érkeztek az északi frontra. Tűzkeresztségükön a rohatyni csatában estek át, augusztus végén. Szeptember elején többek között részt vettek a mikolajowi erőd védelmében, majd később a II. lembergi csatában.
Októberben és november eleje között a San folyóhoz nyomultak előre, és harcoltak a
chyrowi ütközetben.
Az orosz offenzíva időszakában, november közepétől a Beszkideket védték, majd a
téli kárpáti csaták részesei voltak. Küzdöttek a május 4-i gorlicei áttörésnél is.
1915. május 22-én az ezredet Mezőlaborcon bevagonírozták, majd átszállították az
olasz frontra. Katonái részesei voltak szinte valamennyi nagy összecsapásnak az Isonzó
mentén (I–IX. Isonzó-csata). Küzdöttek a Doberdó-fennsíkon, 1916 első felében a Monte
San Michele körüli véres harcokban és az 1916. július 29-i szörnyű gáztámadásban.
1917. február elején az ezredet ismét az északi frontra vezényelték, ahol Wolhynia
mellett foglalta el védővonalát és került tűzbe. Azonban az oroszországi eseményekből következő katonai fordulat miatt szeptember első napjaiban a Lemberg–Budapest–Zágráb–Laibach útvonalon ismét az olasz frontra szállították vissza őket.
Itt az alakulat rögtön bekapcsolódott a XI. Isonzó-csata záró harcaiba, a Monte San
Gabriele birtoklásáért. Részesei voltak a XII. Isonzó-csatának, a tolmeini áttörésnek.
Az alakulat ebben az időszakban már csak állományának töredékével rendelkezett, és
a katonáknak az élelmiszerhiánnyal, a sziklás tereppel és az ágyúzással egyaránt meg
kellett küzdeniük. A San Gabriele-en való kitartásuk tette lehetővé a monarchia hadereje számára az időleges előrenyomulást.
1918-ban Quero-Alano vonalában a Piave felső völgyének védelmét látták el. Harcoltak az I. és II. piavei csatában. Utolsó háborús szereplésük a Vittorio-Venetó-i ütkö-
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A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred
jelvénye
Forrás: A M. Kir. „IV. Károly király” volt 1. honvéd gyalogezred
története és háborús emlékalbuma. Összeállította: Bartha
Lajos. Kiadta a volt 1. honvéd gyalogezred története és háborús
albuma kiadóhivatala, [Budapest,] 1939. 35.

A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred I. szállítmányának frontra indulása a
Józsefvárosi pályaudvarról, 1914. augusztus 21-én
Forrás: uo., 43.

A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred jelvénye
Forrás: Kitüntetések és jelvények. https://kituntetes.webnode.hu/sapkajelvenyek/gyalogezredek/k-u-kgyalogezredek/csaszari-es-kiralyi-32-gyalogezred (Utolsó letöltés: 2020. május 22.)
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A magyar királyi I. honvédkerület szentendrei géppuskás tanfolyamának propaganda
képeslapja, az első világháború időszakából. A tanfolyam 1916-ban települt a városba. A
honvédkerület ezredeinek géppuskás katonáit képezték ki Szentendrén, részben a városban,
az Anna-völgyben, részben pedig a piliscsabai lőtéren. A legénység zömét magánházakban,
illetve középületekben helyezték el. A parancsnokság a későbbiekben a Duna-parti ún.
Weresmathy-villába települt
Forrás: Ürmös Lóránt képeslapgyűjteménye, Budapest
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zetben volt. Állásaikat az október 24-én kezdődő olasz áttörés során is megtartották,
helyükön maradtak egészen október 30-ig, amíg a hadsereg-parancsnokság a dandárjukat vissza nem rendelte. Kitartásuk jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hadsereg
nagy része a vesztett csata után visszavonulhatott.
Az 1. gyalogezredet 1918. november 15-én Villach vasúti állomáson vagonírozták
be. Innen indultak a magyar főváros felé. Bár megérkezéskor az ezredet többen – főként a családapák – elhagyták, zömük az ezredparancsnok és a tisztek vezetése alatt
zárt egységben bevonult a laktanyába.
Az ezredtörténet összeállítója szerint az 1. honvéd és 1. népfölkelő gyalogezredek kötelékében a nagy világégés éveiben „25 ezer pesti és Pest környéki magyar fiú áldozta ifjú
életét a haza oltárán, meleg, piros vérrel öntözvén a Kárpátok erdős bérceit, Wolhynia
lankás mezőit, a Doberdó kopár sziklakúpjait és a Piave balvégzetű partjait”.36
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred az első világháborúban
A másik fontos alakulat a császári és királyi budapesti 32. gyalogezred volt, ahová a
szentendrei hősi halottak 18,1%-a bevonult.
A 32. gyalogezred megalakítása Mária Terézia nevéhez fűződik. A királynő halálát
követően az alakulat toborzási székhelyét Pestre, illetve a szomszédos vármegyékbe
helyezték át. Ekkortól vált Pest, majd Budapest házi ezredévé.37
A háború kitörésekor az ezred I., II. és IV. zászlóalja Triesztben állomásozott, Budapesten csak a III. zászlóalj és a pótkeret tartózkodott. Az alakulatot a közös 31. gyaloghadosztályba sorolták, alacsonyabb egysége a 61. gyalogdandár volt, ahová a székesfehérvári 69. gyalogezreddel együtt tartozott.
A Triesztben állomásozó egységek és a mozgósítás során felvett hadiállománnyal
bővült, három vasúti szállítmányt kitevő, Budapestről érkező legénység a Szerémségben összpontosult, augusztus első napjaiban. A 32-esek itt, a déli hadszíntéren estek
át a tűzkeresztségen. Első csatáikat a Drina mentén vívták. Részt vettek a Sabác elfoglalásáért vívott ütközetekben. A mintegy 40 ezer főnyi lakossággal bíró települést
felkelések, folytonos partizántámadások és az ellenséges reguláris erők ellen kellett
biztosítaniuk. Augusztus 20-án megindulva, az ezred a véres prcsinovicsi és a jevremovaci harcokban vett részt.
Megemlítendő, hogy 1914. augusztus közepétől az alakulat 1400 fő kivonulási
létszámú munkásosztaga, 1915. január 10. óta már fegyveresen, részt vett Przemysl
védelmében. Március 17–18-án ők fedezték a kitörő honvédek visszavonulását. A vár
átadása után a túlélők orosz hadifogságba estek.
1914. augusztus végén az ezredet öt vasúti szerelvénnyel az északi frontra szállították, ahol a Lemberg körüli ütközetekben szerepeltek (I. és II. lembergi csata, scerzeci
ütközet). Szeptemberben ők is visszahúzódtak a Kárpátok mögé, a Rosenberg és Rudnik körüli utóvédharcok során biztosítva a 31. hadosztály visszavonulását. Az alakulat
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Az ezred történetéről lásd: A M. Kir. „IV. Károly király” volt 1. honvéd gyalogezred története és háborús
emlékalbuma. Összeállította: Bartha Lajos. Kiadta a volt 1. honvéd gyalogezred története és háborús albuma
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jelentős veszteségeket szenvedett el, és nemcsak az ellenséggel, hanem a folyamatos
esőzéssel és a kitört kolerával is meg kellett küzdenie.
Az Uzsoki-hágóról induló októberi előretörést Siansk–Osztry–Turka–Sztery–Sztary
Szambor irányában tették meg, ütközetről ütközetre haladva, majd a Turka–Drohobycs
környékén folytatott harcokban vettek részt. Az év utolsó időszakát Orosz-Lengyelországban, támadó (novoradomszki, zakzsuvek-slachecki, borovai, pilicai ütközetek),
majd állóharcokkal töltötték. A következő év tavaszán azonban, az előző év decemberében indult orosz előrenyomulás miatt az alakulat már ismét a Kárpátokban folytatott
védekező harcokat, visszavonulva egészen a hegyvonulat gerincéig. A keleti front németek által történt megerősítése után ismét támadásba lendültek. 1915. június 30-ig
a Bug folyóig nyomultak előre. Nyáron már az Ikva térségében zajló harcok zajlottak,
hídfőcsaták mellett egymást követő ütközetekkel, majd a folyónál elfoglalt pozíciók
stabilizálásával, 1915 szeptembere és 1916 áprilisa között pedig állásharccal.
Az 1916. júniusi ún. Bruszilov-offenzíva időszakában az ezred is kénytelen volt feladni
zagorzsei állásait és visszavonni védelmi vonalait Ratyscse, Zvyzsyn és Batkuv körül. 1917
januárjában azonban, a román betörés miatt már az erdélyi bérceken álltak helyt.
Április 7-től indultak meg a Tatár-szoros irányába, majd nyomultak előre a Pruton
átkelve Csernovicig.
Az orosz változások, a fegyverszünet és az ebből adódó katonai következmények
miatt 1918. március elején ezt az alakulatot is az olasz frontra vezényelték. Az év közepéig részt vettek a Monte Asolone és a Montello környéki véres csatákban, ahonnan
„súlyos, rendkívül nagy veszteséggel egybekötött, de – miként az 1918. június 23-i ezredparancs fogalmaz – dicsőségben annál gazdagabb napok után az ezred utolsó része
is visszajött […] a Piave mögé”.38
Az összeomlást ennek az alakulatnak is a Vittorio-Venetó-i csata hozta meg, 1918.
október 24–29. között. A visszavonulás közben az ezred maradványai megőrizték katonai alakzatukat, azonban a környezet már rájuk is hatással volt. Ahogy az ezredtörténet fogalmaz a Ponte nell Alvit-i (ma: Ponte nelle Alpi, Olaszország) vasútállomáson
tapasztalt helyzetről:
„Minden fegyvernembeli és nemzetiségű legénység összevissza lövöldözött és
üvöltve várta a beérkező vonatokat, ezeket megrohanta, még a kocsik tetejét is ellepte és hazafelé törekedett. A katonai kincstári megrakott tehergépkocsik személyzete a
rakományokat szétszórta, és ajánlkozott, hogy 200–300 koronáért elviszi a katonákat
Bécsbe és Budapestre. Itt került első ízben újság a legénység kezébe, s az újságok tartalma […] szökésre is ösztökélte őket.”39
November 6-án indultak Magyarország felé. Villachban elbocsátották az osztrák,
cseh és horvát nemzetiségű tiszteket és legénységet. Útközben többször ellenálltak az
osztrák népőrök lefegyverzési törekvéseinek. Az ezred maradványa november 19-én
érkezett be a Ferencvárosi pályaudvarra.
A háborúban az ezredtörténet adatai szerint elesett vagy sebesülés következtében
meghalt 75, eltűnt 7, hadifogságba esett 115, betegségben elhalt 2 tiszt, a legénységi állományból elesett 1419, eltűnt 5878, egyéb okból meghalt 1197, összesen 8494 ember.
A hadsereg többi alegységéhez csupán néhány áldozattá vált szentendrei vonult
be: 5 főt a magyar királyi budapesti 1. népfelkelő gyalogezred, 4-4 főt a 6., 19., 29. és
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Uo. 304.
Uo. 316–317.

30. gyalogezredek, illetve a 24. tábori vadászzászlóalj állományában találunk, míg a
többi alakulathoz 1 vagy 2 fő vonult be.
A katonai áldozatok megoszlása a rendfokozat, a halál helye és ideje szerint
A halottak közül 148 főnél tudtuk a rendfokozatot megállapítani: 111 honvéd, közvitéz, népfelkelő, tüzér stb., 1 százados (Milutinovits Basil), 3 főhadnagy (Szelvényi Imre,
Opatrny Ignác, Saly Ágoston), 2 hadnagy (Nagy Ernő, Hayth Ferenc), 1 őrmester (Piacsek Ferenc), 5 szakaszvezető, 13 tizedes és 11 őrvezető volt.
A halál helye szerinti megoszlás a frontok között (89 ismert eset a 205-ből): északi
front 43 fő, olasz front 37 fő, szerb harctér 8 fő. Egy katona albán területen hunyt el.
Feltételezésünk szerint az összlétszám is hasonló megoszlást mutathatott.
A halálesetek időszakos megoszlását az 1. grafikonon foglaltuk össze (166 ismert
adat a 205-ből, a háború utáni eseteket nem számolva).

1. grafikon. A szentendrei katonai áldozatok halálának megoszlása időpontok szerint
(esetszám/hónap)

A grafikon adatai, érthető módon, a fontosabb, mindenekelőtt az 1. és 32. gyalog
ezredet érintő katonai eseményeket követik. Kiemelkedő csúcsok: 1914 októbere,
1915 júliusa és 1916 augusztusa.
A katonai áldozatok életkora, születési helye, foglalkozása, családi állapota,
vallási hovatartozása
A 2. grafikonon születési évük szerint mutatjuk be a háború halálos áldozatainak megoszlását. Az adatokat összevetjük az általunk ismert, hadi szolgálatra bevonult összes
szentendrei személy (615 fő) születési évek szerinti megoszlásával.
A tragédia nagyságát jól érzékelteti, hogy a grafikon négy olyan korosztályt is mutat,
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2. grafikon. A Szentendréről bevonult 615 fő és az ismert születési évvel rendelkező 179 halálos
katonai áldozat születési évének összevetése (fő/év)

ahol a halálos áldozatok száma legalább fele a bevonulókénak (1877, 1878, 1890, 1896),
hozzátéve, hogy az arány a valóságban minden bizonnyal nagyobb volt.
Az ismertté vált áldozatok között Vilsitz István volt a legidősebb, ő 1866-ban született, és az esztergomi 26. gyalogezred népfelkelő katonájaként halt meg 1918. július
9-én. A legfiatalabb áldozat, Banwat János, amennyiben anyakönyvi bejegyzése nem
téved, mindössze 15 évesen esett el a „doberdói fennsíkon vívott ütközetben”.
Türr Ludvig és Zauer Ferdinánd 1899-es születésűek voltak. Türr 1917 júniusa és
szeptembere között látott el frontszolgálatot, 1918-ban hadirokkanttá nyilvánították,
halálát a fronton szerzett betegség okozta. Zauer 1-es bakaként, mint egyéves önkéntes őrvezető, 1918. március 28-án, tüdővészben hunyt el a szombathelyi tartalékkórházban.
A halottak közül 5 fő volt 1898-as születésű, 1897-ben heten, 1896-ban tizenketten
látták meg a napvilágot.
Vizsgálatunk során 158 főnek állapítottuk meg a születési helyét. Az eredmény jól
mutatja Szentendre társadalmának fentebb már említett gyors átalakulását a századforduló időszakában. Közülük ugyanis csak 95-en születtek helyben, voltak legalább másodgenerációs szentendreiek. 63 fő a városhoz közeli vagy távoli település
szülötte volt.
Foglalkozásra nézve a megállapított 118 főből természetszerűleg a legnagyobb csoportot a mezőgazdaságban foglalkoztatottak alkották (földműves, földbirtokos, gazdász, cseléd, napszámos 51 fő.) Ebből a földművesek száma dominált, 42-en kerültek
ki közülük. Őket a kézműipar képviselői követték (iparos, iparossegéd), összesen 42
fő. Hozzájuk számíthatjuk a munkásként meghatározott személyeket is, akik összességében 12-en voltak. Bevonulásuk előtt budapesti gyárakban, helyi üzemekben dol26

goztak. Az állami, helyhatósági alkalmazottak közé 9 fő tartozott, míg 1-1 újságíró és
zenész mellett 4 tanuló áldozta életét a háborúban.
A megismert áldozatok közül 88 főnél találtunk adatot arra, hogy házas volt. A 205
főből 72 személynél tudtuk megállapítani, hogy a hősi halott gyermeket hagyott maga
után. A források szerint egy gyermeke volt 23 főnek, kettő 13-nak, három 18-nak, négy
6 főnek, öt gyermeke 5-nek, míg 6-an hat gyermeket hagytak árván. Összességében
195 gyermekről van szó. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a hadigondozással kapcsolatos iratok általában csak a kiskorú gyermekek adatait rögzítették, ezért a tényleges
gyermekszám ennél is nagyobb lehetett.
Vallási hovatartozását 147 főnek tudtuk megadni. Közülük a túlnyomó többség, 112
fő római katolikus volt. 14-en a szerb ortodox, 8-an az izraelita, 7-en a református felekezethez tartoztak, 3-3 fő pedig az evangélikus, illetve a görög katolikus egyházhoz.
Ha az 1910. évi népszámlálás adatait nézzük, akkor a megoszlás nagyjából megfelel
az össznépességben tapasztalt vallási arányoknak, az ortodoxoknál kissé elmaradva
tőle, az izraeliták esetében pedig túllépve azt. Azonban a minta kicsinysége miatt e két
esetben sem tudunk tendenciát feltételezni.
A hadbavonultak teljes létszámának meghatározása
Megválaszolandó kérdés, hogy Szentendre városa hány katonát adott a világháború
hadseregének. Ha ismét az 1910-es népszámlálás adataira tekintünk, akkor azt látjuk,
hogy a város 5673 fős népességéből – mindkét nemet számolva – 491-en tartoztak a
15–19, 1449-en a 20–39 és 1190-en a 40–59 éves korosztályhoz. Ez nagyjából a fele,
azaz körülbelül másfél ezer főnyi férfinépességet jelent. A katonahősök életkorát tekintve (2. grafikon) megállapítható, hogy a legidősebb és legfiatalabb korosztályok
kisebb számban vannak jelen a mintában, illetve a férfinépességből eleve le is kell vonni a 15–17 és az 56–59 évesek feltételezett számát.40 Így 1100 fő körül lehetett azon
szentendrei férfiak száma, akik a hadseregbe, akár honvédként, akár népfelkelőként
bevonultathatók voltak. Közülük azonban – családi helyzete, foglalkozása miatt – nem
mindenki kapott behívót, illetve eleve alkalmatlan volt a katonai szolgálatra vagy felmentést kapott.
A bevonultak létszámáról több ellentmondásos adattal rendelkezünk. A mozgósítást követő berukkolások első időszakában a helyi hírlap szerint „Szentendrén a harcra
hívó szózat mintegy 700 embert szólított el övéi köréből”.41 Sok évvel később a megyei ismertető és címtár a következő adatokat közölte: „A világháborúba bevonult
katonák száma 460, a hősi halottaké 105, a hadiözvegyeké 56 és a hadiárváké 141. A
hősi halottak emlékének felállítása iránti mozgalom folyamatban van.”42 Ugyanezek
az adatok köszönnek vissza a Pilishegyvidéki útmutató 1933-as kiadásában is, azonban
40
A háború elhúzódásával egyre idősebb korosztályokat soroztak be a monarchia hadseregébe. A törvényben eredetileg a 42 évesek évfolyamának hadba állítására volt lehetőség, de ezt kivételes jogszabály
alkotással felülírták. A háború utolsó évében már 55 éves férfiakat is behívtak, azonban a legidősebb öt korosztály jobbára csak a hátországban látott el kisegítő szolgálatot. A fiatal népfelkelők esetében is jellemző
volt, hogy a háború előrehaladtával már a 18 éveseket is behívták, s ők gyakorta az arcvonalba kerültek.
41
SZEVI, 1914. augusztus 2. 1.
42
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és cimtára, harmadik körzet. Szerk.: Gyulay Sándor,
Rexa Dezső és Szathmáry István. Kiadja a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, Budapest, 1931. 89.
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itt hozzáteszik azt is, hogy „a hősi halottak névsora azért nem közölhető, miután a
polgármesteri hivatal illetékes osztályánál többszöri próbálkozás dacára megszerezni
nem sikerült”.43
Az idézett mondat arra világít rá, hogy a városi hivatalban ekkor már senki sem volt
tisztában a valódi számokkal, és 1933-ig biztosan nem állították össze a katonahősök
névsorát. Pedig 1918-ban elődeik szorgos munkával még 615 bevonult szentendrei
adatait gyűjtötték össze. A névjegyzék, a háborúban részt vevő népesség fontos dokumentumaként, ma is fellelhető a város levéltári anyagában.44
Az Országos Hadigondozó Hivatal45 elnöke, dr. Teleki Pál 1917. október 12-én rendelte el a gondozottak számának, életviszonyainak és szükségleteinek összeírását, hogy
„a hadisegély célját szolgáló segélyforrásokat igazságosan eloszthassa”.46 A munka
elvégzésére az árvaszékek elnökeit kérték fel. Az adatgyűjtés kiterjedt az összes hadbavonultra, és felölelte a hozzátartozók személyi és részben vagyoni adatait is. A hatálya alá tartoztak azok a polgári egyének is, akik a mozgósított fegyveres erőt mint
napszámosok, kocsisok, túszok stb. követték.
Azokról a hadbavonultakról, akik életben voltak, illetőleg akiknek a haláláról vagy
rokkantságáról hivatalos értesítés még nem érkezett, egy kisebb terjedelmű, tizennégy adatra rákérdező, ún. „A” lapot kellett kitölteni. Az elesettekről, eltűntekről, rokkantakról és a hadifoglyokról pedig egy részletes „B” jelű gyűjtőívet, két példányban.
Ebből az egyik példány az árvaszék munkáját szolgálta később, tehát helyben maradt,
míg a másikat, az összes „B” lappal együtt a hivatalhoz kellett felterjeszteni. A kétféle
lapon szereplőkről egy összesítő névjegyzéket is készíteni kellett.
Mivel az elrendelt nyilvántartáshoz szükséges adatok ebben a formában nem álltak rendelkezésre, ezért össze kellett őket gyűjteni. Erre az árvaszék mellett igénybe
lehetett venni a felekezetek lelkészeit, az Országos Központi Hitelszövetkezet összes
fiókját, továbbá a Magyar Gazdaszövetség kötelékébe tartozó gazdaszövetkezeteket
és gazdaköröket. A főispánok gondoskodtak arról, hogy a munkában a vármegyei,
városi és községi hivatalnokok is részt vállaljanak. Ez azért is fontos volt, mert a hadbavonultakról és a háború folytán a községből eltávozottakról a települések nyilvántartásai szolgálhattak adatokkal. Ahol ilyen nem volt, ott az összeírást közhírré kellett
tenni, a nagyobb városokban házanként kiosztott gyűjtőívek, kisebb településeken
dobszó útján. Támpontul szolgálhatott a hadisegélyek folyósításának alapját képező
jegyzék is.
Szentendre közigazgatási iratai között ebből az értékes forrásegyüttesből mindös�sze az összeállított „A” és „B” lapok összesítő névjegyzéke maradt fenn. Ezt Melfelber Károly városi közgyám jegyzi, 1918. július 20-i dátummal. A jegyzék összesen 615
szentendrei hadbavonult nevét, születési évét és lakhelyét közli. Közülük 502 főről „A”
lapot, míg 113 főről „B” lapot47 küldtek meg a hivatalnak. Némiképp meglepő módon,
az általunk összeállított katonahősök névjegyzékében szereplő 205 fő közül mindös�sze 84 fő szerepel a fennmaradt összesítő jegyzékben, s ezekről is csak 33 esetben töl43
Pilishegyvidéki útmutató. A pomázi járás községeinek és Szentendre megyei városnak részletes ismertetője, turista és Dunai kalauz. Békásmegyer, Pilishegyvidéki Hírek kiadása, 1933. 127.
44
Bev.
45
A hivatalt a 900/1917. M. E. számú miniszterelnöki rendelet alapján hozták létre a hadiárvák, hadiözvegyek és hadirokkantak gondozásának felsőhatóságaként.
46
Árv, 25/1918.
47
A városi árvaszék 503, illetve 114 adatlap felküldéséről tett jelentést (Árv, 25/1918).
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töttek ki „B” lapot (az összesítőben szereplő többi „B” lapos nyilván túlélő hadirokkant,
illetve hadifogoly lehetett). Ez részben azzal is magyarázható, hogy az áldozati listánkon szereplők közül sokakat máshonnan, régi lakhelyük, illetőségük szerint vonultattak be. A lista összeállításának módjáról nincs információnk, de az általunk hősi halottnak tartott katonák nagyszámú hiánya önmagában is bizonyítja, hogy az összeállítók
közel sem jutottak nyomára valamennyi bevonultnak.
Az összeírás alapos végrehajtását az is hátráltatta, hogy annak elvégzésével a város
vezetője az új közgyámot bízta meg, aki azonban csak február 1-jén foglalta el hivatalát. Érdekes, hogy Antolik Arnold polgármester nem kevesebb, mint 2000 db „A” lapot
és 1200 db „B” lapot kért az OKH-tól, míg az összefoglaló jegyzékből 150 darabot.48
További források híján csak annyit mondhatunk, hogy a Szentendréről a háború időszakában bevonultak számát minimálisan 700 főre tehetjük, de az könnyen elérhette
a 900-at is.
Kiegészítésként közöljük, hogy Huzsvik Vazul görögkeleti szerb plébános 1917-es
közlése szerint a 19–50 év közötti szerb ortodox férfi lakosság Szentendrén 172 főt tett
ki (1910-ben összesen 631 görögkeleti lelket írtak össze a városban).49 Nem ismerjük
a közülük bevonultatottak számát. Névjegyzékünkbe 14 ortodox vallású katonahőst
vettünk fel.
A névjegyzék összeállítása során feldolgozott források ismertetése
Kutatásunk során igyekeztünk széleskörűen feltárni a katonahősökre vonatkozó dokumentumokat. Ebben segítségünkre volt három, mások által készített forrás együttes
feldolgozása. Az állami anyakönyvek feltárása a MNL Pest Megyei Levéltár műhelyében történt meg, míg a Hadtörténelmi Levéltár a Hadtörténeti Intézet és Múzeum keretein belül folyó kutatások eredményeivel segítette munkánkat, végül pedig használtuk
azokat az osztrák, cseh és magyar adatbázisokat, amelyek a veszteséglistákat, illetve
a sebesülésekről tudósító jegyzékeket tették közzé.
Célunk volt, hogy a háború katonai áldozatait kiemeljük a névsorok egysíkúságából,
és vázlatos arcélet rajzolva nekik, mint emberi sorsokat mutassuk be tragédiájukat. A
szülőt, özvegyet, gyermeket ért sorscsapás szorosan hozzátartozik a hősi áldozathoz,
hiszen a hátramaradottak maguk is részesévé váltak a tragédiának. Igyekeztünk tehát
róluk is adatokat gyűjteni.
Állami anyakönyvek
Magyarországon az 1894. évi XXXIII. törvénycikk rendelkezett a kötelező állami anyakönyvezésről. Szentendre önálló anyakönyvi kerületet képezett. A halottak adatait rögzítő kötetekben kerestük meg a katonahősökre vonatkozó bejegyzéseket. Tudásunkat a
születési és házassági bejegyzések áttekintésével egészítettük ki. A kötetek vezetésének
kötött szabályai ellenére néhány esetben az anyakönyvi adatokat is javítanunk kellett. A
háborús időszakban az elhalt katonák állami anyakönyvezésére a Belügyminisztérium
illetékes osztályának értesítése alapján kerülhetett sor. Az onnan érkező információk
48
49

Árv, 25/1918.
Iratok, 6731/1917.
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a katonai szervek közvetlen közlésein alapultak, ezért azok esetleges hibáit is közvetítették az anyakönyvi hivatalok felé. Azonban maguk a hatóságok is törekedtek a téves
adatok javítására.
Kurdi Petrik Györgyöt például két néven is anyakönyvezték, némileg eltérő adatokkal. Az 1917. április 18-án felvett adatai szerint neve Kurdi György volt. Az 1917. október 12-én készült bejegyzés azonban vallását római katolikusról görög katolikusra
javította, illetve nevét is Kurdi Petrik Györgyre változtatta. Az anyakönyvben viszont
nincs utalás a javításra, így csak az adatok összevetésével lehetett megállapítani, hogy
azonos személyről van szó.50
Az anyakönyvi bejegyzés szerint mindössze 15 éves Banwat János esetében első bejegyzése olyan sok hibát tartalmazott, hogy a Belügyminisztérium kezdeményezte a
75/1917. anyakönyvi szám teljes törlését.51
Tóth András halálát a szabályoknak megfelelő utólagos anyakönyvezéssel jegyezték be, a járásbíróság holttá nyilvánító döntése alapján.52 Neve szerepel a szentendrei
református templom falán elhelyezett emléktáblán is. Hősi halálával kapcsolatban
azonban a későbbiekben kételyek merültek fel, mivel a család – a frontról visszatérő
Szentendre környéki katonáktól – 1942-ben azt a hírt kapta, hogy új családot alapítva, Tóth András orosz területen él. Amikor a magyar katonák megérkeztek a településre, ahol lakott, állítólag hozzájuk ment, megbarátkoztak, tojást cseréltek velük kenyérre. Tóth elmondta nekik, hogy „az ütközet után úgy szedték ki a halottak közül,
és soká nem is tudta, hol, merre van. Az az asszony ápolta soká, és lett három gyerek.
Kérdezték, nem akar-e üzenni valamit haza. Azt mondta, ott már nagyok a gyerekei,
itt még csak félig, […] szegényke csak legyintett és azt mondta: »Most már semmit
nem üzen, rég volt, elmúlt.«” A látogatók által megadott tábori számon a család próbálta vele felvenni a kapcsolatot, de mindhiába. A Vöröskereszt útján sem jött válasz.53
A háborút követően az utólagos anyakönyvi bejegyzések a járásbíróság holttá nyilvánítási döntései alapján születtek. A holttá nyilvánítási eljárást az abban érdekelt
felek indíthatták. Többnyire hagyatéki döntések előtt, vagy újraházasodás esetén a
hátramaradt özvegyek, szülők, testvérek vagy a gyermekek léptek fel kezdeményezőként. Az ügyben az elhalt személy utolsó ismert lakóhelye szerint illetékes járásbíróság járt el. Az eljárás során a bíró megkereste a Belügyminisztériumot, esetenként
a Vöröskereszt hivatalát, kérve az adott személy sorsára vonatkozó adatokat, illetve
megkereste a városi elöljáróságot és az anyakönyvi hivatalt a szükséges dokumentumok ügyében. Ezt egészítették ki a hozzátartozók, más személyek elmondásai, tanúvallomásai. Gyakran találunk az aktákban az elhunyt katonától vagy bajtársaitól
származó leveleket, postai lapokat, amelyek alapján az utolsó életjel időpontját határozhatták meg. Az eljárás fontos eleme volt egy nyilvános hirdetmény közzététele a
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője lapjain, az eljárás kezdeményezője költségén.
A bíró a fenti adatok mérlegelésével döntött a holttá nyilvánításról, melynek külön
része volt a halál időpontjának megállapítása. Ha ez nem volt pontosan megállapítha-
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tó, akkor az utolsó életjel és más körülmények alapján jogi (elvi) időpontot határoztak
meg, általában valamely év december 31. napját.
Például Dziggiel József felesége 1915 végén kapott távirati értesítést arról, hogy férje a Przemysl körüli harcokból nem tért vissza. Az özvegy 1926. április 24-én, a bíróság
előtt személyesen megjelenve kérte egykori férje holttá nyilvánítását. Egyéb adat híján, a halál jogi időpontját a bíró 1917. december 31. napjában határozta meg.54
Elsik József a városi hatóság bizonyítványa szerint 1914. július 29-én a császári és
királyi 24. vadászzászlóalj 2. századához vonult be. Alakulatával még 1914 augusztusában az orosz harctérre távozott, „honnan többé magáról életjelt nem adott”. A holttá
nyilvánítás jogi időpontját – mérlegelve az esetleges fogságba esés lehetőségét is – a
bíróság 1920. december 31. napjában jelölte ki.55
A Pest Megyei Levéltár gyűjtését kiegészítve saját eredményeinkkel, az állami anyakönyvekből összesen 75 hősi halott adatait ismerhettük meg. Az összes ismert áldozat
számához (205 fő) viszonyított arány mutatja, hogy csupán az esetek kisebb részében
került sor anyakönyvi rögzítésre. Az iratpusztulás miatt ennél is jóval kisebb mennyiséget jelentenek a bejegyzések alapját képező bírósági akták, melyek a Szentendrei
Királyi Járásbíróság levéltári fondjában maradtak fenn. Mindössze 16 fő iratait leltük
fel. Az utolsó, általunk ismert bírói döntésre Sándor István ügyében, 1963-ban került
sor, a Bicskei Járásbíróság eljárása során.
Egyházi anyakönyvek
Nemcsak a háborús áldozati kutatások, de majd minden társadalomtörténeti feltárás
megkerülhetetlen forrásai az egyházi anyakönyvek, melyeket az adott felekezet lelkésze az egyházi előírások szerint folyamatosan vezetett, a magyar gyakorlatban általában a 18. század első felétől. Szentendrén négy felekezet, a római katolikus, a szerb
ortodox, a református és az izraelita születési, házassági és halálozási anyakönyveit
dolgoztuk fel. 1895-ig a FamilySearch internetes adatbázisát használtuk, ezt követően
pedig a római katolikus plébánia és a református lelkészség könyveit tekintettük át.
Módunk nyílt a fennmaradt magyarországi szerb ortodox anyakönyvek adatait tartalmazó elektronikus adatbázis használatára is.
Összességében 23 fő esetében találtunk adatot arra, hogy az elhalt katonát valamelyik szentendrei temetőben helyezték örök nyugalomra. Közülük természetszerűleg a legnagyobb csoport a hadirokkantaké, akik már a háború után hunytak el helyben vagy valamely budapesti kórházban (Kiss György, Nikolits József, Harer Károly,
Oberczauber Rezső, Gyurián István, Urbanek József, Szulovszki Vilibald, Petkó József,
Gavrilovics Zsigmond, Győrfi Sándor és Vrba István). A többiek holttestét hazaszállították a hozzátartozók.
Balogh Ferenc – mint a római katolikus plébánia halálozási anyakönyvéből kiderült
– 1918. december 20-án, a Pozsony megyei Gány mellett, a csehekkel vívott harcban,
gránátrobbanás következtében halt meg. Holttestét Szentendrére hozták, ahol december 23-án helyezték örök nyugalomra, a római katolikus alsó temetőben.56
Burszán Jakab 1914. december 22-én hunyt el. A halál tényleges helyszínét a római
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katolikus plébánia halotti anyakönyve adja meg. Az elhunyt nevét nem közli, de megjegyzi róla, hogy „lakóhelye” a római katolikus fiúiskolában lévő hadikórház volt, mely
ebben az időben valóban a Kiscelli úti hadikórház fiókintézményeként működött. Az
adatok alapján tehát a személy Burszánnal azonosítható. Testét a szentendrei római
katolikus felső temetőben helyezték örök nyugalomra.57
A szentendrei római katolikus plébánia halálozási anyakönyvében van elhelyezve
egy 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.58
A református anyakönyv alapján lehetett azonosítani Koncz János személyét, akit
a közigazgatási iratokban következetesen Goncz néven említettek. Ő 1918. december
22-én, a szentendrei szegényházban hunyt el.59
Jancsár Antal az 1. 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 egyház halálozási anyakönyve egy részlettel egészíti ki a
halálokot: „lőtt seb a nyaktarkón”. Holttestét Szentendrén, az alsó temetőben hantolták el.60
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.61
Milutinovits Basil az 1916. október 30-án kiadott veszteséglista szerint az évben,
március 28-án halt meg a budapesti egyetemi klinikán. Századosi rangban szolgált.
Az anyakönyv rögzíti, hogy holttestét Szentendrére hozták és itt temették el, a szerb
ortodox temetőben.62
Németh Rezső 1918. július 14-én, hajnali 3 órakor, Budapesten, a 16. helyőrségi kórházban hunyt el, harctéren szerzett betegségében. Haláláról a kórház másnap adott
hivatalos értesítést az anyakönyvi hivatalnak. Holttestét Szentendrére szállították, és
itt temették el a római katolikus alsó temetőben.63
Perlusz Ferenc 1915. április 19-én halt meg, tbc-ben. Halálának helye a Hadtörténelmi Levéltár adatai szerint Szentendre volt. Másnap itt is temették, minden bizonnyal
az izraelita temetőben.64
Rohr Ignác agyhártyagyulladásban halt meg 1915. május 23-án, a fővárosi Szent
László úti kórházban. A szentendrei római katolikus plébánia halálozási anyakönyve
bizonyítja, hogy maradványait hazaszállították és az alsó temetőben helyezték örök
nyugalomra.65
Szautner Ferenc temetéséről, meglepő módon, nem találtunk adatot az anyakönyvben, a Szentendre és Vidéke azonban hírt adott róla:
„Katonát temettek. Szentendrén folyó hó 24-én, Szautner Ferenc 27 éves gyalo-
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gost, 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.”66
Zauer Ferdinánd az 1. gyalogezred 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”.67
A Hadtörténelmi Levéltár adatbázisa és a veszteséglisták
A levéltár által átadott lista összesen 62 olyan személy adatait tartalmazta, akiknek a
halála a katonai iratokban szerepel. A kutatás során áttekintették az alakulatok által
vezetett (és fennmaradt) halotti anyakönyveket is.
Egy hősi halott, Varga János csupán ezekben a nyilvántartásokban szerepelt, más
forrásban nem találtunk rá adatot.
A 62 főn felül a levéltár a veszteséglistákban szereplő személyek adatait is megadta.
A háború alatt a közös hadügyminisztérium 10/VL. osztálya (Gemeinsames Zentral-Nachweise Bureau K. Abteilung; magyar nevén közös központi tudakozó iroda)
folytatta a sebesültek, betegek, hadifogságba jutottak, sebesülés vagy a harctéren
szerzett betegség következtében elhaltak és az elesettek nyilvántartását. Ugyancsak
ez az osztály gondoskodott a harctereken elszórtan elhantolt katonai egyének haditemetőkben való eltemetéséről, a haditemetők „művészi feldíszítéséről, továbbá jókarban tartásáról” és az eltemetettek nyilvántartásáról, végül pedig a névtelen hősök
személyazonosságának megállapításáról. A hagyatéki csoport az elhaltak fellelt tulajdonának a kezelését felügyelte.68
A monarchia hadseregének veszteségeiről a Császári és Királyi Hadügyminisztérium
sorszámozott kiadványok formájában, többnyelvű bevezetővel ellátott, ún. veszteséglistákat tett közzé, általában hetenként, összesen 878 füzetben.
Külön sorozatot képeztek az elesetteket, betegségben vagy sebesülés következtében elhunytakat, a hadifogságba esetteket és az eltűnteket felsoroló Verlustliste elnevezésű veszteséglisták, 1914. augusztus 12. és 1919. január 29. között, 384 füzetben. A
sebesültekről és betegekről tájékoztató Nachrichten über Verwundete und Kranke sorozat 1914. augusztus 24. és 1917. november 23. között 359 füzetben jelent meg, illetve
az ezekhez készült névmutatók, az Alphabetisches Verzeichnis című kiadványok 1914.
szeptember 2. és 1918. október 18. között, 135 füzetben. A két első sorozat tartalmilag vegyes, azaz a másikba tartozó adatokat is közöl, tehát a hősi halottak tudósításai
olykor a Nachrichten sorozatban találhatók meg.69 Mindkét forrás megadja a katona
beosztását, rangját, alakulatszámát, illetőségi helyét, születési évét, mi történt vele,
hol, mikor esett el, sebesült meg, esett fogságba. Az adatok időnként hiányosak.
SZEVI, 1915. február 28. 3.
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Kutatásunk során az osztrák, a cseh és a magyar adatbázist egyaránt használtuk. Az
Osztrák Nemzeti Könyvtár, illetve a Cseh Nemzeti Könyvtár honlapján található ingyenes hozzáférésű és a magyarországi Arcanum Adatbázis Kft. által létrehozott és működtetett Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisában térítés ellenében kutatható
összeállítás anyaga állt rendelkezésünkre. Kétes esetben mindháromban ellenőriztük
a személy adatait, mivel a technikai háttér eltérései miatt időnként bizonyos keresések
csak egyik helyen hoztak eredményt.
Az általunk összeállított 205 fős listában mindössze 48 olyan elhunyt szerepel, akiknek haláláról a veszteséglisták is tudósítottak. Természetesen ennél jóval több szentendrei esetében van sebesülési, betegségi, hadifogsági stb. említés. Ez egyben mutatja, hogy a hadsereg adminisztrációja mennyire nem tudott megbirkózni a rázúduló
tragédiával, a csapatok által elküldött, Bécsben feldolgozott és közzétett értesítések
csak a véres veszteség kisebb hányadát tartalmazták.
Hadigondozással kapcsolatos iratok
Szentendre esetében, sajnálatos módon, az 1922 előtti hadigondozással kapcsolatos
nyilvántartások nem kerültek levéltárba, vélhetően megsemmisültek. A közigazgatási
iratok közé sorolva található azonban két doboz, mely a hadigondozás korabeli anyagait őrzi. Ennek általunk is felhasznált tartalmát ismertetjük az alábbiakban.
A kormány a nem hivatásos állományból származó hadirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák illetményeit a 2700/1922. M. E. és a 7200/1922. M. E. számú rendeletekkel, a háború vége óta beállt változásokra tekintettel, újból szabályozta. A rendelkezés
szerint mindazok az érintettek, akik az újabb, magasabb ellátásra igényt tartottak, kötelesek voltak megadott határidőig igényeiket bejelenteni. Aki ennek 1922. november
30-ig nem tett eleget, az elveszítette igényjogosultságát.
A fenti előírás végrehajtása kapcsán keletkezett és a város közigazgatási iratai között ma is megtalálható a hadiözvegyek, valamint a hadiárvák egy-egy füzetet kitevő
„nyilvántartási jegyzőkönyve”. Ezt egészíti ki egy névmutató a hadirokkantak okmányainak nyilvántartásához, továbbá töredékesen fennmaradtak a hadigondozással
kapcsolatos iratok, illetve – szintén hiányosan – az özvegyek és az árvák egyéni lapjai.
1. Hadiözvegyek nyilvántartási jegyzőkönyve. A füzet összesen 54 személy adatait
tartalmazza, azonban közülük 3 fő esetében (Pék János, Pintér János, Posch Gusztáv)
tisztázódott, hogy özvegyeik csak a háború után költöztek Szentendrére.70 Összességében így 51 hadiözvegy, illetve hősi halott adatait használhattuk fel névjegyzékünk
összeállításakor. A nyilvántartás rovataiban rögzítésre került a férj (atya) illetőségi
helye, csapatteste, rendfokozata, neve, mikor, esetenként hol esett el, és beírták a
rokkantsági fokát. Az özvegy adatai: neve, születési helye és időpontja, a házasságkötés kelte. Rögzítették a hátramaradt árvák nevét, születési időpontját. Külön oldalt
szenteltek az ellátással kapcsolatos információknak. Elsőként az új felvétel előtti ellátásokat rögzítették: mennyi özvegyi nyugdíjat, 50%-os pótlékot, segélyt, nevelési járulékot, illetve kegydíjat kapott az özvegy, mi volt az utalás kezdő és végső időpontja.
Ez utóbbi mindig az özvegység tartama, illetve leánygyermekek esetében a 14., míg
fiúknál a 16. életév elérése volt.
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A hadiözvegyi juttatások folyósítását a régi lakóhely szerint illetékes pénzügy-igazgatóságok átadták
az új lakóhely igazgatóságának, illetve az özvegy az új település hadiözvegyeinek nyilvántartásába került át.
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Szentendre város önkéntes hadigondozóinak névsora az árvaszék irataiban
Forrás: MNL PML, V. 374-b. 249/1918
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A Belügyminisztérium VIII. a. osztályának leirata Szentendre város elöljáróságához
(részlet). Budapest, 1915. április 27.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. 110/1915

Dombai Antal hadiárva állami gyermekmenhely kötelékébe való felvételi jegyzőkönyvének
fejléce. Budapest, 1917. szeptember 4.
Forrás: MNL PML, V. 374-b. 142/1920

Szlovák Erzsébet hadiárva állami gyermekmenhely kötelékébe való
felvételi jegyzőkönyvének részlete. Budapest, 1918. január 3.
Forrás: MNL PML, V. 374-b. 149/1920
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Ezt követően a jegyzék rákérdez az 1922/23. évi igénymegállapítások adataira, annak kelte, sorszáma szerint. Elvben rögzítették az özvegy (árva) vagyoni viszonyait és
éves jövedelmét is, ám a valóságban csupán egy koronában megadott éves jövedelmi becslést találunk a rubrikákban. Egyetlen esetben sincs kitöltve az új megállapítás
alapján kapott járadékok (özvegyi járadék, ápolási és nevelési pótlék, segély, árvajáradék, rendkívüli árvajáradék) cím szerinti megoszlása, kitöltötték viszont a lakhely
rovatot, illetve ezen időnként átvezették a változásokat is.
2. Hadiárvák nyilvántartási jegyzőkönyve. A füzet 20 szülő 29 kiskorú gyermekének
adatait tartalmazza. Az apák közül 17 fő került fel a hősi halottak névjegyzékére. Az
összeírás rovatai azonosak a hadiözvegyek nyilvántartásánál megismertekkel, annyi
különbséggel, hogy itt gyakran a gyám adatait rögzítették.
A két forráshoz tartoznak a fennmaradt egyéni lapok az özvegyekről és az árvákról.
Ezek a fentiekhez hasonló adatok szerint készültek, azonban tartalmazták az igénymegállapító bizottság javaslatát a járulék mértékére, illetve a megítélt összeget, továbbá a kifizetésekkel kapcsolatos, kézírásos feljegyzéseket.
3. Névmutató és a hadirokkantak okmányai. A névmutató 42 hadirokkantat sorol fel,
megadva a lakcímet, illetve hogy az illető az okmányok nyilvántartásának melyik lapján szerepel, azonban ez utóbbi mára már elveszett.
Az okmányok zavaros rendben maradtak ránk. Tartalmazzák az 1922-es felülvizsgálat előtt már elhalálozott 21 hadirokkant aktáját, de az özvegyek neve alatt megtalálhatók a csomóban más hadirokkantak gondozási iratai is, többnyire azok, amelyek a
rokkantságot, illetve annak fokát igazolják. Összesen 49 személy anyaga maradt ránk,
köztük azé a 35 hősi halotté, akik névjegyzékünkben is szerepelnek.
A katonai alakulatok sebesült, beteg vagy más módon sérült katonáikat felülvizsgáló bizottságok elé rendelték. A vizsgálat, illetve a kapcsolódó ügyintézés során keletkezett iratok közül néhány a kutatásunk szempontjából kiemelkedő fontossággal bír.
a) Felülvizsgálati táblázat. Az alakulat – többnyire a pótkeret-parancsnokság – állította össze a felülvizsgálatra beutalt beosztottjáról. A név, rendfokozat mellett rögzíti
az illető személyes adatait, benne lakcímét, illetőségét, családi állapotát, mesterségét,
nyelvtudását, írástudását, felavatásának és besorozásának időpontját, testi jellemzőit,
beszámított szolgálati idejét és annak részleteit.
b) Anyakönyvi lap. A katonai és személyes alapadatok rögzítése mellett személyleírást is ad, továbbá részletesen bemutatja a katona szolgálati előmenetelét, rendfokozatváltásait, vezényléseit, frontszolgálatát.
c) Honvédorvosi bizonyítvány. Az orvosi bizottság rögzíti benne a katona rendfokozatát, alakulatának számát és személyes adatait, illetve a felülvizsgálattal kapcsolatos
tényeket. Ilyenek a vizsgálat eredményének a leírása, a betegség vagy a fogyatkozás, sérülés ideje, helye, körülményei, a katona gyógykezelésének története, a megbetegedés,
sérülés előzményei. Fontos kérdés, hogy van-e az illetőnek kilátása a teljes gyógyulásra,
illetve milyen szolgálatra tartja őt az orvosi bizottság alkalmasnak, mekkora a keresetképesség-csökkenése. Végül az utolsó pont az orvosi javallatokat tartalmazza.
d) Felülvizsgálati táblázat. A felülvizsgáló bizottság dokumentuma, mely a honvédorvosi bizonyítvány alapján született, de esetenként annak megállapításait felülírja. A
személyes adatok mellett a katonai pályafutás állomásait, a szolgálati idő kiszámítását
tartalmazza. Legfontosabb része a felülvizsgáló bizottság megjegyzéseit tartalmazza:
pl. a megállapított fogyatkozás megnevezése, illetve annak rögzítése, hogy a fogyatkozás vagy betegség a tényleges vagy a nem tényleges katonai szolgálat által keletke37

zett-e, vagy az alatt csak súlyosbodott-e. Itt adták meg a hivatásképesség-csökkenés
százalékos mértékét, illetve rögzítették a felülvizsgáló bizottság indítványát, illetve
határozatát. Néhány példa: „Segédszolgálatra alkalmas, őrszolgálatra utalva”; „Törődöttsége olyan, mint a honvédorvosi bizonyítványban leírva van, ennél fogva […] hadi
szolgálatra fegyver nélkül alkalmas”; „Jelenleg nem alkalmas, polgárilag keresetképes,
három hó tartamára nem tényleges viszonyban meghagyatik”; „Rokkant, minden népfelkelői szolgálatra alkalmatlan. Polgárilag keresetképtelen. Hivatásképesség csökkenése: 100%”.
Az egymást követő felülvizsgálatok alapján végigkísérhető a katona állapotának
rosszabbodása, olykor egyértelmű következtetést lehet tenni a háborút követő halálozás és a hadi szolgálat alatt szerzett vagy súlyosbodott betegség, sérülés szoros
összefüggésére.
A felülvizsgálat alapján ítélték meg az adott személy javadalmait. Az 1922-es új
szabályozás bevezetéséig a rokkantak számára rokkantsági nyugdíj, sebesülési pótdíj,
illetve rokkantsági ellátás járt. Továbbá számukra, illetve hozzátartozóik részére éves
rendkívüli segélyt állapíthattak meg.
Rokkantsági nyugdíjat kapott azon egyén, aki a háborúban rokkanttá vált, és akit
emiatt a katonai felülvizsgáló bizottság katonai szolgálatra alkalmatlannak és egyben
polgárilag keresetképtelennek nyilvánított.
Sebesülési (személyi) pótdíjat az a rokkant kapott, aki szolgálatteljesítés közben önhibáján kívül szenvedett sérülés következtében harcképtelenné vált, aki egyik kezét,
lábát, két tagját vagy szeme világát elvesztette, aki fontos életszervei (feje, melle vagy
hasa) működésének teljes vagy maradandó gátlását előidéző sebesülést szenvedett.
96 korona járt azoknak, akik ellenséges fegyver vagy más hadiszerek által megsebesültek vagy súlyosan megsérültek és harcképtelenné váltak. 192 korona illette azokat,
akik a fentiek mellett kezüket vagy lábukat veszítették. 288 koronát kaptak, akik a fentiek mellett két tagjukat veszítették el, vagy mindkét szemük világát, avagy végletes
látászavarral rendelkeztek.
Sebesülési (személyi) pótdíjat az is kaphatott, aki polgári, állami (vagy azzal egy tekintet alá eső) szolgálata után már nyugdíjban volt, utóbb azonban katonai szolgálatot
teljesített és a szolgálata folytán katonailag rokkanttá vált. A pótdíjat a nyugdíjon felül
utalták.
Háborús rokkantházi ellátást kapott az, aki rokkantházon kívül lakott. Rangfokozat
szerint, 58 korona 40 fillértől (közlegény) 310 korona 25 fillérig (törzsőrmester).
Ideiglenes évi segélyt kaphatott az a legénységi beosztott, aki hitelt érdemlően
bizonyította, hogy helyzete azt megköveteli. Az összegek a rokkantsági fokozat
szerint kerültek megállapításra: 20–49%-os rokkantság esetén 60 korona, 50–100%
esetén 120 korona, bármilyen munkára képtelen személy esetében 180 korona. A
rokkant törvényes felesége 60 koronát kaphatott. Minden egyes törvényes, törvényesített vagy házasságon kívül született édes gyermeke, ha a polgári keresőképesség 20–100%-kal csökkent a korábbi foglalkozásában, 36 koronában, ha bármilyen
munkára képtelenné vált, 60 koronában részesülhetett. A rokkant édesapja, anyja,
nagyapja és nagyanyja egyenként 60 koronát, de együttvéve is legfeljebb 120 koronát kaphattak.71
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Árv, 25/1918. számon belül a 415/1917. sz. irat.

A hadigondozás szervezeti keretei 1917-re alakultak ki, ennek fordulópontja a
900/1917. M. E. számú miniszterelnöki rendelet megjelenése volt, mely az Országos
Hadigondozó Hivatal felállításáról rendelkezett. Ezt egészítette ki a hadigondozó szervezetekről szóló 900/1917. M. E. számú rendelet, mely létrehozta az ún. hadigondozó
népirodákat.
4. Közigazgatási iratok. Munkánk során talán a legnagyobb feladatot jelentette a
város közigazgatási iratainak az áttekintése. Az anyag selejtezetten, meglehetős hiányokkal maradt ránk, azonban így is pótolhatatlan információkkal gazdagította tudásunkat. Az iratok mellett, részben azok hiányosságainak pótlására, feldolgoztuk a
fennmaradt közigazgatási iktató- és mutatókönyveket is. Az alábbiakban a legfontosabb ügytípusokat ismertetjük, korántsem a teljességre törekedve.
a) Az első nagy iratcsoportot az árvaszék által készített elhagyottá nyilvánítási határozatok, illetve azok csatolmányai jelentik.
Ha a jogszabályok alapján az elhalt vagy hadba vonult katona gyermekének eltartására kötelezett anya vagy más személy kellő keresettel vagy vagyonnal nem rendelkezett, a gyermekeket a városi árvaszéknek elhagyottá kellett nyilvánítania és valamely állami gyermekmenhely kötelékébe kellett utalnia. Azonban ez nem jelentette
azt, hogy a gyermek ténylegesen oda is került, mert a legtöbb esetben meghagyták az
anya vagy valamely rokon gondozásában.
Benkovics János kiskorú árváit például 1918. június 15-én nyilvánították elhagyottá.
Ekkor az árvaszék határozatban kereste meg a kijelölt gyermekmenhely igazgatóját,
hogy a már előzőleg törzskönyvezett gyermekeket a menhely kötelékébe végleg vegye fel. Mivel a kiskorúak szentendrei illetőséggel bírtak, a menhelyi tartásdíjukat a városnak kellett fizetnie. A határozat rávilágít az intézkedés okára is: „Elhagyottá voltak
a nevezett kiskorúak nyilvánítandók, mert az eltartásra kötelezett testvér elegendő
keresettel nem bír, a nagyszülők meghaltak, s a gyermekek valamely jótékony célú
intézetben vagy magánosoknál elhelyezhetők nem voltak.”72 A család 72 korona katonai ellátásban részesült, azonban ebből, valamint a munkaerő hiányában alig művelt
3 hold föld csekély jövedelméből a gyermekek életkörülményei nem voltak megfelelő
módon biztosítottak.
Sturm István árvái a menhely kötelékébe való felvétel után is az anya gondozásában
maradtak. Mint az indoklás írja: „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 hadba vonult 19 éves fiát segélyezi,
és otthon lévő, teljesen nem keresetképes két gyermekét is tartania kell […] Az anyának a gyermekmenhely részéről a gondozási díjjal való segélyezése indokolt, mert a
gyermekeit eddig is kifogástalanul gondozta”.73
A menhely kötelékéből való törlésre akkor került sor, ha a gondozó, jellemzően az
anya jövedelmei (az elhalt férje után kapott hadisegély és egyéb bevételek) biztonságossá tették a családfenntartást.
b) Illetőségi ügyek. A katonák és hozzátartozóik ügyeinek intézése során gyakorta
kétely merült fel a személy illetőségét illetően. Az 1886. évi XXII. törvénycikk előírásai
alapján minden személynek valamely község kötelékébe kellett tartoznia.74 A jogot az
72
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Iratok, 2823/1918.
Iratok, 3094/1918.
A községekről szóló 1886. évi XXII. törvénycikk 5. §-ának rendelkezése.
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apa illetősége szerint állapították meg, de a személy kérhette más község kötelékébe
való felvételét is, pl. huzamos ott-tartózkodása, adófizetése alapján.
Az egyes települési elöljáróságok egymással folytatott illetőségi levelezése gyakorta vázol fel életutat, ad adatokat a katona halálának helyére, időpontjára vonatkozóan. Időnként az illetőség megállapítása alapján dönthettünk arról, hogy valakit a
szentendrei katonahősök közé kell-e számítanunk.
Pánisz János például az illetőségi eljárás dokumentumai alapján került le a listáról, mivel róla azt olvashattuk, hogy „1896-ig Szentendrén lakott mint fűtőmunkás. 1896-tól
1912 augusztusáig Baján, ezen időtől […] 1914 júniusáig Bátaszéken, s azóta Baján tartózkodik mint kazánfűtő”, noha árvájának elhelyezését a szentendrei árvaszék intézte.75
c) Haláleset-felvételi ívek. A halál bekövetkeztét, illetve az arról való hivatalos információszerzést követően a városi hivatalnak ún. haláleset-felvételi ívet kellett kitöltenie, mely kitért a személyi adatokra, a halál helyére, idejére, okára, a hozzátartozókra,
a vagyoni és egyéb kérdésekre. A járásbíróság valamennyi holttá nyilvánításnál bekérte és használta a dokumentumot.
d) Anyakönyvi kivonatok. A katonai nyugdíj, özvegyi ellátás, illetve a hadiárvák
ügyeinek intézéséhez számos esetben szükség volt anyakönyvi kivonatra, amit a város
anyakönyvi hivatala állított ki és küldött meg.
e) A Honvédelmi Minisztérium és a katonai szervek dokumentumai. Az egyes katonai
alakulatok pótkeret-parancsnokságai (pótzászlóaljak, felszámolókeret-parancsnokságok) gyakorta váltottak levelet a városi hivatallal, részben a katonák halálozásával
kapcsolatos ügyekben, részben pedig a hadigondozás alá került személyek javadalmainak biztosítása kapcsán. Ezek között találhatók azok a szomorú dokumentumok,
amelyekben az alakulatok, illetve azok pótkeret-parancsnokságai egy-egy katona haláláról tudósítottak. Gyakorta az értesítések mellett megküldték az elhalt személy katonai hagyatékát is. Ez azokból az apróságokból állt, amelyeket az elhunytnál találtak,
és holtteste azonosítása során jegyzőkönyveztek.
A 132176/1916. H. M. sz. rendelet intézkedése szerint, amennyiben a hagyaték értéke
a 200 koronát nem haladta meg, az elhunyt katona özvegyének, önjogú leszármazottainak, ezek nem létében szüleinek vagy ezek hiányában testvéreinek egyenlő arányban kiadható volt. Az ennél nagyobb összegeket a rendes bírósági hagyatékátadáshoz kellett
biztosítani, egy külön erre a célra nyitott posta-takarékpénztári folyószámlán keresztül.76
A katonai hatóságoknak módjuk volt a kis értékű hagyatékot a városi elöljáróság
közbenjárásával, rövid úton is eljuttatni a hozzátartozókhoz.
Pivarcsek József után például 23 korona készpénz, két zsebkés, cigarettatárca,
pénztárca, fésű, lánc függelékekkel, gyűrű kővel, levelek és egy darab 4 filléres érme
maradt, és került a hozzátartozók kezébe.77
Az 1. honvéd pótzászlóalj 1918. július 28-án küldte meg a városi hivatalnak Sijacski
Milán hagyatékát, egy noteszt és a megmaradt leveleit.78
Az 1918. évi iktatókönyv bejegyzése szerint a budapesti katonai parancsnokság
„Verba Antal hősi halált halt katona” hagyatékát küldte meg a városi hatóságnak, 33
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korona 26 fillért, egy mellényt, egy pénztárcát és egy tagsági igazolványt. A tárgyakat
és a pénzt az elhunyt édesapja vette át.79
A városi hatóságok nemegyszer közvetítették, véleményezték vagy kellő dokumentumokkal szerelték fel a magánszemélyek katonai hatóságoknak címzett kérelmeit,
kéréseit. Ilyenek voltak például a mentesítési, leszerelési folyamodványok. A hadba
vonult hozzátartozóikért aggódó, szegénységbe süllyedt családtagok kérései többnyire elutasításban részesültek. Így járt a szentendrei Kaufmann Bernát is, aki 1915.
augusztus 27-én írt a honvédelmi miniszternek:
„Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Uram! Alulírott azon alázatos kéréssel
járulok a Nagyságod elé, hogy Imre fiamat, aki 18 éves nyomdász Erzsébetfalván és
1915. június 24-én, Budapesten a magyar királyi 19. honvéd gyalogezredhez beosztatott, hadkötelezettség alól felmenteni kegyeskedjék. Indok:
Én Kaufmann Bernát szentendrei lakos 64 éves és mellékelt orvosi bizonyítvány
szerint beteges vagyok, és eddig hét fiam küzd a harcztéren, úm. Kaufmann E. Lajos,
17. népfelkelő gyalogezred, orvossegéd, Kaufmann Ödön, 19. honvéd gyalogezred,
Kaufmann Dezső, 32. honvéd gyalogezred, Kaufmann Zoltán, 19. honvéd gyalogezred, Kaufmann József, 19. honvéd gyalogezred, szakaszvezető, Kaufmann Leó, 44.
gyalogezred, Kaufmann Jakab, 44. gyalogezred.
Kérésemet Nagyméltóságodnak jóakaró figyelmébe ajánlva maradok alázatos szolgája: Kaufmann Bernát. Szentendre, 1915. augusztus 27-én”.
A miniszter szűkszavú válasza 1915. augusztus 31-én érkezett meg a városhoz: „Folyamodó értesítendő, miszerint Imre fiának felmentése iránti kérelme nem teljesíthető.”80
A katonák azonban közvetlenül a város vezetéséhez is fordultak, főként hozzátartozóik érdekében, problémáik papírra vetésével őrizve meg számunkra a korszak személyes, hétköznapi tragédiáit.81
Farkas Bertalan honvéd szakaszvezető Josefstadtból kereste meg 1915. február 28án levelével a polgármestert (az írást betűhíven közöljük):
„…én 1914. év VIII. hó 24 óta a hazáért küzdve, bevonulva vagyok, és honmaradt feleségem ezidőszerint is ugy tudom hogy napi 64 fillér államsegélyben részesül, márpedig a
jelen tul drága világba még keserű kenyér héjra is […] kevés, kinek semmiféle jövedelme
nincs. Ennélfogva kegyesenkérem a Nagyságos Polgármester urat hogy hon lévő családomnak oly segélyt méltóztasson legaláb is részére kiutaltatni hogy ezen nélkülözése
némileg mellőzve lenne […] mivel én a legnagyobb akaratom mellett sem segíthetek s
tőle nem kívánom elvenni a szájából a falatot hogy ne talán nekem külgye el.”82
Az áldozatok névjegyzékében is szereplő Urbán Pál bevonulása után szintén levélben kereste meg a város vezetőjét:
„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, vagyIratok, 1238/1919.
Iratok, 1960/1915.
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A probléma nagyságát jól mutatja egy 1916-ban keletkezett, de csak töredékében ránk maradt összeírás, mely a mozgósítás során bevonultatottak napi segélyre igényt tartó családtagjairól készült. A fennmaradt lapokon számba vett 45 személy, beleértve feleségüket is, összesen 161 hozzátartozóját hagyta hátra,
kereset és vagyon nélkül. A család számára napi segély, napi lakásilletmény megállapítását a 100.000/1914.
P. M. számú rendelet szabályozta. Ez nem haladhatta meg az apa napi átlagkeresetét. (Iratok, 2172/1916.)
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is tartalékos] 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 […] megkapja.”83
Végül a férje holléte után érdeklődő Burián Józsefné levelét idézzük, melyet a temesvári területi hadkiegészítő parancsnokságnak címzett:
„Tisztelettel kérem az alább következő kérdésekre válaszolni kegyeskedjenek, részemre igen nagy fontossággal bír e kérdésekre adandó válasz, mivel jelenleg férjem
hollétét nem tudom és így segélyt sem kapok és a legnagyobb nyomorban vagyok
gyermekemmel együtt, tehát azt szeretném tudni, hogy férjem melyik ezredben szolgál jelenleg? Meg van sebesülve? és hol van kórházban? vagy hadifogoly? de hol? vagy
elesett?”84
f) Segélyezési ügyek iratai. A közigazgatási iratok leggyakoribb témája a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, illetve a bevonultak itthon maradt hozzátartozóinak a segélyezése volt. A katonai hatóságok vagy a Belügyminisztérium értesítése
alapján a város intézkedett az elhalt katona családjának jogszabályok szerinti segélyezéséről. Két példányban megküldték a budapesti pénzügy-igazgatóságnak az elesett személy összeírási ívét és a segélyfizetési könyvecskéjét. Az igazgatóság pedig
jóváhagyás után egy példányt visszaküldött. Az éves segélyt a szentendrei adóhivatal
utalványozta. Hasonló eljárást követtek a szervek a kérelem alapján indított javadalmazásoknál, melyek szélesebb kört érintettek, mivel elvben valamennyi hadbavonult
családja (felesége, képviselője útján a gyermeke) kérhetett segélyt, ha arra rászorult.
1916-ban például 303 hadbavonult itthon maradt gyermekéről gondoskodott a városi
árvaszék.85
Ennek az adminisztrációnak kutatásunk számára egyik legfontosabb dokumentumtípusát az ún. utalványozási kimutatások képezték, melyeket a katonai alakulat (vagy
pótkerete, illetve a Honvédelmi Minisztérium számvevősége) töltött ki az özvegyek és
árvák ellátási illetményeiről a veszteségi lajstrom alapján. Ebben közölték az elhalt
katonai alakulatának megnevezését, a halál helyét és időpontját, továbbá az özvegy
személyére, illetve az ellátás kezdetére vonatkozó adatokat.
Például az 1915 októberében hősi halált halt Batlics János özvegye, aki egyedül nevelte Elek nevű gyermekét, 1915. november 1-jétől a következő segélyeket kapta: özvegyi nyugdíj az 50%-os pótlékkal (mely az özvegység időtartamára járt, de számára
1917. március 31-ig) összesen 108 korona; a gyermek utáni nevelési járulék 48 korona
1917. március 31-ig, de addig végleges megállapítással. Miután az özvegy 1917 márciusában elhalálozott, az árva, akit nagyanyja nevelt tovább, mindössze 72 korona nevelési támogatásban részesült 1927. december 31-ig.
A hadiárvák és a hadirokkantak gyermekei ún. nevelési segélyt is kaphattak, mellyel
az állam a közép- és felsőfokú tanulmányaikat támogatta. A segélyt a 2000/1917. M. E.
sz. rendelet előírásai szerint, egy részletes adatlap kitöltése mellett, pályázat alapján
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Iratok, 185/1915.
Iratok, 1586/1917.
Árv, 88/1916.

osztották ki. Szentendrén 1917 végéig mindössze egyetlen gyermek, Bencsát Mária
részesült ilyen támogatásban.86
Olykor a katonai alakulatok közvetlen segélyezést folytattak, melyek intézésére
igénybe vették a városi hatóságot is. Az 1. honvéd gyalogezred parancsnoksága 1918ban például arra kérte az elöljáróságot, hogy küldjék meg számára Sijacski Milán hátramaradt hozzátartozójának az adatait, mivel „az 1. honvéd gyalogezred parancsnoksága a Mte. Sz. Michell alapból segélyezni kívánja a Mte. Sz. Michell körüli harcokban
elesett” katonák családtagjait.87
Egy esetben csupán a közigazgatási iratok alapján szerezhettünk tudomást a katona haláláról. 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.”88
g) Iktató- és mutatókönyvek. Miután Szentendre város iratai csak hiányosan maradtak fenn és kerültek a Pest Megyei Levéltár őrizetébe, ezért kutatásunk során átvizsgáltuk a rendelkezésünkre álló iktató- és mutatókönyveket is. Ezek közül 1914-ből
és 1918-ból az iktatókönyv, 1915-ből és 1916-ból csak a mutatókönyv állt rendelkezésünkre. Az 1917. év segédkönyvei elvesztek. A háború első félévének igazgatási anyagát rögzítő, 1914. évi iktatókönyv egyetlen olyan adatot sem közölt, melyet szentendrei katonák halálával tudtunk volna kapcsolatba hozni.
A segédkönyvek szűk, egymondatos bejegyzései olykor döntő bizonyítékká váltak
egy-egy halálesettel kapcsolatban. Az 1918. évi iktatókönyvben maradt csupán nyoma például a budapesti honvéd kiegészítő parancsnokság városhoz küldött levelének,
melynek tárgya: „Simkó Jenő hősi halála”. Szintén itt, egy másik bejegyzésben esik szó
Maurer Antal halálesetéről, amivel kapcsolatban a Magyar Királyi Budapesti 1. Népfelkelő Parancsnokság kereste meg a települést. Mivel az iktatási bejegyzés egy 1917-es
előszámra utal, valószínűsíthető, hogy a halál is akkor, vagy az azt megelőző években
következett be.
Ennél is több esetben szerepelt a mutatókönyvekben olyan, hősi halálra utaló bejegyzés, amely egyedüli forrása egy-egy tragédiának (Kéri Ferenc, Kirchoff István, Petráskó János, Puder Antal, Szádoczki János, Szekeres Ágoston, Szlávik János, Veszely
Jenő, Vogler János és Zsebők József esetében). Halálukat más irat nem erősíti meg,
ugyanakkor a velük megegyező tartalmú – máshonnan is alátámasztott – mutatókönyvi bejegyzések alapján ezeket is bizonyító erejűnek tartottuk, és a bennük szereplő elhunytakat felvettük névjegyzékünkbe.
Összességében a közigazgatási iratokban 31 fő, az iktatókönyvekben 52 fő, a mutatókönyvekben 25 fő elhalálozására találtunk bejegyzést.
h) Árvaszéki iratok. A városi árvaszék iratanyagában 12 hősi halottról nyertünk információt. A harctéren elesett, sebesülés vagy hadi fáradalmak következtében elhalt
katonai egyének és a hasonló körülmények között elhunyt, katonai kötelékbe nem
tartozó, de a mozgósított fegyveres erőt követő polgári személyek kiskorú gyerme86
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kei, továbbá az eltűntek (hadifogságba jutottak) és kiskorú gyermekeik gyámhatósági
ügyeit a 161.100/VIII/1914. B. M. számú körrendelet a gyámügyi közigazgatás különös
védelme alá helyezte.
Hogy a feladatnak neki tudjon látni, a városi árvaszéknek az elhaltakról és az árvákról tudomást kellett szereznie. Munkájukat hátráltatta, hogy a háború kitörésének
időszakában Szentendrén üresen állott a közgyámi állás, így ideiglenes megoldásként
a teendőkkel a városi pénztárnokot bízták meg, aki azonban, elfoglaltságai miatt, nem
volt képes megküzdeni a feladattal. Bár a helyzeten javított, hogy a képviselő-testület
létrehozta az itthon maradt családtagok támogatására a jóléti bizottságot, és felkérte
annak lelkész és tanító tagjait, hogy fokozottan működjenek közre a gyermekek ellen
őrzésében, a megoldás csak nehezen született meg. Az árvaszéki ügyek végül Karsa
Elemér árvaszéki előadóhoz kerültek.89
Az említett körrendelet hatálya alá eső személyek halálesetéről a Belügyminisztérium (V/c. majd később III. osztálya) küldött hivatalos értesítést a városi anyakönyvi
hivatalnak, ennek pedig kötelessége volt a városi hatóságok hivatalos értesítése. Ezen
kívül az árvaszék a katonai parancsnokságoknak a közigazgatási hatósághoz és a járásbírósághoz érkezett hivatalos értesítései alapján is foglalkozott egy-egy árva ügyével. Az 1885. évi VI. törvénycikk előírásai szerint a gyermek rokonai is kötelezve voltak
arra, hogy szükség esetén gondnok kijelölését kérjék a hatóságtól.
Az idő előrehaladtával a városi hivatal kebelében ún. katonaügyi osztályt szerveztek, amely a hadiállománnyal kapcsolatos (segélyezési, adatszolgáltatási, nyilvántartási stb.) ügyeket intézte, és a halálesetekről beérkező értesítéseket közvetlenül az árvaszék tudomására hozta.90 A helyi hatóság kötelezettsége volt a halálesettel kapcsolatos felvételi eljárások lefolytatása, majd megküldése esetenként a járásbíróságnak,
illetve az árvaszéknek.
Az ügyintézés csak lassan indult meg. Az 1916. január 18-án kelt árvaszéki jelentés
szerint az említett belügyminiszteri rendelet alapján addig még csak két hősi halott,
Bakos József és Czikora Sándor anyakönyvi kivonata érkezett meg az anyakönyvi hivataltól, és elintézés alatt állt még további kettő, Dombai Ádám és Parniczky János
halálesete. Ettől függetlenül azonban a katonai parancsnokságok értesítései alapján is
intézkedtek, így további 11 személy esetében indítottak árvaügyi eljárást, ami alapján
42 gyermek felügyeletét látták el, minden esetben az anyát bízva meg a gyámi feladatokkal.91 Az értesítések lassú beérkezése anyagilag is tragikus helyzetbe sodorta a
szegényebb családokat. A 6. hónap után ugyanis már nem folyósították számukra az
államsegélyt, így teljesen ellátás nélkül maradtak.
Az árvák gondozásával kapcsolatos intézkedések számait a mellékelt táblázatban
foglaltuk össze (a táblázat nem az árvák teljes számát tünteti fel, csupán azokat az
eseteket, amelyek a megadott időpontig a hatóságok tudomására jutottak).
Ha a kiskorúak érdekeit veszélyeztetve látták, az árvaszéknek gyámokat kellett kinevezni a gyermek érdekeinek képviseletére, lehetőleg a hivatalos kijelöltek közül,92 akik „a
kiskorúak sorsát akként képesek irányítani, hogy nevelésük, kiképzésük révén megélhe-

Árv, 204/1915. és Árv, 25/1918.
Árv, 610/1916.
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Árv, 88/1916.
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A hadigondozók (pártfogók) névjegyzékében 1918-ban 53 férfi szerepelt, a városi elit, főként a képviselő-testület tagjai. (Árv, 249/1918.)
89
90

44

Szentendre Város Árvaszékének intézkedései a hadiárvák elhelyezéséről (1915. III. negyedév –
1917. IV. negyedév)

tésük és boldogulásuk biztosítva legyen […] akik az önszántukból magukra vállalt feladatot attól a lelkes tudattól áthatva teljesítik, hogy nemzetfenntartó munkát végeznek”.93
A gyámok ellenőrizték, hogy a 100.000/1914. P. M. rendelet szerinti segélyből a kiskorúak megfelelő ellátásban, szükség esetén gyógykezelésben részesülnek-e, illetve a
segély gyermekekre eső hányada valóban rájuk fordítódik-e. A hadsereg, haditengerészet, honvédség és népfölkelés tiszti és legénységi özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló 1887. évi XX. törvénycikk és az 1907. évi XVI. törvénycikk előírásai szerint a
gyámok állapították meg a gyermekek segélyezési igényeit és szerkesztették az ezzel
kapcsolatos beadványokat.
Az elesett, elhalt katonák gyerekei államsegélyben részesültek. Ezt az elhalálozás
után 6 hónapig folyósították, majd ezt követően a család ún. katonai ellátásban részesült. A 142.000/1915. B. M. számú rendelet a gondoskodást kiterjesztette azokra a
kiskorúakra is, akiknél az apa hősi halálát hivatalosan még nem állapították meg, de
annak tényét valószínűnek látták.
Az árvaszék fő törekvése a kiskorú jövőjének biztosítása volt. Minden eszközzel
szorgalmazták, hogy a hadiárvák „jótékony családok gondozása alá helyeztessenek,
és elhagyottá csak akkor nyilváníttassanak, ha a gyermekek eltartására”, felnevelésére
nem találtak megfelelő befogadót.94
Az árvaszék jelentése szerint 1916-ban és 1917 első negyedében még úgy intézkedtek, hogy az anya segélyezése céljából a családból egy-két gyermeket elhagyottá nyilvánítottak, de azok továbbra is az anya gondozásában maradtak. Ezt követően azonban a menhelyi segélyezés helyett az államsegély felemelését kérvényezték.95
„Szentendre városában – jelentik a belügyminiszternek 1916. február 27-én – nincs
egyetlen egy jótékony család sem, akinek hadiárva ne jutott volna, sőt jótékony család
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A hadbavonultaknak és kiskorú gyermekeiknek fokozott gyámhatósági védelméről szóló 161.000/1914.
B. M. számú rendelet. Kihirdetve: 1914. november 20. Közli: Belügyi Közlöny, XIX. évf. 61. sz. (1914. november 29.) 723–729.
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nem jelentkezik és olykor még keresés útján sem található, ahol a gyermekek elhelyezhetők volnának. Példaként említem, hogy Dombai János hadba vonulása folytán
György, Róza és Erzsébet nevű gyermekeit menhelybe kellett szállítani. Hosszas utánjárásra vállalkozott Jagoschütz Lőrincz a kiskorú Dombai Erzsébet és Mitnik József a
kiskorú Dombai Róza ellátására, de Mitnik József ajánlatát már visszavonta, és így csak
Dombai Erzsébetet sikerül a menhelyről kivenni, hogy jólelkű család nevelésére bízhassuk.”96
Benkovics János árvái esetében, akiknek édesanyja is elhalálozott, mégis sikerült
megoldást találni, miután a négy kiskorú gyermek gondozását Schidló Bertalan izbégi iskolaigazgató vállalta magára.97 Bulik Mátyás János nevű gyermekét is sikerült Timpauer
József és neje szentendrei lakosok gondozásába adni, és intézkedni arról, hogy a gyermek „megfelelő iparágban nyerjen kiképzést”.98 Nem voltak ilyen szerencsések a szintén
hősi halált halt Benda Máté gyermekei, akik közül Annát és Violát az Országos Gyermekvédő Liga útján gróf Széchenyi Lászlóné hadiárvaházában, Őrmezőn helyezték el.99
A figyelem kiterjedt az iskolalátogatásokra is. Az árvaszék konstatálta ezzel kapcsolatban, hogy a hadbavonultak gyermekei között feltűnően sok az iskolamulasztó.100
A gyermekek felruházását illetően eltértek a 10200/VIII-a/1915. B. M. számú rendeletben előírtaktól, mert
„…városunk lakosai legnagyobb részben szegény kézműves nép, akik a mindennapi
élelmet keresetükből kénytelenek bevásárolni. A kenyérkereső iparos hadba vonult,
itthon maradt felesége pedig kézi napszám keretében kis gyermekei felügyelete miatt akadályozva van, az egész család élelmezése az államsegélyt teljesen felemészti.
Kénytelenek voltunk tehát a gyermekek felruházását és ez által az iskoláztatás lehetőségét más módon biztosítani, felhasználván erre a célra a hadbavonultak segélyezésére létrehozott alapot.” Ebből 2839 koronát kiutalva, 92 család 172 gyermeke részére
137 pár cipőt és 116 öltöny felsőruhát és 19 télikabátot vettek, illetve készíttettek helyi
iparosokkal és osztottak ki a rászorulók között.101
i) Hősök emléktáblái és a Machula-lista. Bár, mint láttuk, központi emlékmű felállítására nem került sor, három emléktábla mégis emlékeztet az elesett katonahősökre.
Elsőként a Katolikus Legényegylet tagjai döntöttek arról, hogy megfelelve a jogszabályi, hatósági és társadalmi felhívásoknak, emléket állítanak elesett, a háborúban
vagy annak következtében meghalt egyleti társaiknak.
A legényegylet tagjainak összetartását jól példázza a következő újsághír:
„Janek József kath. legényegyleti tag társainak lapot küldött, melyben szívélyesen
üdvözli és kéri őket, hogy írjanak neki sokszor, mert minden érdekli őt, ami idehaza
történik. Ő most többet nem írhat, majd ha a háború szerencsés befejeztével, amit
remél, Isten segítségével visszatért, sokat fog beszélni.”102
Ugyanitt ad hírt a lap azokról a levelekről, amelyekben az egyesület frontra vezényelt tagjai írnak magukról, és küldik jókívánságaikat Kada Mihály plébánosnak.
A táblán 17 személy neve szerepel, felavatására Csernoch János hercegprímás jelenÁrv, 88/1916.
Árv, 88/1916.
Árv, 610/1916.
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létében, 1925. május 24-én került sor.103 Eredetileg a székház nagytermében lehetett.
A tábla egyben emléket állít a Legényegylet egykori elnökének, az 1919. június 25-én
kivégzett mártír pap dr. Kucsera Ferencnek is. Az 1940-es évek végén, a politikai változások következtében a táblát eltávolították eredeti helyéről, s csak a rendszerváltozás időszakában, 1989. június 25-én helyezték vissza, immár az épület utcafront felőli
külső falán.
A város területileg elkülönült részét jelentette Izbég, amely egykor önálló település
volt, de a 18. század közepétől a városhoz tartozott. A település földrajzi elkülönülése
önálló, falusias közösséget eredményezett, ez az összetartozás mutatkozott meg az
emlékállítás terén is. Az első világháború befejezésének tizedik évfordulóján, 1928ban Horváth Károly iskolaigazgató és Czotter Aladár tanító kezdeményezésére az iskola falán helyezték el az izbégi hősökre emlékező táblát. Köréje alacsony kerítést is
emeltek, a terület füvesítésében az iskola tanulói közreműködtek. A költségeket műkedvelő előadások bevételeiből, illetve közadakozásból fedezték. 1998-ban az Izbégi
Baráti Kör tagjai egészítették ki az eredeti névsort Dziggiel József nevével. Ma összesen 26 személy neve olvasható a táblán.104
Hasonló módon került sor a kis lélekszámú, ám összetartó református felekezet háborús halottainak emlékállítására. A templomuk falán elhelyezett táblán 7 református
háborús hős neve őrződött meg.
A háború befejezésének tizedik évfordulóján a szentendreiek figyelme is az emlék
állítás felé fordult. Ennek hivatali lecsapódását már tárgyaltuk. A társadalmi mozgásokat források híján nem tudjuk rekonstruálni. Ebben az időszakban a városnak nem
volt önálló lapja sem, csupán a Pilishegyvidéki Hírek adott külön rovatában szentendrei
anyagot. A lap 1928. május 20-án megjelent számában olvashatjuk az állandó szerzőként, rovatvezetőként publikáló vitéz Ábrahámfalvi Machula Béla írását.
Machula a közelgő Hősök napja kapcsán szólítja fel az olvasókat a világháború
hősi halottairól való megemlékezésre. Barokkos szóvirágok kíséretében névsort
tesz közzé. Egy „díszterem falába illesztett márványlapon ugyan már ott aranylanak a hősök nevei, és egy templom falába elhelyezett márványtáblán ott fénylenek”,
mégis az újságban való közzétételt abban a reményben teszi meg, hogy „az apró,
fekete újságbetűk: neveik betűi, nem is oly sokára egy közös emlékművön, aranybetűre válnak”. Írása nyilván a legényegyleti székház és a református templom falán
lévő emléktáblára céloz, tehát keletkezésekor az izbégit még nem helyezték el.105
Ugyanakkor a két tábla névsoránál jóval többet ad, összesen 38 nevet közöl. Szabados Szávót, Sztankics Illést és Sztojanovics Demetert az ő közlése alapján vettük fel
névjegyzékünkbe.
j) A Szentendre és Vidéke című lapban 1914. augusztus 23-án jelent meg a híradás106 a
veszteségkimutatások kiadásáról, melyet a hadügyminisztérium valamennyi törvényhatóságnak, rendezett tanácsú városnak és községnek megküldött. Attól kezdve az
elesettekről, sebesültekről, fogságba esettekről a lapban megjelentetett rövid hírek
egyik forrása a városházára sorra érkező kimutatások lettek.
Budapesti Hírlap, 1925. május 26. 3.
Pethő Zsoltné Németh Erika: Százéves az izbégi iskola (1902–2002). Kiadja az Izbégi Általános Iskola,
Szentendre, 2002. 22–23.
105
Pilishegyvidéki Hírek, 1928. május 20. 2. A Szentendre hősi halottai című cikk a Szentendre és környéke
rovatban. Rovatszerkesztő: Ábrahámfalvi vitéz Machula Béla.
106
SZEVI, 1914. augusztus 23. 2.
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Augusztus 30-ától a lap új rovatot indított, Mit írnak a szentendrei katonák címmel.
Ebben – a szerkesztőség felhívására – magánszemélyek, tisztviselők, a katolikus plébános osztotta meg az olvasókkal a frontról kapott lapokat, köztük nemegyszer a szeretteik haláláról tudósító hivatalos vagy bajtársi híradásokat. Elsőként az 1914. november 8-án megjelent szám közölt hírt szentendrei katonák, Jancsár Antal, Milován István
és Saly Ágoston haláláról:
„Szentendrei hősök halála. Jancsár Antal után, aki katonai szolgálat közben tragikus
módon halt meg, most már a harctéren az ellenséggel vívott ádáz ütközetekben hősi
halált halt szentendreiekről kell megemlékeznünk. A Veszteséglajstrom 33-ik száma
közli, hogy Milován István, a 6. sz. gyalogezred önkéntese elesett. – Haluska Emil, a 32.
sz. vadászezred kapitánya részvétteljes levélben értesíti Saly Ágostont, hogy Ágoston
fia, a cs. és kir. 32. vadászezred főhadnagya, múlt hó 20-án Mizyniec mellett, Przemysltől délkeletre, orosz golyótól szíven találva hősi halált halt.”107
Innentől kezdve majd minden héten olvashatunk tragikus híreket a lapban. A tudósításokat az újság megszűnése zárja le, mely 1916 elején következett be. A lap összesen 27, névjegyzékünkben szereplő halálos áldozathoz adott adatokat.
k) A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. A város izraelitái közül 8 férfi áldozta
életét. Ötükről az 1941-ben kiadott Aranyalbum108 is hírt adott. Ezt egészítettük ki az
izraelita hitközség vezetői által, 1922. január 9-én összeállított kimutatással. Ebben a
háborúban részt vevő hitközségi tagok adatait közölték.109
l) Személyes emlékezet. Bevezetőnk elején már szóltunk arról, hogy az I. világháború családi története mennyire megkopott mára az utódok emlékezetében. Ezeknek a
szilánkoknak azonban fontos szerepük volt áldozati listánk teljesebbé tételében. Felhívással fordultunk a helyi lapban a város lakóihoz, hogy ellenőrizzék a hősi halottak
névjegyzékét, illetve osszák meg velünk emlékeiket, észrevételeiket.110 Csupán néhány
visszajelzést kaptunk, azonban ezek alapján került listánkra Drobilisch István és Sógor
György, illetve ismerhettük meg Tóth András talányos történetét.
***
Munkánk nem hozott végleges, lezárható végeredményt. A háború korszakának viharai, az azt követő társadalmi-politikai mozgások, az iratpusztulások – száz év távlatából – nem teszik lehetővé a pontos névjegyzék összeállítását. Munkánk széles forrásbázisra épült, ebben esetenként talán utat is nyit más kutatók számára.
A most bemutatott 205 főről azt mondhatjuk, hogy bizonyosan, vagy némelyikük
esetében nagy valószínűséggel Szentendréről vonultak a végzetes harcba, vagy itt,
a városban hunytak el, illetőleg más, olykor kibogozhatatlan módon kötődtek a településhez. Mindannyian – ha nem is mindenkor közjogi értelemben – szentendreiek
voltak, ekként áldozták életüket a Nagy Háború véres harcterein, haltak meg a szolgálat során szerzett sebesülések, betegségek következtében, a csaták után a fronton, a
hátországban, vagy Oroszország, Itália, Szerbia fogolytáboraiban. Emléküket őrizze a
kegyelet!
SZEVI, 1914. november 8. 2.
Aranyalbum, 431.
109
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, I. világháborús gyűjtemény, Szentendre.
110
Hozzuk létre közösen a Hősök Adattárát! SZEVI, 2018. augusztus 13. 10.
107

108

50

Budapesti címre küldött képes levelezőlap a szentendrei hadikórházból, 1916
Forrás: Ürmös Lóránt képeslapgyűjteménye, Budapest
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A római katolikus elemi fiúiskola épülete korabeli képes levelezőlapon. Itt rendezték be a
szentendrei tartalék hadikórházat
Forrás: Ürmös Lóránt képeslapgyűjteménye, Budapest

Szentendre első világháborús katonahősei
És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Nem hallják immár a sirály jaját
S a parton megtörő hullám zaját;
Hol virág lélegzett, fejét virág
Nem emeli az esős szélbe már;
Bár nincs eszük, s feküsznek mereven,
Lényegük általüt a százszorszépeken,
S nap felé tör, amíg csak a nap áll,
És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Dylan Thomas:
És nem vesz rajtuk erőt a halál
Kálnoky László fordítása (részlet)

Névjegyzékünk a háborúban elhunyt, kutatásunk során azonosított szentendrei katonák adatait közli, nevek szerinti szócikkekben. Az általánosan használt név mellett
megadjuk az iratokból megismert egyéb névformákat is. Az ismertetés első részében a
katonai életúttal, az elhalálozással kapcsolatos információkat közöljük, a második részében pedig a személyre vonatkozó fontosabb adatokat, kitérve a családi viszonyokra is. Végül közöljük a felhasznált forrásokat.
ABZSITY PÉTER / Abzsics Péter,
Петар Абжић, Abzsits Péter
A magyar királyi budapesti 30. népfelkelő
gyalogezred közkatonájaként 1918. november 12-én veszítette életét a monte
negrói Meljine nevű településen, a 2. számú
császári és királyi várkórházban. Az ottani
lelkészi hivatal által küldött, az özvegynek
címzett értesítőlap ezt tartalmazza:
„Mély fájdalmas részvéttel értesítem,
hogy kedves férje, Abzsics Péter, a cs. és
kir. [valójában: magyar királyi] 30. népfelkelő gyalogezred derék népfelkelője
1918. november 12-én, fejlövés következtében meghalt a castelnuovói (Dalmácia)
Savina nevű táborban. Eltemettetett november 13-án a meljinei k. u. k. Festungspital No. 2-vel szemben, a zelenikai út
bal oldalán. Isten erősítse nehéz fájdalmában! Kelt Meljinén, 1918. november
13. Schönwiesner Rezső tábori pap”
Castelnuovo mai neve: Herceg Novi
/ Херцег Нови, Montenegró. A tábor a

város központjától egy kilométerre, a hasonló nevű kolostor közelében feküdt.
A pomázi szerb egyházi anyakönyv bejegyzése szerint „1918. november 12-én,
amikor hazafelé jött a háborúból, a hajón,
kártyázás közben a partról puskalövéssel
megölték. 13-án lett eltemetve”.
Az utólagos állami anyakönyvi bejegyzés csupán a halál jogi időpontját állapítja
meg: 1920. december 30. Bár hadigondozási iratai pomázi lakosnak tüntetik fel, a
Pest Megyei Levéltár adatai szerint halálát
mégis a szentendrei anyakönyvben jegyezték be.
Pomázon született, 1873. június 22én, ortodox vallású volt. Foglalkozása:
földműves. Szülei: Abzsity Izidor (Исак/
Исидор Абжић) és Spirkó Draginica
(Драгиња Шпирков). Házasságkötése:
1895. február 5. Házastársa: Petromarkov Darinka (Даринка Петромарков). A
hadigondozási iratok szerint: „Az özvegy
teljesen keresetképtelen, csekély va53

gyonnal bír, 1 ház és 3 hold föld évi 1500
K jövedelemmel.”
Áhakv, 94/1925 (1925. november 30.; SZKJB,
Pk. 644/9/1925.); PML V. c/b. 17. Pomáz nkg.
Hadigondozási iratok 1918; 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 12én született, református vallású volt. Foglalkozása: gépfűtő. Lakóhelye: 1914-ben
Budapest. Szülei: Ádám Dániel és Ilyés ~
Illés Rozália. Házastárs: Lebó Rozália (Pomáz, 1886. szeptember 14.) 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 „Roso
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hovicc”-nél (Galícia). A halál helyszíneként
megadott település azonosíthatatlan, talán Radoszyce. Az ezred 1915. november
15-én a Beszkidekben, Radoszyce (ma:
Radoszyce, Lengyelország) és Oslawicza
(ma: Osławica, Lengyelország) települések mellett foglalt állást, Adamek talán
itt, a felderítőharcokban esett el. Adamek
István 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 (ma: Innsbruck,
Ausztria). A ma a város részét képező
Amras katonai temetőjében nyugszik, a
D359. számú sírban. Ugyanakkor a veszteséglista 1917. május 1-én még arról tudósított, hogy sebesülten román fogságba került – könnyen lehet, hogy mindkét
állítás igaz. Az 1919. évi iktatókönyvben
bejegyzések szerepelnek az összeírási
ívével, katonai ellátásával és segélyének
folyósításával kapcsolatban a budapesti
pénzügy-igazgatóság részéről, ám ezek
tartalma nem ismert.
Szentendrén, 1878. július 12-én született, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves, illetve kocsis. Lakóhelyei: 1901-ben Szentendre, Angyal u. 283.,
1918-ban 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.; HL, 90; Ikt, 2731/1919,
2732/1919, 3638/1919.

ÁNGYÁN ISTVÁN
A magyar királyi pécsi 19. honvéd gyalogezred tizedeseként, 1916. július 13-án
esett el.
Kéthely községben (Somogy megye)
született, 1878. március 21-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: kőműves.
Lakóhelyei: 1905-ben Budapest, 1918-ban
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.

BAKOS JÓZSEF
A magyar királyi székesfehérvári 17. honvéd
gyalogezred katonájaként, 1915. július 31én 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 csatákban 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 paraszti 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 […]:
»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 messze távolból, Ferencz.
Kedves Öcsém a valahai viszontlátásig
a Magyarok Istene Veled.«” (A levél helyesírását javítottuk.)
Dunaadonyban (Fejér megye), 1883.
szeptember 5-én született, ottani illetőségű volt. Foglalkozása: rendőrellenőr.
Lakóhelye: 1918-ban 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 5.); Erzsébet (1909. december 2.); József (1911.
április 16.) Az özvegy lakhelye 1922-ben:
Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 431.
Bev, 570.; HÖ, 6.; Dunaadonyi r. k. akv,
226/1883; HL, Adony 1956/40; 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 1916-ban. Az 1916.
szeptember 12-én kiadott veszteséglista szerint megsebesült. A család szerint
az olasz frontra került, ahol légnyomást
kapott; a háború utolsó szakaszát Bukovinában töltötte. A szentendrei római katolikus halálozási anyakönyv szerint 1918.
december 20-án „Gány Pozsony megyei
község [ma: Gány / Gáň, Szlovákia] mellett, a csehekkel vívott harcban gránátrobbanás ölte meg”.
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1918. december 18-án a galántai,
taksonyi, vízkeleti és nemeskosúti nemzetőrökből alakult század verte vissza egy
hetventagú csehszlovák alakulat Gány
elleni támadását. Balogh Ferenc halála
bizonyára ezekkel a harcokkal volt ös�szefüggésben. Holttestét Szentendrén,
december 23-án helyezték örök nyugalomra, a római katolikus alsó temetőben.
Neve szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján.
Római katolikus vallású volt, halálakor
22 éves, nőtlen. Foglalkozása: kőműves.
Szülei: Balogh Lajos és Danizi Mária. A házaspárnak 1884-ben Budapesten Mária,
1885-ben Erzsébet, 1889-ben Ilona nevű
gyermeke született. Már Szentendrén látta meg a napvilágot 1891-ben Mária Anna,
1892-ben Róza Erzsébet, 1894-ben Károly,
1896-ban Ferenc, 1900-ban József, 1902ben Margit és 1904-ben Lajos.
Rhakv, 136/1918; Veszt, 1916. szeptember
12./463.; Barthó Zsuzsanna–Tyekvicska Árpád:
Civitas Fortissima. A balassagyarmati „csehkiverés” korának forrásai és irodalma. Balassagyarmat, Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád
Megyei Levéltár, 2000 (Nagy Iván Könyvek
10.), 478–479.; Balogh László visszaemlékezése; Mach; Ltábl.

BANWAT JÁNOS
A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfölkelő katonájaként, 1915.
július 21-én esett el, a „doberdói fennsíkon
vívott ütközetben”.
Anyakönyvi bejegyzése szerint mindössze 15 éves volt. (Kérdés, hogy jól rögzítették-e az adatait. Elvben a szülő írásos
hozzájárulásával katona lehetett.) 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.
Áhakv, 75/1917 (1917. május 25.; B. M.
132680/1916.); Iratok, 2597/1918.
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BATLICS JÁNOS / Јован Батлич,
Bathis János, Batlits József
A császári és királyi 24. tábori vadászzászlóalj pótszázada népfelkelő vadász
katonájaként, 1915. október 19-én esett
el, a „Marcottini melletti csatatéren” (ma:
Marcottini, Olaszország). 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 volt. Foglalkozása: földműves. Lakhelye: 1918-ban
Szentendre-Izbég 36. Szülei: Batlics Sebő
(Сава Батлич) és Petrovics Lukrécia
(Лукреција Петрович). Házastársa: Sevits Irén (Ирина Шевић). 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; Szentendrei Ujság, 1916. február 4.
3.; HÁ, 1.; HL, KA, 2622/26; Veszt, 1916. március 24./398.; Hg, 1799/1922; Iratok, 2219/1918;
Mach; Iztábl.

BAUMGARTNER ISTVÁN
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 13. századának tizedeseként, majd
címzetes szakaszvezetőjeként, 1915. december 12-én vagy 13-án esett el. Haslövést kapott. A halál helye az Ikva folyó
melletti Tarnobor (ma: Ikva / Iква, Ukrajna). A chotowkai (ma: Chotiwka / Хотівка,
Ukrajna) 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,

Balogh Ferenc portréképe
a frontra indulás előtti
napokban, a sapkarózsához
tűzött virággal, a sapka
elején átívelő nemzetiszín
szalaggal

A csehek elleni harcban, 1918. december 20-án elhunyt Balogh Ferenc családi fotója,
1909-ből. Állnak: Róza Erzsébet (ekkor 17 éves), Károly (15 éves), Mária Anna (18 éves), Ferenc
(13 éves). Előttük: József (8 éves), az apa, Balogh Lajos (52 éves), az anya, Danizi Mária (49
éves), Margit (Manci, 7 éves). Az apa ölében Lajos (5 éves)
A Balogh Ferencet ábrázoló képek forrása: Balogh László családi fotógyűjteménye, Szentendre
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A kép vélhetően még
bevonulás előtt, egy
legényegyleti műkedvelő
előadás során készült
Szentendrén, a fényképészi
szignó szerint 1915-ben.
A fotón Balogh Ferenc
(x) honvéd gyalogos
szakaszvezetőként,
egyenruhában, lövészbojttal,
a középső szereplő huszár
szakaszvezetőként, míg
a harmadik személy a
közös hadsereg magyar
gyalogezredének
szakaszvezetőjeként,
távbecslő jelvénnyel és
mesterlövészbojttal látható

Már katonaként, a frontra
indulás előtti napokban,
testvérei, Mária (Irma) és
Róza társaságában

◄

Balogh Ferenc 1915-ben, még
civilben, a Katolikus Legényegylet
tagjaként
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Teljes menetfelszerelésben az orosz fronton. Balogh Ferenc, a gallérjelvénye szerint géppuskás
osztag tagja volt. Felszerelése: hátizsák, rajta a köpeny összetekerve és az evőcsésze, az
oldalt viselt kenyérzsákon felcsatolt ásó. Fegyvere a géppuskásoknál rendszeresített ún.
karabélykurtály (rövidített M95 mannlicher puska), melyet karabélyként és kurtályként is fel
lehetett csatolni, a katona tehát vállon és háton átvetve is viselhette. Tölténytáskája nem a
gyalogságnál rendszeresített kettős tölténytáska, hanem a lovassági egyes, amelyből elvileg
kettő járt volna. Lőszer-javadalmazása így alacsonyabb lehetett a gyalogság számára előírtnál
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Balogh Ferenc (x) katonatársai között, az orosz fronton (1915–1916)

Budapesten, a Márvány utcai hadikórházban, 1916-ban
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Balogh Ferenc az olasz fronton, a 40. „Fokos” hadosztály géppuskásaként, lángrejtővel
felszerelt Schwarzlose M.07/12 géppuskával (1917–1918)

A kép, felirata szerint, Bukovinában
készült, 1918. február 24-én. A jobb
oldalon Balogh Ferenc géppuskás
gallérjelvénnyel. A kitüntetése
valószínűleg Bronz Vitézségi Érem
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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 volt. Foglalkozása: fodrász. Lakhelye: 1893-ban
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 szegedi 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 lázban” (ugyanakkor
a HÖ szerint már 1917. április 5-én elhunyt). A halál helye: „Ferizovic” (ma:
Ferizaj / Урошевац, Koszovó / Szerbia).
Itt is temették el a római katolikus temető 180. számú sírjában, március 7-én.
Halálának helye az anyakönyv szerint:
„Terézovicz, Szerbia” (nyilván Ferizovic/
Ferizaj nevének félreolvasásából!), 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
pénzügy-igazgatóság átirata évi segélyének folyósításáról. Minden bizonnyal id.
Becsei Istvánnal azonosíthatjuk az 1918.
évi iktatókönyvben szereplő 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 volt. Foglalkozása: földműves, saját házzal rendelkezett.
Napi keresete, bevonulása előtt, átlagosan 4 koronát tett ki. Lakóhelyei: 1870-ben
Szentendre 166., 1918-ban Bogdányi u.
183. Szülei: Becsei Mihály földműves és
Becsei Erzsébet. Házastársa: Bárányos
Mária (Alcsút, 1871. szeptember 8.) 1916ban 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-ban 19 éves); István
(1916-ban 17 éves); András (1916-ban 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 (ma:
Klagenfurt, Ausztria) 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 volt, nőtlen. Foglalkozása: földműves. Lakhelye: 1898-ban
Szentendre, Bogdányi u. 166. Szülei: Becsei István földműves és Bárányos Mária.
A névjegyzékünkön szereplő id. Becsei
István fia.
Ászakv, 107/1898; HL, 404/3612; Mach;
Rtábl.
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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” esett el, lőtt seb következtében. A
Doberdó-fennsíkon temették el, július 21én. 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 pénzügy-igazgatóság 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 négy 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 megye) született, 1878. november 23-án,
római katolikus vallású volt. Foglalkozása: rézesztergályos. Lakóhelyei: 1905-ben
Szentendre-Izbég 21., 1918-ban Szentendre, Erzsébet u. 366. Szülei: Bencsát
Mátyás gyári munkás és Hlava Ilona. Há64

zastársa: Mick Rozália (Budapest, 1883.
március 2.) Házasságkötése: Szentendre,
1905. június 29. Gyermekek: ismeretlen
(lásd a fent idézett újságcikket); Ilona
(1907. május 17.); János (1909. január 3.);
Erzsébet (1911. december 17.)
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, a galíciai Bedrykowce mellett (ma: Bedrykivtsi / Бедрикiвцi,
Ukrajna) esett el, 1916. január 31-én. Az
utóbbi forrás szerint még aznap örök nyugalomra helyezték, halálának helyszínén,
az erdőszélen, 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. Mivel 1904-ben született lánya
anyakönyvi bejegyzésében, illetve a bevonultak listáján is a 260. népsorszámú
házat jelölték meg lakhelyeként, az azokban szereplő, 1877-es születési évszámot
tarthatjuk a valódinak. Ez alapján Szántova községben látta meg a napvilágot,
1877. december 30-án, római katolikus
vallású volt. Foglalkozása: vincellér. Lakóhelyei: 1902-ben Vác; 1904-ben Szentendre, István u. 260.; bevonulásakor
Szentendre 260. Szülei: Benda Máté földművelő és Dudás Anna. Házastársa: Vaskó Mária (Szentendre, 1886. január 30.)
Házasságkötése: 1902. május 17. Gyer-

mekek: Ilona (Szentendre, 1904. március
23.); Anna (1907. március 1.); Viola (1909.
december 1.) A HÁ adatai szerint 1922ben a két kisebbik gyermek Aper (Heves
megye) 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, II. Vilmos német
császár és porosz király nevét viselő, 7.
huszárezred 5. százada II. szakaszának
szakaszvezetőjeként, 1915. január 31-én,
Uzsoknál (ma: Uzsok / Ужок, Ukrajna)
orosz fogságba esett. Petropavlovszk-ban
(ma: Petropavlovszk-Kamcsatszkij / Пет
ропавловск-Камчатский, 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 a 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 volt. Foglalkozása: ács. Lakóhelyei: 1886-ban Szentendre 676., 1913-ban Izbégi u. 433/34.,
1918-ban Szentendre 435. Ingatlanva-

gyonát 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.; A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. február 22. 2.;
Mach; Ltábl.

BENKOVICS JÁNOS / Benkovits János,
Benkovits József
A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként halt
meg, 1916. február 26-án. Bizonyára személyére vonatkozott a Népszava 1916.
február 22. számának egyik híre:
„Agyonütötte a fa. Bajáról jelentik: A
közeli alsópörbölyi erdőben [ma: Baja város külterületi része] fát vágott a minap
több népfölkelő katona. Vasárnap reggel
az előző napon már tövében elfűrészelt
fa eldőlt és Benkovics József szentendrei
illetőségű népfölkelőt agyonnyomta. A
felelősség megállapítására megindult az
eljárás.”
A hadiárvák nyilvántartásában hiányos adatokkal szerepel. Az 1919. évi iktatókönyv bejegyzései szerint a Központi
Munkástanács Benkovits ápolási díjának
behajtását kérte; a helyi hatóság kiállította a haláleset-felvételi ívét, míg a járásbíróság bekérte a hagyatéki leltárát. Neve
szerepel az izbégi emléktáblán.
Szentendrén, 1872. február 27-én született, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves, illetve napszámos.
Lakóhelyei: 1872-ben Szentendre-Izbég
112., 1895-ben Izbég 104., 1918-ban Izbég
106. Vagyona egy házból és 4 kh földterü65

letből állt, mintegy 2000 korona értékben.
Szülei: Benkovits Márton szőlőműves és
Dombay Ilona. Házastársa (első): Petkó
Paulina (1895-ben 21 éves). Házasságkötésük: Pilisszentlászló, 1895. április 29. A
feleség 1910-ben elhunyt. Második: Lehotzky Erzsébet, szintén meghalt, 1915ben. Gyermekek az első házasságból: József (1895. május 25.); Mária (1919-ben
férjezett Biri Lukácsné); János (1919-ben
17 éves földműves); Ilona (1906. augusztus 24.); a második házasságból: 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
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 elárvult
legkisebb gyermek apjuk nagybátyjához
került, mint gyámhoz.
Bev, 554.; Rszakv, 29/1872; Pilisszentlászlói
r. k. eakv, 1/1895; Népszava, 1916. február 22.
8.; 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 volt. Foglalkozása: péksegéd. Lakhelye: 1885-ben
Szentendre 66. Szülei: Bindorfer György
bognár, kádár és Pánisz 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
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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 soproni 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 levelet
írt Margitnak. Az anya lakása 1922-ben:
Szentendre, Duna u. 67.
Bev, 143.; HÁ, 23.;Topolyai r. k. akv, 230/1892;
Seb, 1915. január 29./116.; Hg, Schausek Margit.

BOHUSÁN ALEXI / Bohušan Alexi,
Begceran Alexi
A császári és királyi budapesti 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”.

A Honvédelmi Minisztérium szakszámvevőségének utalványozási kimutatása az elhunyt
Batlics János özvegyének és árvájának járó ellátási illetmény ügyében. Budapest, 1917.
szeptember 8.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. (392.) Batlits (sic!) János

67

Benkovics Sándor (sz. Szentendre, 1883. február 15.) 1917. április 15-én, hadifogoly-emlékként
készített fényképe. A felirat szerint a katona 1915. szeptember 19-én esett fogságba.
A fogságból később hazatért
Forrás: Benkovits György családi fotógyűjteménye, Szentendre
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Bódy Lajos hadba vonult, eltűnt katona családjának hadisegély-fizetési íve, a gyermeke
édesanyjának fizetett hadisegély összegének feltüntetésével. Szentendre, 1918. március 18.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. (392.) Schauschek Margit
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A szentendrei Burián Józsefné
levele a temesvári katonai kerületi
parancsnoksághoz, férje sorsának
ügyében. Szentendre, 1915.
augusztus 22.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. 1586/1917
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1867-ben született, a sebesültek és betegek értesítője szerint „Szentivan”-i illetőségű volt, ami alatt Pilisszentivánt értjük. Az értesítőben nevét Bohušan-ként
írják, a HL nyilvántartásában Begceran
néven is szerepel.
Seb, 1917. március 7./529.; Mut, 1916; HL,
316.

BÖSZÖRMÉNYI SEBŐ
A császári és királyi aradi 33. gyalogezred
katonájaként esett el az orosz harctéren,
1915-ben.
Gyermeke születési lapján Siria-t, azaz
Világos községet (Arad megye) 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-ban Szentendre, Angyal u. 332. Gyermekének anyja: Furajtár
Mária (1889. március 8.) Gyermek: Mária
(1912. október 13.) Az 1919. évi iktatókönyv bejegyzése szerint az Országos
Gyermekvédelmi Hivatal kérdőívet kért
be róla a városi hivataltól. Az anya 1922ben 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 került orosz
hadifogságba, 1918 decemberében. Neve
szerepel a Machula-listán és a Legényegylet emléktábláján.
1883. március 22-én született, római
katolikus vallású volt. Foglalkozása: kőműves. Lakóhelyei: 1907-ben Szentendre,
Kapás u., 1918-ban Kígyó u. 392. Szülei:
Branceisz Márton és Posztl Teréz. Házastársa: Németh Rozália (Szentendre,
1884. augusztus 14.) Házasságkötése:

1903. szeptember 29. Gyermekek: Mária
(1916-ban 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-ben Budapest, illetve Szentendre, 1918-ban Szentendre, Dalmát u. 325.
Szülei: Braun Pál zsellér és Radler Arzina.
Házastársa: Pivarcsek Angéla (Szentendre, 1891. május 30.) Házasságkötése: 1914.
április 30. Gyermekek: Pál (1913. január
21.); János (1915. március 6.) Az özvegy lakása 1922-ben: Szentendre, István u.
Bev, 515.; Áeakv, 21/1914; HÖ, 9.; Csobánkai
r. k. akv, 38/1891.

BUJNA LÁSZLÓ
Katonai szolgálatát 1914 júliusában kezdte meg. A magyar királyi budapesti 1.
népfelkelő gyalogezred 5. századának
gyalogosaként halt hősi halált, 1914. november 24-én. Holttá nyilvánítási iratai
szerint részt vett a „Lazarovac és Vishegy”
(ma: Lazarevac / Лазаревац, Szerbia) kör
nyéki ütközetekben és „többé magáról
életjelt nem adott”. Az 1915. március
26-án megjelent veszteségi kimutatás
szerint szerb fogságba esett Bitolj-nál
(ma: Bitola / Битола / Bitolj / Битољ, Macedónia). Halottá nyilvánítását a felesége
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kérte, 1935-ben. Neve szerepel az izbégi
emléktáblán.
Szentendrén, 1877. augusztus 25-én
született, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: földműves, napszámos, illetve kocsis. Vagyontalan volt. Lakóhelyei:
1877-ben Szentendre-Izbég 58., 1912-ben
Izbég 89. Szülei: Bujna József földműves
és Jenei Erzsébet (Elizabet). Házastársa:
Rehus ~ 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.) 1918. július
15-én mindhármukat 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. augusztus
7.; 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.; A
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935.
december 5. 7.; Iztábl.

BULIK-LALIK MÁTÉ / Bulik Mátyás,
Bulik Máté, Bulik-Lolik Máté
A császári és királyi esztergomi 26. 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 volt. Foglalkozása: kocsis. A HÖ szerint Korpona
városi (Hont megye) illetőséggel rendelkezett. Lakóhelyei: 1912-ben Szentendre, Bukmirovári dűlő, 1918-ban Szentendre-Kültelek. Szülei: Bulik ~ Bulik Lalik
György földműves és Krajcsi Anna. Házastársai: első felesége Juriga Zsuzsanna
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(Istebna, Árva megye, 1873. szeptember 23.); második felesége Franyó Mária
(Szentendre, 1890. március 25.; házasságkötésük: 1912. május 5.) Gyermek az
első házasságból: István (1908. december
6.); a második 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
kötelékébe 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 r. k. 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 zombori 23. honvéd gyalogezred 3. vagy 7. századának népfelkelő
katonájaként hunyt el, a sebesültekről és
betegekről összeállított értesítő szerint
1914. december 22-én, Budapesten, a Kiscelli úti hadikórházban. A halál tényleges
helyszínét a szentendrei római katolikus
plébánia halotti anyakönyve adja meg,
mely az elhunyt nevét nem közli, de megjegyzi róla, hogy „lakóhelye” a római katolikus fiúiskolában lévő hadikórház volt
(mely ebben az időben a Budapest, Kiscelli úti hadikórház fiókintézményeként működött). 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 szentendrei hadikórház gondnokának feljegyzése is említést tesz Kurssán
Jakab haláláról.
Alvinc községben született, 1878-ban,
a veszteséglista Alvinc községi illetőségűnek is írja. Római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: földműves.
Áhakv, 99/1916 (1916. szeptember 14.; B. M.
49366/1916); Seb, 1915. január 21./232.; Seb,
1915. február 9./276.; Rhakv, 116/1914; SZEVI, 1914. december 25. 3.; Dietz Ferenc – Dietz
László: Szentendre 1914–1918; A hadikórház.
Szerk.: Pethő Zsoltné Németh Erika. Hírmondó
Kft., Szentendre, 2000 (Szentendrei Füzetek
IV.), 16. és 26.

BUZGÓ MÁRK
A magyar királyi kecskeméti 30. gyalogezred 16. műszaki századának népfelkelő
katonájaként hunyt el, 1918. június 17-én
(a veszteséglista szerint 18-án). Hadba
vonult 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 pótkeret-zászlóaljától érkezett. 1919-ben a járásbíróság két esetben
szólította fel a várost Buzgó hagyatéki
leltárának elkészítésére. Ugyanebben
az évben a budapesti katonai kiegészítőparancsnokság az adatait tudakolta; a
pénzügy-igazgatóság, illetve a hadügy-

miniszter pedig a család segélyezésével
kapcsolatban írt levelet.
Szentendrén, 1873. április 12-én született. Foglalkozása: földműves, illetve
napszámos, egy ház és kisebb földterület tulajdonosa volt. Lakóhelye: 1918-ban
Szentendre, Király u. 412. Szülei: Buzgó
Tamás és Valentin Terézia. Gyermekének
anyja: Hudek Anna. A bevonultak 1916os összeírása Buzgó Márk nejeként tünteti fel. Az összeírás szerint Márk 70 éves
édesanyjával, nejével és négy gyermekével élt egy fedél alatt. Gyermekek: [?]
Mihály (1916-ban 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-ban 7 éves); [?] András (1916ban 3 éves). Hudek Anna lakása 1922-ben:
Szentendre, Bogdányi u.
Bev, 364.; HÁ, 13.; Hg, Hudek Márk; Veszt,
1918. október 2./696.; HL, VL 696/16; Ikt,
1865/1918; 324/1919, 1569/1919, 2742/1919,
3637/1919, 3734/1919, 3986/1919, 4699/1919.

CZIKORA SÁNDOR
A császári és királyi 26. vadászezred katonájaként tűnt el, 1915. május 5-én, a Gorlice [ma: Gorlice, Lengyelország] melletti
ütközetben. Alakulatában 1914. augusztus 2-ától szolgált.
Több iktatókönyvi bejegyzés említi. A
bevonultak listáján 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 szóló értesítést, okmányainak bekérésére utal, illetve arra, hogy
hátrahagyott családja segélyezésére intézkedés történt.
Ügyével az 1919-es iktatókönyv is foglalkozik. Az Országos Gyermekvédő Liga a
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család segélyezésével kapcsolatban írt a
városnak. Két, helyben készült irat szintén a segélyezésről szól. Az egyik iktatási
bejegyzés szerint Szalkszentmárton település jegyzője tudakozódott a városnál,
kérve Czikora Sándor halálának megállapítását.
A dunavecsei járásbíróság, a feleség
kérésére – aki akkor már szalkszentmártoni lakos volt –, 1926-ban indította
meg Czikora Sándor holttá nyilvánítási
eljárását. Neve szerepel a Machula-listán
és a református emléktáblán.
Szentendrén, 1888. november 18-án
született (azonos adatokkal Pomáz községben is anyakönyvezték), református
vallású volt. Foglalkozása: szitás, illetve
cipész. Lakóhelye 1913-ban: Szentendre, Kossuth Lajos u. 49., bevonulásakor
Szentendre. Szülei: a református vallású
Czikora Sándor iparos és a római katolikus vallású Fancsik ~ Francsik Katalin voltak. Házastársa: M. Tóth Julianna (Szalkszentmárton, 1891. június 15.; református
vallású, házasságkötésük: 1913. december
13. [polgári], illetve december 14. [egyházi]). Gyermek: a holttá nyilvánítási hirdetmény szerint a házasságban egy leánygyermek született.
Refszakv, 10/1888; Mut, 1915; Mut, 1916;
Ikt, 426/1916, 1181/1916, 3056/1916, 1329/1916,
2768/1919, 4088/1919, 4321/1919, 5168/1919;
Mach; Rtábl; A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. március 13. 7.

CSÁMPA LŐRINC
A császári és királyi kecskeméti 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 hírt.
Az 1914. december 1-én kiadott számban
arról tudósítanak, hogy betegként Buda74

pesten, 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. ok
tóber 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 r. k. akv, 27/1892;
Szigetmonostori r. k. 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 a 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 volt. Foglalkozása:
hivatalszolga. A HÖ szerint nyírbátori illetőséggel bírt. Lakóhelye 1908-ban: Szentendre, Nyaraló u. 438/439. Szülei: Darabánt István és Könnyű Anna. Házastársa: Puppán Julianna Ágota (Szentendre,
1884. február 4., római katolikus vallású).
Házasságkötése: 1908. szeptember 29.
Gyermekek: János (1909. június 23.); Margit (1910. november 10.); István (1912.
szeptember 30.) Az özvegy lakása 1922ben: Szentendre, Mária Terézia u. 597.
Áeakv, 20/1908; HÖ, 13.; Hg, Darabánt Miklósné; SZEVI, 1915. augusztus 1. 3.; Mach; Ltábl.

DEHURTA JÓZSEF
A város által kiadott hatósági bizonyítvány szerint 1914-ben vonult be a császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 7.
századához. Az alakulattal vonult a harctérre. Az 1917. október 25-én kiadott 620.
számú veszteségi lajstrom szerint megsebesült. A HM által 1944-ben hivatkozott
ezredjelentés szerint sebesülése 1917. július 21–31. között történt. Több adat nem
áll rendelkezésre róla.
Szentendrén született, 1890. január
31-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei: 1890ben Szentendre 399., bevonulásakor 337.
Szülei: Dehurta János kapás és Trieber
Anna. Hat testvére volt, közülük István
kezdeményezte az utólagos holttá nyilvánítást 1944-ben, édesanyjuk halála
után.
Bev, 546.; Áhakv, 33/1944 (SZKJB, Pk.
877/1944/13.; HM 759862/1943-22/V.); SZKJB,
Pk. 877/1944/13.; Veszt, 1917. október 25./620.;
Az anyakönyvi adatra Klein László (Szentendre)
hívta fel a figyelmemet.

DOGÁN SIMON
A császári és királyi besztercei 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.; HL, VL
451/11.
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 az 1915. június
30-án kiadott veszteséglista adott tudósítást (illetősége nem ismert). Talán ő az
a Dombai József, aki Szentendrén szüle-

tett, 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. 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. népfelkelő
gyalogezred 6. századának katonájaként,
1914. november 25-én, a szerb harctéren
esett el, az anyakönyv szerint a Lazarevac (ma: Lazarevac / Лазаревац, Szerbia)
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 volt.
Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei:
1879-ben Szentendre-Izbég 103; 1903-ban
Izbég 133.; bevonuláskor Izbég 131. Szülei: Dombay András szőlőműves és Mikula Magdolna. Házastársa: Bujna Mária
(Szentendre, 1884. szeptember 29.) Házasságkötése: 1903. április 26. Gyermekek:
Antal (1908. április 9.); Mária (1910. április
3.); Rozália (1913. március 27.); Erzsébet
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(1914. augusztus 8.); 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
egy házzal és 0,5 kh földdel rendelkezett),
ezért kérte gyermekei elhagyottá nyilvánítását. Ennek megtörténtéről 1917.
szeptember 17-én született döntés, az árvák 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.; HL, VL 130/12; HÖ, 14.;
SZEVI, 1915. április 18. 3.; Árv, 142/1919;
Iztábl.
DOMBAY ANDRÁS / Dombai András
A császári és királyi 24. vadászzászlóalj
pótszázadának (a mozgósításkor a pótkeret Budapesten volt elhelyeve) népfelkelő
vadászkatonájaként, 1916 márciusa előtt
megsebesült, majd 1916. május 30-án elesett. Halálának helyszíne: Punta Corbin
(Fort Corbin vagy Forte di Punta Corbin,
egykori magaslati erőd, a mai Roana település mellett, Olaszországban). 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 volt.
Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei:
1881-ben Szentendre-Izbég 33.; 1914-ben
Dumtsa Jenő u. 585.; 1916-ban Izbég 133.;
bevonuláskor Izbég. Szülei: Dombay András és Mikula Magdolna. Házastársai: első
felesége Hornyák Mária (Pilisszentlászló,
1888. november 14.; házasságkötésük:
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Szentendre, 1906. június 17.); második
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. március 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 és KA, 2622/67; 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 volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelye: Izbég. 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 1898ban született István halt 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.

DROBILISCH ISTVÁN / Drobilics István,
Drobilits István
A szentendrei bevonultak jegyzékében
szerepel a neve. A családi emlékezet szerint „Prsemysl”-nél tűnt el (vélhetően az
1914 szeptembere és 1915 márciusa közötti véres ostrom során). Alakulatáról,

A Vörös Kereszt
budapesti tudósító
irodájának
közlése Darabánt
Miklós katona
eltűnéséről.
Budapest, 1919.
augusztus 7.
Forrás: MNL PML
V. 373-b. (392.)
Darabánt Miklós

Jegyzőkönyvi
részlet Dombai
Antal hadiárvának
a budapesti állami
gyermekmenhely
kötelékébe való
felvételéről.
Budapest, 1917.
szeptember 4.
Forrás: MNL PML, V. 374b. 142/1920
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Dziggiel / Gyöngel József tábori levelezőlapja
Sopronból, feleségének Szentendrére.
Postai feladás: 1915. július 23.
A képek forrása: Egy izbégi kertész emlékére.
A Nagy Háború írásban és képben. https://
nagyhaboru.blog.hu/2012/03/16/egy_izbegi_kertesz_
emlekere (Utolsó letöltés: 2020. június 18.)

A lengyel származású okleveles kertész
(a kép jobb szélén, kezében virággal)
bevonulása után, katonatársaival
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A magyar feleség és az árván maradt
gyermekek 1918-ban, már Kispesten.
A családfenntartó: Dziggiel Józsefné
(született Csehi Juliánna); mellette:
Lajos, Ilona és Juliánna (a Szentendrén
született negyedik gyermek, Erzsébet
hiányzik a képről)

Elsik József holttá nyilvánítási
hirdetménye
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 901/1934.
A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője,
1934. augusztus 31. 4.
◄
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Özvegy Grúber Istvánné hadiözvegy egyéni lapja, melyen a férje elhunytával kapcsolatos
adatokat, özvegyi járadékát rögzítették. Szentendre, 1920. augusztus 18.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 643/1929
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Győrfi Sándor honvédorvosi bizonyítványa orosz fogságban szerzett betegségéről (részlet).
Kiállította az Országos Hadigondozó Hivatal Németvölgyi-úti Gyógyintézete. Budapest, 1920.
[július]
Forrás: MNL PML, V. 373-b. (392.) Győrffy (sic!) Sándor
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Győrfi Sándor felülvizsgálati táblázata, katonai szolgálatának adataival. Kiállította a Budapesti
Katonai Városparancsnokság katonai felülvizsgáló bizottsága. Budapest, 1920. [július]
Forrás: MNL PML, V. 373-b. (392.) Győrffi (sic!) Sándor
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haláláról – a rokoni közlésén kívül – nincs
adatunk, így arra is van esély, hogy túlélte
a frontszolgálatot.
Bizonyára személyére vonatkozik a
helyi sajtó egyik írása:
„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.”
Budapesten született, 1878. február 10-én. Az óbudai Sarlós Boldogas�szony-templomban keresztelték. A római katolikus vallást követte. Lakhelye
bevonulásakor: Szentendre, Istenhegyi
sor 292. Szülei: Drobilisch János kocsis
(pallersdorfi származású [ma: Bezenye,
Győr-Moson-Sopron megye]) és Klein
Rozália. A család az 1880-as évek közepén költözött Szentendrére, mert a fiatalabb fiútestvér, János 1886-ban már itt
született.
Bev, 231.; Budapest-Óbudai Sarlósboldog
asszony plébánia akv, 35/1878; Holdas György
visszaemlékezése (Szentendre, 2018. augusztus
14.); SZEVI, 1915. március 28. 3.

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 hadikórházba és Chyrow
(ma: Khyriv / Хи́рів, Ukrajna) 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.”
Szentendrén, 1890. december 8-án
született, római katolikus vallású volt,
nőtlen. Foglalkozása: földműves. Lakóhelye 1890-ben: 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
Sanokba (ma: Sanok, Lengyelország) települt. Az ezred vezénylési nyelve a lengyel volt. Galíciai szülőhelye (és bizonyára ottani illetősége) 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:
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„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 az 1915. június
22-én érkezett meg.
„Sopron, 45. regiment, 3. kompánia.
Kedves feleségem, miért nem írsz? Úgy
várok levelet! Egészségem, hála Istennek
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 Przemyslből
kapta tőle az utolsó életjelet egy tábori
levelezőlap formájában. A címzett: „Tekintetes Gyöngel Józsefné, Izbégh …
[olvashatatlan], Szent Endre, Magyaror
szág”. 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 helyesírás javítva, szerkesztve.)
A felesége 1915 végén kapott távirati
értesítést arról, hogy férje a Przemysl körüli harcokból nem tért vissza. 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 szerepel az izbégi emléktáblán (2009-ben utólag rávésve).
A galíciai Jedlicze nevű településen
(ma: Jedlicze, Lengyelország), 1876. november 15-én született, római katolikus
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vallású volt. Foglalkozása: kertész. 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-ban 19 éves); Lajos (1926-ban
18 éves); Irén (1926-ban 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, Anna-völgyi
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, Er-

zsébet. Erzsébet itt Szentendrén, az Anna-völgyben. A család 1911-ben költözött
a városba. A nagyapa [Dziggiel József]
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.
Dziggiel 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.; A Nagy Háború írásban és képben, https://nagyhaboru.blog.hu/2012/03/16/
egy_izbegi_kertesz_emlekere (utolsó letöltés:
2018. július 24.); A Budapesti Közlöny Hivatalos
Értesítője, 1926. május 18. 9.; Iztábl.

ELSIK ISTVÁN
Őrvezetőként szolgált. Neve szerepel az
izbégi emléktáblán.
Szentendrén, 1876. december 3-án
született. Lakóhelye 1876-ban: 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 8.) 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 volt,
nőtlen. Foglalkozása: földműves. Szülei:
Elsik Ádám kapás és Holba Mária.
Áhakv, 96/1934 (1934. december 5.; SZKJB,
Pk. 2472/1934/5.); SZKJB, Pk. 2472/1934; A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. augusztus 31. 4.

ENGLER JÁNOS
A hadiárvák nyilvántartása mindössze
annyit közöl róla, hogy honvédként szolgált.
Egyéb adat híján, a név gyakorisága
miatt nem sikerült azonosítani a személyét. Gyermek: Katalin (1912. szeptember
17.) Gyermekének gyámja 1922-ben már
Békásmegyeren élt.
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 volt. Foglalkozása:
gyári munkás. A HÖ Pomáz községi illetőségűnek tartja, és családnevét Karban
alakban írja, amit a születési anyakönyv
cáfol. Lakóhelye 1913-ban: 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 1922ben: Szentendre, Molnár u. 198.
Áeakv, 37/1913; HÖ, 35.
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GAVRILOVICS ZSIGMOND /
Живојин Гаврилович,
Gavrillovics Zsigmond
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred közkatonája volt. A katonai szolgálat közben szerzett sebesülés vagy betegség következtében 33%-os rokkantságot
állapítottak meg nála. Szentendrén hunyt
el, 1920. december 4-én, délelőtt 10 órakor, tüdővészben.
Az 1919. évi iktatókönyv szerint a
pénzügy-igazgatóság 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.
Pomázon született, a helyi szerb egyházi anyakönyv bejegyzése szerint 1882.
január 26-án, ortodox vallású volt. Foglalkozása: kőműves. Lakóhelye 1920ban: Szentendre, Deák Ferenc u. 120.
Szülei: Gavrilovits László / Gavrilovits
Elizéus (Јелисеј Гаврилович) és Tomasovits Emília (Милица Томашевич).
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 2.); 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; SZEM akv.

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
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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 budapesti 32. gyalogezred törzsosztagának népfelkelő gyalogosaként szolgált. Budapesten, a VIII.
kerület Fecske u. 12. szám alatt hunyt el,
1917. május 9-én, „agyszélhűdésben”. A
főváros ismeretlen köztemetőjében helyezték örök nyugalomra.
Szentendrén, 1869. augusztus 30-án
született, a HL adatai szerint Soroksár
településen bírt illetőséggel, római katolikus vallású volt, nőtlen. Foglalkozása:
kötélverő. Szülei: Goerlich Antal cipész
és Thoma Katalin. Szentendrei születése
miatt került fel névjegyzékünkre. Nem
tisztázott, hogy mi kötötte Soroksárhoz.
HL, 177/341.; Rszakv, 28/1869.

GRUBER IGNÁC
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 4. pótszázadának póttartalékosaként halt meg, a HL adatai szerint 1914.
október 6-án, a galíciai Stara település
mellett. (A helységet nem sikerült azonosítanunk. A 32-esek ezen a napon az
Uzsoki-hágó közelében, az Osztry magaslaton vívtak ütközetet.) Ugyanitt temették el, 1915. január 7-én. Haláláról a
helyi sajtó is rövid hírt adott.
Szentendrén született, 1883. július
11-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: hentes. Lakóhelyei: 1883-ban
Szentendre 441.; 1913-ban 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; Budapest volt házi ezredének a cs. és
kir. 32. gyalogezrednek története (1741–1928).
Szerk.: Tinódi Varga Sándor. Pallas Rt., Budapest, [1930.] 169.

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 halálának
jogi időpontjaként 1920. december 31-ét
jegyezték be.
A helyi sajtó egyik írása is megemlíti a
nevét:
„Przemysl elestével városunk hadban
álló katonái közül is többen orosz hadifogságba jutottak. 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, Hrn
csárovits István cipészmester, Szántó Ig
nác 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.
Gruber István holttá nyilvánítási aktájában található egy – sajnos mára már olvashatatlan – tábori levelezőlap, melyet
feleségének 1914. november 14-én, már
a harctérről, a 19. menetzászlóalj tábori
postáján adtak fel, Szentendre-Kültelekre címezve. A név nemcsak a Machula-listán, hanem a Legényegylet és az
izbégiek emléktábláján is szerepel. A két
táblán lévő azonos nevet ugyanahhoz a
személyhez kötjük.
Szentendrén, 1882. január 1-én született, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: kőművesmester, illetve földműves. Lakóhelyei: 1882-ben Szentendre
668.; 1918-ban Szentendre-Kültelek. Szülei: Gruber Henrik szőlőműves és Schrach-

ta ~ Schlachta ~ 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.; A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. április 21. 4.; Mach;
Iztábl; Ltábl.

GRUBER JÁNOS
Neve szerepel a Machula-listán és a Le
gényegylet emléktábláján.
Szentendrén, 1896. augusztus 4-én
született, római katolikus vallású volt.
Lakóhelye 1918-ban: Király u. 529. Szülei:
Gruber József kőműves és Kiss Leopoldina.
Bev, 442.; Ászakv, 118/1896.; Ltábl.

GYŐRFI SÁNDOR / Györffy Sándor
A magyar királyi nagyszebeni 23. honvéd
gyalogezred 3. századának gyalogos katonájaként szolgált, 1914. 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.
Ekkor is azt állapították meg róla, hogy
„közepesen fejlett, rosszul táplált, lesová87

nyodott”. Vagyis állapota időközben csak
rosszabb lett, amit az is mutat, hogy immár 75%-os rokkantságát rögzítették. A
következő felülvizsgálatot már nem érte
meg, 1921. január 25-én meghalt.
A harcokat 1899-ben született öccse is
túlélte, hazatért, utolsó napjaiban ő gondoskodott róla. Győrfi Sándor neve szerepel az 1921-ben felülvizsgálandó, de már
elhunyt hadirokkantak listáján.
Mivel a halálát okozó betegséget,
mely legyűrte szervezetét, hadifogolyként kapta, hősi halottnak tartjuk, késői
halálozási időpontja ellenére.
Szentendrén született, 1892. február 12-én, református vallású volt, nőtlen.
Foglalkozása: kőművessegéd. Beszélt és
írt magyarul és „szlávul”. Lakóhelyei: 1892ben Szentendre 221.; 1920-ban 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. tábori 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 volt. Foglalkozása: földművelő. Lakóhelyei: 1906ban Szentendre, Izbégi u. 448.; 1919-ben
Paprikabíró u. 662. Édesanyja: Gyurján
Zsófia földművesnő. Házastársa: Lupták
Lula Katalin (Korpona, Hont megye, 1883.
szeptember 6.) Házasságkötése: 1906.
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augusztus 12. Gyermek: 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, szinte azonos adatokkal rendelkező személy tragikus története bontakozik ki, azonban kérdés, hogy
nem ugyanarra a katonára vonatkoznak-e
az (alább négy pontban közölt) adatok.
1. Az állami halálozási anyakönyv 1917es 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 volt, foglalkozása ács. 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 1909. július 11-én, Budapesten házasodott össze Majer Borbálával. Nincs
azonban olyan adat, amely megerősítené,
hogy szentendrei kötődéssel bírt volna.
Mindazonáltal gyanús, hogy az állami
halálozási anyakönyvben szereplő 1882es 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 lévő Jekatyerinburg városába
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. és 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-ben, 1919. június 10-én.
Holttestét Szentendrére szállították, ahol
június 12-én temették, a római katolikus
alsó temetőben. Neve szerepel az 1921ben felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján.
Mivel a hadifoglyok és a hadviseltek
egyik „típusbetegségében” hunyt el, úgy
véljük, hogy halála összefüggésben volt
katonai szolgálatával.
Szentendrén született, 1888. július 13án, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: ács. Lakóhelyei: 1888-ban Szentendre 564.; 1913-ban Paprikabíró u. 658.;
halála előtt Budapesten élt. Szülei: Harrer
János és Neumann Rozália. Házastársa:

Kovácsy Eszter (Disznós, 1884. június
26.; református vallású). 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 SÁMUEL
A szentendrei izraelita hitközség jelentése szerint 1915. március 20-án vonult be
gyalogos közvitézként a császári és királyi
budapesti 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 volt, nőtlen. Foglalkozása: gazdász. Szülei: Hartmann Manó
kereskedő (született 1855-ben) és Fürst
Betti (született 1857-ben).
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, egyévi 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!”
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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 vett 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. Foglalkozása: állampénztári tiszt. A 37. és a 85. számú, sebesültekről kiadott értesítő szerint Sepsiszentgyörgy, míg a 309. számú veszteséglistán 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 aradi 2. honvéd gyalogezred őrvezetőjeként tűnt el, 1915. november hónapban, az orosz harctéren.
Dunabogdány községben született,
1889. március 4-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei: 1889-ben Dunabogdány; 1913-ban
Szentendre, Budai u.; bevonuláskor Bogdányi u. Szülei: Heim András és Zinkaut
Anna. Házastársa: Basits Teodóra (Szent90

endre, 1888. március 14.; ortodox vallású). Gyermek: György (Szentendre, 1917.
október 3.) Az özvegy lakása 1922-ben:
Szentendre, Bogdányi u.
Bev, 303.; Dunabogdányi r. k. 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 ~ 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-ban: 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 császári és királyi 32. tábori tarackos
(később 132. tábori) tüzérezred 6. századának póttartalékos katonájaként szolgált. Az anyakönyv és a budapesti 32.
volt közös felszámoló póttest parancsnoksága szerint 1914. szeptember 1-én
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 parancsnoksága Holba Pál halotti bizonyítványával kapcsolatos levelet küldött a városi hatóságnak, illetve
megtörtént a házasságkötéséről szóló
igazolás kiállítása. Halottá nyilvánítására, a feleség kérelme alapján, 1938-ban
került sor.
Szentendrén, 1891. december 22-én
született, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: földműves, lakatos. Vagyona nem volt. Lakóhelye 1914-ben: 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; A Buda-

pesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. június
28. 5.

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 r. k. 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 pénzügy-igazgatóság 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 volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelye 1903-ban: Szentendre-Izbég 40.
Szülei: Hrankó Márton földművelő és
Mikula Katalin. Házastársa: Schmidák
Mária (Szentendre, 1876. október 2.) Házasságkötése: Szentendre, 1903. szeptember 20.
Pilisszentlászlói r. k. akv, 19/1878; Áeakv,
38/1903; HÖ, 28.; Iztábl; Ikt, 3023/1919.

IRMOVÁCSKY ISTVÁN /
Irmovácsky István Mihály
A császári és királyi 18. hegyitüzér-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 honvéd91

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 alsó lábszárába
lövést kapott, mely így használhatatlanná
vált. Állapota olyan volt, hogy a bizottság
mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánította és a katonaságtól
való elbocsátásáról döntött. Polgári keresőképesség-csökkenését 100%-osnak
tartották. Nem sokkal leszerelése után
halhatott meg. Neve szerepel az 1921ben 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 lapot. Özvegyként 1915. július 1-től volt jogosult a
segélyezésre.
Palást községben (Hont megye) született, 1886. december 15-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: napszámos
(1907-ben kocsis). A HÖ szerint Paláston
volt az illetőségi helye is. Lakóhelyei:
1886-ban Palást; 1907-ben 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 r. k. akv, 55/1886; Áeakv, 21/1907;
HÖ, 31.; Hg, Jakab Sándor és sz. n. (Jakab Sándorné).
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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 15én született, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: földműves. A HÖ szerint
dobrókirályi (Zólyom megye) illetőséggel rendelkezett. Lakóhelyei: 1898-ban
Szentendre, Liget u. (Ferjancz-ház);
1913-ban Vasút u. 684.; bevonuláskor
Szentendre 684.; halotti bejegyzésében
megemlítik, hogy lakhelye Szentendrén
és Szigetmonostoron van. Szülei: Jancsiár
János földműves és Talapa ~ 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 5.) 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 (a HL adatai szerint:
6-án) halt meg, lövésből eredő sebesülésben. Halálának helyszíne: Segeti (ma:
Segeti terület, Lokvica mellett, Szlovénia).
Született 1875-ben, római katolikus
vallású volt. Az állami anyakönyv szerint
szentendrei illetőséggel bírt.
Áhakv, 145/1917 (1917. november 9.; B.
M. 22381/1917); HL, 22.

JEVREMOVICS ALADÁR VLADIMIR /
Владимир Јевремович,
Jevremovits Vladimir
Tartalékos gyalogos katonaként az olasz
harctéren halt meg, 1917. december 31én. Neve Jerzemovics Vladimir-ként szerepel a Machula-listán, Jevremovits Vladimir
alakban pedig az izbégi emléktáblán.
Szentendre-Izbégen, 1891. január 21én született, ortodox vallású volt. Lakóhelye: 1891-ben Szentendre-Izbég 3.; 1917ben Izbég. Szülei: Jevremovics Tamás
(Тома Јевремович) és Gyurgyevics Anna
(Ана Ђурђевич) voltak.
Bev, 510.; Áhakv, 182/1920 (1920. november 29.; SZKJB 207/6/1920); SZEM akv,; Mach;
Iztábl.

KÁDÁR SÁNDOR
A magyar királyi pozsonyi 13. honvéd gyalogezred 1/a. századában, honvédként
szolgált. Ismeretlen okból, 1915. április
29-én, önkezével vetett véget életének. A
pozsonyi császári és királyi 19. helyőrségi
kórházban hunyt el, testét az ottani izraelita temetőben hantolták el.
Az 1915. évi mutatókönyvben szerepel: „Kádár Sándor katona elestéről értesítés”.
Szentendrén született, 1896-ban, izraelita vallású volt, nőtlen. Foglalkozása:
vasutas.
HL, VHU N6/125; Mut, 1915.

KÁLAI JÓZSEF / Kálay József,
Kállay József
Népfelkelőként szolgált, 1915-ös felül
vizsgálati 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 volt. Foglal-

kozása: napszámos. Lakóhelye 1881-ben:
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
temették el, mivel az egyházi anyakönyvben ennek nincs nyoma.
Rhakv, 1917. sz. n.

KÉRI FERENC
Az 1915. évi mutatókönyv tartalmazza:
„Kéri Ferenc hősi haláláról értesítés és
nejének kihallgatása.” A mutatókönyvi
bejegyzés alapján szentendrei illetőségű
volt.
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-ban: Szentendre 462. Szülei: Kirchhoff Ignác és Vándor Mária.
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Rszakv, 120/1880; Mut, 1916; Veszt, 1916.
augusztus 4./448.

KISS GYÖRGY
A HÖ szerint az 1. népfelkelő parancsnokság 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 meghatározó volt
korai halálában. Ennek alapján vettük fel
névjegyzékünkbe. Neve szerepel az izbégi emléktáblán.
A még a születési évében elhunyt, Júlia nevű lányának anyakönyvi bejegyzésében, 1917 februárjában Kiss Györgyöt
35 évesnek írják. Görögkatolikus vallású
volt. Foglalkozása: kovácsmester. A HÖ
szerint Hajdúdorog településen (Hajdú
megye) volt az illetősége. Lakóhelye 1917ben: Szentendre 66. Házastársa: Bánai ~
Bándi Anna (Erzsébetváros, Nagy-Küküllő megye, 1886. december 4.; római
katolikus vallású). 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 Le
gényegylet emléktábláján.
Mach; Ltábl.

KOCSIS ANDRÁS
A volt magyar királyi debreceni 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.
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szeptember 23.) Az özvegy lakása 1922ben: Szentendre, Zsák u.
HÖ, 37.

KOLLÁR ANDRÁS / Kolár András
A 23. (nem dönthető el, hogy a nagyszebeni honvéd vagy a zombori közös) gyalogezred 11. századának gyalogosaként
esett orosz fogságba, 1914 végén vagy
1915 első harmadában. Az 1916. november 16-án megjelent veszteséglista szerint Orenburg (ma: Orenburg / Оренбург,
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.
Lakóhelyei: 1893-ban 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 (azelőtt 3.
tábori tarackos) 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 egészségi állapotát
1918 augusztusában felülvizsgálták. Polgári keresetképesség-csökkenést nem
állapítottak meg nála, de hathavi 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 refor-

Kálai József honvéd egészségügyi felülvizsgálati táblázatának származási és szolgálati adatai.
Budapest, 1915. május 5.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. (392.) Kállay (sic!) József
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Kálai József honvéd egészségügyi felülvizsgálati táblázatának hátoldala, hősi halálára
vonatkozó utólagos rájegyzéssel. Budapest, 1915. május 7.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. (392.) Kállay (sic!) József
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mátus 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 ös�szeírásokon megjelenési kötelezettségének eleget nem tett”. A községi 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 sorsáról.
Halála előtt hónapokkal, katonaként is
olyan betegséggel küzdött, amely meglepően hosszú idejű szabadságolását vonta
maga után, illetve 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 volt.
Foglalkozása: földműves. 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-tól 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 [valójában a
honvédelmi miniszter által kiadott 5000
eln. M. G. A. 1917. számú rendelet] értelmében, ebben csak a háborúban elesettek, meghaltak és eltűntek hozzátartozói
részesülnek, márpedig fent nevezett 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, ennélfogva az a
katonai szolgálattal szoros okozati ös�szefüggésben állónak tekintendő”. Ezen
érvelést elfogadva vettük fel mi is névjegyzékünkbe.
Nagymihályi községben (Zemplén
megye) született, 1872. február 26-án,
görögkatolikus vallású volt. Foglalkozása: asztalos. Lakóhelyei: 1872-ben Nagy97

mihályi; 1906-ban Budapest; bevonulásakor Szentendre, Paprikahegy; 1919ben uo. 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 öt gyermekével
élt egy háztartásban. Gyermekeik: Mária
(1916-ban 16 éves); József (1916-ban 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 és Kopina József hadigondozási iratai; 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 vöröskeresztes kórházban, a Komen helység (ma: Komen,
Szlovénia) közelében lévő Suta településen (ma: Sveto, Szlovénia). 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 volt, nőtlen. Foglalkozása: földműves. Lakóhelye
1890-ben: Szentendre 657. Szülei: Korcsog György juhász és Banadits Mária. Az
1916-os birtokösszeírás szerint apja 68 kh
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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 megye) született, 1875. október 31-én,
evangélikus vallású volt. Foglalkozása:
napszámos. Lakóhelyei: 1905-ben Budapest; bevonulásakor Szentendre, Liget u.
486. Szülei: Kovács Samu földművelő és
Stephanek Teréz. Házastársai: első felesége Simics Katalin (Korpona, 1852. október 25.), özvegyen ment ismét férjhez,
evangélikus vallású volt, kisbirtokosnő;
házasságuk idején a Szentendre, Liget u.
486. szám alatt lakott. Második felesége
Bitter Etelka (1913-ban 34 éves; római katolikus vallású). Gyermekek: Teréz (1911.
szeptember 22.); János (Szentendre,
1913. május 9.) Hadiellátásukat 1918. október 1-től kapták. Gyámságba kerültek.
A gyám lakása 1922-ben: Szentendre, Virág u. 500.
Bev, 485.; Áeakv, 8/1905; HÁ, 14–h15.

KOVACSICS ALAJOS / Kovacsics Lajos,
Kovácsics Alajos
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 5. századához vonult be. Az 1915.
február 11-én megjelent veszteséglista
még sebesültként említi, azonban később
egy jelentésben már eltűntként szerepel.
A Magyar Szent Korona Országinak Vörös
Kereszt Egylete Hadifoglyokat Gyámolító
és Tudósító Hivatala édesapjához, 1918.
január 17-én érkezett értesítése szerint
fia 1914. november 20-án orosz fogságba
esett. Internálási helyként a Permi kormányzóságban lévő Polikamsk-ot jelölték

Kovacsics Lajos hadifoglyok számára rendszeresített orosz tábori lapja a hadifogságból,
édesapjának címezve Szentendrére. Szolikamszk, Csermozszkij zavod, 1917. december 3.
(de a család csak 1918. december 12-én kapta kézhez a lapot)
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 1898/1928
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A Vörös Kereszt Egylet értesítése Kovacsics Alajos részére fia hadifogságba eséséről. Budapest,
postára adás: 1918. január 14.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 1898/1928
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meg. Minden bizonnyal a hadifogolytáboráról is ismert Szolikamszk / Соликамск
oroszországi településről van szó.
A táborból több levelezőlap érkezett a
családhoz, melyekből kettőt őrzött meg
a holttá nyilvánítási akta. Mindkettőn a
Csermozszkij zavod (Чёрмозcкий завод)
cirill betűs postai bélyegzője látható.
Címzettje: „Kovacsics Alajos kádármester, Pest megye, Szentendre, Ungarn”. Az
édesapa 1918. december 12-én vehette
kézhez az írást, melynek szövegét 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 csupán 1918. november 26-án érkezett egykori otthonába:
„1917. december 29. Zavod Csermoz.
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 (ma: Kresti / Кресты,
Еловский район, Oroszország) 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 Hlatkinak, 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 hét-nyolcezer fős táborban naponta több halottat 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. Kovacsics
Alajos neve megtalálható a Machula-listán, illetve a Legényegylet emléktábláján. Testvére, Kovacsics Károly Alajos is
szerepel listánkon.
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.; Mach;
Ltábl.

KOVACSICS KÁROLY ALAJOS /
Kovacsics Károly Lajos
Tragikus sorsáról mindössze a helyi sajtóból értesülünk:
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„Elesett katonák. F. hó 23-án értesítés
érkezett a város katonaügyi osztályához
[...] Kovacsics Károly Alajos 32. gyalogezredbeli katona [...] 1914. évi november
hó 4-én, Krossonikin meghalt. Elhalálozásával súlyos csapás érte városunk egyik
érdemes polgárát, Kovacsics Alajost és
családját, kinek három katonafia küzdött
a harctéren. Fogadják a mélyen sújtott
családok mindnyájunk őszinte részvétét!”
Szentendrén, 1883. augusztus 15-én
született, római katolikus vallású volt. Lakóhelye: 1883-ban Szentendre 208. Szülei:
Kovacsics Alajos (Lajos) kádár és Schultz
Mária. Testvére, Kovacsics Alajos is szerepel listánkon.
Ászakv, 98/1883; SZEVI, 1915. április 25. 3

KOVACSIK ISTVÁN
A császári és királyi újvidéki 6. gyalogezred 1. vagy 11. századának népfelkelő katonája volt. 1916. augusztus 29-én esett
el a Galíciában található Zborów mellett
(ma: Zboriv / Зборів, Ukrajna). Még aznap, az ottani katonai temetőben helyezték örök nyugalomra. Neve szerepel az
izbégi emléktáblán.
Szentendrén, 1889. május 14-én született, római katolikus vallású volt, nőtlen. Foglalkozása: földműves. Lakóhelye:
1889-ben 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 pécsi 52. gyalogezred 2. pótszázadának népfelkelő gyalogosaként, 1916. január 5-én, sebesülése
következtében, más adat szerint agyhártyagyulladásban halt meg. A HL közlése
szerint halálának helyszíne a császári és
királyi 58. gyaloghadosztály egészségügyi intézete volt, Rosental-ban (ma
Rožna Dolina / Rosenthal, Szlovénia). Eltemetési helye: Aissovizza (ma Ajševica /
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Aisowitz im Rosenthal, Szlovénia), a katonai temető 38. sírja.
Szentendrén született, 1893. január
27-én, római katolikus vallású volt, nőtlen. Foglalkozása: péksegéd, illetve földműves. Lakóhelye 1893-ban: 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, Kummert Kristóf
A császári és királyi 132. gyalogezred 1.
százada 4. szakaszának katonájaként
vonult alakulatával az olasz frontra,
ahonnan többé nem adott életjelt magáról. Az alakulatot 1917 végén hozták
létre a 65. gyalogezred két és a 32. gyalogezred egy zászlóaljából – lehetséges,
hogy megelőzőleg ezek valamelyikében szolgált. Az anyakönyvi bejegyzés
alapján a harctéren esett el. A HL adatai
szerint, ahol Kummert Kristóf néven szerepel, 1918. november 25-én hunyt el
az olasz fronton, és Cremona város (ma:
Cremona, Olaszország) temetőjében
hantolták el.
Halálának bíróság által megállapított
jogi időpontja: 1918. december 31. Az
időpont kijelölésénél figyelembe vették,
hogy utoljára 1918. október 22-én küldött
levelet hozzátartozóihoz, testvérének
címezve, de édesanyjához írva. 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 el-

Kuhnert Keresztély tábori
levelezőlapja testvérének, Zeglin
Ferencnének címezve. Olasz front,
1918. október 22.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk.
3150/1941
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Szentendre város polgármestere kéri a magyar királyi budapesti 32. közös gyalogezred
parancsnokságától a hősi halált halt Ludvig Sándor halálozási értesítésének megküldését.
Szentendre, 1919. augusztus 26.
Forrás: MNL PML, 373-b. 4333/1919

Ügyintézői feljegyzés
Ludvig Sándor
haláláról, bátyja, a
szintén hősi halált
halt Ludvig József
felülvizsgálati idézési
lapjának hátoldalán.
Szentendre, 1919.
március 21.
Forrás: MNL PML, V. 374b. 73/1919
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gondolni, 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 volt. Foglalkozása: földműves. Szülei: Kuhnert József
és Prezl Mária.
Áhakv, 68/1942 (Akv, 1942. augusztus 21.;
SZKJB, Pk. 3150/1941/3); SZKJB, Pk. 3150/1941;
HL, 59.

KUPECZ LÁSZLÓ JÓZSEF /
Kupetz László
Az anyakönyv szerint a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred egyéves
önkéntes őrvezetőjeként szolgált. A veszteséglista a magyar királyi budapesti 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. A halálozási anyakönyv
szerint 1915. szeptember 24-én esett el
(ezt az időpontot adja meg a veszteséglista is), a szerbiai Broidan (feltehetőleg
Brđani / Брђани) melletti csatatéren, míg
a HL-iratok azt tanúsítják, hogy 1915.
szeptember 26-án, Poreveredor (ma: Pereverediv / Перевередів, Ukrajna) helységnél. Ugyanitt hantolták el a katonai
temetőben.
Az 1. gyalogezred 1915 szeptemberében már az olasz fronton tartózkodott, a
30. gyalogezred viszont az északi harctéren küzdött.
1896-ban született, római katolikus
vallású volt. Tanulóként vonult be a hadseregbe, mindössze 18 éves korában 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 Sankt Pölten-i
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.
Stattersdorfban született, 1890. október 1-én, római katolikus vallású, osztrák
honos volt. Foglalkozása: fűrészlakatos,
illetve asztalos. Alsó-Ausztria Sankt Pölten-i járásának Stattersdorf nevű községében – születési helyén – volt az ille105

tősége. Lakóhelyei: 1913-ban 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 budapesti 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. Holttá nyilvánítási hirdetménye
ismerteti valódi 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 településnév
nem azonosítható), 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 tűnt el.
Szentendrén született, 1883. szeptember 9-én, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: cipész, majd földműves. Lakóhelyei: 1883-ban 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.) Házasság106

kötése: 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 magyar királyi székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred népfelkelő katonájaként
tűnt el, 1916. március 11-én, az olasz fronton, Jamiano-nál [ma: Jamiano, Olaszország]. 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 megye)
született, 1881. február 12-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: lakatos.
Lakóhelyei: 1904-ben 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 7. Gyermekek: Ferenc (1907. január 8.); Franciska
(1909. január 5.); 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, fegyver nélküli hadiszolgálatra
való alkalmasságát állapítva meg. További sorsát nem ismerjük, azonban felülvizsgálati lapjára, illetve az 1920. szeptem-

ber 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 volt. Foglalkozása:
lakatos vagy villanyszerelő. Lakóhelye bevonulásakor: Szentendre, Budai u.
Bev, 380.; Hg, Lebo József.

LEHOCZKI JÁNOS / Lihoczky János,
Lihocky János
A magyar királyi besztercebányai 16. honvéd gyalogezred katonájaként szolgált.
A HÖ szerint 1918-ban, Oroszországban
tűnt el.
Dobronya községben (Zólyom megye)
született, 1876. szeptember 15-én. Lakóhelyei: 1905-ben Szentendre, Major u.
435.; bevonulásakor Nagypatak u. 641.
Szülei: Lehocky János földműves és Ferko
Mária. Házastársa: Szobonya Mária (Garamnémeti, Bars megye, 1872. április).
Házasságkötése: 1905. május 2. Gyermek:
Anna (1911. június 28.) Az özvegy lakása
1922-ben: Szentendre, János u. 121.
Bev, 217.; Dobronyai r. k. akv, 36/2876.;
Ászakv, 63/1905; HÖ, 44.

LEIKEP ISTVÁN
Az 1915. július 19-én kiadott veszteséglista szerint a császári és királyi budapesti
32. gyalogezred 13. százada géppuskás
osztagának őrvezetőjeként megbetegedett, 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 István névre írt bejegyzés van. Mindkettőt a
32. gyalogezred küldte 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-ben Szentendre 470.; 1899-ben
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 győri 19. gyalogezred
gyalogosaként, 1915. augusztus 31-én
esett el Galíciában, a Zuliče melletti csatatéren (ma: Zhulychi / Жуличи, Ukrajna).
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 budapesti 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. és szeptember 26., valamint az
1917. július 29. és 1918. április 30. közötti
időszakok nem tartoznak ide, a betegszabadságok és gyógykezelések miatt.
Katonaideje a szolgálat, kórházi ápolás,
betegszabadság hármasában telt. Mégis,
1917. február 8-án, címzetes őrvezetővé
léptették elő.
1916. június 4-én tüdő- és szívproblémákat állapítottak meg nála: „Nagyfokú
általános testi gyengeség; kéthegyű billentyűelégtelenség, tüdőcsúcshurut. Minden népfelkelési szolgálatra alkalmatlan.”
Állapota azonban a kezelések hatására
javult, így időlegesen visszakerült a szol107

gálatba. Az 1918. március 28-i egészségügyi felülvizsgálat megállapította, hogy a
betegségét egy 1915-ben tartott hadgyakorlaton szerzett meghűlése okozta. Ekkor úgy látták, hogy van kilátás a teljes
gyógyulására, de a szolgálatra alkalmatlannak tartották, és 30%-os rokkantságot
állapítottak meg nála.
Sorsáról innentől kezdve csak egyetlen
dokumentum tudósít. Mint a Legénységi Hadirokkantak és Hadiárvák Országos
Egyesülete szentendrei helyi csoportjának
a pénztárnoka fordult, 1919. március 1-én,
egy jótékony célú gyűjtési ügyben engedélyért a hatósághoz. Ebben az időszakban bizonyára a városban élt. 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 nem volt képes 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 volt. Foglalkozása:
órás. Két polgári osztályt végzett, csak
magyarul beszélt. Lakóhelye 1918-ban:
Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 416. Szülei: Lichtenstein Miksa kereskedő és Neumann Eugénia ~ Zseni ~ Jenni.
Ászakv, 46/1897; Hg, Lichtenstein Béla; Iratok, 1085/1919.

LINK JÁNOS
A császári és királyi kecskeméti 8. huszár
ezrednél 1898–1901 között 3 év 16 napot
szolgált, majd 1903-ban és 1905-ben kétszer 21 napos fegyvergyakorlaton vett
rész. A háborús időszakban a magyar
királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred
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kötelékébe tartozott, ahol gyalogosként
2 év 8 hó és 3 napot szolgált, 1915. február 26. és 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 […] 7 havi
harctéri szolgálatának sajátlagos volta
által súlyosbodott.” Betegségével 1916.
március 1. és 1917. július 10. között összesen négy kórházban és egy üdülőben kezelték. Az 1918. február 23-án megjelent
veszteséglista szerint 1917. december
5-én halt meg.
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 megye) született, 1877. december 24-én, szentendrei
illetőségű, római katolikus vallású volt,
nős. Foglalkozása: harisnyakötő, illetve
kereskedő. A magyar mellett beszélt és
írt németül. Lakóhelye bevonulásakor:
Szentendre, Duna u. 66. Szülei: Link Péter
és Kaifer ~ Kaiser Katalin.
Bev, 326.; Németpalánkai r. k. 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 budapesti 32. gyalogezred 11. századának gyalogosaként (más

adat szerint: vadászkatonaként) szolgált.
1915-ben megsebesült. 1918. május 3-án,
reggel 6 órakor halt meg Siklóson, százada
betegápolójában. Halálhelyén temették.
Megelőzőleg a magyar királyi Rokkant
ügyi Hivatal Budapesti Bajza-utcai Utó
kezelő 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 volt. Foglalkozása: kőművessegéd. Lakóhelye 1890ben: Szentendre, István (illetve Zrínyi) u.
275. Szülei: Ludvik János és Steszki, másként Facskovics Mária (meghalt: 1912.
április 16-án). Testvérei: Sándor (Szentendre, 1896. március 13.; szintén szerepel
névjegyzékünkben); Ágnes (1919-ben 25
éves); Mária (1919-ben 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
budapesti 32. gyalogezred 1. századának népfelkelőjeként szolgált, más forrás
pedig a császári és királyi székesfehérvári 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; ma:
Szczurowa, Lengyelország). 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 volt. Foglalkozása: szabó, illetve más iratban: rendőr.
Szülei: Ludvig János földművelő és Steszki, másként Facskovits ~ Faskovetz Mária.
Testvérei: József (Szentendre, 1890. február 12.; szintén szerepel névjegyzékünkben); Ágnes (1919-ben 25 éves); Mária
(1919-ben 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
korábbi harcok során – elvesztette egyik
karját. 1916. augusztus 26-án, a szatmárnémeti barakk-kórházban hunyt el. 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 illetőségű 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 veszteséglistán
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családneve Mannasz alakban szerepel,
valószínűleg ez a változat volt a hivatalos.
Szülei segélyezéséről 1915. szeptember
22-én történt intézkedés. Az 1919. évi iktatókönyvben a pénzügy-igazgatóság beérkezett leveléről van adat, melyben Mannász Béla évi segélyének pótlásáról írtak.
Szentendrén, 1888. március 10-én született, római katolikus vallású, nőtlen,
vagyontalan. Foglalkozása: napszámos.
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, TERENTIJE
A szentendrei szerb ortodox Tyipro
vacska-templom halotti anyakönyvében
jegyezték be a 28 éves Terentije Markov
[Терентије Марков] 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, feltételezhető, hogy
halála is ekkor, vagy a megelőző években
történt.
1896-ban született, bevonulásakor Szentendrén, a 219. népsorszámú házban lakott.
Egyéb adatot nem leltünk 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
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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.
Rszakv, 40/1879; Ikt, 299/1918.

MELAGA ANDRÁS / Melega András
A magyar királyi budapesti 1. népfelkelő gyalogezred tizedeseként, 1915. május 20-án esett el a Lutkov (Galícia, ma:
Lutków, Lengyelország) melletti csatatéren. Az adat – legalábbis a helyszínt
tekintve – kérdéses, mivel az ezred akkor
még a szerb fronton harcolt.
Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel
egy-egy értesítés Melega András hősi haláláról, valamint gyermekei segélyének
felemeléséről. Neve szerepel az izbégi
emléktáblán.
Szentendrén, 1878. május 29-én született, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei: 1878-ben
Szentendre 433.; 1902-ben Király u. 530.;
bevonulásakor Izbég (52.?) Szülei: Melaga
András földműves, illetve 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 budapesti 32. gyalogezred népfelkelőjeként, 1916. augusztus
24-én, lövéstől eredő sebesülés következtében halt hősi halált. Az anyakönyv

szerint a galíciai Lukawicze helységnél
(ma: Lukavytsya / Лукавиця, Ukrajna),
míg a HL irataiban a szintén Galíciában
fekvő Werchobuz-nál (ma: Verkhobuzh /
Верхобуж, Ukrajna), a 368. magaslaton.
Az utóbbi adat szerint ott temették el,
egy ideiglenes katonai temetőben.
Katonai szolgálatát a császári és királyi
jaroslau-i (ma: Jarosław, Lengyelország)
89. gyalogezred géppuskás osztályánál
kezdhette, mert az 1915. december 27-én
kiadott veszteséglista szerint sebesülésekor oda tartozott.
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-ben Szentendre
268.; 1911-ben Zsák u. 302.; bevonulásakor István u. 260. Szülei: Melich Pál kocsis és Andraschek ~ 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 / Melischek András
A császári és királyi kecskeméti 38. gyalogezred 11. tábori századának póttartalékos gyalogosaként, 1915. július 5-én
esett el a harctéren, Polazzo-nál (ma:
Polazzo, Olaszország). Megelőzőleg, az
1914. november 8-án kiadott veszteséglista tanúsága szerint, lőtt sebbel kezelték a Pestújhelyi Munkáskórházban. Neve,
Melisek András alakban, szerepel az izbégi emléktáblán.

Az 1915. szeptember 26-án kiadott
veszteséglista szerint 1892-ben született,
római katolikus vallású volt. Foglalkozása:
földműves. 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. és 1915. szeptember 26./275.; Iztábl.

MÉSZÁROS ANTAL
A magyar királyi budapesti 29. honvéd
gyalogezred 7. századában szolgált, közvitézként. A veszteséglista szerint 1915ben 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 őket
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 megye), 1884. január 20-án
született, illetősége is ott volt. Lakóhelyei: 1884-ben Nagykörű; bevonulásakor
Szentendre, István u. 283. Szülei: Mészáros Gergely és Tóth Julianna. Házastársa:
Krajcz Róza (Borosznak, Gömör megye,
1878. szeptember 5.) Házasságkötése:
1908. augusztus 20. Az özvegy lakása
1922-ben: Szentendre, Fehérvíz u.
Bev, 128.; Nagykörűi r. k. akv, 9/1884; HÖ,
47.; Veszt, 1915. augusztus 4./228.; Mut, 1916;
Ikt, 120/1919.

MIHAILOVICS ZSIGMOND /
Zsivojin Mihajlovics,
Mihálylovics Zsivkó,
Mihálylovics Zsigmond
A 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.
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Újpesten született, 1887. szeptember 5-én, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: kéményseprő. Lakóhelyei:
1887-ben Újpest; 1912-ben Győr; bevonulásakor Szentendre, Bogdányi u. 166.
Szülei: Mihálovits 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. vagy 135.
Bev, 178.; Újpesti r. k. akv, 503/1887; Áeakv,
27/1912; HÖ, 48.; Mach.

MILOVÁN ISTVÁN / Milován Stefan
A helyi sajtó híradása és a veszteséglista
szerint 1914-ben esett el, mint a magyar
királyi szabadkai 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.; Mach.

MILUS SÁNDOR
A szerb harctéren, ismeretlen helyen és
időben halt meg. Hősi halálának jogi időpontjaként a járásbíróság 1919. december 31-ét állapította meg, helyszíneként
pedig a szerb harcteret. Halottá nyilvánítását Milus Ilona kérte, 1929-ben.
Alsópásztori településen (Győr-Sopron-Moson megye) született, 1888. január 1-én, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: gazdasági cseléd. Vagyontalan volt. Lakóhelye: bevonulásakor
Szentendre. Szülei: Milus György és Giczi
Erzsébet.
Áhkv, 48/1930 (1930. augusztus 12.; SZKJB
3792/1929/4); Szilsárkányi r. k. akv, 1/1888; A
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930.
január 24. 14.
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MILUTINOVICS BASIL /
Milutinovits Basil, Milutinovics Vazul
Az 1916. október 30-án kiadott veszteséglista és a kórházi értesítő szerint 1916.
március 28-án, délután 3 óra 30 perckor
halt meg a budapesti egyetemi III. számú
belklinikán, vesebajban, melyhez cukorbetegsége is társult. Századosi rangban
szolgált, a Mária Valéria barakk-kórház
állományába tartozott. Holttestét Szentendrére hozták és itt temették el, a szerb
ortodox temetőben.
Pancsován (Torontál megye) született,
1852-ben, ortodox vallású volt. Foglalkozása: hivatásos katonatiszt. Lakóhelyei:
házasságkötésénél és halálakor Budapest,
1916-ban Szentendre, Deák Ferenc u. 210.
Szülei: Milutinovics Szilárd és N. Julianna.
Házastársa: Joanovics Zsófia (Szentendre, 1887-ben 35 éves). Házasságkötése:
Szentendre, 1887. június 6. (az ortodox
naptár szerint: május 25.) Gyermekek: Paula (Szentendre, 1892. január 20.); Julianna.
Iratok, FMC TD 70.42.14–40.; Seb, 1916. október 30./516.

MOLDRIK ANTAL
A császári és királyi budapesti 32. gyalog
ezred póttartalékos címzetes tizedeseként
szolgált. Az 1917. április 25-én kiadott veszteséglista szerint orosz fogságba esett,
Kazalinszk város (ma: Kazaly / Kазалы,
Kazahsztán) környékén tartották fogva. A
HÖ szerint 1916 májusában halt meg.
A helyi sajtó 1914. augusztus 30-án a
következőkről tudósított:
„Kada Mihály plébánoshoz Wolf, Parnicky, Moldrik és egy izbégi Miskolcról,
majd Neu-Sandecről, Przemyslről és Sic
licéről 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 ha-

Milutinovics Paula és Milutinovics Julianna arcképes, félárú jegy váltására jogosító vasúti
igazolványa, melyre mint hadiárvák voltak jogosultak
Forrás: Ferenczy Múzeumi Centrum, Adattár, TD 70.42.17–18.
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Németh Sándor honvéd tábori levelezőlapja testvérének, Németh Gizellának címezve. Olasz
harctér, 1915. október 28.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 1145/1925
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lála”. Neve szerepel a Machula-listán és a
Legényegylet emléktábláján.
Szentendrén született, 1881. május
13-án, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: géplakatos. Lakóhelyei: 1903-ban
Szentendre, Bogdányi u. 209.; 1904-ben
Szentendre, a 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 II. határvadász-zászlóalj
tartalékos hadnagyaként halt meg, 1917.
december 6-án, Berat helységnél (ma: Berat, Albánia). Halálhelyén temették.
Az 1918. évi iktatókönyvben szerepel egy bejegyzés a járásbíróság Pk.
474/1918/2. számú átiratáról, Nagy Ernő
halálesetével kapcsolatban.
1894-ben született, halálakor 22 éves
volt, a római katolikus vallást követte.
Áhakv, 89/1918 (1918. június 18.; B. M.
51837/1918); HL, 215.; Ikt, 1750/1918, 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 szakaszvezetője-

ként, 1918. július 29-én esett el, az anyakönyv szerint a Fencz körüli csatatéren,
Olaszországban, míg haláleset-felvételi
íve szerint a Monte Tomba (hegy a Belluno-i Elő-Alpokban) mellett húzódó olasz
fronton, Feltec-nél, egy nehézakna-találat következtében. (Fencz, illetve Feltec
talán a hegyhez közeli, olaszországi Fener
településsel azonos.)
Az 1918. évi iktatókönyv szerint a járásbíróság 7362/1918. számon levelet
intézett a városhoz Németh József halál
eset-felvételével kapcsolatban. Az 1919.
évi iktatókönyvben szintén a járásbíróság
egyik átiratának a nyomát találjuk halálesetéről, illetve egy bejegyzést hagyatéki leltára sürgetéséről, végül hagyatéki
ügyével kapcsolatban. Neve szerepel az
izbégi emléktáblán.
Pilisszentlászlón született, 1885. március 18-án, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: földműves. 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-ben Pilisszentlászló; bevonulásakor Szentendre-Izbég 72. Szülei: Németh József és
Kosznovszki Terézia. Házastársa: Vraskovecz ~ Vrskovecz Mária. Házasságkötése: 1910. október 13. Gyermek: Mária
(Szentendre, 1913. október 10.) A gyermek gyámja 1922-ben édesanyja volt. Az
özvegy lakhelye 1922-ben: Szentendre,
Vasút u. 738.
Bev, 219.; Áhakv, 79/1920 (1920. március
24.; B. M. 63059/1919); Pilisszentlászlói r. k. ak.
7/1885; Ikt, 4969/1918, 80, 4348/1919; Iratok,
4348/1919; HÁ, 20.; Iztábl.

NÉMETH REZSŐ
A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred pótzászlóalja 1. pótszázadának
népfelkelő katonájaként szolgált. 1916.
november 20-án avatták, katonaidejét
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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 itt 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 pénzügy-igazgatóság családjának évi
segélye ügyében jelentkezett. A járásbíróság a hagyaték ügyében intézett
átiratot a polgármesterhez, végül a Had
ügyminisztérium 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 volt. Foglalkozása: asztalos. Szentendrén 4000
korona értékű házingatlana volt. Lakóhelyei: 1878-ban Budapest; 1903-ban Szentendre, Nagypatak u. 58.; bevonulásakor
Szentendre-Újtelek. Édesanyja: Németh
Mária. Házastársa: Mikulai ~ Mikula ~ 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
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25.); Géza (1919. március 15.) A három
legkisebb gyereket 1919. szeptember 13án 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 r. k. 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 budapesti 29. népfelkelő gyalogezred 6. századába vonult be
1915-ben. Hazaküldött tábori lapjai arról
tanúskodnak, hogy később, időlegesen,
a 30. honvéd gyalogezred 5. századához vezényelték át. Hamarosan az olasz
frontra került. A veszteséglista, illetve a
Belügyminisztérium III. osztályának 1925ös nyilvántartása szerint az 1915. október
23. és november 6. közötti napok valamelyikén halt hősi halált, Görz (ma: Gorizia,
Olaszország) körzetében. Holttá nyilvánítási 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 holttá
nyilvánítási 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, csokolá-

dé 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, mint ha 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 volt. Foglalkozása: földműves. Szülei: Németh István ácsmester és
Reichardt Anna.
Áhakv, 75/1930 (1930. december 4.; SZKJB
1145/1925/12); Veszt, 1916. május 5./417.;
SZKJB, Pk. 1145/1925.

NIKOLITS JÓZSEF / Nikolics József
A császári és királyi szolnoki (jászkun) 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. Harkov (ma: Harkiv / Харків,
Ukrajna) városa mellett került táborba.
A városi iratok között maradt fenn az a
kérelem, amelyet Nikolits nevében fogalmaztak, és a katolikus káplán, az 1919 júniusában mártírhalált halt Kucsera Ferenc
kézírását őrzi. Kucsera bizonyára papi
szolgálata közben találkozott a beteg katonával. A kérelem szövege:
„Tekintetes Hadisegélykiosztó Bizottság. Hivatkozva a Hadügyminisztérium
körrendeletére, tisztelettel kérem, hogy
a katonaságnál, illetőleg a hadifogság117

ban szerzett betegségem kezelése idejére a megállapított segélyt anyámnak
kifizetni méltóztassanak. A körrendelet
szavai szerint [segélyre] a katonaságnál
utókezelés stb. címen visszamaradtak
tarthatnak igényt. Én visszatértem volna
a katonai kórházba, de dr. Weisz [Ármin]
főorvos, egészségi állapotom miatt nem
engedett. Ha tehát anyám akkor kapna
segélyt, midőn én kórházban volnék, annál méltányosabb, ha akkor kapja meg,
amidőn az ő költségén kezelnek.
A Tekintetes Hadisegélykiosztó Bizottságnak teljes tisztelettel: Nikolics József
68. gyalogezredi katona. Izbég, 1919.
március 18.”
A kérelem benyújtásra került, ám már
másnap okafogyottá vált, mert Nikolits, a halotti anyakönyv bejegyzése szerint 1919. március 19-én, tüdővészben
elhunyt. Nem egészen két hét múlva a
betegség édesanyját is elvitte. Józsefet
Izbégen temették, március 21-én.
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
fiatalember volt. Lakóhelyei: 1894-ben
Szentendre-Izbég 50.; bevonulásakor és
1919-ben Izbég 92. Szülei: Nikolits Ignác
napszámos és Hlatki ~ Hlatky Karolina.

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 – három 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 volt. Foglalkozása: harisnyakötő. Magyarul és németül értett és beszélt. Lakóhelye bevonulásakor: Szentendre, Gyár u. 729. Szülei: Oberczauber Antal harisnyaszövő és
Schmidt Anna. Házastársa: Markler Anna.

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.

Bev, 409.; Rszakv, 88/1892; Rhakv, 61/1919;
Hg, Oberczauber Rezső.

OBERCZAUBER REZSŐ /
Oberczauber Rudolf
A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 2. századának népfelkelőjeként,
első felülvizsgálata előtt 1914. október
26. és 1915. június 30. között teljesített
fegyveres szolgálatot. 1915. június 22-én

OPATRNY IGNÁC
A császári és királyi szolnoki (jászkun)
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.
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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 lakosnak.”
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, Opa
trny 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 osztatlan
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 r. k. 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 holttá nyilvánítási aktájában:
„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, amit neked is tiszta szívemből
kívánok, 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... [a folytatás olvashatatlan].”
Budapesten, 1880. január 23-án született, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: kocsimester (1912-ben villamos
vasúti szerelő). Szülei: Oravszky Ferenc
és Rosim (vagy Rein, illetve Reszú) Mária.
Házastársa: Barát Julianna (1883. június
8.) Házasságkötése: Budapest, 1912. december 31. Ekkor mindkét házasuló fél
119

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 budapesti 32. gyalogezred 5. katonai munkásosztagának póttartalékos katonájaként, 1914. október
29-én, az orosz fronton esett el, a Liedliska (ma: Siedliska, Przemyśl megye, Lengyelország) körüli csatatéren, Galíciában.
Az időpontot a HÖ némi eltéréssel, 1914.
október 14-ben adja meg.
A helyi sajtó 1914. augusztus 30-án
tudósított arról, 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
készítették azt az iratot, amely az árváinak juttatott segély felemeléséről szólt.
Az 1919. évi iktatókönyv bejegyzése szerint a pénzügy-igazgatóság éves segély
fizetési könyvecskéjének okán írt a városnak. Neve szerepel a Machula-listán és a
Legényegylet emléktábláján.
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Szentendrén született, 1882. október
2-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: kőműves. Szülei: Parniczky Vencel és Lenger Katalin. Házastársa: Eveli
Jusztina (Szentendre, 1880. január 20.
vagy 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 hajtó-tüzéreként
(fahrkanonier), az anyakönyv, a HL és a
veszteséglista szerint 1915. április 3-án,
a bukovinai Mitken-ben (ma: Mytkiv /
Митків, Ukrajna) esett el. A holttestet az
Okna (ma: Vikno / Вікно, Ukrajna) 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 fel
emeléséről.
Szentendrén született, 1886. január
28-án, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: kertész, illetve kőfaragó vagy
fémcsiszoló (erre nézvést az iratok eltérő

adatokkal szolgálnak). Lakóhelyei: 1886ban Szentendre 225.; bevonulásakor Bogdányi u. Szülei: Parnitzky József kapás és
Paulovits Josefa ~ Jozephine. Gyermekei
nek 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 egri 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 illetőségi 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 r. k. akv, 300/1894; Ászakv, 2/1899;
Veszt, 1915. szeptember 28./277.; SZEVI, 1915.
október 31. 3.; Mut, 1916.

PERESITS GYÖRGY /
Георгије Перишич, Peresilj György,
Perisics György
A magyar királyi budapesti 1. honvéd
gyalogezred 12. századának népfelkelő
tizedeseként a magyar királyi 306. hon-

véd gyalogezredhez vezényelték át. 1917.
augusztus 7-én, Hrebin (a holttá nyilvánítás irataiban: Krebinc, Krebinne, illetve
Trebinje) mellett – a HÖ állítása szerint a
„román harctéren” – fejlövés következtében halt meg. Az azonosítást nehézzé teszi, hogy a 306-osok ebben az időszakban
a Dnyeszter mellett, Onuth (ma: Onut /
Онут, Ukrajna) és Czarni Potok (ma: Chornyi Potik / Чорний Потік, Ukrajna) községek között voltak védőállásban. Trebinje
nevű település a mai Bosznia-Hercegovinában található.
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 fel
emeléséről. 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 volt. Foglalkozása: papucskészítő (halálozási anyakönyvében: földbirtokos). 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-ben
Szentendre, Paprikabíró u.; bevonulásakor Paprikahegy 651. A ház 1910-ben
Peresits György tulajdonában volt, öt
fő lakott benne. Szülei: Peresics Gábor
(Гаврил Перишич) és Klevanek Anna
(Ана Клеванек). 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,
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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.; SZEM akv.

PERLUSZ FERENC
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 3. pótszázadának póttartalékos
gyalogos katonájaként, 1915. április 19én halt meg, tbc betegségben. Halálának
helye, a HL-iratok szerint, Szentendre
volt. Másnap itt is temették.
Nagykéren (Nyitra megye) született,
1884-ben. A HL nyilvántartása szerint
szentendrei illetőségű, izraelita vallású
volt, nőtlen. Foglalkozása: mészáros.
HL, 174/178.

PETKÓ JÓZSEF
A háború második évében, 1915. március
16-án vonult be katonának, a császári és
királyi budapesti 32. gyalogezredhez. Egy
hónap múlva áthelyezték a császári és királyi jaroslau-i 89. gyalogezred 4. pótszázadához, majd decemberben visszave
zényelték 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 utógon122

dozott volt. Megállapított betegsége a
„mindkét oldali tüdőcsúcs gümőkóros
beszűrődése” volt. A harctéren súlyosbodó betegséget Petkó József leszerelése után sem heverte ki. 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 volt. Foglalkozása: napszámos. Lakóhelye 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 r. k. 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 munkás
osztag 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 r. k. 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 alap-

ján bizonyosnak tartjuk, hogy a szentendrei hősi halottak közé kell sorolni.
Mut, 1916.

PIACSEK FERENC
A magyar királyi budapesti 29. honvéd
gyalogezred kadétjelölt hadapród őrmestereként, 1915. április 24-én (a veszteséglista 26-át ír) esett el, az anyakönyv
szerint a Magiora (ma: Maggiora, Olaszország) melletti csatatéren. A haláláról
megjelent helyi sajtótudósítás viszont az
északi harcteret említi. Ez egybevág azzal, hogy egy irat a Magura magaslatra
(ma: Magura / Маґура, Ukrajna) helyezi a
halálát. Az anyakönyv adata félreolvasás
lehet.
A Szentendre és Vidéke híradása:
„Hősi halál. Hetekkel ezelőtt magán
értesülések 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 valamivel
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 értesí
tésnek.
Mindössze 20 esztendős, római katolikus vallású volt, nőtlen. Foglalkozása:

joghallgató. 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 budapesti 30.
honvéd gyalogezredben szolgált, de átvezényelték a magyar királyi 306. honvéd
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”. A 30-asok ebben az időszakban
Bukovinában, Radóc (ma: Rădăuți, Románia) környékén harcoltak.
Később hagyatékát is megküldték a
hozzátartozóknak való átadásra. A csomag tartalma: 23 korona készpénz, 2 db
zsebkés, cigarettatárca, pénztárca, fésű,
lánc függelékekkel, gyűrű kővel, levelek
és 1 db 4 filléres. Egyben kérték az elesett
katona fényképének megküldését, egy
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 határozta 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.
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Szentendrén született, 1898. szeptember 7-én, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: földműves. Lakóhelye 1898ban: 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 jaroslaui 89. 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 31ét jelölte meg.
Szentendrén született, 1878. november 7-én, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei:
1903-ban 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 öt közös gyermeke volt, azonban
közülük kettő, István és János kiskorukban, még a háború előtt elhaltak. A feleségnek összesen hét gyermeke született.
Az özvegy lakása 1922-ben: Szentendre,
Malom köz.
Bev, 276.; Áhakv, 59/1934 (1934. augusztus 11.; SZKJB, Pk. 901/1934); HÖ, 61.;
Áeakv, 32/1903; SZKJB, Pk. 901/1934; A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934.
április 29. 7.
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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 volt.
Foglalkozása: földműves, illetve asztalos. Illetőségéről a város is nyilatkozott:
„Ponauer József itt lakik húsz 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 8. 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 /
Корнелиј Поповић
A császári és királyi budapesti 6. gyalogezred 3. tábori századának századosaként, 1914. szeptember 22-én, az anyakönyv szerint a szerb fronton, Jagodina
(ma: Jagodina / Јагодина, Szerbia) helységnél vesztette életét, míg a HL-iratok
a halál helyszíneként a galíciai Jagodnik
(ma: Jagodnik, Lengyelország) települést
említik, ahol el is temették.
A budai szerb ortodox templom keresztelési anyakönyve szerint Budapesten, 1878. március 7-én született, ortodox
vallású, nőtlen, szentendrei illetőségű
volt. Foglalkozása: hivatalnok. Szülei:
Teodoszij Popovics főhadnagy (Теодосиј
Попович надпоручник) és Agnica Popovics, született Menhard (Агница Попович
р. Менхард).
Áhakv, 34/1917 (1917. március 06.; B. M.
85196/1916); SZEM akv; HL, 134/235.

A magyar királyi kecskeméti 30. gyalogezred pótzászlóaljának értesítése a szentendrei
polgármesteri hivatalnak, Pivarcsik (sic!) József hősi haláláról. Kecskemét, 1918. március 20.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. 243/1919
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A magyar királyi budapesti I. honvédkerületi parancsnokság hagyatéki szakelőadója
megküldi Szentendre város elöljáróságának a hősi halált halt Pivarcsek József katonai
hagyatékát. Budapest, 1918. április 12.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. 243/1919
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A Honvédelmi Minisztérium közlése Pivarcsek Márton gyalogos katona eltűnéséről. Budapest,
1934. március 7.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 901/1934
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A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred pótzászlóaljának parancsnoksága kéri
Szentendre elöljáróságát, hogy küldje meg a Monte San Michele-i harcokban részt vett Sijacski
Milán hozzátartóinak adatait. Postai bélyegző kelte: Budapest, 1918. május 14.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. 2135/1918

Dr. Péchy Henrik városi tisztiorvos igazolása Szulovszki Vilibald részére,
egészségi állapotáról. Szentendre, 1919. augusztus 16.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. (392.) Szulovszki Villibald (sic!)
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PREISZ KÁROLY / Preisz Nándor (?)
Preisz Mór (?)
Azonos lehet a Machula-listán bizonyára
tévesen szereplő Preisz Nándorral, mivel
a Nándor személynévvel 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, s akinek az illetősége
Kabold (Sopron megye) községben volt.
1877-ben született, és 1915. május 24. és
június 3. között halt hősi halált. Lehetséges az is, hogy azonos személy a névjegyzékünkben szereplő Preisz Mórral.
Árv, 25/1918; MNL PML, V. 373-b. 507/1915.
Választók összeírása 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 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 22én. Lakóhelye ekkor: Szentendre 15. Szülei: Puder András szőlőmunkás és Kaschler Anna.
Rszakv, 52/1875; Mut, 1916.

RAUCHMANN MANÓ
A HL adatai szerint a császári és királyi 3.
vártüzérezred 1. pótszázadának tüzéreként, 1918. február 9-én halt meg a budapesti 17. számú helyőrségi kórházban.
A kőbányai izraelita temetőben hantolták
el. A szentendrei izraelita hitközség 1922es jelentése – ismeretlen okból – más névvel adja meg az adatait: „Hartmann Manó
kereskedő, nős, tüzér népfelkelő, tüzérosztály. 1914. augusztus 11-én vonult be.
Szerbiában teljesített szolgálatot. Harcztéren szerzett betegségben halt meg.”
Egy helyütt a helyi zsidóságról kiadott
kötet is említi nevét, 1880. évi születési
adatot adva, foglalkozását tisztviselőnek
tartva.
A budapesti 1. népfelkelő parancsnokság 1918. július 16-án kereste meg a
várost, hogy közöljék Rauchmann Manó
születési adatait. A főjegyző kérdésére a
helyi izraelita hitközség azt közölte, hogy
ezekkel nem rendelkezik. „Az esketési
szertartást – tették hozzá – annak idején
Pócsmegyeren végezték.” Rauchmann
tehát ismert volt a helyi közösségben, azt
is tudták róla, hogy lakóhelye Tahitótfalu.
A város ezután megkereste az ottani hatóságot, de a születési adatokkal ők sem
szolgálhattak. Az iratok között elfekszik a
székesfehérvári főjegyző levele is, melyben közli, hogy Rauchmann Manóra vonatkozó anyakönyvi bejegyzést ők sem
találtak, de megküldték Rauchmann Ármin anyakönyvi kivonatát, melyről azonban Tahitótfalun kiderítették, hogy nem
azonos Rauchmann Manóval. Az azonosítás így minden bizonnyal eredménytelen
maradt.
Az Aranyalbum lapjain is Tahitótfalut
adják meg hovatartozásaként, azonban
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a HL dokumentumaiban szentendrei illetőségű. Ez alapján vettük fel névjegyzékünkre. A HL adatai szerint 1878-ban
született.
Hitk; Aranyalbum, 431.; Szomszédaink voltak, 87.; HL, 233.; Iratok, 5668/1918.

REMSIK ANDRÁS
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 2. századának gyalogosaként, 1917.
március 3-án halt meg Besztercebányán,
az Országos Hadigondozó Intézet (Rokkantak Gyógyintézete) falai között, tüdővészben. Maradványait az intézeti temetőben hantolták el, a 783. sírban.
Szentendrén született, 1888. július 22én, római katolikus vallású volt, nős. Foglalkozása: gyári munkás. Lakóhelye 1888ban: Szentendre 65. Szülei: Remsik József
napszámos és Putyalik Anna.
Rszakv, 72/1888; HL, 176/808 és 123/88.

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 császári és királyi komáromi 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.
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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 r. k. akv, 65/1890; Rhakv, 39/1915.

ROZBORA BÉLA
A magyar királyi székesfehérvári 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 pénzügy
igazgatóság, 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
megye) 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 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. Amen�nyiben 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 r. k. akv,
18/1882; Ikt, 1837/1918, 3637/1918, 4679/1918,
2137/1918, 3218/1918, 3921/1919; Iratok,
802/1919; Árv, 162/1919.

RUDNICZKY ISTVÁN /
Rudnyiczki 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 (ma: Renče, Szlovénia) településnél.
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, 1914. október 20-án Mizyniec-nél (ma: Mizhenets /
Міженець, Ukrajna), a Przemysl-től délkeletre vívott csatában 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, a császári és királyi 32. számú tábori
vadászzászlóalj főhadnagya, egy öreg, roskadt ember szemefénye, élete, reménye,
október 20-án a 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 kívül
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 hiábavaló, 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.
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Hauptmann im Feldjägerbataillon No. 32.
zugetheilt dem Feldjägerbataillon No. 24.
Feldpost 62.«
Ugyanezen 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 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 Ágoston 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.
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 volt. Fog132

lalkozása: zenész. 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 / Ludwig Alexander
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 1. századának népfelkelő katonájaként, 1916. augusztus 5-én (a veszteséglista szerint a következő napon), a
Szurovicz körüli csatatéren esett el. Ekkor
a 32-esek az északi fronton, Zvizsyn (ma:
Zvyzhen’ / Звижень, Ukrajna) környékén
álltak harcban.
A veszteséglista szerint 1896-ban született, míg az anyakönyv halálakor 29
évesnek írja. A római katolikus vallást követte. Szülei: Sándor János és Facskovecz
Mária.
Áhakv, 7/1919 (1919. január 13.; B. M.
115915/1918); Vesz, 1917. február 21./527.

SÁRAY ALAJOS
A császári és királyi komáromi 12. gyalogezred őrvezetőjeként, 1917. április 11-én,
Rozen-ben (Tirol, Ausztria) halt meg.
Halálakor 19 éves volt, bevonulása
előtt kereskedőként dolgozott. Szülei:
Sárai Lajos ~ Sáray Alajos és Domján Vincencia ~ Demian Vincza voltak. A házaspárnak 1895-ben Sissó községben (Nyitra
megye) született gyermeke, Zsigmond.
Az ifjabbik Alajos születési adatait nem
ismerjük.
Áhakv, 40/1918 (1918. március 20.; B. M.
113145/1917); Sissói r. k. 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 volt. Foglalkozása: szitás. Lakóhelyei: 1912-ben
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
1914. július 28-án vonult be, a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred II.
zászlóalja 1. századához. Közlegényként
szolgált. 1916. augusztus 29-én, Belgrádból adott utoljára életjelt magáról, ahonnan a román harctérre vonult, ott pedig
1916. október havában eltűnt.
A halálozás bejegyzett jogi időpontja:
1917. december 31. Halottá nyilvánítását
felesége kérte, 1925-ben. Neve szerepel
az izbégi emléktáblán.
Szentendrén született, 1878. április 27én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves. Ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezett. Lakóhelyei: 1878-ban
Szentende-Izbég 17.; bevonulásakor Izbég
115. Szülei: Schindler András szőlőmunkás
és Buban Mária. Házastársa: Esztergomi Júlia. Gyermekek: Emília (1925-ben 21
éves), Erzsébet (1925-ben 20 éves), Ferenc (1925-ben 15 éves), Magdolna (1925ben 12 éves), András (1925-ben 10 éves).
Bev, 59.; Áhakv, 75/1925 (1925. augusztus
8.; SZKJB, Pk. 408/1925/6); Rszakv, 39/1878; A
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925.
március 15. 7.; Iztábl.

SCHUCK GYÖRGY / Schuk György
A császári és királyi budapesti 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-ben Szentendre 1.; 1902-ben
Budai u. 6.; 1912-ben Gyár u. 723. Szülei:
Schuck György szőlőmunkás és Elszaszer
Mária. Házastársai: első felesége Lieber
Anna (Vörösvár, 1875. január 1.); második felesége Koller Mária (Budakalász,
1873. október 13., házasságkötésük: 1907.
február 28.) Gyermekek a második 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 1. géppuskás osztagának
katonájaként, fejlövéstől halt meg, 1916.
szeptember 16-án (a HL adatai szerint:
18-án), Dutovlje (ma: Dutovlje, Szlovénia)
helységben. Itt temették a katonai temető 212. sírjába.
Szentendrén, 1894. július 26-án született, római katolikus vallású volt. Lakóhelye 1894-ben: Szentendre 232. Szülei:
Schultz Károly napszámos, római katolikus vallású és Major Júlia, református
vallású.
Áhkv, 144/1917 (1917. november 1.; B. M.
22381/1917); Rszakv, 94/1894; Seb, 1916. november 18. 519.; Veszt, 1917. május 1./564.; HL,
28.

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
körüli harcokban, lőtt seb következtében
halt hősi halált. Másnap, a Vallone-völgy
katonai temetőjének 244. sírjában hantolták el. A San Michele-hegy Olaszországban, Gorizia város közelében, a
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Doberdó-fennsíkon magasodik. Az első
világháború egyik legvéresebb csataszínhelye volt. A Vallone-völgy a Doberdó- és az attól keletre lévő Comeni-fennsíkot választja 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 volt. Foglalkozása: földműves. A házassági anyakönyvi
kivonatában Sijacski Emilként szerepel.
Tulajdonában egy kis ház és 1,5 kh föld
volt. Lakóhelye 1914-ben: Szentendre-Izbég 27. Szülei: Sijacski Euthymius és Massimov ~ Maximov Anna. Házastársai: első
felesége Vaszilievits Krisztina; második
felesége Marcsicsevits Ilona ~ Marcsits
Ilona ~ Marcsits Lenka (Szentendre, 1870.
május 06.; házasságkötésük: 1914. február
15.) Gyermekek: az első 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 illetőségű, 1887-ben született Simkó Jenő sebesülést szenvedett, és
a Darkau-i (ma: Darkov, Csehország) 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 anya134

könyvben szerepel Sinkó Jenő, aki Szentendrén, 1887. október 15-én született,
szülei Sinkó János ügyvéd-írnok és Leonhardt Cecília voltak. Azonban a megjegyzés rovatban nála ez szerepel: „1933-ban
a belügyminiszter hozzájárult a keresztelt
nevének […] változtatásához.” Ez alapján
ő még 1933-ban is életben lévő személynek tűnik, bár lehetséges, hogy apja vagy
gyermeke változtatott ekkor nevet, és a
belügyminiszteri engedély kiterjedt Sinkó Jenőre is.
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.
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 volt, nőtlen. Foglalkozása:
kereskedő.
HL, 405/753; Ikt, 2903/1918, 3140/1918,
2058/1918, 2816/1918.

SKOPÁL JÓZSEF, ifj.
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 3. pótszázadának gyalogos katonájaként, 1915. március 26-án, haslövés
következtében halt hősi halált, a 32. gyaloghadosztály egészségügyi intézetében,
Jablonki–Lisko településen (Galícia, ma:
Jablonki és Lesko, Lengyelország). 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” bejegyzést írták. Neve megtalálható az izbégi emléktáblán.
Pomázon született, 1890. március 14én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei: 1915-ben
Szentendre-Izbég 38.; bevonulásakor
Izbég 50. Szülei: Skopál Ferenc és Beck
Julianna. Házastársa: Barton Mária (1897.
szeptember 15.; elhunyt 1919. június 24én, 21 éves korában, tüdővészben). Házasságkötése: 1915. február 14. Gyermeke:
Lenke (1919-ben 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 / Skroban Pál
A halálozási anyakönyv azt tanúsítja,
hogy a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred póttartalékos gyalogosaként szolgált. Ennek ellentmond a
sebesültek és betegek 1915. január 9-én
kiadott értesítője, mely szerint a magyar
királyi pozsonyi 13. honvéd gyalogezred
1. századának gyalogosaként, láblövéssel
Budapesten, a Kiscelli utcai hadikórházban ápolták. Az anyakönyv tudósít arról,
hogy 1916. április 3-án halt meg, Bukovinában, Csernovitz helységnél (ma: Csernyivci / Чернівці, Ukrajna).
Az 1916. évi mutatókönyv mint eltűnt
póttartalékost említi, a hatóságok öz-

vegyének hadiellátásáról döntöttek. Az
1918. évi iktatókönyvben szerepel egy
iktatási bejegyzés gyermekei segélyének
felemeléséről.
Szentendrén született, 1888. június
27-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelye 1888ban: 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, 1915.
január 9./200.; Mut, 1916; Ikt, 3863/1918.

SÓGOR GYÖRGY
A családi visszaemlékezés szerint 1920ban tért vissza a „háborúból” (nyilván a
hadifogságból), végletesen lesoványodva, legyengülve. Családja fél éven át ápolta, de életét így sem sikerült megmenteni, 1920. június 17-én meghalt. Halála
közvetlen okaként mellhártyagyulladást
állapítottak meg.
Szentendrén született, 1878. április
13-án. Lakóhelyei: 1878-ban Szentendre
269.; bevonulásakor Angyal u. 285. Nem
sokkal bevonulása előtt tért vissza Amerikából, ahol több évig dolgozott. Szülei:
Sógor József szőlőmunkás és Bukovits
Mária. Házastársa: Drobilics Mária. Gyermekek: Rozália (később Holdas Mártonné); György; Gizella (7-8 éves korában
meghalt); Gizella.
Bev, 416.; Rszakv, 35/1878; Áhakv, 120/1920;
Holdas György visszaemlékezése (Szentendre,
2018. augusztus 14.)

STEVULÁK JÓZSEF
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred 9. századának népfelkelő közvitézeként, 1915. július 22-én esett el, az
anyakönyv szerint a Dobrotow (ma: Dobrotiv / Добротів, Ukrajna) melletti csatatéren, míg a HL-adatokban a szintén galíciai Matjasze (ma: Mateivtsi / Матеївці,
Ukrajna) település szerepel, amelynek
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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-ben vagy 1895ben 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 anyakönyvben Kavalecsik Zsuzsanna néven
említik) gyermekeként, 1894. november
7-én született Budapest-Terézvárosban.
Római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves.
Áhakv, 99/1917 (1917. augusztus 2-án.; B.
M. 162610/1916); Budapest-Terézvárosi r. k.
akv, 1691/1894; HL, 175/211; Seb, 1915. február 27./321.; Seb, 1915. március 10./335.; Veszt,
1915. szeptember 30./279.; Mut, 1916.

STOJANOVICS MIKSA /
Максим Стојанович,
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 időpontot 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 anya136

könyvi 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 volt. Foglalkozása:
földműves. Lakóhelye 1903-ban: Szentendre, Nyaraló u. 437. Szülei: Stojanovits
Dénes (Дионисиј Стојанович) földműves
és Nándori Mária. Házastársa: Drazsits
Czveta ~ Flóra (Цвета Дражич, Szentendre, 1875. április 15. vagy 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; HL, 332/8291.; SZEM akv.

STURM ISTVÁN
A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred (HÖ, 1. népfelkelő parancsnokság) népfelkelő katonájaként, az anyakönyvben 1916. szeptember 4-én, a HÖ
szerint szeptember 2-án, míg a Szentendre és Vidéke tudósításában szeptember
6-án, Ceronostis helységben halt meg, az
olasz fronton.
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 volt.
Foglalkozása: kőműves. Lakóhelyei: 1873ban Szentendre 578.; 1901-ben Mária Terézia u. 550.; bevonulásakor 545. szám.
Szülei: Sturm Mihály cipész és Stalczer
Karolina. Házastársa: Kepler ~ Keppler
Éva (Pilisszentiván, 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 hadba
vonult 19 éves fiát segélyezni és otthon
lévő, teljesen nem keresőképes két gyermekét 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 pénzügy-igazgatóság
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-ben Szentendre 630.;
bevonulásakor Mező u. 706. A ház 1910-

ben édesapja tulajdonában volt. A népszámlálás időpontjában négy fő volt a jelenlévők (ott lakók), és hat 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 / Сава Сабатуш (?),
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 (Георгије
Сабатуш) papucskészítő, aki Ópalánkán
született és a szentendrei születésű Velicskovics Paulina (Паулина Величковић).
Bev, 136.; Ászakv, 125/1896; Mach; SZEM akv.

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; HL, VL 309/44.

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 ~ Szádeczki
Márk, 1877-ben szőlőmunkás, 1906-ban
vendéglős, és Urbán Jozefa. Házastársa:
Lipták Mária (Szentendre, 1875. április 7.,
esküvője előtt Budapesten élt).
Rszakv, 149/1877; Áeakv, 19/1906; Mut, 1916.
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SZAKÁL IMRE
A városi árvaszék 1918. június 6-án elhagyottá nyilvánította Barton Paula gyermekét, Máriát (született: Szentendre,
1916. június 7.) Megállapították, hogy a
gyermek apja, Szakál Imre „hadba vonult
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.

SZAUTNER ÁDÁM
A császári és királyi 38. gyalogezred 7.
századának gyalogosaként halt hősi halált, 1914. június 29-én, tbc következtében, a budapesti 17. számú helyőrségi
kórházban. A Farkasréti temetőben, július 1-én helyezték örök nyugalomra.
Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel
a „Szautner Ádám katona haláleset-felvétele” és a „Szautner Ádám ápolási díja”
tárgyú bejegyzés.
Szentendrén, 1890. december 11-én
született. Szülei: Szautner József és Deák
Mária voltak.
Rszakv, 129/1890; Mut, 1916; HL, KA,
1860/2/4.

SZAUTNER FERENC
A császári és királyi budapesti 32. gyalogezred (az 1915. március 20-án kiadott
veszteséglista szerint a 82. gyalogezred)
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
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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 felső 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 volt.
Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei:
1888-ban Szentendre 224.; 1911-ben 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; HL, KA,
1785/13, 241 és 174/129.

SZAUTNER JÓZSEF
A halálozási anyakönyv adatai szerint a
magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred katonájaként, 1914. augusztus
28-án esett el, a Rohatyn (ma: Rohatin /
Рогати́н, Ukrajna) körüli csatatéren.
Ennek azonban 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. honvéd gyalogezred
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 nyolc
hónap múlva kapott értesítést a Vöröskereszt egylet tudósító irodájától, hogy
férje megsebesülve orosz fogságba
jutott. Azért csak türelemmel s megnyugvással kell viselnie 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, illetve feltételezzük, hogy a hatóságok kellő körültekintéssel jártak el. A Budapesti Közlöny
Hivatalos Értesítője – az elérhető elektronikus adatbázis szerint – nem közölte
holttá nyilvánítási hirdetményét. Amen�nyiben a jogi eljárás a BM téves közlése
alapján történt, akkor is valószínűsíthető,
hogy Szautner nem tért vissza a hadifogságból, hiszen akkor még minden bizon�nyal számos hozzátartozója, ismerőse élt
a városban.
Szentendrén született, 1885. július
15-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: cipészmester. 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 Banja Luka-i 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 (ma: Čelić, Bosznia-Hervegovina) született, 1889. október 24-én, ortodox vallású volt. Foglalkozása: gyári munkás. Lakóhelyei: 1913-ban
Budapest; bevonulásakor Szentendre
504. Szülei: Szávits Simon és Sztankovits Anna. Házastársa: Basits Gabriella
(Szentendre, 1888. július 9., ortodox vallású). 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 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
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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 talán 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 Torontál 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 Ágoston személyére vonatkozóan több azonosítás is lehetséges,
azonban Szentendréhez kötéséhez egyik
esetben sincs támpontunk. Az is lehet,
hogy – ha nem vele azonos személy –
Gusztáv testvére volt.

ládjainak segélyezésére fordítsa. Őrizzük
meg kegyelettel a nemes szívű katona
emlékét. Bár kisgyermek 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.”
Szelvényi Imre (az anyakönyv szerint:
Antal Ferenc) Szentendrén született,
1887. június 29-én. A család ekkor a 106.
népsorszámú házban lakott. Szülei 1887.
február 28-án kötöttek házasságot a városban. Apja a város rendőrkapitánya
volt. Édesanyja, Fischer Mária, Fischer
Salamon és Reich Rozália leányaként Budapesten született, majd Szentendrére
került. Mindketten római katolikusok voltak. Szelvényi Imre foglalkozására nézve,
a HL nyilvántartása szerint, újságíró volt.

Bev, 151.; Budapest-Józsefvárosi r. k. akv,
2713/1892; Rszakv, 20/1894; Veszt, 1916. október 10./475.; Mut, 1916.

Áhakv, 98/1918 (1918. július 17.; B. M.
85053/1917); SZEVI, 1915. március 21. 3.;
Fischer Jolán: Anziksz Szentendréről. Szerk.:
Gaján Éva. Szentendrei Könyvklub, Szentendre,
2002. 8.; Veszt, 1914. november 12./55.; Veszt,
1915. április 6./155. HL, KA, 2076/280.

SZELVÉNYI IMRE
A császári és királyi pécsi 52. gyalogezred
13. századának főhadnagyaként, 1915.
február 10-én, a bukovinai Schipoth (ma:
Dolischnij Schepit / Долішній Шепіт,
Ukrajna) körüli csatatéren esett el. Ezt
megelőzőleg, az 1914. november 12-én
kiadott veszteséglista tanúsága szerint,
sebesülést szerzett a harcok során.
Haláláról a helyi sajtó is tudósított:
„Elesett hős. Szelvényi Imre 51-ik [sic!]
gyalogezredbeli 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 hadba vonult katonák csa140

SZENTI JÓZSEF / Szende József
A császári és királyi budapesti 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 találjuk,
amit tévesztésnek tartunk (házasságának
anyakönyvi bejegyzése is a Szende nevet
adja, azonban a megjegyzés rovat a következőt közli: „a vőlegény a Szenti családnevet használja”).
Szentendrén született, 1890. szeptember 22-én, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: gyári munkás. Lakóhelyei:
1912-ben 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-as, 70-es és 80-as években Szlávik Márton 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, Pest
m., 23. gyalogezred, gyalogos”. Neve, ismeretlen okból, hiányzik az izbégi emléktábláról.

Szentendrén született, 1895. április 11én, római katolikus vallású, nőtlen fiatalember volt. Lakóhelyei: 1895-ben 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
Anyakönyvi bejegyzése szerint a magyar
királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred
katonájaként tűnt el, 1918. október hónapban, az olasz harctéren. Ugyanakkor
a holttá nyilvánítási közleménye szerint
eredetileg a 4. tüzérezredhez osztották
be, ahol köztüzérként szolgált.
Holttá nyilvánítását felesége kérte,
1924-ben. Neve szerepel az izbégi emléktáblán.
Szentendrén született, 1884. február
3-án, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei: 1884-ben
Szentendre-Izbég 51.; 1908-ban Izbég
72.; bevonulásakor Izbég 88. Szülei: Szlovák József szőlőműves és Potlacsek Veronika. 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 8.;
SZKJB, Pk. 2513/1924/6); Rszakv, 13/1884; Áeakv, 28/1908; HÖ, 72.; Ikt, 1224/1919; A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. február
5. 6.; Iztábl.

SZTANKICS ILLÉS / Илија Станкич,
Sztankity Illés
Neve szerepel a Machula-listán.
Pomázon, 1875. július 7-én született, ortodox vallású volt. Lakóhelye bevonulása141

kor: Szentendre, Nagypatak u. 632. Szülei:
Sztojan Sztankics (Стојан Станкич) és Jeliszaveta Sztepan Јелисавета Степан). Házastársa: Gyurkin Laura (Лаура Ђуркин).
Bev, 161.; SZEM akv; HÖ2 13.; Mach.

SZTOJANOVICS DEMETER /
Димитриј Стојанович
Neve szerepel a Machula-listán. Talán ő
az a Stojanovics Demeter, aki a császári és
királyi karánsebesi 43. gyalogezred 1. századában szolgált mint tisztiszolga.
Minden bizonnyal azonos azzal a
Sztojanovics Demeterrel, aki Szentendrén, 1880. november 1-én született, ortodox vallású volt. Foglalkozása: földműves.
Lakóhelye 1905-ben: Szentendre-Izbég
30. Szülei: Stojanovits Dénes (Дионисиј
Стојанович) földműves és Nándori Mária.
Házastársa: Sevits Leona (Леона Шевич,
Szentendre, 1879. június 28.)
Ha azonosításunk helyes, akkor testvérek a jegyzékünkben szereplő Stojanovics Miksával.
Áeakv, 12/905; Veszt, 1914. október 21./32.;
Mach; SZEM akv.

SZULOVSZKI VILIBALD /
Szulyovszki Vilibald,
Sulyovszky Vilibald, Szulovszky Vilibald
Népfelkelő tüzérként a magyar királyi
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-tól október 30-ig Krakkóban
kezelték, majd 1918. február 5-től a császári és királyi 4. számú tartalékkórház142

ban. A vizsgálat során 50%-os rokkantságát állapították meg.
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, négy 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 szívés 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.
Szentendrén, 1870. március 17-én született, római katolikus vallású volt, nős.
Foglalkozása: földműves, illetve gyári
munkás, halálozási bejegyzése szerint
földmunkás. Lakóhelyei: 1898-ban Szentendre, Felsőizbégi u.; 1908-ban 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 három gyermekével élt egy háztar-

tásban. Szülei: Szulovszki ~ Szulyovszki József földműves és Hones ~ Handa
Anna. Házastársai: első felesége Stocker
Franciska (Szentendre, 1866. szeptember 29.; házasságkötésük: 1897. október 26.); második felesége Klotz Katalin
(1883. február 17.) Gyermekek: ismeretlen
(1919-ben négy gyermekét említik); Klotz
József (1916-ban 11 éves); Szulovszky Ilona (1916-ban 7 éves); Szulovszky Katalin
(1916-ban 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 … (?) /
Јован Теодорович
vagy Љубомир Теодорович,
Theodorovits Jovan
vagy Theodorovits 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 bevonulás időszakában is itt éltek.
Az említett fiút nem tudtuk azonosítani. A szentendrei szerb egyházközségi
anyakönyvek szerint Sztevan Teodorovics
(Стеван Теодорович) 1912-ben hunyt el,
62 évesen. Felesége, akivel 1875-ben kötöttek házasságot, Aurelia Aposztolovics
(Аурелија Апостолович) volt. Öt lánygyermekük 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 érte meg a férfikort, illetve 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 kézhez a felszámoló
parancsnokság átiratát az özvegy értesítőlapjáról.
Bozóklehota községben, 1874. február
16-án született. Foglalkozása: földműves,
napszámos. Lakóhelyei: 1899-ben Szentendre, gróf Zay háza; bevonulásakor Dalmát u. 341. Szülei: Tomasovits István földműves és Tomasovits Mária. Házastársa:
Balván Paula (Facskó, 1878. augusztus
19. vagy 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 budapesti 32. gyalogezred 4. zászlóalja 13. századának
143

katonájaként szolgált. Az általános mozgósítás során, 1914. július 27-én vonult be
alakulatához. Először Szerbiába, onnan
1914. szeptember elején az orosz frontra, Galíciába, majd 1914 novemberében
Orosz-Lengyelországba került. Az 1915.
január 27-én kiadott veszteséglista sebesüléséről tesz említést (a holttá nyilvánítási közlemény szerint az „1915 február 1.
előtti utolsó ütközetben megsebesült”).
Utolsó levelét porosz területről, Wosovszka községből, 1914. november 14-én
küldte haza. Nagy István nevű bajtársa
pedig 1915. február 1-én arról értesítette
feleségét, hogy a legutolsó ütközetben
Tóth Andrásnak nyoma veszett.
Ugyanakkor a halálozási anyakönyv
arról tudósít, hogy 1917. december 31-én,
az orosz fronton esett el. A jogi dátum
azonban nem valós, azt a bíróság határozta meg, a rendelkezésére álló adatok
alapján. A holttá nyilvánítási iratok nem
maradtak fenn, csupán a közzétételi hirdetményt ismerjük. Az eljárást a feleség
kezdeményezte, 1920-ban.
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.
Mindazonáltal joggal fér kétség ahhoz, hogy a hivatalos iratok a valóságnak
megfelelően rögzítették-e Tóth András
sorsát. Egyik lánya visszaemlékezése
szerint 1942-ben két, betegség miatt leszerelt katona látogatta meg a Tóth családot. Hírt hoztak a halottnak hitt családfőről. Elmondásuk szerint „Orosz-Lengyelországban”, a feljegyzés írójának
emlékezete szerint Donajevszki faluban
találkoztak Tóth Andrással. Egyikük pilisborosjenői származású volt, ő közvetlenül is beszélt vele. Tóth, amikor a ma144

gyar katonák megérkeztek a településre,
hozzájuk ment, megbarátkoztak, tojást
cseréltek kenyérre. Elmondta nekik, hogy
„az ütközet után úgy szedték ki a halottak közül, és soká nem is tudta, hol, merre van. Az az asszony ápolta soká, és lett
három gyerek. Kérdezték, nem akar-e
üzenni valamit haza. Azt mondta, ott már
nagyok a gyerekei, itt még csak félig, [...]
szegényke csak legyintett és azt mondta:
»Most már semmit nem üzen, rég volt, elmúlt.«” A látogatók által megadott tábori
számon a család próbálta vele felvenni a
kapcsolatot, de mindhiába. A Vöröskereszt útján sem jött válasz.
Később egy másik visszaérkező, az izbégi Elsik család egyik tagja is hírt hozott
Tóth Andrásról. Ő már nem tőle, hanem
egy szintén ott rekedt, Pilisszentlászlóról
származó hadifogolytól hallotta a történetet.
Az ilyen és hasonló sorsok nem példa
nélküliek a háborúk történetében. Igazságtartalmáról nem tudunk közvetlen bizonyítékkal szolgálni.
Tóth András Szentendrén született,
1883. november 2-án, református vallású
volt. Foglalkozása: földműves. Lakóhelyei: 1908-ban Szentendre, Felsőhegy u.
180.; bevonulásakor Vasút u. 694. Szülei:
Tóth András és Elsik Julianna. 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.)
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.; A
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1920.
július 21. 5.; Zsigmond Józsefné szül. Tóth Teréz
feljegyzése (Szentendre, 2002. november 12.)

TÓTH KÁROLY
A magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred 1. géppuskás osztag 1. szaka-

A bírósághoz Tóth Károly holttá
nyilvánítása ügyében benyújtott kérelem
előlapja. Bírósági érkeztetés: Szentendre,
1925. január 30.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 217/1925
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Tóth Ferenc kérelme bátyja, Tóth Károly bíróság általi holttá nyilvánítása iránt.
Szentendre, 1925. január 4.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 217/1925
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Stama József tábori levelezőlapja özv. Tóth Károlyné (helyesen: özv. Tóth Ferencné) részére fia,
Tóth Károly hősi haláláról. Olasz harctér, 1916. június 2.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 217/1925
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Radnai Lajos géppuskás hadapród levele özv. Tóth Ferencné részére, fia, Tóth Károly haláláról.
Olasz harctér, 1916. június 9.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 217/1925
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◄
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Scheich Gyula tábori lelkész értesítője özv. Tóth Ferencné részére fia, Tóth Károly haláláról.
Olasz harctér. Postai feladás: 1916. június 5.
Forrás: MNL PML, VII. 6. SZKJB Pk. 217/1925
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szának 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.
Szentendréről vonult be, 1914 augusztusában. Az 1916. évi mutatókönyvben
szereplő bejegyzés: „Tóth Károly hősi halált halt katona hagyatéka”.
Özvegy édesanyja Károly egyik bajtársától szerzett értesülést fia haláláról. Feladó: „Stama József 1. gy. e. Bombavető
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 26-án féltizenkettőkor az olasz harcz
téren a szentmikéli fronton, fekszik a vallonei völgyben, a sírjának a száma 175.
Szegény Karcsi mindig emlegette, hogy
ha hazamegyek szabadságra, menjek el a
szüleihez is. Tisztelettel maradok, Stama
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, 11én adták fel a 14. számú tábori postára,
és mindössze három nap múlva, 14-én,
már a szentendrei postahivatal érkeztető bélyegzője is rákerült. 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 föld alatti fedezékekbe bújni,
társai őt is hívták a biztos helyre, de Ő
azt mondta, 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”
Gönyű községben született, 1893. május 28-án, római katolikus vallású volt,
nőtlen. Foglalkozása: molnársegéd. Egykori vagyonát, egy beltelket a rajta lévő
házzal és némi szántóföldet az 1925-ös
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inflációs évben 24 millió koronára értékelte a városi adóhivatal, azzal a megjegyzéssel, hogy „a ház kétszobás, árvízterületen fekszik, melynél fogva magasabbra
vehető nem volt” az értéke. Szülei: Tóth
Ferenc és Semtei ~ Semsei Anna.
Áhakv, 56/1925. június 15.; Gönyüi r. k.
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, a református vallást követte.
Lakóhelyei: 1894-ben 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 budapesti 32. gyalogezred gyalogos katonájaként szolgált.
Összesen 3 év 4 hó 22 napot volt katona.
1917 júniusa és szeptembere között frontszolgálatot látott el. Egészségi állapotát
1918 júliusában felülvizsgálták. Kétoldali
tüdőcsúcshurutban szenvedett, melyet a
civil életben szerzett, de a katonai szolgálat, főként a fronton töltött hónapok alatt
betegsége súlyosbodott. Fegyver nélküli
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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 volt. Foglalkozása:
fodrász. Magyarul és németül beszélt.
Illetőségi helye Budapest. Lakhelye 1918ban: Budapest. Szülei: Thür Mihály és Rippel Borbála. Házastársa: Hajdsan Mária
(1897. szeptember 4., ortodox vallású).
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 császári és királyi budapesti 32. gyalogezred katonájaként, 1918 novemberében
tűnt el az olasz harctéren.
Urbán Pál bevonulása után levélben
fordult a város vezetőjéhez:
„Tekintetes Polgármester Úr! Alóbb
írott 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
tartalékos] az északi harcztérre bevonultam. Otthon hagyva, mint özvegy ember
Anyósomnál egy 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 19én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: gyári munkás. Lakóhelyei: 1913-ban
Szentendre, Kígyó u. 397.; bevonulásakor
Szentendre, Bogdányi u. 166. Szülei: Urbán Sándor és Barad Anna. Házastársa:
Miatovits ~ Mijatovits Erzsébet (Szentendre, 1888. augusztus 26.; ortodox vallású; még a háborús mozgósítás előtt elhalálozott). Házasságkötése: Szentendre,
1913. március 17. Gyermek: Miatovits Pál
(1911. március 13.) Az árvaszék, 1916-ban,
egy rokonát 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 budapesti 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, és 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 volt háborús

szolgálatával. Neve szerepel az 1921-ben
felülvizsgálandó, de már elhunyt hadirokkantak listáján.
Szentendrén született, 1897. január
7-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: lakatos. Lakóhelye 1920-ban:
Szentendre, Vasút u. Szülei: Urbanek
Jakab napszámos és Kurkula ~ Liscsák
~ Listyák (az anyakönyvek eltérő néven
említik) Anna.
Ászakv, 8/1897; Áhakv, 86/1920; Rhakv,
60/1920; Hg, Urbanek József.

VALACH JÓZSEF / Walach József,
Wallach József
A magyar királyi nyitrai 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 megye) született,
1874. június 25-én, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: földműves, kocsis.
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Lakóhelye bevonulásakor: Szentendre,
Angyal u. 351. Szülei: Wallach András és
Nemeschek ~ 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 budapesti 1. népfelkelő gyalogezred III. hadtápzászlóalja 2.
századának katonájaként, 1914. december 13-án halt hősi halált, az anyakönyv
szerint a „Riponyi” (a holttá nyilvánítási
hirdetményben: „Ripany”) csatatéren, a
szerb fronton. 1914. augusztus 24-én vonult be a hadseregbe.
Az 1918. évi iktatókönyvben egyetlen, vele kapcsolatos tételt találtunk:
„Vanyák Ferenc gyermekei segélyének
felemelése”. A budapesti I. népfelkelő
parancsnokság 10572/npf. 1916. számú
irata szerint a hadisegély folyósítását
neje és gyermekei részére beszüntették,
és részükre nyugdíjat és neveltetési járulékot állapítottak meg. Felesége 1920ban nyilváníttatta holttá. Neve szerepel
az izbégi emléktáblán.
Pilisszentlászlón született, 1877. szeptember 1-én, ugyanoda való illetőségű,
római katolikus vallású volt. Foglalkozása:
földműves, illetve napszámos. Ingatlanvagyonnal bírt. Lakóhelye: bevonulásakor
Szentendre-Izbég. Szülei: Vanyák Ferenc
földműves és Csernik Ilona ~ Verona.
Házastársa: Kovacsik ~ Kovacsics Mária
(Szentendre, 1884. május 3.) Házasság154

kötése: 1902. július 6. Gyermekek: Mária;
Etel (1911. április 8.); 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 r. k. akv, 19/1877;
Áeakv, 25/1902; HÖ, 81.; Hg, Vanyár [sic!] Ferencné; Ikt, 3872/1918; A Budapesti Közlöny
Hivatalos Értesítője, 1920. október 10. 4.; 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
~ Etel (1893. december 1.) Házasságkötése: 1911. augusztus 21. Gyermekek: Etel
(1912. augusztus 14.); József (Pilisszentlászló, 1917. szeptember 1.) Az özvegy
lakhelye 1922-ben: Szentendre, Nagypatak u. 454. A család Szentendréhez kötődéséről nincs egyéb adatunk.
Bev, 86.; Pilisszentlászlói r. k. akv, 38/1885;
Rszakv, 100/1884; HÁ, 28-29.; Hg, Varga József
nyilvántartó lapja.

VARGA JÁNOS
Neve mindössze a HL nyilvántartásában
szerepel. A császári és királyi 71. gyalogezred 1. pótszázadának népfelkelő gyalogosaként halt hősi halált, a koponyáját
szétroncsoló repesztalálat következtében, 1917. augusztus 2-án, Vertojba (ma:
Vertoiba, Szlovénia) területén, olasz hadifogságban. Az itteni ezredtemető 48.
sírjába temették.
1898-ban született, földművesként vonult be.
HL, VHA R275/121.

VARGA MÁRTON
A császári és királyi győri 19. gyalogezred
6. pótszázadának katonájaként szolgált.

1915. január 15-én vonult be Zágrábban.
1915. március 16-án alakulatával az orosz
harctérre vonult, ahol nyoma veszett. A
HÖ állítása szerint 1915. március 27-én
hunyt el. A járásbíróság a halál jogi időpontját 1917. december 31-ében határozta meg. Felesége 1926-ban kérte férje halottá nyilvánítását a járásbíróságtól.
Vöröstó községben (Veszprém megye)
született, 1888. szeptember 29-én, a HÖ
szerint ottani illetőségű, római katolikus
vallású volt. Foglalkozása: szitássegéd.
Ingó és ingatlan vagyona nem volt. Lakóhelye bevonuláskor: Szentendre, Vasút
u. 175. Szülei: Varga Mihály napszámos
és Rieger Erzsébet. Házastársa: Stocker
~ Stokker 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 r. k. akv,
18/1888; HÖ, 82.; A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. május 9. 9.

VESZELY JENŐ
Az 1916. évi mutatókönyvben szerepel:
„Veszely Jenő népfelkelő elhalálozása”.
Mindössze annyit tudunk róla, hogy
Szentendrén született, 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 esztergomi 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 régió

ban 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 pénzügy-igazgatóság pedig, 1918. október 30-án intézkedett az ideiglenes évi
segély kiutalásáról a családja számára.
A hadigondozási, felülvizsgálati iratokban váltakozva 1871, illetve 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 Szentgyörgymezőn tartózkodott.
1869-ben és 1872-ben István két testvérének az elhunytát rögzítették a halálozási anyakönyvben. István nevű gyermek
elhalálozásáról 1866 és 1873 között nincs
bejegyzés, tehát a gyermek életben maradt. 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.
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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 három gyermekével
élt egy háztartásban. Házastársa: Tőkei
Erzsébet (Esztergom, 1871. július 20.) Házasságkötése: Esztergom-Szentgyörgy
mező, 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
r. k. akv, 15/1866 és 6/1895; Reakv, 27/1895;
Esztergom-Szentgyörgymezői r. k. 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 teme156

tőben (a HL másik adata szerint temetési helye: Kőbányai Központi Temető, 17.
parcella, 27. sor 24. sír).
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, egy
mellényt, egy pénztárcát és egy tagsági
igazolványt. A tárgyakat és a pénzt az
elhunyt édesapja vette át. Az 1919. évi
iktatókönyvben a pénzügy-igazgatóság
átiratának maradt nyoma a család segélyezéséről, míg a járásbíróság a haláleset
felvételéről intézkedett.
Szentendrén született, 1889. december 24-én, nőtlen, római katolikus vallású
volt. Foglalkozása: kőműves. Lakóhelyei:
1889-ben Szentendre 529.; bevonulásakor Vas u. 665. vagy 675. Szülei: Vrba
Mihály asztalos és Uhrig Mária. Testvére,
István is szerepel névjegyzékünkön.
Bev, 117.; Rszakv, 129/1889; HL, 334/13860;
Hg, Vrba Antal; Ikt, 1689/1918, 1238/1919,
3359/1919; Iratok, 1238/1919; HL, 334/13860 és
215.

VRBA ISTVÁN / Verba István
A magyar királyi budapesti 1. honvéd
gyalogezred póttartalékos közvitézeként
szolgált, 1914. augusztus 26-tól. 1915 júliusában felülvizsgálták egészségi 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

A budapesti Mária Valéria Barakk-kórház haláleset-felvételi íve Vrba Antal elhunytáról és
temetéséről (részlet). Budapest, 1918. április 28.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. 1238/1919
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Szentendre város munkástanácsa megküldi a volt közös 19. gyalogezred
pótkeret-parancsnokságának a Weinberger Dezsőről rendelkezésére álló adatokat.
Szentendre, 1919. április 4.
Forrás: MNL PML, V. 373-b. 5171/1919
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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.
Szentendrén született, 1883. január
8-án, római katolikus vallású volt. Foglalkozása: asztalossegéd. Beszélt magyarul,
németül, szlovákul és szerbül. Lakóhelyei:
1883-ban Szentendre 329.; 1909-ben Mária Terézia u. 549.; bevonulásakor Fő u.
13. Szülei: Wrba ~ Verba Mihály asztalos
és Uhrig ~ Uhrik Mária. Házastársa: Reit
ter Teréz (Szentendre, 1889. május 4.)
Házasságkötése: Szentendre, 1909. szeptember 26. Testvére, Antal is szerepel
névjegyzékünkön.
Bev, 70.; Rszakv, 4/1883.; Áhalkv, 37/1921;
Rhakv, 32/1921; Hg, Vrba István; Ikt, 1138/1918.

WEIGLER ANTAL
A császári és királyi újvidéki 6. gyalogezred népfelkelő katonájaként szolgált.
Meghalt 1915. július 24-én. Halálesetét
Törökbálinton anyakönyvezték, bizonyára ottani illetősége miatt.
Az 1916. évi szentendrei mutatókönyvben olvashatunk Weigler Antal hősi halált
halt katona haláleset-felvételéről, míg az
1918. évi iktatókönyvben a pénzügy-igazgatóság levelében évi segélyügye, illetve
annak megszüntetése szerepel.
Törökbálinton, 1890. december 3-án
született, római katolikus vallású volt.
Foglalkozása: szobafestő. Szülei: Weigler
Gergely és Streli Franciska. Apja 1887 óta
élt Budapesten, azonban törökbálinti illetőségűnek számított, így az ő jogán Antal
is megkapta azt. Házastársa: Peitl Mária
(Szentendre, 1894. április 2.) Házasság-

kötése: 1913. június 1. Gyermekek: Antal
(Szentendre, 1912. május 5.) Az árvaszék
1916. április 15-i jelentése említést tesz
egy három hónapos, Mária nevű gyermekről is. A kis Antalt 1916. december 29én az anya gondnokságába adták, rögzítve, hogy nem szentendrei illetőségű.
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 győri 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 pénzügy-igazgatóság családja évi segélyének ügyében kereste meg
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az elöljáróságot; a hadügyminiszter pedig nyugdíjilletményeinek folyósításáról
küldött határozatot. Neve, tévesen Weinberger József alakban, szerepel a Machula-listán.
Siófokon született, 1885. március 29én, izraelita vallású volt. Foglalkozása:
gépész, műszerész. Lakóhelyei: 1885-ben
Siófok; 1913-ban 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 (az ezredet a magyar királyi szegedi 5. honvéd
gyalogezredből hozták létre) 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.
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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 az 1. honvéd gyalogezredből helyeztek át a magyar királyi
306. honvéd 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 magyar királyi budapesti 1. honvéd
gyalogezred 2. századának egyéves önkéntes őrvezetőjeként, 1918. március 28án, tüdővészben halt meg, a szombathelyi
tartalékkórházban. Testét az ottani városi
temető 945. sírjában hantolták el, azonban később Szentendrére hozhatták,
mert az itteni temetőben lévő családi sír
emléken 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 má-

sikat, hasonló tárgyban, a Székesfővárosi
Tanács küldte a helyi hatósághoz.
Szentendrén született, 1899. október
17-én, római katolikus vallású volt, nőtlen. Foglalkozása: tanuló. Szülei: Zauer
János kőművesmester és Wiszt Anna. A
család a fiú születésekor Szentendrén, a
Gyár u. 655. népsorszám alatt élt.

ZSEBŐK JÓZSEF
Az 1915. évi mutatókönyvben szerepel:
„Zsebők József népfölkelő halotti anyakönyvi kivonata”. Egyéb adattal nem
rendelkezünk. A mutatókönyvi bejegyzés
igazolja szentendrei illetőségét.
Mut, 1915.

Ászakv, 160/1899; Sírok: 124.; HL, 507/586;
Veszt, 1918. augusztus 14./691.; Ikt, 1564/1918,
807/1918; HL, 507/586 és 270.

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 nyugdíjkönyvecskéjét.
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-ben Budakalász; 1879–
1886 között Pilisszentkereszt (mivel több
testvére született itt); 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 r. k. akv, 34/1875; HÖ,
87.; Ikt, 3710/1919.
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Kórházhajó a szentendrei Duna-parton az első világháború idején
Forrás: Ürmös Lóránt képeslapgyűjteménye, Budapest

Függelék – A Szentendréről 1918. július 20-ig
hadba vonultak névjegyzéke•1
A = hadba vonult
B = elesett, eltűnt, hadirokkanttá vált vagy fogságba esett
A névjegyzék és a szócikkek közötti eltérésekről lásd A hadbavonultak teljes létszámának meghatározása című fejezetet a Bevezetőben. (Ugyanis a rendelkezésre álló források hiányosságai és ellentmondásai miatt a Szentendréről bevonultak és az elesettek
pontos számát nem lehetséges megállapítani.)
Név

Születési év

Lakcím

Ács István

1878

Bogdányi u. 153.

A

Ács József

1885

Lövész u. 30.

B

Agárdi István

1878

Budai u. 9.

B

Agič Mehmed

1887

Izbég 36.

B

Alaksa József

1870

Nagypatak u.

A

Ament Ferenc

1877

Kígyó u. 636.

A

Anda István

1886

Budai u. 748.

A

Andrási István

1895

Bogdányi u. 147.

A

Andresz Márton

1879

Dalmát u. 142.

B

1 •

Forrás: MNL PML, V. 374-b. 25/1918. Hadbavonultakkal kapcsolatos kimutatás
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Andruskó József

1890

Görög u. 110.

A

Ángyán István

1878

Bogdányi u. 181.

A

Antal Ferenc

1879

Szentendre 65.

A

Antonics Tivadar

1890

Arzén u.

A

Arnold János

1886

Nagypatak u. 645.

A

Arzenovics Demeter

1895

Izbég 132.

A

Arzenovics István

1872

Szentendre

A

Arzenovics János

1875

Kossuth Lajos u. 667.

A

Arzenovits Zsigmond

1872

Izbég 12.

A

Atyimity Sebő

1875

Liget u. 511.

A

Babos Miklós

1894

Bogdányi u. 181.

A

Báder Ferenc

1882

Kossuth Lajos u. 609.

B

Bajna (Bujna?) Márton

1883

Izbég 121.

A

Bajza Péter

1888

Szentendre

A

Bajza Sándor

1885

Kígyó u.

A

Bakos József

1883

Deák Ferenc u. 177.

B

Balogh Károly Lajos

1894

Kültelek 778.

A

Bánóczi Mihály

1875

Gyár u. 731.

A

Baranovszki Pál

1880

Szentendre 815.

A

Barát József

1897

Dalmát u. 316.

A

Bartl Simon

1900

Izbég 58.

A

Basics Kornél

1883

Kossuth Lajos u.

A

Basits Aurél

1895

Kossuth Lajos u. 504.

B

164

Batlics János

1891

Izbég 36.

B

Baumeister Károly

1884

Budai u. 746.

A

Baumgartner Ferenc

1886

Mária Terézia u. 597.

A

Baumgartner János

1883

Fő tér 413.

A

Bayer Antal

1886

Kör u. 604.

A

Beck István

1896

Gyár u. 718.

A

Becsei István

1870

Bogdányi u. 183.

A

Bencsát János

1878

Erzsébet u. 366.

B

Benda Máté

1880

Szentendre 260.

B

Bender Antal

1886

Szentendre 435.

B

Bender István

1888

Rákóczi Ferenc u. 733.

A

Benkovics János, ifj.

1885

Zrínyi u. 308.

A

Benkovics András

1887

István u. 274.

A

Benkovics János

1872

Izbég 106.

B

Benkovics József

1896

Izbég 107.

A

Benkovics Péter

1886

Deák Ferenc u. 146.

A

Benkovics Sándor

1883

István u. 271.

B

Benkovits Gáspár

1881

István u. 260.

A

Benkő Gábor

1881

Szentendre

A

Bergmann Mihály

1870

Paprikahegy 650.

A

Berner János

1897

Fürdő u. 12.

B

Bindorfer Ferenc

1890

Alsóduna köz 73.

A

Bindorfer József

1897

Alsóduna köz 73.

A
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Biri Lukács

1894

Izbég 107.

A

Bittner György

1878

Nagypatak u. 616.

A

Boczko Ignácz

1882

Forrás u. 252.

A

Bódi Lajos

1892

Duna u. 67.

A

Bogdányi József

1896

Izbégi u. 458.

B

Bonifárt Kálmán

1886

Kossuth u. 56.

B

Bonifert András

1882

Izbég 18.

A

Bőhm Jakab

1878

Izbég 144.

A

Bőhnisch János

1897

Bogdányi u. 177.

A

Böszörményi Sebő

1889

Angyal u. 332.

A

Braján Uros

1869

Paprikahegy 644.

A

Branzeisz Antal

1883

Kígyó u. 392.

B

Braun János

1891

Dalmát u. 325.

A

Brezniczki István

1888

Budai u. 16.

A

Bríxel Ferenc

1889

Nyaraló u. 447.

A

Bruckner János

1900

Vasút u. 717.

A

Bujna László

1889

Izbég

B

Bulik Mátyás

1873

Kültelek

B

Buzgó Márk

1873

Szentendre 412.

A

Crnogorácz János

1870

Molnár u. 706.

A

Czellner Pál

1873

Patak u. 58.

A

Czermann István

1869

Nagypatak u. 641.

A

Cziffer Rehus János

1890

Izbég 89.

A
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Czifferi József

1899

Szentendre 444.

A

Czikora István

1890

Kültelek

A

Czikora János

1873

Izbég 31.

A

Czikora József

1894

Nagypatak u.

B

Czuth Pál

1874

Lakatos u. 510.

A

Csanadacz Mátyás

1900

Vasút u. 180.

A

Csámpa János

1896

Szentendre 783.

A

Csanádi Ferenc

1890

Bogdányi u. 170.

A

Csepregi Ferenc

1869

István u. 299.

A

Cserven Péter

1896

Virág u. 500.

B

Csippe József

1876

Bogdányi u.

A

Dankovics Adolf

1895

Izbég 10.

B

Dankovics Imre

1896

Izbég 109.

A

Daru János

1874

Angyalhegy u. 349.

A

Deák Pál

1874

Izbég 114.

A

Dehurta József

1890

Szentendre 337.

A

Deutsch Károly

1887

Angyalhegy u. 318.

A

Dietz Kálmán

1882

Kertész u. 15.

A

Dilber Dusan

1877

Szentendre 581.

A

Dimitrievits Jenő

1872

Rákóczi Ferenc u. 423.

A

Dlaszk István

1889

Kossuth Lajos u. 56.

A

Dohnál Pál

1898

Kültelek

A

Dolák János

1890

Mező köz 693.

B
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Dolák József

1879

Fehérvíz u.

A

Dombai András

1880

Izbég

B

Dombai Ádám

1879

Izbég 131.

B

Dombai István

1883

Izbég 133.

B

Dombai János

1889

Izbég 133.

A

Dombai Mátyás

1886

Izbég 131.

A

Döbrentei József

1880

Kültelek 756.

A

Dresenka Márton

1898

Gyár u.

A

Drlicsek József

1894

Izbég 117.

A

Drobilics István

1878

Istenhegy sor 292.

B

Drobilits János

1888

Budai u. 749.

A

Dubecz Mihály

1881

Lövész u. 42.

B

Dudás József

1870

Izbég 129.

A

Durst János

1887

István u. 265.

A

Éber József

1893

Angyalhegy u. 182.

B

Egerszegi János

1880

Mező u. 872.

A

Elsik Adolf

1868

Izbég 47.

A

Elsik György, ifj.

1885

Fehérvíz u.

B

Elsik István

1885

Középhegy u. 190.

A

Elsik János

1893

Kültelek

A

Elsik János

1887

Izbég 4.

A

Elsik János

1893

Pismány

A

Elsik József

1870

Zrínyi u.

A
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Elsik József

1895

Izbég 54.

A

Elsik Mátyás

1883

Izbég 43.

A

Elsik Mihály

1889

Nagypatak u.

A

Elsik Mihály

1893

Izbég 99.

A

Engelmayer Adolf

1884

Nagypatak u. 625.

A

Engelmayer Ferenc

1895

Szentendre 433.

A

Engelmayer István

1871

Kertész u. 16.

A

Erdelyán Emil

1875

Kossuth Lajos u.

A

Éveli András

1874

Kör u. 602.

A

Falk Lajos

1895

József rakpart 141.

B

Farkas Bertalan

1875

Király u. 529.

A

Farkas János

1894

Izbég

A

Farkas Vilmos

1899

Szentendre 433.

A

Fehér József

1867

Rákóczi Ferenc u. 432.

A

Fehér Lajos

1873

Rákóczi Ferenc u. 125.

A

Fehér László

1900

Szentendre 432.

A

Ferenci János

1879

Munkácsi u. 219.

A

Fetter Viktor

1884

Rákóczi Ferenc u.

A

Fischer Sándor

1876

Fürdő u. 36/B

A

Franges István

1896

Munkácsi u. 229.

B

Franges Ödön László

1883

Alsóhegy u.

A

Franges Rezső

1893

Szentendre 228.

A

Franyo János

1898

Kültelek

A
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Franyó János

1892

Izbég 123.

A

Franyó János

1872

Izbég 123.

A

Franyó János

1896

Izbég

B

Fuhrmann József

1894

Sánc u. 621.

A

Gábeli János

1897

Thököly u. 533.

A

Galatta Ferenc

1894

Vasút u. 675.

A

Gavrillovics Zsigmond

1882

Szentendre

A

Gavrilovits Demeter

1888

Angyal u.

B

Gerényi István

1873

Rákóczi Ferenc u. 84.

A

Gerlicze József

1895

Izbégi u. 452.

A

Glotz Márton

1887

Kispatak u. 110.

A

Golán Mihály

1890

Istenhegy sor 294.

A

Goldberger Sámuel

1872

Duna part 126.

A

Grőschl József

1876

Paprikahegy 662.

A

Gruber Ferenc

1876

Kör u. 554.

B

Gruber György

1881

Kör u. 553.

A

Gruber György

1872

Nagypatak u. 614.

A

Gruber István

1882

Kültelek

B

Gruber István

1882

Mező u. 715.

A

Gruber János

1896

Király u. 529.

A

Gruber Kornél

1894

Király u. 523.

A

Gruiz Kálmán

1883

Király u. 527.

A

Gubanek József

1895

Nagypatak u. 661.

A

Guszler János

1897

Vasút u. 701.

B

György Gyula

1887

Király u. 436.

A

Győri János

1894

Mező u. 708.

A

Győri Sándor

1896

Mező u. 708.

A

Gyurcsányi Ferenc

1881

Szentendre

A

Gyurkin Miklós

1882

Alsóhegy u. 876.

A

Gyurkovics Ferenc

1895

Izbégi u. 474.

A

Hajdzsán Sebő

1900

Izbég 1.

A

Halászi Lajos

1883

Zauer-telep

A

Hálik István

1894

Nagypatak u. 640.

A

Hardi József

1882

Kertész u. 17.

A

Harza János

1894

Vasút u. 683.

A

Havran Márton

1878

Budai u.

B

Hegedűs Sándor

1882

Szentendre

A

Heiczmann György

1892

Angyal u. 243.

A

Heim Antal

1889

Bogdányi u.

A

Heincz Márton

1889

Izbég 100.

B

Henisch István

1870

Király u.

B

Herczeg Vincze

1900

Istenhegy sor 345.

A

Herenkovics Béla

1886

Izbég 130.

A

Hermann József

1889

Nagypatak u. 612.

A

Hitsfeld Ferenc

1887

Zrínyi u. 306.

A

Hlatki János

1895

Izbég 69/B

B
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Hlatki József

1898

Hajós u. 34.

A

Hlatki Mihály, ifj.

1887

Gyár u. 127.

B

Hlatki Pál

1886

Izbég 160.

A

Hlusek Vincze

1893

István u. 283.

A

Hodzsis Sulejmán

1886

Izbég

A

Hoffmann János

1894

Mező u. 715.

A

Hoffmann József

1891

Szentendre 748.

A

Hoffmann László

1889

Budai u.

A

Holba János, ifj.

1880

Izbég

A

Holba Pál

1891

Paprikahegy

A

Holli János

1897

Bogdányi u.

A

Hollner György

1875

István u. 275.

B

Hollósi Sándor

1878

Kör u. 602.

B

Hornyák János

1876

Izbég 53.

A

Horváth Bálint

1882

Istenhegy sor 290.

A

Hoschek Antal

1886

Kapás u. 333.

A

Hoschek Ferenc, ifj.

1882

Vasút u. 682.

A

Hoschek János

1894

Istenhegy sor 296.

A

Hoyer Rezső

1877

Nagypatak u.

A

Hrivó (Hrinó?) József

1890

Pismány

A

Hrncsárovits Mihály

1888

Istenhegy sor 289.

A

Hudek Mihály

1891

Nagypatak u. 615.

A

Hugyecz András

1895

Dalmát u. 331.

A

Hulin Márton

1888

Kossuth Lajos u.

A

Hulin Sándor

1891

Kossuth Lajos u.

A

Hutter Lajos Károly

1896

Kert u. 62.

A

Imely Lajos

1879

Zauer-telep

A

Imre József

1896

Forrás u. 256.

B

Inrás (Jurás?) Pál

1894

Izbég 14.

A

Irmovatski Ignácz

1868

Kispatak u. 562.

A

Irmovatski Pál

1897

Szentendre 562.

A

Jagoschitz György

1892

Kossuth Lajos u. 667.

B

Jagoschitz Lőrincz

1869

Kossuth Lajos u. 667.

A

Jámbor Gyula

1873

Izbég 142.

A

Jámbor János

1879

Izbég 49.

A

Jancsek István

1883

Rákóczi Ferenc u. 433.

A

Jancsjár Antal

1874

Szentendre 684.

B

Janek József

1889

Nyaraló u. 448.

A

Jankovics Mihály

1889

Budai u. 22.

A

Jankovics Vincze

1875

Izbég 16.

A

Jaskó György

1900

Szentendre 350.

A

Jedinák János

1872

Szentendre 463.

A

Jevremovits Demeter

1886

Izbég 3.

A

Jevremovits György

1887

Izbég 11.

A

Jevremovits Milán

1890

Izbég 3.

B

Jevremovits Vladimir

1892

Izbég 3.

A
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Jungbauer József

1886

Rákóczi Ferenc u. 435.

A

Kabai Károly

1888

Gyár u. 718.

A

Kacsena István

1893

Kossuth Lajos u. 516.

A

Käferbock János

1886

Mária Terézia u.

A

Kállai Mihály

1880

Budai u. 24.

A

Kammer Ferenc

1870

Nagypatak u. 628.

A

Kamunyik János

1880

Gyár u. 738.

A

Kaspisin Mihály

1883

Kossuth Lajos u. 43.

B

Kauroch Károly

1885

Lövész u. 37.

A

Kauroch Lajos

1890

Kossuth Lajos u. 506.

A

Kauroch Márton

1899

Kossuth Lajos u. 516.

A

Kendi Andor

1888

Duna sor 128.

A

Keszegh Ferenc

1898

Mária Terézia u. 547.

A

Keszegh Richárd

1892

Mária Terézia u. 547.

A

Kikilei Mátyás

1869

Gyár u. 725.

A

Kilár János

1885

Istenhegy sor 301.

A

Kilinder Mátyás

1900

Arzén u.

A

Kimár Károly

1878

Izbég 42.

B

Király Béla

1900

Zauer-telep

A

Kirchhof Lipót

1869

Kültelek

A

Kirhóf Lipót

1869

Bogdányi u.

A

Kisanek György

1871

Szőlőtelep

A

Kislegény Dániel

1882

Izbég 136.

A

Kiss Ferenc

1888

Izbég 94.

A

Kiss Gyula

1890

Izbég 93.

A

Kiss Imre

1891

Zauer-telep

A

Kiss Márton

1887

Izbég

A

Klein Sándor

1890

Vasútállomás

A

Klement Ferenc

1887

Mező u. 715.

A

Klement Ferenc

1869

Vágóhíd

A

Klement János

1893

Szentendre 715.

A

Klotz János

1885

Liget u. 405.

A

Kluch Pál

1880

Arzén u.

A

Klucsár Mihály

1869

Kültelek

A

Knecht József

1893

Szentendre 661.

A

Koffler József

1897

Paprikabíró u. 646.

A

Kollár András

1895

Zauer-telep

A

Kollár József

1899

Malom köz

A

Komlosán Gyula

1881

Kültelek

A

Kopena József

1873

Paprikahegy

A

Kopriva Ferenc

1879

Mező u. 707.

A

Kopriva Gyula

1893

Bogdányi u.

A

Korabel Károly

1881

Angyal u.

A

Korbon János

1888

Molnár u. 189.

A

Kosznovszki Mihály

1895

Kültelek

B

Kovács János

1874

Liget u. 486.

A
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Kovács Mihály

1890

Mária Terézia u. 75.

A

Kovacsics Alajos

1885

Angyal u. 233.

B

Kovacsics Kálmán

1888

Angyal u. 286.

A

Kovacsik István

1890

Izbég 14.

A

Kovárszki Vincze

1878

Bogdányi u. 160.

A

Kozma Ignácz

1883

Görög u. 108.

A

Kőnigschnabel Károly

1874

Fő u. 579.

A

Kőrtési János

1887

Duna u. 66.

A

Krachler Antal

1893

Izbég 22.

A

Kramár István

1869

Angyalhegy u. 350.

A

Krausz István

1874

Izbégi u.

A

Krettinger Ferenc

1892

Szentendre

B

Kruppa Tamás

1891

Izbég 18.

A

Kukula József

1889

Budai u. 22.

A

Kúnert János

1897

Fehérvíz u.

A

Kuzmann Ferenc

1897

Vasút u. 677.

A

Lainer Károly

1890

Vasút u. 689.

B

Lakatos András

1883

Izbég 58.

B

Laszlovszky Béla

1891

Görög u. 108.

B

Laszlovszki Ferenc

1885

Görög u. 168.

B

Laube Rezső

1882

Kültelek

A

Lebó József

1897

Budai u.

A

Lebó Lajos

1882

Vasút u. 764.

A

Lehoczky János

1877

Nagypatak u. 641.

B

Leikep Rezső

1899

Szentendre 535.

A

Leitner Rezső

1868

Nagypatak u. 616.

A

Lelkó Gyula

1895

Szentendre 98.

B

Lepusán János

1900

Görög u. 108.

A

Likó János

1898

Budai u. 22.

A

Lindner János

1890

István u.

A

Link János

1877

Duna u. 66.

B

Lokász Tivadar

1875

Kígyó u.

A

Lőwy Henrik

1890

Szentendre 154.

A

Ludvig József

1891

István u. 275.

A

Luj István

1896

Kossuth Lajos u. 673.

A

Lukács József

1867

Kültelek

A

Lukács Mihály

1886

Zrínyi u. 315.

A

Lukács Sándor

1885

Izbég 141.

A

Lyubolyevits Demeter

1887

Erzsébet tér 391.

A

Lyubolyevits János

1883

Izbégi u.

A

Margaritovics János

1896

Bogdányi u. 192.

A

Mahács József

1900

Zauer-telep

A

Mahal Ferenc

1899

Szentendre 641.

A

Mahál István

1891

Nagypatak u.

B

Majercsik Károly

1872

Szentendre

A

Mancz (Maucz?) János

1872

Kossuth Lajos u. 673.

A
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Marács István

1887

Izbég 88.

A

Márfi Kálmán

1880

Gyár u. 718.

A

Márics Viktor

1889

Izbég 33.

A

Marjanovics Mihály

1889

Vasút u. 731.

A

Maron Márton

1878

Molnár u. 126.

A

Marosi Márk

1878

József rakpart 141.

A

Martinovics Milán

1890

Izbég 19.

B

Matány János

1872

Thököly u. 536.

A

Máté János

1896

Szentendre 219.

B

Matlák István

1884

Szentendre

A

Melaga András

1878

Izbég

B

Melega János

1872

Zsák u. 298.

A

Melich Antal

1884

István u. 260.

B

Melich János

1873

Király u. 526.

A

Mervó János

1875

Kossuth Lajos u. 514.

A

Mester István

1881

Mező u. 720.

A

Mészáros Antal

1884

István u. 283.

A

Mészáros József, ifj.

1886

Rév u. 148.

A

Metzing Márton

1877

Rákóczi Ferenc u. 425.

A

Miakits István

1884

Mező u. 717.

A

Mihajlovics Zsigmond

1888

Bogdányi u. 166.

A

Mihalik Jakab

1873

Izbég

A

Mihalik Pál

1873

Izbég 147.

A

Miklián Mihály

1872

Izbég 66.

A

Mildenberger István

1881

Izbég 77.

A

Mireisz István

1898

Mező u.

A

Mireisz János

1889

Mező u. 712.

A

Mireisz Sándor

1880

Izbég 41.

A

Mireta Antal

1875

Izbég 130.

A

Misák József

1892

Paprikahegy 656.

A

Mojzsis István

1884

Nagypatak u. 641.

A

Moldrik Antal

1881

István u.

B

Molnár János

1891

Bogdányi u. 161.

A

Monda Sándor

1870

Kültelek

A

Monusz Bertalan

1882

Erzsébet part 109.

A

Mozola István

1885

Liget u.

A

Mrakova Ferenc

1874

Kossuth Lajos u. 56.

A

Murin János

1879

Felsőizbégi u.

A

Nagy István

1886

Dalmát u. 331.

A

Nagy István

1879

Thököly u. 534.

A

Nagy János

1878

Fehérvíz u. 747.

A

Nagy József

1889

Kígyó u. 636.

A

Neburka György

1888

Sánc u. 621.

B

Németh István

1896

Izbég 162.

B

Németh István

1891

Izbég 73.

A

Németh József, ifj.

1885

Izbég 72.

A
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Németh Lajos

1898

Izbég 23/B

A

Németh Márton

1895

Deák Ferenc u. 216.

B

Németh Rezső

1878

Újtelek

A

Nikolits Antal

1888

Pap u. 654.

A

Nikolits Dusán

1897

Alsóhegy u. 192.

A

Nikolits József

1894

Izbég 92.

B

Novák Imre

1875

Görög u. 108.

A

Novoszedlák János

1892

Izbég 146.

B

Novoszedlák Rezső

1889

Deák Ferenc u. 212.

B

Novotny Gyula

1885

Porzsolt-villa

A

Oberzauber Károly

1895

Paprikabíró u. 529.

A

Oberzauber Rezső

1888

Gyár u. 729.

A

Ottinger Károly

1872

Munkács u. 363.

A

Paciga András

1888

Nagypatak u.

A

Pajcsits Elek

1883

Izbég 119.

A

Palatin István

1895

Duna sor 608.

A

Pálfi Sándor

1880

Fő tér

A

Pálka József

1880

Király u. 530.

A

Pálka Pál

1886

Bogdányi u. 170.

A

Pánisz Ferenc

1873

Molnár u.

A

Pánisz Gyula

1885

Virág u. 497.

A

Pánisz József

1872

Izbég 167.

A

Pánisz Miklós

1873

Mária Terézia u. 599.

A

180

Pánisz Péter

1878

Rákóczi Ferenc u. 23.

A

Pánisz Sándor

1879

Izbég 84.

A

Pap László

1891

Szentendre 246.

A

Parniczki István

1882

Rákóczi Ferenc u. 542.

B

Párniczki János

1887

Bogdányi u.

B

Parniczky András

1897

Hegyköz u. 189.

A

Parniczky Ferenc

1881

Szentendre

B

Parniczky György

1873

Angyal u.

A

Párvi János

1899

Zauer-telep

A

Párvi Róbert

1891

Kültelek

A

Pasztorek István

1879

Hajós u. 34.

A

Pauer Gyula

1881

Szentendre 555.

A

Paulenda Márton

1867

Gyár u. 735.

A

Pautl Mihály

1876

Duna u. 66.

A

Pécsi András

1894

Hajós u. 35.

A

Pécsi Dániel

1890

Hajós u. 35.

A

Peresits Demeter

1884

Mária Terézia u. 598.

A

Perisits György

1877

Paprikahegy 651.

A

Petkó József

1882

Molnár u.

A

Petkó Tamás

1873

Alsó u. 73.

A

Petrik Vincze

1895

Kígyó u. 381.

A

Petrovics Milán

1874

Izbég 127.

A

Pistyúr István

1873

Dalmát u. 329.

A

181

Pistyúr János

1898

Szentendre 227.

A

Pistyúr Nándor

1869

Bogdányi u. 173.

A

Pistyúr Sándor

1881

Hegy u. 377.

A

Pittlik Imre

1887

Bogdányi u. 129.

A

Pivarcsek Ferenc

1895

István u. 273.

B

Pivarcsek Márton

1879

Mária Terézia u. 165.

A

Pivarcsek Pál

1888

Angyalhegyi u. 325.

B

Popelka György

1886

Izbég 70.

B

Popelka Péter

1881

Felsőhegy u. 180.

B

Pospichel Richárd

1895

Bogdányi u. 170.

A

Poszpisek János

1884

Mária Terézia u. 148.

A

Preszler István

1880

Istenhegy sor 352.

A

Prisztavok János

1888

Vasút u. 734.

B

Prízel Ferenc

1881

Felsőhegy u. 186.

A

Puppán Antal

1898

Paprikahegy 649.

A

Puppán Ferenc

1872

Izbég 10.

A

Puppán Ferenc

1892

Alsóizbégi u. 468.

B

Puppán Ferenc

1892

Szőlőhegy u. 476.

A

Rajos János

1896

Liget u.

A

Rein Henrik

1884

Szentendre 112.

A

Reisinger Sándor

1899

Zauer-telep

A

Remsik Márton

1894

Lánchíd u.

A

Répa Géza

1897

Izbégi u. 777.

A
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Retkes Lajos

1888

Mező u. 710.

A

Richter László

1893

Kígyó u. 637.

A

Riesmann János

1891

Erzsébet tér

B

Robicsek Alajos

1896

Kertész u. 15.

B

Rohm István

1897

Istenhegy sor 347.

A

Román Mihály

1873

Deák Ferenc u. 373.

A

Rossner Károly

1881

Duna part 111.

A

Rozbora Béla

1881

Fehérvíz u. 693.

B

Rózsa István

1886

Angyalhegy u. 227.

A

Rozsnyai Jenő

1892

Munkácsi u. 218.

A

Rudniczki Tamás

1870

Izbég 23/B

A

Sarkóczi József

1891

Kapás u. 333.

A

Sarkóczi László

1880

Izbégi u.

A

Sátor Gábor

1872

Izbég

A

Schellner Ferenc

1885

Zauer-telep

B

Schiffer János

1899

Nagypatak u. 326.

A

Schinagel Károly

1878

Istenhegy sor 300.

A

Schindler János

1886

Izbég 34.

A

Schindler János

1878

Izbég 115.

A

Schindler László

1893

Izbég 17.

B

Schlösser János

1867

Paprikahegy 649.

A

Schneider Lajos

1892

Istenhegy sor 296.

A

Schottner Kamillo

1881

Bogdányi u. 164.

A

183

Schőnhardt Márton

1867

Budai u. 12.

A

Schuck György

1874

Szentendre

B

Sein Szvetozár

1888

Kossuth Lajos u.

A

Sevits János, ifj.

1875

Izbég 134.

A

Simlyesa Fülöp

1872

Kültelek

A

Singer György

1895

Posta u.

A

Skopál János

1870

Izbég 51.

A

Skopál József

1891

Izbég 50.

A

Skopál József

1891

Izbég 38.

A

Skrobán Péter

1867

Szentendre

A

Skrobár Pál

1890

Szentendre

B

Sógor György

1883

Angyal u. 285.

A

Sógor János

1892

Angyalhegy u. 236.

A

Sós Mihály

1898

Hajós u. 35.

A

Spitzer Károly

1874

Thököly u. 542.

A

Steczki András

1894

Izbég 148.

A

Stiegler János

1878

Kossuth Lajos u. 43.

B

Stocker János

1894

Malompart u. 607.

B

Sturm Ignácz

1899

Szentendre

A

Sturm István

1873

Szentendre 545.

B

Susa Emil

1888

Szentendre

A

Suska János

1889

Mező u. 706.

A

Sütő Bálint

1878

Istenhegy sor

B

184

Süveg Ferenc

1885

István u. 248.

A

Szabados Sebő

1897

Alsóvasút u. 457.

A

Szabó Béla

1892

Kültelek

A

Szabó Márton

1869

Gőzhajó u. 217.

A

Szadeczky Ferenc

1873

Deák Ferenc u. 370.

A

Szamardzsia Miklós

1881

Izbég 68.

A

Szandi András

1884

Zauer-telep

A

Szántó Ignácz

1884

Alsóizbégi u. 477.

B

Szántó János

1889

Budai u. 746.

A

Szaup István

1875

Mária Terézia u.

B

Szauter János

1869

Sánc u. 624.

A

Szautner András

1881

Alsóhegy u. 244.

A

Szautner Sándor

1895

Angyal u. 251.

A

Szávics Lyubomír

1889

Szentendre 504.

B

Szécsi Gábor

1888

Kültelek

A

Szeidl Ádám

1887

Patak köz 562.

A

Szekeres Mihály

1888

Bogdányi u. 129.

A

Széki András

1885

Anna-völgy

B

Szende József

1890

Major u. 435.

A

Szepessi Gyula

1898

Izbég 97.

A

Szijacski Milán

1872

Szentendre

A

Szilvay András

1874

Felsőduna köz 149/B

A

Szimics Szilárd

1881

Izbég 20.

A
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Szimits Emil

1871

Izbég 20.

A

Szlaupenszky Rezső

1880

Lövész u. 36/B

A

Szlovák Fülöp

1883

Izbég 33.

A

Szlovák György

1895

Izbég 145.

A

Szlovák Ignácz

1891

István u. 281.

A

Szlovák József

1884

Izbég 88.

A

Szlovák László

1888

Izbég 52.

A

Szlovák Mihály

1876

Izbég

A

Szőke János

1872

Szentendre

A

Szöllősi István

1870

Bogdányi u. 139.

A

Sztankity Illés

1875

Nagypatak u. 632.

A

Sztopka István

1887

Mező u. 706.

A

Sztrelecz Márton

1898

Liget u. 492.

A

Szulovszky Vilmos

1884

Molnár u.

A

Szulyovszki Vilibald

1870

Thököly u. 445.

A

Szulyovszky Sándor

1884

Duna u. 66.

A

Szűcs József

1894

Pásztor-ház

A

Szűszmann Sándor

1891

Lövész u. 40.

A

Tábor István

1887

Fő tér

A

Takács István

1900

Kossuth Lajos u. 505.

A

Tancsik Mihály

1882

Paprikahegy

B

Tfirst József

1878

Szentendre 675.

B

Timpauer János

1879

Görög u. 118.

A

186

Timpauer József

1893

Sztaravoda

A

Titzl József

1888

Vasút u. 689.

A

Toma József

1892

Kígyó u. 639.

A

Tomán Ádám

1883

Gyár u. 720.

A

Tomasovits István

1870

Dalmát u. 341.

A

Torma Mihály

1895

Gyár u. 217.

B

Tormás János

1889

Vasút u. 694.

A

Tóth András

1883

Vasút u. 694.

A

Tóth Imre

1893

Porzsolt-villa

A

Tóth István

1894

Vasút u. 699.

A

Tóth Lajos

1894

Forrás u. 252.

A

Tóth László

1874

Zsák u. 295.

A

Tóth Pál

1898

Kör u. 603.

A

Tóth Sándor

1887

Duna sor 124.

A

Trieber Mihály

1887

Izbég 50.

A

Trstyánszky István

1882

Rákóczi Ferenc u. 425.

A

Uhrig Ferenc

1887

Felsőizbégi u. 457.

A

Uhrig Ignácz

1883

Lövész u. 29.

A

Uhrig István

1888

Mária Terézia u. 445.

A

Uramovszki János

1884

Nagypatak u. 616.

A

Urbán Pál

1885

Bogdányi u. 166.

A

Urbanek Ede

1890

Vasút u. 677.

A

Urbanek Károly

1894

Arzén u. 728.

A

187

Ürge András

1889

Molnár u.

B

Ürge Mihály

1875

Izbég

A

Valach József

1874

Angyal u. 351.

A

Valentin János

1872

Zrínyi u. 309.

A

Vanek Lajos

1870

Lövész u. 32.

A

Vanyák Ferenc

1878

Izbég 14.

B

Varga András

1884

Forrás u. 252.

A

Varga Imre

1870

Szentendre

A

Varga Imre

1873

Nagypatak u. 641.

B

Varga István

1880

Liget u. 489.

A

Varga János

1884

Kígyó u. 396.

B

Varga Károly

1896

Gyár u. 726.

A

Varga Márton

1888

Vasút u. 175.

B

Vas János

1880

Hajós u. 34.

A

Vásárhelyi Kálmán

1892

Szentendre

A

Vaska (Paska?) István

1878

Bogdányi u. 132.

A

Vaskó János

1896

Zrínyi u. 260.

B

Vaskovecz János

1894

Izbég 72.

B

Velicsko Elek

1881

Izbég 64.

B

Velkovics János

1887

Izbégi u. 225/2.

B

Verba Antal

1887

Vas u. 675.

A

Verba Ignácz

1896

Izbég 84.

A

Verba István

1883

Fő u. 13.

A

188

Vig Varga Lajos

1877

Izbég 168/C

A

Vigh György

1883

Mészáros u. 119.

A

Vígh József

1886

Vasút u. 767.

A

Vincze István

1883

Budai u. 129.

A

Völgyi Géza

1881

Vasút u. 675.

A

Vörös István

1880

Bogdányi u. 181.

A

Vucskovics Demeter

1884

Kígyó u. 394.

A

Vukovits István

1893

Erzsébet u. 365.

A

Wachal Ottó

1872

Munkácsi u. 221.

A

Wéber János

1888

Budai u. 7.

B

Weinberger Dezső

1885

Istenhegy sor 291.

A

Weisz Jakab

1879

Fő tér

A

Weisz József

1896

Nagypatak u. 637.

B

Wiboch Kunstár József

1889

Thököly u.

A

Wieszt Antal

1878

Budai u. 13.

A

Wilsitz Ferenc

1895

István u. 283.

A

Wilsitz István

1872

Szentendre

A

Wolf József

1883

Budai u. 667.

B

Wollner József

1870

Angyal u. 555.

A

Zabeczki József

1881

Rákóczi Ferenc u. 454.

A

Zábránszky Béla

1894

Szentendre 350.

A

Zauer János

1871

Szentendre 758.

A

Zeglin Ferenc

1887

Mária Terézia u. 454.

A

189

Zeglin Mátyás

1886

Izbég 118.

A

Zelinyácz Demeter

1883

József rakpart 42.

A

Zimmer Jakab

1873

Deák Ferenc u. 163.

A

Zomborka József

1870

Szentendre 226.

A

Zrnyik István

1886

Szentendre 462.

A

Zweiber Pál

1877

Görög u. 113.

A

Zsigmondi István

1898

István u.

A

Zsuffa András

1898

Istenhegy sor 197.

B

Forrás: MNL PML, V. 374-b. 25/1918. Hadbavonultakkal kapcsolatos kimutatás

A kötetben használt rövidítések
~

vagy (személynevek változatainál)

Áeakv

MNL PML, XXXIII. 1. Szentendre. Házassági anyakönyv

Áhakv

MNL PML, XXXIII. 1. Szentendre. Halálozási anyakönyv

Ászakv

MNL PML, XXXIII. 1. Szentendre. Születési anyakönyv

Aranyalbum

A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma az 1914–1918-as
világháború emlékére. Szerk.: Hegedűs Márton. Budapest,
1941

Árv

MNL PML, V. 374-b. Szentendre Város Árvaszékének iratai

B. M.

Belügyminisztérium

Bev

Bevonultak – MNL PML, V. 374-b. 25/1918. Szentendre Város Árvaszékének iratai, hadbavonultakkal kapcsolatos kimutatás

(…) r. k. akv (előtte
helységnévvel)

római katolikus születési anyakönyv
Felhasznált adatbázis: FamilySearch (https://www.familysearch.org)

FMC TD

Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, Történeti Dokumentációs Gyűjtemény

Fol

Folio = lap

HÁ

MNL PML, V. 373-b. Hadigondozási iratok, hadiárvák nyilvántartása
191

Hg

MNL PML, V. 373-b. Hadigondozási iratok, hadigondozottak iratai

Hitk

Magyar Zsidó Levéltár, I. világháborús gyűjtemény, Szentendre, 1922. január 9.

HL

Hadtörténelmi Levéltár

HÖ

MNL PML, V. 373-b. Hadigondozási iratok, hadiözvegynyilvántartása, 1.

HÖ2

MNL PML, V. 373-b. Hadigondozási iratok, hadiözvegyek
nyilvántartása, 2.

Ikt

MNL PML, V. 373-b. Iktatókönyvek (az iktatószám és az év
megjelölésével)

Iratok

MNL PML, V. 373-b. Közigazgatási iratok

Iztábl

I. világháborús emléktábla az Izbégi Általános Iskola épületének falán (2000 Szentendre, Mária u. 1.)

KA

Kriegsarchiv = Hadilevéltár, Bécs

Ltábl

I. világháborús emléktábla a Katolikus Legényegylet volt
székházának falán (2000 Szentendre, Kucsera Ferenc utca
5.)

Mach

Pilishegyvidéki Hírek, 21/1928. sz. (1928. május 20.) 2. old.
A Szentendre hősi halottai című cikk a Szentendre és környéke rovatban. Rovatszerkesztő: Ábrahámfalvi vitéz Machula Béla

MNL PML

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára

Mut

MNL PML, V. 373-b. Mutatókönyvek (az iktatószám és az év
megjelölésével)

Népsz.

MNL PML, V. 373-b. 184/1915. Szentendre népessége, 1910

(…) r. k. eakv (előtte
helységnévvel)

római katolikus házassági anyakönyv
Felhasznált adatbázis: FamilySearch (https://www.familysearch.org)

Pk

Peren kívüli (iratok)

192

Reakv

Szentendrei római katolikus házassági anyakönyv. Felhasznált adatbázis: FamilySearch, https://www.familysearch.
org (1895 előtti esemény); Szentendrei Keresztelő Szent
János Plébánia Irattára, anyakönyvek (1895 utáni esemény)

Refhakv

Szentendrei Református Egyházközség Irattára, halálozási
anyakönyv

Refszakv

Szentendrei református születési anyakönyv. Felhasznált
adatbázis: FamilySearch (https://www.familysearch.org)

Rhakv

Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia irattára, halálozási anyakönyv

Rszakv

Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia irattára, születési anyakönyv

Rtábl

I. világháborús emléktábla a szentendrei református templom falán (2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 14.)

Seb

Nachrichten über Verwundete und Kranke sorozat (1914.
augusztus 24. és 1917. november 23. között 359 füzetben).
Wien, Aus k. k. Hof- und Staatsdruckerei

Sírok

Pethő Zsoltné Németh Erika: Sírok és temetők Szentendrén
(Kr. e. 5500 – Kr. u. 2012). D’sign Kft., Szentendre, 2013

sz. n.

szám nélkül

SZEM akv

Szerb Egyházi Múzeum, digitális anyakönyvi adatbázis
(A szerb nevek cirill betűs változatát az egyházi anyakönyvekben
található formában közöljük, amely helyenként eltérhet a mai helyesírási normától.)

SZEVI

Szentendre és Vidéke

SZKJB

MNL PML, VII. 6-b. Szentendrei Királyi Járásbíróság iratai

Szomszédaink voltak

Szomszédaink voltak. Szentendre zsidóságáról. Szerk.: Rappai Zsuzsa. Magyar–Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület, Szentendre, 2015

Veszt

Verlustliste sorozat (1914. augusztus 12. és 1919. január
29. között, 384 füzetben). Wien, Aus k. k. Hof- und Staats
druckerei
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VHA

Vojenský historický archív = Hadtörténelmi Levéltár, Pozsony

Zsszakv

Szentendrei izraelita születési anyakönyv
Felhasznált adatbázis: FamilySearch (https://www.familysearch.org)

A szerzőről

Tyekvicska Árpád történész 1960-ban
született. A Nógrád megyei Legénd
községben nevelkedett, a váci gimnáziumi
évek után innen került a szegedi József Attila
Tudományegyetemre, ahol földrajz-történelem
szakon végzett.
1988-tól, több mint negyedszázadon át a
Nógrád Megyei Levéltár munkatársaként,
tizenöt éven át igazgatójaként dolgozott.
2014-ben került Szentendrére, a Ferenczy
Múzeumi Centrum muzeológiai osztályának
vezetőjeként. Jelenleg a balassagyarmati
Madách Imre Városi Könyvtár munkatársa.
Nyolc éven keresztül volt a Magyar
Levéltárosok Egyesülete elnöke, illetve
2012–2016 között a Nemzeti Kulturális Alap
Bizottságának tagja, a szakmai szervezetek
delegáltjaként. Tevékenységéért több állami és
önkormányzati kitüntetésben részesült.
Tudományos pályafutása során foglalkozott
Mindszenty József életével és munkásságával,
az 1956-os forradalom és szabadságharc
Nógrád megyei eseményeinek feldolgozásával,
a kommunista állambiztonsági szervezet
működésének megismerésével. Több
írásában dolgozta fel az 1919. január 29-i
balassagyarmati „csehkiverés”, illetve a
holokauszt Nógrád megyei történetét.
Hét önálló, illetve társszerzős kötet és
füzet, továbbá közel hetven tanulmány
megjelentetése fűződik a nevéhez.
Elérhetősége: legend60@gmail.com
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