ÉLETRAJZI ADATOK
Összeállította :

MAKKAY

PÁL

ny. őrnagy v. 101. gy. e. százados.

SZENTKERESZTHEGYI KRATOCHVIL KÁROLY, ny. áll. altábornagy.
Mint egy 1848/49. honv. tüzér, később h. zászlóaljparancsnok fia, 1890-ben végezte
el a Wiener-Neustadt-i katonai akadémiát és mint hadnagy a v. cs. és kir. 48. gy. e.-nél
nyert beosztást. A hadiiskola elvégzése után előbb a Trebinje-i 2. hegyidandár vezérkari
tisztje, később csapat, majd újra vezérkari szolgálatra vezényelték. Mint vezérkari
százados a pécsi honv. hadapródiskola, illetve a Ludovika Akadémia tanára, 1905-ben a
kolozsvári honv. kerület vezérkari osztályában teljesít szolgálatot, majd 1909-ben József
főherceg udvartartásához nyert beosztást. A mozgósítás elrendelésekor önként jelent
kezett csapatszolgálatra és mint zászlóaljparancsnok a nagyváradi 4. honv. gyalogezred
I. zászlóaljának parancsnoka résztvesz a Lemberg körüli csatában, a Rohatyn-i ütközet
ben, majd a Mikolajow-i ütközetben a megbetegedett ezredparancsnoktól átvéve az
ezredparancsnokságot, ebben a minőségben végigküzdi a Chyrow-i, a Dukla-i harcokat,
a Wislok felé irányuló támadó hadműveletet, a téli Kárpát-i harcokat és a Gorlice-i
áttörést követő összes harcokat az olasz háború kitöréséig. 1915 júniusában ezredével
az olasz harctérre vonulva végigküzdi a karintiai Alpesekben, a Doberdón, a Mte San
Michel en és a San Martino del Carson dúló harcokat 1916 aug. 10-ig. Ugyanazon év
nov. 11-ig a Comen-i fensíkon küzd, majd ezredével a Wolhyniában dúló harcokban vesz
részt. 1917 szeptemberében újra az olasz fronton van és mint ideiglenes dandárparancs
nok a Mt. San Gabriele védelméért a Mária Terézia-rendet nyeri el. Az ezredparancs
nokságot újra átvéve a Mte. Tombán és a Piavénái küzd az összeomlásig, mikor is teljes
rendben vezeti vissza ezredét Nagyváradra.
A forradalom alatt az erdélyi katonai parancsnokságot vette át Kolozsváron és
ebben a minőségben az ország védelmében hervadhatatlan érdemeket szerzett. Meg
alakította és megszervezte a székely hadosztályt, mely a kommün alatt is nemzeti alapon
küzdött az ezeréves határokért. A románok előnyomulását hősies küzdelmekben had
osztályával késleltette s ugyanakkor a vörös csapatok ellen védekezve, két tűz közé
került. Óriási küzdelmek és nélkülözések után fegyverszünetet kötni kényszerült a
románokkal, hadosztályát internálták, katonáit azonban 1½ havi szakadatlan közbenjárása után a románok szabadon bocsátották. Miután a magyar katonák szabadon
bocsátásán tovább is fáradozott, a románok letartóztatták és 8 havi börtön után haditörvényszéki tárgyalás után nyerte csak vissza szabadságát.
A nemzeti hadseregben, előbb mint a debreceni körlet parancsnoka, később mint a
Hadi Múzeum igazgatója teljesített szolgálatot s 1925-ben nyugállományba helyeztetett.
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Andrásfalvy (Andrej)
György

Almási Gábor

Andrásfalvy (Andrej) György
t. hdgy. — tanító, Békéscsaba.
A Nagyvárad-i 4. honv. gy. e.-hez vonult
be 1916-ban. A tiszti iskola elvégzése után
nov. 11-én az olasz harctérre vezényelték.
1917 januárjától szeptemberig az orosz
fronton küzdött, majd újra az olasz had
színtéren teljesített szolgálatot. 1918 má
jusában mint létszámfeletti tiszt, a pót
keretnél nyert beosztást, majd az össze
omlásig· Tarnovban teljesített hadtápszol
gálatot.
Kitüntetései: 0 2 , OB, # , OH.
Unokafivére: Sulyok Mátyás volt 4-es
honvéd, orosz fogságban hősihalált halt.
Altmann Mór
t. fhdgy. — banktisztv., Berettyóújfalu.
1916 október 1-én kezdte meg e.é.ö.
szolgálatát a 4-ik honv. gy. e.-ben Nagy
váradon. A világháború kitörésekor a tá
bori századdal mint e.é.ö. tíz. vonult az
orosz frontra. Rohatynnál esett át a tűz
keresztségen, majd betegen kórházba ke
rült. Felgyógyulása után a pótzlj-tól újra
Homonnához vonult. Kispolánynál novem
berben dum-dum lövedéktől mindkét comb
ján megsebesült. Kórházi ápolás után újra
az orosz harctérre került, majd az ezred
del az olasz fronton küzdött újabb meg
sebesüléséig. Felgyógyulása után 1915
novemberében a 308-ik kombinált ezred
ben nyert beosztást, amelynek köteléké
ben 1916 októberében történt orosz fog
ságba eséséig harcolt. 1918 májusában
szökés útján tért haza fogságából.
Almási Gábor
t. őrv. — gazd., Békés,
1915-ben sorozták be a 4-ik honv. gy. e.hez, ekkor mint földbirtokos felmentésben
részesült. 1917 júniusában bevonult, majd
6 hét múlva rövid szabadságot kapott,
melynek letelte után háborús kiképzésben
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Adorján György
részesült és az altisztképző iskolát jó
eredménnyel elvégezte. A pótzlj.-nál tel
jesített szolgálatot. 1918-ban Budapesten
karhatalmi szolsrálatot teljesített, majd
májusban felsőbb
rendelkezés folytán
felmentették.
Adíírján György
szkv. hdgy. — cv. tanító, Mezőberény.
Háborús katonai szolgálatra 1915 május
15-én vonult be. Három ízben volt a harc
téren és résztvett a debreceni 3. nfk. gy.
e. Stochva melletti állás harcaiban. Felül
vizsgálat útján szolgálatonkívüli viszony
ba helyeztetett 1918 febr. 1-ével.
Rokonai közül Styaszni András és Pál
101. gy. e.-beli közkatonák hősihalált
haltak.
Adamik János Mihály
t. tiz. — kötélgyártó, Békéscsaba.
190S-ban a 2. honv. gy. e.-ben teljesített
szolgálatot mint póttartalékos. Kétszer
vett részt fegyvergyakorlaton Nagyvára
don. A mozgósításkor is ide vonult be és
az irodában teljesített szolgálatot mint ál
lományvezető 1917 decemberéig. Később
Szegedre vezényelték az utásztanfolyamra
és mint szakmunkás itt szolgált az össze
omlásig.
Adamik Lajos, volt 4-es honvéd, részt
vett a világháborúban és hősihalált halt.
Antovszky Pál
t. e. ö. őrv. — áll. pénzt, tisztv., Bcsaba.
1918 március 15-én vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez háborús katonai szolgálatra
Nagyváradra. Rövid kiképzés és a tiszti
iskola elvégzése után október végén az
olasz frontra vezényelték, ahol az össze
omlásig frontmögötti szolgálatot végzett.
Testvérei: A. Mátyás és György, volt
101-esek az orosz harctéren hősihalált
haltak.

Antal Ádám

Antalffv Sándor

Antal Ádám
t. gyal. — vendéglős, Tótkomlós.
1909-ben mint póttartalékos szolgált a
2-ik honv. gy. e.-ben. Fegyvergyakorlaton
a 4-ik honv. gy. e. kötelékében vett részt.
A mozgósításkor újra bevonult és augusz
tus 16-án a XV-ik menettel az orosz
frontra vezényelték. A Jaroslau-i ütközet
től kezdve itt harcolt szeptember köze
péig, amikor betegen Kassára került kór
házi ápolásra. Felgyógyulása után decem
ber 16-tól március 16-án történt újabb
megbetegedéséig résztvett a Kárpát-itéli
harcokban. Prágában ápolták, majd a pótzlj-tól április 1-én harmadszor vonult az
orosz hadszintérre s onnan az olasz had
üzenet után az olasz fronton nyert beosz
tást. Három heti küzdelem után olasz
hadifogságba esett, ahonnan 1919 novem
berében tért haza.
Harctéri szolgálata 3 hónap.
Antalffy Sándor
ozkv. szds. — ny. polgármest., Rákoshegy.
Mint e.é.ö. a 6-ik vártüzérezrednél és a
8-ik honv. gy. e.-nél teljesített szolgála
tot. Mint főszolgabíró felmentést nyert a
háborús katonai szolgálat alól, azonban
1914 szeptemberében önként bevonult a
8-ik gy. e.-hez, ahonnan a szerb harctérre
a IV/5. nfk. zlj-hoz osztották be. Mint
századparancsnok 1916 májusáig résztvett
az 1914—1915. évi Drina-i áttörésen, a
Suha-Gora és Plevje melletti harcokban,
a Lovcsen ostromában, a Montenegró-i és
Albánia-i előnyomulásban. 1916 márciusá
ban az olasz harctérre vezényelték, ahol
májusban történt megbetegedéséig SantaLucinál küzdött. Laibachban és Lúgoson
ápolták. Júniustól a Lugos-i 3-ik pótszá

Auer Kálmán

Aradszky György

zadnál, majd Szegeden egy karhatalmi
osztag parancsnokaként szolgált szeptem
ber 8-ig.
Kitüntetései: $ , >2?, OS, OH.
Auer Kálmán
t. hdgy. — piarista gimn. tanár, Debrecen.
1915 október 15-én vonult be Nagyvá
radra, majd a Máriabesnyő-i tiszti iskola
elvégzése után a pótzlj-nál nyert beosz
tást. A Szeged-i géppuskás tanfolyam el
végzése után ugyanott mint oktató telje
sített szolgálatot. Budapesten hasonló
minőségben, majd a 4/IV. npf. köteléké
ben az olasz fronton szolgált, ahonnan
tanulmányi szabadság után Szegedről
mint géppuskás 1916 szeptemberében a
XVII-ik npf. zlj-hoz a román frontra
nyert beosztást. Október 5-én felgyógyu
lása után Budapesten teljesített szolgála
tot. 1917 április 1-én a 30-ik honv. gy. e.hez Kirlibabánál, onnan a 40-ik honv.
hadosztályhoz a rohamszázadba nyert be
osztást, majd tanulmányi szabadságot
kapott, amelynek eltelte után december
21-én Husztra helyezték a 40-ik hadosz
tály kiképző csoportjához. Később a 19-ik
gy. e. kötelékében, majd tanulmányi sza
badság után Udinében és egy rohamzlj.
kötelékében az olasz fronton küzdött, ahol
megsebesült. 1918 augusztus 1-től kiképző
szolgálatot teljesített az összeomlásig.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, Φ , OS, O H .
Aradszky György
t. őrm. — földbirtokos, Békéscsaba.
1894—1897-ig a békéscsabai méntelep
osztálynál teljesített tényleges katonai
szolgálatot. 1915 február 26-án vonult be
háborús katonai szolgálatra a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. Március 18-án
az orosz harctérre vezényelték, majd az
olasz fronton küzdött az összeomlásig.
Mint őrmester szerelt le.
Kitüntetései: Φ , OHj.

291

-•VI
vitéz Ákos Lajos

vitéz Ákosfy Barna

vitéz Ákos Lajos
t. tiszth. — Berettyóújfalu.
1914 augusztus 25-én vonult be a volt
m. kir. 4-ik honv. gy. e.-hez Nagyváradra.
Kiképzés után egy menettel az orosz
harctérre vezényelték 1915 március 18-án.
Április 29-én történt megsebesüléséig
minden ütközetben résztvett. Felgyógyu
lása után a pótzlj-hoz vonult be, ahonnan
július 4-én a 307-ik gy. e. kötelékében
újra az orosz hadszintérre vonult, Oknához. Szeptember 5-én betegen a Nagyvá
rad-i kórházba szállították. Felgyógyu
lása után a pótzlj-tól december 2-án az
olasz frontra vezényelték. Monte
San
Michèle környékén küzdött 1916 augusztus 17-ig, amikor másodszor sebesült meg.
Felgyógyulása után 1917 április 2-án a
3-ik npf. gy. e.-hez osztották be Brestlitowskba. Onnan mint vasutast felmentették. A felmentést nem fogadta el s május
5-én a 29/3. menettel a 308-ik honv. gy.
e.-hez vezényelték az orosz frontra, ahol
a háború végéig szolgált. 1926 júniusában
avatták vitézzé.
Kitűnt.: O l , 0 2 , ^ , OS, OH, X.Sz.J.
vitéz Ákosfy Barna
m. kir. honv. szds., Gyula.
1915 június 15-én vonult be a volt 4-ik
honv. gy. e.-hez Nagyváradra, mint e.é.ö.
Nagyváradon nyert kiképzést és a Lugos-i tiszti iskola elvégzése után Kragujevác, majd a Doberdo környékén küzdött
1916 augusztus 7-én történt megsebesülé
séig. Laibachban, Baján és Nagyváradon
ápolták. Felgyógyulása után 1916 szep
temberében a 12-ik lovas lövészosztályhoz
nyert beosztást az orosz harctéren, ahon
nan az erdélyi frontra vezényelték. No
vember elején a lovasosztály a Tatros
. völgyi harcokban megsemmisült s a meg
maradt része beolvadt az első npf. hadosz
tályba. Ezen időtől 1918 április végéig az
l-es npf. huszárezrednél teljesített szol
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Árvay Rezső

Bagi Máté

gálatot az erdélyi «fronton, majd az
Assiago-i frontszakaszon harcolt augusz
tus 21-én történt srapnell-sebesüléséig.
Súlyos sebével operáció alá került. Fel
gyógyulása után betegszabadsága ideje
alatt érte az összeomlás. 1923 június 17-én
avatták vitézzé.
Kitűnt.: ÛM, &, O l , 0 2 , ^ , O S 2 , OH.
Áchim György
t. gyal. — szabó m., Békéscsaba.
1904—1906-ig teljesített tényleges katonai szolgálatot a Gyula-i 2. honv. gy.
e.-nél és Budapesten a Ludovika Akadémián. A mozgósításkor Nagyváradra vonult be a 4. honv. gy. e.-hez. Az orosz
fronton küzdött, majd 2 hónap múlva betegen kórházba került s az összeomlásig
mint segédszolgálatos teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: OB, t#, OS, OHj.
Árvay Rezső
keresk., Békéscsaba.
I. o. számv. őrm.
1893—1895-ben teljesített tényleges ka
tonai szolgálatot. 1916-ban vonult be há
borús katonai szolgálatra és 1918 augusz
tus l-ig — amikor tartósan szabadságol
ták — mint különítmény irodavezető tel
jesített szolgálatot.
Bagi Máté
t. szkv. — rendőrbiztos, Békésszentandrás.
1915 július 15-én vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan az olasz
harctérre nyert beosztást. A Doberdó fensíkon esett át a tűzkeresztségen. Megse
besült, majd elvégezte az altiszti iskolát s
1916 decemberében az orosz frontra vezé
nyelték. 9 hónapi küzdelem után betegen
kórházba került, majd Nagyváradon a pótzlj-nál mint szolgálatvezetőhelyettes tel
jesített szolgálatot az összeomlásig. Kratochvill dandárparancsnok küldönce volt
1919 január 2-ig.

Ancsin Mihály
t. gyal. — hajdú, Békéscsaba.
1909-ben az 1-ső huszárezredben szol
gált, majd a Weiskirchen-i kadét iskolá
ban teljesített szolgálatot 2 éven át. Egy
szer vett részt fegyvergyakorlaton Brassó
ban. A világháború kitörésekor a 4-ik
honv. gy. e.-hez vonult be Nagyváradra,
ahonnan ezredével rövid idő múlva a déli
harctérre vonult. Később az olasz fronton
küzdött a Doberdó-i frontszakaszon, majd
az orosz harctéren küzdött 3 hónapig.
1917 nyarán zászlóalja orosz fogságba
esett, csak huszonegyed magával tudott
visszavonulni. Később a román harctéren
küzdött az
összeomlásig. Sepsiszent
györgyön szerelt le.
Ádám Fülöp
t. őrm. — kereskedő, Békéscsaba.
1897-től 1900-ig tett eleget tényleges
katonai kötelezettségének a 86. gy. e.-ben
Serajevoban és Wienben. 1914 októberé
ben bevonult a 4. népfölkelő h. gy. e.-hez
mint tizedes. Békéscsabán, az élelmezési
osztálynál nyert beosztást, majd mint
élelmiszerszállító vonatkísérő teljesített
szolgálatot. Később mint őrmester Nagy
váradon, majd a Nagymegyer-i fogolytá
borban és Békéscsabán teljesített szolgá
latot mint fogoly őrparancsnok az össze
omlásig.
Öccse: Ádám Lajos és unokatestvére:
Neu István az olasz harctéren hősihalált
haltak.
Alliquander Lajos
szkv. szds. — reáliskolai tanár, Budapest.
1902-ben mint e.é.ö. kezdte meg tényle
ges katonai szolgálatát. 1906-ban hdgy-á,
1914 novemberében fhdgy-á és 1917 no
vemberében szds-á nevezték ki. Az orosz
harctéren teljesített háborús katonai szol
gálatot 1915 május 17-én történt súlyos
megsebesüléséig. Felülvizsgálaton helyi

irodai szolgálatra minősítették és szolgá
latonkívüli viszonyba helyezték. Az Össze
omlásig a 4-ik honv. gy. e. pótzlj-nál mint
s. tiszt teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: β , Φ , OHj, 0 .
Balda János
t. tzds. — áll. rends, törzsőrmester,
Pestszentlőrinc.
1915 októberében vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez s rövid kiképzés után az olasz
harctéren nyert beosztást. Itt küzdve ezre
dével. 1916 aug. 17-én gránátszilánktól
megsebesült. Felépülése után elvégezte a
szegedi géppuskás tanfolyamot s mint
irányzó, előbb az orosz, majd 1917 aug.
30-án az olasz harctérre vonulva, részt
vett ezrede minden ütközetében, mikor is
1918 okt. 30-án láblövéssel megsebesülvén,
francia hadifogságba került, honnan 1920
májusában került csak haza.
Kitüntetései: 0 2 I I , Φ , OSj, OH.
Balázs Ernő
szkv. szds. — hirl. váll. tisztv. Budapest.
A m. kir. pécsi honvédhadapródiskola
elvégzése után 1914 aug. 1-én avattatott
fel mint zászlós a nagyváradi 4. honv.
gy. e.-hez. A tábori ezreddel az orosz
harctérre indult 1914 aug. 23-án és részt
vett a Rohatyn és Komarno-i ütközetek
ben és az őszi visszavonulásban Lemberg
alól a Kárpátokba. 1915 tavaszán mint a
301. honv. gy. e. zászlóalj segédtisztje vé
gig küzdi a Przemysl körüli harcokat,
mikor is 1915 május 17-én a Krukienice
körüli harcban orosz hadifogságba jutott.
Innen 1918 június 30-án szabadulva, a pót
zászlóaljnál nyert beosztást és ott éri az
összeomlás. 1920 május 9-én az oláh in
ternálásból való szabadulás után lépett a
nemzeti hadsereg kötelékébe, hol külön
féle beosztások után 1925 június 1-én
szolgálatonkívüli viszonyba helyeztetett.
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Bagyinka Mihály

Dr. Balázs Lajos

Bagyinka Mihály
t. gyal. — ny. városi kézb., Békéscsaba.
Az 1. közös huszárezrednél teljesített 3
éven át tényleges katonai szolgálatot
Brassóban. 2-szer vett részt fegyvergya
korlaton. A világháború kitörésekor Nagy
váradon a 4. honvéd gy. e.-nél kezdte meg
háborús katonai szolgálatát. 1915 június
7-étől az olasz fronton, 1916 január 16-tól
a Volhynia-i frontszakaszon
résztvett
minden ütközetben, majd két heti pihenő
után a Dorna-Vatrán és az országhatáron
teljesített harctéri szolgálatot. 1917-ben
a hadosztálynál nyert beosztást, amellyel
1918 augusztusában Elsas-Lotharingiába
került. Családi ügyből kifolyólag szabad
ságot kapott s a forradalom kitörése itt
hon érte.
Harctéri szolgálata 36 hónap.
Dr. Balázs Lajos
t. fhdgy. orvos — orvos, Budapest.
1912-ben a 75-ik gy. e.-nél mint medikus
önkéntes katonai szolgálatot teljesített.
1914-ben mint zls., a Prága-i 11-ik hely
őrségi kórházban működött. Az orosz
fronton, majd Albániában a 4-ik honv.
gy. e. kötelékében mint zlj. orvosfőnök
szolgált másfélévcn át, majd mint egy
betegállomás parancsnoka teljesített szol
gálatot.
Kitüntetései: 1%, β , Φ , OHj.
Bárányi László
ny. ezredes — földb., Misca (Erdély)
A Ludovika Akadémia tisztképző tanf.
elvégzése után 1888-ban a cs. és kir. 32.
gy. e.-hez, illetve a 4. honv. féldandárhoz
lett beosztva mint hdpr. őrm. 1889-ben
hadnaggyá kinevezve, előbb Nagyvára
don, Borosjenőn, majd a 3. honv. gy. e.hez áthelyezve
Debrecenben és újra
Nagyváradon teljesített szolgálatot. 1908ban a népfölkelésügynél nyervén beosz
tást, előbb a kassai honv. ker. parságnál,
majd újra Nagyváradon ténykedett. A
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Bárányi László

Balázs István

világháború kitörésekor önként tábori
szolgálatra jelentkezvén, a 4/II. npfk. zlj.,
majd a 30/VII. npfk. zlj. parságával bíza
tott meg. Ebben a minőségben több ütkö
zetben vett részt, majd pedig a Drina
biztosító vonalban teljesített harctéri szol
gálatot. 1915-ben alezredessé előléptetve,
majd Montenegro megszállása után Csík
szeredán vasútvonalbiztosító parnok, 1917ben tordai anyaggyűjtőállomás parnok,
mikor is ezredessé neveztetett ki. Az öszszeomlás
szabadságon érte, 1918-ban
nyugállományba vonult.
Kitüntetései: F.J.R.L., K.é.K.III.o , OS,

qfr, stb. stb.

Balázs István
t. gyal. — vendéglős, Békés.
1916 januárjában vonult be háborús ka
tonai szolgálatra a 4-ik honv. gy. e.-hez.
Nagyváradon nyert kiképzés után május
10-én az olasz harctérre vezényelték, ahol
augusztus 8-án hadifogságba esett. 1919
október 18-án tért haza fogságából.
Harctéri szolgálata 4 hónap.
Kitüntetései: ^ j , OHj.
Balkó János
t. tiz. — asztalos, Tótkomlós.
1911-ben a 2-ik honv. gy. e.-ben teljesí
tett szolgálatot mint póttartalékos. A vi
lágháború kitörésekor a 4-ik honv. gy. e.hez vonult be és a XIII-ik menettel az
orosz harctérre vezényelték. Chyrovtól
kezdve 1915 februárjában történt orosz
hadifogságba eséséig résztvett az összes
ütközetekben. Európa-i Oroszország kü
lönböző helyein volt fogságban. Egy si
kertelen szökési kísérlet után csak 1918
márc. 10-én sikerült hazaszöknie. Viszontlátási szabadság után cséplési szabadsá
got nyert és itthon érte az összeomlás.
Harctéri szolgálata 2 hónap.
t Balkó György, volt 4-es honv. sebe
sülten olasz hadifogságba esett, ahol hősi
halált halt.

Balogh István

Balogh Elek

Balogh István
t. szkv. — keresk., Mezőberény.
1898-ban a 101-ik gy. e.-nél teljesített
szolgálatot Békéscsabán. Fegyvergyakor
latokon ugyanitt vett részt. 1915 január
jában vonult be háborús katonai szolgá
latra Nagyváradra a 4-ik honv. gy. e.hez. Az olasz frontra vonult a Ranziáno-i
pihenőbe, ahonnan a Doberdóhoz vezényel
ték és résztvett a St. Martino, St. Michele-i frontszakaszon lezajlott ütközetekben.
1916 augusztusától 1 évig a Volhynia-i
fronton, majd újra az olasz fi onton har
colt Görz, Mte. San Gabriele, Seguzino és
Tolmein-nál. Végül a Piave-i frontszaka
szon és a Monte-Tombánál harcolt.
Kitüntetései: 0 2 , OB, >:?, O.TÍ.
Balogh Elek
e.é.ö. őrm. — urad. intéző, Orosi-puszta.
1918 márciusában vonult be a 3-ik honv.
gy. e.-hez Debrecenbe mint e.é.ö., majd
áthelyezték Nagyváradra, ahonnan tiszti
továbbképzésre az olasz front mögé Ospodaletióba vezényelték októberben. Jemonában érte az összeomlás, majd november
ben itthon leszerelt.
Balogh József
t. hdgy. — ref. kántortanító, Kádárta.
1915-ben a 4. honvéd gy. e.-hez vonult
be mint e.é.ö. A tiszti iskola elvégzése
után 1915 őszén az olasz harctérre vezé
nyelték, ahol 1916 augusztus elején részt
vett a 4—7. Isonzó-csatákban a Doberdó-i,
a Mte. San Michèle és St. Martinó-i ütközetekben. A Mte. San Michelénél gránáttól
súlyosan megsebesült.
Laibachban és
Nagyváradon ápolták, majd önként jelentkezett az orosz harctéren küzdő ezredénél,
Gorochowban. 1917 nyarán ismét az olasz
harctéren küzdött ezredével a Mte. San
Gabriele környékén és a nagy frontáttörés
utáni előnyomulásban. Bannián sebesülé
se kiújult s innen ismét kórházba került,

Balogh József

Dr. Banner Miklós

később pedig az Ukrajnát megszálló 7.
huszárezredhez, majd Jekaterinoszlávba,
az 5. lovashadosztály törzshöz. A forrada
lom kitörése után Podvolocsiszka orosz
határállomástól Tarnopol, Rohatyn, Strij
ét Labocsnén keresztül gyalog jött haza a
felbomlott hadsereggel. 1919 tavaszán a
„Székely hadosztályban" Csúcsánál telje
sített szolgálatot, augusztustól pedig a
Nemzeti hadseregben szolgált Szegeden.
Harctéri szolgálata 29 hónap.
Kitüntetései: φ , 0 2 , OB, φ , OS, OH.
Dr. Banner Miklós
t. zls. — ügy. ig. Békés.
Mint e.é.ö. 1907-ben tett eleget tényle
ges katonai szolgálatának a 4. honv. gy.
e.-nél. A háború kitörésekor a gyulai 2.
honv. gy. e.-hez vonulván be, előbb a
szerb, majd az orosz harctérre került ez
redével, hol hadosztályunk előbb az Auffenberg-féle visszavonulást fedezte sike
resen, majd pedig Przemysl várának vé
delmére rendeltetett. Résztvett ezredének
a várból való valamennyi kitörésében.
1914 dec. 18-án történt kirohanás alkal
mával megsebesült. A vár feladása után
orosz hadifogságba került, honnan 1921
őszén tért haza.
Kitűnt.: w, OS, OH, Θ, 1912/13.e.K.
Bárány Béla
t. hdgy. — vaskereskedő, Szarvas.
1914 októberében mint e.é.ö. vonult be
a nagyváradi 4. honv. gy. e.-hez. A t. tiszti
iskolát Lúgoson elvégezve, 1915 áprilisá
ban az orosz frontra vonult, hol 19 > 5 jún.
nius 15-ig küzdött, mikor is a 102. ezred
(128. dandár) kötelékében harcolva Nikolajovtól délre, a Dnyeszter körüli küzdel
mek egyikében hadifogságba esett. Innen
1918 január 8-án megszökött és sok vi
szontagság után ugyanazon év márciusá
ban tért haza, hol kórházi ápolás után
mint könnyuszolgálatos teljesített szolgá
latot az összeomlásig.
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Barabás Zoltán

Dr. Bányai Imre

Barabás Zoltán
t. fhdgy. — M. Nemz. Bank ellenőr, Bpest.
1915 március 1-én mint e.é.ö. vonult be
a 4. honv. gy. e.-hez. A tiszti iskola elvég
zése után az orosz harctérre került, hol
résztvett a Zlota-Lipa, Strypa és Tarnopol körül lezajlott harcokban, majd 1916
elején az olasz harctérre vonulva, febr.
15—aug. 7-ig a Doberdó-i harcokban küz
dött Görz elestéig, mikor is megsebe
sülve, gránát légnyomás és vérhasban tör
tént megbetegedése miatt kórházba ke
rült. Felgyógyulása után előbb mint egy
sorozóbizottság tagja működött, később a
nagybecskereki, majd pedig a nagyváradi
G. O. K.-nál nyert beosztást. Ebben a
minőségében az aradmegyei
Csermőn
érte az összeomlás.
Kitüntetéseiből, 0 2 , OB, ^ , OS, OHj.
Dr. Bányai Imre
t. hdgy. — ügyvéd, Békés.
1917-ben kezdte meg háborús katonai
szolgálatát a 4-ik honv. gy. e.-ben Nagy
váradon. A tiszti iskola elvégzése után a
8-ik honv. gy. e.-hez helyezték át Lú
gosra. 1917 október 4-én az olasz harc
térre vezényelték, ahol 1918 augusztusá
ban történt megbetegedéséig küzdött. A
gyulai szanatóriumban érte az összeom
lás.
Harctéri szolgálata 10 hónap.
Kitüntetései: OB, ^ , OHj.
Bartha Ernő
t. hdgy. — fmg. iskolai tanár, Orosháza.
1915 május lo-én vonult be Nagyvárad
ra a 4-ik honv. gy. e.-hez. Lúgoson elvé
gezte a tiszti iskolát, majd 1916 januárjá
ban az olasz fronton, Mente San Micheleszakaszon kezdte meg harctéri szolgála
tát. 1916 május 26-án tüdőlövéssel meg
sebesült. Felgyógyulása után november
2Í -én a 3-ik honv. gy. e. kötelékében Volhyniába vonult, ahonnan 1917 szeptembe
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Bartha Ernő

Bartolf József

rében a Monte San Gabriele frontsza
kaszra vezényelték. Itt szeptember 28-án
olasz hadifogságba esett. Egy hónap múl
va megszökött fogságából, kórházi ápolás
alá került, majd felülvizsgálaton helyi
szolgálatra minősítve, Szegedre helyezték
és mint a honvédhelyőrségi kórház állo
mánynyilvántartó tisztje teljesített szol
gálatot az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 19 hónap.
Kitüntetései: β , 0 2 , Φ , OS, OH.
Bartolf József
e.é.ö. tzds. — ev. tanító, Mezőberény.
1917 okt. 15-én vonult be mint e.é. ön
kéntes ezredünkhöz. A t. t. iskolát Szege
den végezte el. 1918 május havában az
olasz harctérre vonult és ott a Rojkó cso
portnál nyert további kiképzést. Megbete
gedvén, kórházba került, majd felgyógyu
lása után 1918 október havában újra az
olasz fronton küzdő ezredéhez vonult be
és ott érte az összeomlás.
A Nemzeti hadseregben 1920 nov.-től
1921 szept. 29-éig szolgált.
Érkeserűi Balogh Barna
ny. tábornok, Rákosszentmihály.
A Ludovika Akadémia elvégzése után
1889 augusztus 18-án avatták fel alantos
tisztté. 1900-ban szds-á, 1911-ben őr
naggyá, 1914-ben alezredessé, 1916 no
vemberében ezredessé s 1921 szeptember
1-én tábornokká nevezték ki. A világhá
ború alatt az orosz és olasz harctéren
küzdött 1915 június 16-án sebesülten tör
tént hadifogságba eséséig. Fogságából
hazakerülve, 1919 novemberétől a Buda
pests 8-ik kerület karhatalmi parancsno
ka, 1920 januárjától a csendőrtartalék ez
redparancsnoka, majd dandárparancsnoka
s 1921 novemberétől 1924 november 30-áig
a munkavédelem felügyelője volt.
Kitüntetései: V.K.R.3., K.é.K.3., K.é.K.3.
(háború előtti), § , § M , ^ M , ·&, t&, OS,
OH, 01898, φ , 1912/13.e.K.

Bárányi János

Bánhegyi (Berg) Mihály

ifj. Bella Jószef

Bárányi János
t. gyal. — városi hajdú, Békéscsaba.
1899—1902-ig Aradon teljesített tényle
ges katonai szolgálatot a 3-ik huszárez
redben. A világháború kitörésekor Nagy
váradra vonult be a 4-ik honv. gy. e.-hez.
Az első menetalakulattal a szerb frontra
vonult, ahol résztvett a Decsnél lezajlott
ütközetben, majd betegen kórházi ápolás
alá került. Felgyógyulása után Nagyvá
radról 1916 pünkösdjén az orosz hadszin
térre vezényelték, ahol Sztojanónál hadi
fogságba esett 1916 június I6-án. Fogsá
gából 1918 május 9-én tért haza.
Harctéri szolgálata 3 és fél hónap.
Bánhegyi (Berg) Mihály
t. hdgy. — polg. isk. tanár, Mezőberény.
1911-ben mint póttartalékos teljesített
szolgálatot Debrecenben a 3-ik honv. gy.
e. kötelékében. 1913-ban fegyvergyakorla
ton vett részt. A mozgósításkor a Nagy
váradi 4. honv. gy. e.-hez vonult be s a
20-ik honv. gy. hadosztály törzsszázadá
hoz nyert beosztást. Előbb az orosz, majd
az olasz harctéren teljesített szolgálatot a
14-ik számú tábori postánál, majd a had
osztálytörzs postájánál. 1916 októberében
tiszti tanfolyamra vezényelték Rákoscsa
bára. Ebből 1917 április 4-én került ki
mint zls. A harctéren szerzett betegsége
miatt négyszeri felülvizsgálaton irodai
szolgálati beosztást nyert a Nagyvárad-i
4-es honv. pótzlj. s.-tiszti hivatalában.
1918 augusztus 1-én szkv. hdgy-á nevez
ték ki. December 2-án Nagyváradon le
szerelt.
ifj. Bella József
t. tzds. — kereskedő, Gádoros.
1916 május 28-án vonult be. Nagyvárad
ra a 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan rövid
háborús kiképzés után a XXV-ik menet
tel az orosz frontra vezénvelték. Részt
vett a Sztojanvics-Boronov körüli ütkö

Belanka Mihály

zetekben és az ezred minden egyéb had
műveletében, Görznél és a Hétközség fensíkon. 1918 október 2-án légnyomással
súlyosan megsérült, azonban tovább har
colt csapatával. Később Wienbe vezényel
ték gáztanfolyamra, ahol az összeomlásig
szolgált.
Harctéri szolgálata 25 hónap.
Kitüntetései: Ol, 0 2 , Φ , OS, OH.
Belanka Mihály
I. o. számv. alt. — kovács és lakatos,
Békéscsaba.
A mozgósításkor mint népfölkelő vo
nult be a 4. honvéd gy. e.-hez Nagyvárad
ra, majd a szerb frontra és 1915 májusá
ban az olasz harctérre vezényelték. 1916
májusától pedig az orosz hadszintéren
küzdött, ahol szeptember 8-án hadifogság
ba esett. Később megszabadulása után
Nagyváradra került és felmentették ka
tonai szolgálat alól.
Baranyai Géza
t. fhdgy. — gazd., Orosháza.
1914 augusztus 25-én Nagyváradra vo
nult be a 4-ik honv. gy. e.-hez, Lúgoson
elvégezte a tiszti iskolát, majd az 1915
február 18-án induló VII-ik menettel az
orosz harctérre veznéyelték. Több ütközet
ben vett részt 1915 április 1-én történt
megsebesüléséig. Budapesten és Nagyvára
don ápolták, majd a pótzlj-tól a Szeged-i
ker. gp. tanfolyamra osztották be, amely
nek elvégzése után az olasz fronton küzdő
ezredhez nyert beosztást. 1916 tavaszán
mint géppuskás századparancsnok a 3-ik
honv. gy. e.-nél teljesített szolgálatot.
Résztvett a 7-ik és 8-ik Isonzó-i és Görz-i
ütközetekben. 1916 október 10-én olasz
hadifogságba esett, ahonnan 1919 októ
berében tért haza.
Harctéri szolgálata 12 hónap.
Kitüntetései: β , O l , Φ , OS, OH.

297

Benkő Béla

ifj. Benkő István

Benkő Béla
t. őrm. — gazd., Orosháza.
1893-ban Mezőhegyesre a méneskarhoz
vonult be. Fegyvergyakorlatait a 7-ik vo
natosztálynál Temesváron végezte. A vi
lágháború alatt 1915 december 15-én mint
ormestsr vonult be a 4-ik honv. gy. e.-hez
Nagyvaradra. A pótzlj-nál, mint kiképző
altiszt teljesített szolgálatot, megszakítás
nélkül az összeomlásig.
ifj. Benkő István
npf. őrv. — kereskedő, Nagyszénás.
1917 március 10-én Nagyváradra vo
nult be háborús katonai szolgálatra. Ki
képzés után júniustól az olasz fronton tel
jesített harctéri szolgálatot az V/4, npf.
zlj. kötelékében. Az Isonzónál és Piavé
nái lezajlott ütközetekben, majd a 64-ik
honv. hadosztály rohamzlj.-nak harcaiban
vett részt megszakítás nélkül az összeom
lásig.
Harctéri szolgálata 16 hónap.
Kitüntetései: OB, # , OH.
Benyó János
t. zls. — tanító. Tótkomlós.
1904-ben 11 hónapon át teljesített szol
gálatot a 2-ik honv. gy. e.-ben, majd mint
teológust a további szolgálat alól felmen
tették. A mozgósításkor a 4-ik honv. gy.
e.-hez vonult be és szeptembertől kezdve
résztvett a npf. csapat kötelékében a Decs-i
és utána következő ütközetekben. Decem
ber 12-én a visszavonulás alatt Leskovácnál mint hátvéd szerb- fogságba esett. 1915
októberében hazaszökött fogságából. Bevo
nult ,a pótzlj-hoz, ahol elvégezte a tiszti
iskolát, majd mint zls. az oláh fronton,
majd az orosz harctéren küzdött. Később
a pótzlj.-nál irodai beosztásban, majd a
Szeged-i géppuskástanfolyamon teljesített
szolgálatot, amelynek elvégzése után me
netszázadba nyert beosztást. Itt érte az
összeomlás.
Harctéri szolgálata 4 hónap.
Kitüntetései: Φ , OH.
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Dr. Beregi Sándor

Benyó János

Dr. Beregi Sándor
t. fhdgy. — ny. r. fogaim, ügyvéd, Bpest.
1904/05-ben mint e.é.ö. a pozsonyi 13.
honv. gy. e.-ben szolgált. A háború kitö
résekor mint hadpr. őrm. a 4. honv. gy.
e.-hez vonult be, melynek kötelékében
résztvett 1915 febr.-tól a Kárpát-i harcok
ban, majd a tavaszi támadó hadmüveletek
ben, előbb a hírszerző különítményben,
később pedig mint a III. zlj. sgtisztje. Ez
redével az olasz harctérre kerülve, részt
vesz a Krn-on lezajlott harcokban, majd a
Doberdo küzdelmeiből veszi ki részét. Itt
1915 aug. 15-én gránátlövéstől súlyosan
megsebesülvén, rokkanttá lett és akarata
ellenére a katonai szolgálat alól rendőr
fog, mivoltára való tekintettel katona
rendőrségi szolg. után 1917 dec. 1-én fel
mentést nyert.
Kitüntetései: O l , OB, # , OS, OH.
Báthory-Szüts Sándor
ny. ezredes, Debrecen.
A Ludovika Akadémia tisztképző tan
folyamának elvégzése után 1900 aug.
18-án avattatott fel mint hadapródtiszt
helyettes a 4. honv. gy. e.-hez. A háború
kitörésekor mint a 6. szd. parnoka az
orosz harctérre vonult, Rohatynnál meg
sebesült. Chyrow, Zagorz, Beskidek (fírb.
Sredni), Kispolány a 14-es harcok mér
földkövei. 1915-ben részben beteg, részben
pedig a pótzászlóaljnál teljesít szolgála
tot. 1916-ban résztvesz ezrede köteléké
ben a VI., VII. és VIII. Isonzó-csatákban,
majd a következő évben idegen kötelék
ben Dél-Tirolban küzd. Ezredéhez vissza
térve, előbb az orosz, majd az olasz harc
téren résztvesz a San Gabriele-i harcok
ban, a XII. és XIII. Isonzó-csatákban és
1918-ban a Mte. Tomba stb. harcokban.
1918 okt. 31-én olasz hadifogságba jut,
honnan 1919 okt. 10-én tért haza.
Kitüntetései: L.R.L., V.K.R.3.O., K.é.K.
3.O., t£i, OS, stb.

vitéz Benedek Sándor

marosnagyszátttói
dr. Bige Gyula

vitéz Bíró Endre

vitéz Benedek Sándor
t. tiz. — földművelő, Okány.
1915 július 15-én Nagyváradra vonult
be a 4-ik honv. gy. e.-hez. Rövid kiképzés
után a XIV-ik menettel az olasz harctérre
vezényelték, ahol 1915 novemberében tör
tént megsebesüléséig küzdött az Isonzó
nál. Laibachban és Miskolcon ápolták,
majd a pótzlj.-tól 1916 januárjában egy
különítménnyel Versecre, azután az orosz
frontra vonult a 301-ik gy. e. kötelékében.
1916 december végén betegen került haza
kórházi ápolásra, majd a pótzlj-nál telje
sített szolgálatot és a géppuskás tanfo
lyam elvégzése után újra az olasz had
szintérre nyert beosztást. 1928 június
17-én avatták vitézzé.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, v&, OH.
marosnagyszántói dr. Bige Gyula
t. zls. — vm. tb. főügyész, Derecske.
1914 júliusában vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, ahcl háborús ki
képzésben részesült. A Lugos-i tiszti iskola
elvégzése után a pótzlj.-tcl 1915 február
jában az orosz harctérre vezényelték Duklához. Március 22-én orosz hadifogságba
esett, ahonnan 1918 június 10-én szökött
haza. Tanulmányi szabadságot kapott és
ezen idő alatt érte a forradalom.
Kitüntetései: 0 2 , η$, OHj.
vitéz Biró Endre
t. szkv. — gazdálkodó, Gyoma.
1898-ban vonult be a v. cs. és kir. 101.
gy. e.-hez 3 éves katonai szolgálatra. Há
rom fegyvergyakorlatot a 101. gy. e.-nél,
egyet pedig a gyulai 2. honv. gy. e.-nél tel
jesített. A mozgósítás elrendelésekor a
nagyváradi 4. npf. gy. e.-hez vonult be s a
III/4. npf. zászlóalj kötelékében a szerb
harctéren küzdött, míg 1915 decemberé
ben a hercegovinál harcokban, 1916 júniu
sában a dalmáciai, onnan pedig az olasz
frontra kerülve, az Isonzó-csatákban vett

i Püski Albert

részt. Áthelyeztetvén a 3. honv. tábori ez
redhez, ennek kötelékében 1916 novembe'rében az orosz harctéren küzd, hol 1917
jún. 2-án megsebesült. Felépülése, után
újra az orosz frontra kerül, majd 1917
szept.-ben az olasz harctérre, hol a Monte
San Gabriele-i harcokban másodszor is
megsebesült. Kórházi ápolás után a pótzlj-nál teljesített az összeomlásig szolgá
latot. 1928-ban vitézzé avattatott.
Kitüntetései: O l , 0 2 , if*, OSII, OH,
01898.
Sógora: Püski Albert cs. őrm. az oláh
betöréskor Brassóban fogságba esve, már
tír halált halt.
Püski Péter 4. h. gy. e. 1915 jan. az
orosz fronton hősihalált halt.
Benkő János
t. gyal. — fcmolnár, Kondoros.
1918 február 15-én vonult be a Nagy
várad-i 4-ik honv. gy. e.-hez háborús ka
tonai szolgálatra. Kiképzés után az olasz
frontra vezényelték, ahol a 300-as kombi
nált gy. e. kötelékében küzdött az össze
omlásig.
Bethlendy Béla
t. hdgy. — közs. írnok, Váncsod.
1915 májusában vonult be Nagyvárad
ra és a Lugos-i tiszti iskola elvégzése után
1916 februárjában az olasz frontra vezé
nyelték, ahol az V-ik npf. zlj-hoz áthelyez
ve, 1916 októberében tífuszban történt
megbetegedéséig teljesített harctéri szol
gálatot. Felgyógyulása után bevonult a
pótzlj-hoz, majd üdülési szabadságot ka
pott, melynek eltelte után 1917 február
jában az orosz fronton küzdő tábori ezred
hez nyert beosztást. Itt elvégezte a roham
tanfolyamot és mint az I-ső zlj. rohamre
ferense teljesített szolgálatot. Szeptember
ben szabadságot kapott, majd az olasz
fronton szolgált az összeomlásig, különle
ges arcvonalmögötti beosztásban.
Kitüntetései: OB, Φ , O H j .
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Dr. Berényi Károly
ν. ezredorvos, — közs. orvos, Mezőberény.
Az 1/4. npf. gy. zlj.-hoz vonult be, majd
1916 július 6-án az egri cs. és kir. tarta
lékkórházba, majd szeptember elején a
Krajna-i Veldes-be nyert beosztást, végül
a 6-ik hadsereg körletében az olaszországi
Pordenone-ban teljesített kórházi szolgála
tot.
Unokaöccse: Szilárd Ferenc t. tűzérhadnagy 1918 jún. 15-én a Piave-nál hősi
halált halt.
Bertalan Gáspár
t. tiszth., — szöv. elnök, Biharugra.
1909-ben a 4-ik honv. gy. e.-hez vonult
be Nagyváradra katonai szolgálatra és
mint továbbszolgálót érte benn a világhá
ború kitörése. A tábori ezreddel az orosz
harctérre vezényelték, ahol december 31-ig
teljesített harctéri szolgálatot. 1917 má-,
jus l-ig a pótzlj-nál szolgált, amikor újra
az orosz frontra vonult. Később az olasz
hadszintéren az offenzíva és áttörés alatt
az összeomlásig harcolt.
Kitüntetései: O l , 0 2 , t£s, OH.
Testvére: f Ferenc, volt szkv., a 28-ik
vadászzlj. kötelékében az orosz fronton
küzdött. 1915 februárjában hősihalált halt.
vitéz Beél József
t. hdgy., — detektív, Budapest.
1915 május 15-én vonult be háborús ka
tonai szolgálatra. Július végén a XIV-ik
menetzlj-al a St. Martino—St. Michèle
olasz frontszakaszra, majd a Mte. Tombára vezényelték, ahol több ütközetben
vett részt 1916 novemberében hastífuszban
történt megbetegedéséig. Felgyógyulása
után a pótszázadnál teljesített szolgálatot,
majd 1917 májusában a XXXVIII-ik menetzlj-al újra a frontra vonult. 1918-ban
áthelyezték a júliusi offenzíva alatt Trient
felett egy horvát ezredhez. Gázmérgezéssel
Trientbe került kórházi ápolásra, ahonnan
felgyógyulása után október elején a pótzlj-hoz nyert beosztást mint karhatalmi
századparancsnok.
Háromszor sebesült
meg.
Kitüntetései: Ol, 0 2 , OB, φ , O H j .
Dr. Biró Ernő
t. fhdgy. — ügyv., Budapest.
1915 januárjában mint e.é.ö. kezdte meg
háborús katonai szolgálatát a 4-ik honv.
gy. e.-nél Nagyváradon. A XV-ik menettel
a Monte San Michelén küzdő ezredhez vo
nult, amelynek kötelékében 1918 tavaszáig
résztvett annak minden ütközetében. Ek
kor tífuszban megbetegedett és itthon ré
szesült ápolásban.
Kitüntetései: φ , φ , O l , 0 2 , OB, Φ ,
OS, OHj.
Baji Gergely
(adatait nem közölte.)
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Berta Bálint
t. gyal. — gazd., Orosháza.
1904-ben mint póttartalékos szolgált a
101-ik gy. e.-nél.
Fegyvergyakorlatait
ugyanott végezte. A mozgósításkor Nagy
váradra vonult be a 4-ik honv. gy. e.-hez.
Egy hónap múlva Serajevóba került és
egy évig teljesített szolgálatot a déli harc
téren. Résztvett Montenegró meghódításá
ban. 1915-ben az olasz frontra vezényelték,
majd a Volhynia-i frontszakaszon küzdött.
Egy év múlva mint teljesen kimerült Bé
késcsabára került kórházi ápolásra. Itt
érte az összeomlás.
Bölöni Bakó Zoltán
t. hdgy. — vm. árvaszéki h. elnök,
Berettyóújfalu.
1915 decemberében vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, ahol háborús ki
képzésben részesült. A Versec-i tiszti is
kola elvégzése után 1917 júniusában az
Albán fronton küzdő IV/4. npf. zlj.-hoz
nyert beosztást. Ennek kötelékében telje
sített harctéri szolgálatot 1918 júliusáig,
amikor gránátlégnyomással és maláriával
kórházba szállították. Skutariban, Fiúmé
ban és Lőcsén ápolták, végül a pótzli.-nál
állt kezelés alatt a forradalom kitöréséig.
Dr. nagybölöni Bölöny Andor
t. hdgy. — ügyvéd, Berettyóújfalu.
1915 januárjában sorozták be a volt
4-ik honv. gy. e.-hez Nagyváradra. Nagy
váradon nyert kiképzés után elvégezte
Szegeden a tiszti iskolát, majd a 14-es
honv. hadtápzli-hoz vezényelték Galíciába.
Később Volhyniából 1917 áprilisában Ro
mániába, majd a Temesvár-i kórházba ve
zényelték. Végül Nagyváradon teljesített
szolgálatot a leszerelésig.
Bor Lajos
t. hdgy. — urad. pénztáros, Sarkad.
1917 márciusában vonult be háborús ka
tonai szolgálatra a Nagyvárad-i cs. és kir.
37. gy. e.-hez. Innen 1917 december elején
a 4. honv. gy. e.-hez helyezték át s 1918
júliusától végigküzdötte új ezredének min
den ütközetét a Monte Tombánál. Az öszszeomlás a, harctéren érte.
vitéz Bocskay János
t. gyal. — gazd., Tótkomlós.
1915 október 1-én vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez háborús katonai szolgálatra.
Még ez év decemberében az olasz frontra
vezényelték, ahol megszakítás nélkül har
colt a rohamcsapatba beosztva egészen az
összeomlásig. 1925 június 15-én avatták
vitézzé.
Harctéri szolgálata 36 hónap.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, t£, O H .
Dr. Brill Lajos
(adatait nem közölte.)

Bíró Gyula

Bohus M. Márton

Biró Gyula
t. gyal. — tűzoltó, gépész-kovács., Gyoma.
191-5 május 15-től a Nagyvárad-i 4. h.
gy. e.-nél nyert kiképzés után az 1. hon
véd gy. e. kötelékében az olasz fronton
küzdött december 7-én történt fogságba
eséséig. 1919 októberében tért haza fogsá
gából.
Kitüntetései: 0 2 , φ , O H j .
Testvére: Balázs, volt 3-as huszár, a
harctéren szerzett betegsége következtében
1914 szept. 20-án Aradon elhunyt.
Bohus M. Márton
t. szkv. — gazd., Békéscsaba.
Békében 3 éven át a Békéscsaba-i mén
teleposztálynál teljesített tényleges szol
gálatot; mint tiz. szerelt le. Három fegy
vergyakorlaton vett részt Temesváron.
Ekkor léptették elő szakaszvezetővé. 1915
március 26-án vonult be a 4-ik honv. gy.
e.-hez Nagyváradra háborús katonai szol
gálatra. Bosznia-Hercegovinában és Mon
tenegróban teljesített rendfenntartási szol
gálatot s több ütközetben vett részt. Két
és fél évi szolgálat után birtokára való
tekintettel felmentették.
Borgulya Pál
t. tzds. — gazdálkodó, Szarvas.
Tényleges katonai szolgálatra 1913-ban
vonult be Nagyváradra a 4. honv. gy. e.hez. A világháború kitörése tényleges ka
tonai szolgálatban érte. A tábori alaku
lattal előbb az orosz harctérre nyomult és
résztvett ezrede minden ütközetében, Gorow-nál esve át a tűzkeresztségen. 1916
tavaszán az olasz harctérre került és
résztvett a Monte San Gabriele körül le
zajlott harcokban 1916 októberéig. 1917 ta
vaszán Volhyniában küzd, majd újra az
olasz harctérre kerülve, ugyanott harcol
az összeomlásig.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , O H j .

Borgulya Pál

Boross Gábor

Boross Gábor
m. kir. honv. őrnagy, Debrecen.
1907 évi augusztus hó 18-án a had
apródiskola elvégzése után Nagyváradon
avatták fel és mint zls. Kassán kezdte ka
tonai pályáját. 1914 szeptemberében az
orosz fronton súlyosan megsebesülve, kór
házba került. 1915 februárjában újra harc
téri szolgálatot teljesített tűzvonalban az
orosz harctéren, ahonnan ugyanazon év
július végén betegen a Kassa-i kórházba
szállították. 1915 augusztusában a 4-ik
honv. gy. e.-hez az olasz hadszintérre irá
nyították, mint századparancsnok résztvett
a 3—9-ik Isonzó-csatákban. 16 hónap
múlva, 1916 novemberében betegen és ki
sebb sebesülésekkel kórházi ápolás alá
került, majd felgyógyulása után Kassán a
9-ik honv. gy. e.-hez nyert beosztást. A
forradalom letörése óta a Nemzeti hadse
regben teljesített szolgálatot.
Bogáti Péter
t. őrm. — vm. altiszt, Berettyóújfalu.
1914-ben önként vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. Kiképzés után el
végezte az altiszti iskolát és mint tizedes
az augusztus 12-én induló 5-ös tábori me
netszázaddal az orosz harctérre vonult.
Résztvett a lengyel határig tartó előnyomulásban, ahol decemberben dum-dum lö
vedéktől megsebesült. Orosz hadifogságba
esett, ahonnan 1918 január 12-én szökés
útján tért haza. A Nagyvárad-i hadapród
iskolába nyert beosztást, mint kiképző al
tiszt és itt érte a forradalom kitörése.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OS, O H .
Dr. Boros Gábor
e.é.ö. őrv. — közs. orvos, Sarkad.
1918 március 15-én vonult be Nagyvá
radra a 4. honvéd gy. e.-hez. Rövid kikép
zés után elvégezte a debreceni tiszti isko
lát, majd résztvett Tarcento községben a
kardos tiszti tanfolyamon. Ott érte a for
radalom kitörése.
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Botyánszky Mihály

Botyánszki Pál

f Botyánszky Mihály
t. gyal. — mótorvezető, Békéscsaba.
1914 szeptemberében vonult be a 4-ik
honv. gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan
kiképzés után 1915 január 15-én a VIII-ik
menetszázaddal az orosz harctérre vezé
nyelték. 1915 február 3-án a Homonna kö
rüli harcokban fogságba esett. Fogságá
ban tífuszban megbetegedett és Sanokban
(Galícia) egy lengyel család jóvoltából a
Samara-i kórházban felgyógyult, majd
Tockóban, később Luganskban mint mótor
vezető teljesített szolgálatot fogsága ideje
alatt.
Egy alagútban történt vasúti szerencsét
lenség áldozata lett 1916 augusztus 1-én.
Botyánszki Pál
t. gyal. — ny. fűtő, Békéscsaba.
Békében mint póttartalékos teljesített
katonai szolgálatot a 2-ik honv. gy. e.-nél
Gyulán. A mozgósításkor a Nagyvárad-i
4-es honvédekkel vonultak az orosz harc
térre, ahonnan a Rohatyn-i, Komarno-i vé
res ütközetek után az olasz fronton küz
dött az ezred kötelékében, majd 16 hónapi
harctéri szolgálat után mint vasutas tel
jesített szolgálatot nyugalombahelyezteté
séig.
Öccse: György az olasz harctéren hősi
halált halt.
Bracskó Antal
alezredes, Budapest.
A hadapródiskola elvégzése után 1906ban mint hadapródtiszthelyettes a Nagy
várad-i 4. honv. gy. e.-nél nyert beosztást.
Hadnaggyá 1907-ben, főhadnaggyá 1912ben neveztetett ki A háború kitörésekor
ezredével az orosz harctérre vonult, hol
1914 dec. 25-én a Dukla-i szorosnál kifej
lődött harcok egyikében orosz hadifogság
ba esett. Hadifogságából szökés útján 1920
júniusában tért vissza.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., stb.
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Bracskó Antal

Braun Ádám

Braun Ádásn
hdpj. tiz. — gazd., Mezőberény.
1917 október 15-én vonult be a volt 4-ik
Ιΐφίν. gy. e.-hez Nagyváradra, ahol hábo
rús kiképzésben részesült, majd a Szeged-i
tiszti iskola elvégzése után nyilt parancs
csal a Piave-i frontszakaszra vezényelték.
Elvégezte a kardtisztes tanfolyamot. Meg
szakítás nélkül küzdött 1918 október 30-án
történt hadifogságba eséséig. Fogságából
1920-ban tért haza. A Nemzeti hadsereg
ben is szolgált.
id. Bohus M. András
gazdálkodó, Békéscsaba.
1894-től 1897-ig teljesített tényleges
katonai szolgálatot Békéscsabán és Kis
béren. 1915-ben Nagyváradra vonult be
háborús katonai szolgálatra, majd Aranyos-Tordára helyezték a t. csendőrség
hez. 1917 novemberében mint nélkülözhe
tetlen családfenntartó, felmentést nyert.
F i a : András, 1917 októberében vonult be
a 20. tűzérezredhez Lúgosra. Az olasz
fronton küzdött, majd légnyomással kór
házba került. Ott érte az összeomlás.
Braun Béla
t. gyal. — malomtul., Békéscsaba.
1915-ben bevonult a Nagyvárad-i 4. hon
véd gy. e.-hez háborús katonai szolgálatra.
Rövid kiképzés után mint nélkülözhetetlen,
a malom részére felmentést nyert. 1917
áprilisában ismét bevonult és Budapesten,
a hadfelszerelési gyárban teljesített szol
gálatot az összeomlásig.
Öccse: Braun Ignác 1914-től 1916 júniu
sában történt hadifogságba jutásáig a 4.
h. gy. e. kötelékében az orosz és olasz
harctéren küzdött. Fogságban szerzett be
tegségében 1928-ban elhunyt itthon.
Bozóky Tasziló
alezredes — Eger.
(adatait nem közölte.)

Braun Gyula

Breyer Géza

Burin Pál

Budai Lajos

Braun Gyula
t. szkv. — ig. tanító, Mezöberény.
Mint tanító póttartalékos, a v. cs. és
kir. 101. gy. e.-ben tett eleget katonai kö
telezettségének. A háború kitörésekor a 4.
honv. gy. e.-hez vonult be és a szerb harc
térre vonulva, a Decs-i ütközetben a fején
megsebesült. A Szuresin-Vitojevci
front
szakaszon harcolt. Betegen az újvidéki
kórházba került, majd a pótzászlóaljnál
felülvizsgáltatva, előbb segédszolgálatos
nak minősítve, az orvosi irodának vezetője,
később újra felülvizsgáltatván, a katonai
szolgálat alól 1916 szept.-ben felmentették.
Fia: Bartos Gyula, a 10. h. gy. e. ön
kéntese volt.

Budai Lajos
e.é.ö. szkv. — ny, városi közkórházi gondη ok, Békése-abu.
Mint e.é.ö., a Vilmos császár nevét viselő
34-ik gy. e. kötelékében szolgált 1900—
1901-ben Kassán. Ugyanott végezte el a
tiszti iskolát is. A 101. gy. e. kötelékében
teljesített fegyvergyakorlatot. A 4-ik npf.
honv. gy. e,-hez vonult be 1915 január
20-án, majd május 5-én a X-ik menettel
az orosz hadszintérre vezényelték. 1916
május 8-áig teljesített itt harctéri szol
gálatot, amikor mint nélkülözhetetlen vá
rosi közkórházi gondnok felmentést nyert.
A harctéren egyszer sebesült és egyszer
tífusszal kórházi ápolás alatt állott.

Breyer Géza
í. szkv. — keresk., Békés.
1907—1909-ig szolgált a 4-ik honv. gy.
e. kötelékében. Fegyvergyakorlatait szin
tén az ezrednél teljesítette. A világháború
kitörésekor az orosz harctérre vonult, ahol
1914 november végén történt hadifogság
ba eséséig harcolt. 1918 szeptemberében
tért haza. Az összeomlás szabadsága alatt
érte.
Harctéri szolgálata 4 hónap.

Kitüntetései: tgi, OSj, O H j , ©1908.
Sógora: Szulimán Ákos, volt 101-es
hdgy., Czardaki-nál hősihalált halt.

Burin Pál
t. gyal. — téglamester, Kondorcs.
1906-ban mint póttartalékos teljesített
katonai szolgálatot a Gyula-i 2-ik honv.
gy. e.-ben. A mozgósításkor a 4-ik honv.
gy. e.-hez vonult be. Az orosz fronton
kezdte meg harctéri szolgálatát. Rohatynnál esett át a tűzkeresztségen. November
15-én a Kárpátokban hadifogságba esett,
ahonnan 1912 januárjában tért haza.
Sógorai: f Mladonyiczky György, volt
101-es az orosz harctéren hősihalált halt.
f Mácsán Mihály, volt 3-as huszár és
Zlipszki János hősihalált haltak.

Botta Pál
t. őrm. — magánzó, Békéscsaba.
1896-tól 1899-ig teljesített tényleges ka
tonai szolgálatot az 1. huszárezrednél. 1914
november 20-án vonult be a 4. honvéd gy.
e.-hez Nagyváradra háborús katonai szol
gálatra. A szerb, albán, orosz és olasz
harctereken küzdötte végig a világháborút.
Mint őrmester szerelt le.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, rt, OHj,
01898.
Borbély László
t. zls. — közs. számvevő, Békés.
1917 március 10-én vonult be a m. kir.
4. h. gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan a
tiszti iskola elvégzése után 1917 október
4-én az olasz frontra vezényelték, ahol
mint szakaszparancsnok küzdött az össze
omlásig.
Harctéri szolgálata 10 hónap.
Kitüntetései: φ , OHj.
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telegdi Csanády Ákos

Csanády Sándor

telegdi Csanády Ákos
ny. szds., Debrecen.
A Nagyvárad-i honv. hadapródiskola el
végzése után a 4-ik honv. gy. e.-hez nevez
ték ki mint zls.-t 1908-ban. Mint fhdgy.
vonult be háborús katonai szolgálatra.
1915 január 10-től a Kárpát-i harcokban
mint századparancsnok vett részt március
1-én történt megbetegedéséig. Március
16-án felgyógyulva bevonult a pótzlj.-hoz,
ahol április 20-ig az önkéntes osztag pa
rancsnoka volt. Június 16-tól a 102-ik npf.
honv. gy. e.-nél mint zlj„-parancsnok küz
dött megsebesüléséig. Felgyógyulása után
1915 augusztus 20-tól mint századparancs
nok a Doberdón, Monte San Michelén har
colt a 4-ik honv. gy. e. kötelékében. De
cember 8-tól 1916 január l-ig betegen
kórházi kezelés alatt állt. Végül a pótzlj.nál szolgált mint pótszázadparancsnok az
összeomlásig.
Harctéri szolgálata 11 hónap.
Kitűnt.: •$, φ , OS, OH, 1912/13.e.K.
Csanády Sándor
százados, Debrecen.
A Nagyvárad-i honv. hadapródiskola el
végzése után a 4-ik honv. gy. e.-hez avat
ták fel zls.-á. 1917 augusztus 17-töl 1918
március 18-ig mint szakaszparancsnok tel
jesített szolgálatot, majd mint századpa
rancsnok szolgált az olasz harctéren. Jú
nius 1-től novemberig kórházi ápolás alatt
állt. Egészségügyi szabadsága után 1918
november 16-tól 1919 január 26-ig a le
szerelő bizottság tagja volt Nagyváradon.
Kitüntetései: φ , OH.
vitéz Csatay Medvegy György
t. hdgy. — tanító, Szarvas.
1915 május hó 15-én vonult be mint
e.é.ö. a 4. honv. gy. e.-hez Nagyváradra.
A t. t. iskolát Lúgoson végezte el. 1916
jan. 10-én az olasz frontra vonulva a San
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vitéz Csatay Medvegy vitéz nagyzerindi Cseth
György
József

Michelén esik át a tűzkeresztségen s itt
küzd ápr. 1-én bekövetkezett megbetege
déséig. Felgyógyulása után előbb a pótzljhoz vonul be, majd a Szeged-i utásztanfo
lyamon nyer kiképzést. 1916 nov. 21-én
előbb az orosz, majd 1917 szept.-ben ismét
az olasz harctérre kerül és itt küzd az öszszeomlásig. 1925-ben avattatott vitézzé.
Kitüntetései: %, t , O l , OB, # , OHj.
Sógorai : Fabó Mihály és Láda Sándor
a 4. honv. gy. e. kötelékében hősihalált
haltak.
vitéz nagyzerindi Csethe József
szkv. őrnagy — m. tisztv., Budapest.
1900—1903 okt. l-ig teljesített tényleges
katonai szolgálatot. A háború kitörésekor
mint t. fhdgy., bevonulván előbb a károlyvárosi 26. npf. gy. e.-ben, majd a szerémségi, majd a Sabác-i és Szemendria-i kat.
köri. parságoknál teljesített szolgálatot.
1917 febr. 15—1917 máj 20-áig a 4/VI.
npf. zlj., majd 1917 máj. 21—1918_ aug.
l-ig mint a Szeged-i 5/III. npf. zlj. pa
rancsnoka küzd a különböző harctereken.
Kitüntetései: L.R.L, V.K.R.III.o., K.é.K.

III. o., t\ stb.

Czesznak György
t. tzds. — kereskedő, Békéscsaba.
1908-tól 2 éven át teljesített tényleges
katonai szolgálatot a 4. honv. gy. e.-nél
nagyváradon. 3-szor vett részt fegyve,.
gyakorlaton. A világháború kitörésekor
Nagyváradra vonult be, ahonnan az orosz
frontra vezényelték. Másfél hónap múlva
Homonnánál megsebesült és 1915 márciu
sáig kórházi ápolás alatt állott. Ekkor
újra Nagyváradra vonult be, ahonnan ki
képző szolgálat után az olasz harctérre
nyert beosztást. 1915 június 26-án olasz
fogságba esett, ahonnan 1919 november
9
6-án tért haza.

Csáki Károly

Dr. Christian Kálmán Csényi (Veninger) Károly

Csáki Károly
t. gyal. — gazdálkodó, Gyoma.
A v. cs. és kir. 101. gy. e.-ben 1902—
1905. teljesített tényleges katonai szolgá
latot. Risanoban, Castelnuovoban és Wien
ben. Fegyvergyakorlatait a 101. és a 4.
honv. gy. e.-nél teljesítette. A mozgósítás
kor a 4. npf. gy. e.-hez vonulván be, az
orosz frontra került, hol rövidesen súlyo
san megsebesült.
Felgyógyulása után
újra az orosz frontra osztják be, honnan
azonban rokkantságára való tekintettel
visszaküldik s így mint hadimunkást, a
MÁV gépgyárba vezénylik s itt teljesített
szolgálatot az összeomlásig. 50%-os hadi
rokkant.
Kitüntetései: t ^ j , OSj, O H j .
Dr. Chrisztián Kálmán
npf. szds. — ügyvéd, Gyoma.
1900—1901-ben teljesített e.é.ö. szolgá
latot a Gyula-i 2. és a Budapest-i 1. honv.
gy. e.-nél. Több fegyvergyakorlaton vett
részt. A mozgósításkor azonnal bevonult a
4. népfölkelő gy. e.-hez. 1914 novemberé
től mint főhadnagy, 1915 március 19-én a
Zimony-i hídfőnél történt súlyos megsebe
süléséig a szerb fronton küzdött. Felépü
lése után mint az I-—IV. zlj. gazdasági
hivatalának főnöke, majd az olasz fron
ton teljesített szolgálatot a 19. hegyidan
dár kötelékében. 1916-ban az orosz had
szintéren harcolt, később a román fronton
szolgált mint százados ezredéleimezőtiszt
a 16. hegyidandár kötelékében az össze
omlásig.
Kitüntetései: φ , •§>, tgi, OS, O H j .
Csényi (Veninger) Károly
t. hdgy. — m. kir. vámszaki tiszt, Bpest.
1915 július 15-én vonult be a 4-es hon
védekhez háborús katonai szolgálatra.
1916 február 15-én a XIX-ik menetzlj.-al
mint hadapród jelölt az olasz
frontra

Cservenák András

nyert beosztást. Mint szakaszparancsnok
küzdött a tűzvonalban 1916 június 6-tól
augusztus 7-én sebesülten történt olasz
fogságba eséséig. 1919 október 27-én tért
haza hadifogságából.
Kitüntetései: tgj, OH.
Cservenák András
t. őrv., — kőműves, Békéscsaba.
1897-től 1900-ig tett eleget tényleges
katonai kötelezettségének a Nagyvárad-i
37. gy. e.-ben. A mozgósításkor a 4. népföl
kelő gy. e. kötelékében az orosz harctérre
vonult, ahol 1917 május 7-én történt hadi
fog? ágba eséséig küzdött. Sok viszontag
ság után 1919-ben tért haza fogságából.
Kitüntetései: OB, Φ , O H j , 01898.
Csepregi László
t. tiz. — magánzó, Orosháza.
1896-ban mint póttartalékos szolgált a
101-ik gy. e.-ben. 3 fegyvergyakorlaton vett
részt. 1914 augusztus 29-én vonult be a
4-ik honv. gy. e.-hez és a pótzlj-nál tel
jesített őrszolgálatot 1916 január 10-éig,
amikor az olasz harctérre vezényelték. Az
Isonzó-i frontszakaszon küzdött augusztus
7-én történt sebesüléséig. 15 hónapi kór
házi ápolás után 3 hónapi szabadságot
kapott s ezalatt érte az összeomlás.
Harctéri szolgálata 11 hónap.
Kitüntetései: θ 2 , OB, rg>, OS2, O H .
Cseszkó János
t. őrm., — gazd., Békéssámson.
1915 januárjában vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez és májusban az orosz harctérre
vezényelték, később a Doberdón harcolt.
Ezredének minden ütközetében résztvett
az orosz és az olasz harctéren. Az össze
omlásig teljesített harctéri szolgálatot 41
hónapon át.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, Φ , O H .
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Csikós János

Csipai Elek

Csikós János
t. szkv. — vm. útkaparó, Gyoma.
1901-ben 2 havi kiképzésben részesült
Gyulán a 2. honvédgyalogezrednél. A
mozgósításkor a 4. népfelkelő· gy. e. köte
lékében a szerb frontra vonult, ahonnan
1915 elején az olasz harctérre vezényelték.
Augusztus 10-én gránátszilánktól súlyosan
megsebesült. Felgyógyulása után mint
kisegítő teljesített szolgálatot Debrecen
ben 1918 április 1-éig, amikor a vármegye
szolgálatába lépett.
Sógorai: Diószegi András, volt 101-es,
az olasz és orosz fronton küzdött, orosz
hadifogságban hunyt el.
Domokos János, volt 101-es az orosz
harctéren hősihalált halt.
Czakó János, volt 4-es honvéd, orosz
hadifogságban eltűnt.
Csipai Elek
t. őrv. — szabómester, Békésszentandrás.
- A háború kitörésekor 1914 aug.-ban vo
nult be katonai szolgálatra a 4. honv. gy.
e.-hez. Kiképzése után az orosz hadszinté
ren küzdő tábori ezredhez vonult és Mezőlaborc körül esett át a tűzkeresztségen.
Résztvett a Kárpát-i téli harcokban, majd
az 1915 tavaszi nagy előnyomulásban, mi
kor is 1915 májusában ezredével az olasz
harctérre vonult és ott ugyanazon év jú
nius hó 16-án olasz hadifogságba esett.
Innen 1919 szept.-ben indult haza, útköz
ben azonban jogellenesen oláh hadifogság
ba jutott, honnan csak 1919 dec. 31-én
szabadult.
Csizmazia Rezső
t. hdgy. — m. kir. tűzérszertáros, Budapest
1915 májusában vonult be Nagyváradra
háborús katonai szolgálatra mint e.é.Q.
Nagyváradon nyert kiképzést és a t. iskola
elvégzése után augusztus 31-től szeptember
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Csizmazia Rezső

Dombi Sándor

24-éig az olasz harctéren küzdött a Mte.
San Michelénél, mikor -megbetegedett. Fel
gyógyulása után 1916 jan. 17-től ugyanott
harcolt tovább április 4-én történt meg
sebesüléséig. Laibachban ápolták, majd a
t. iskolán teljesített szolgálatot az olasz
front mögött, 1917 október 8-ig az orosz
harctéren küzdött, amikor betegen kór
házba került. 1918 febr. 5-től a 20. had
osztály kiképző csoportjánál szolgált, majd
szabadságot kapott és ezen idő alatt érte a
forradalom kitörése. A Nemzeti hadsereg
ben is teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: 0 , OB, Φ, OS, OH.
Dombi Sándor
t. crm. — gazd., Sárrétudvari.
1903-ban önként jelentkezett tényleges
katonai szolgálatra a 37-ik gy. e.-nél. Há
rom év múlva visszatartották kiképző
szolgálatra. Mint őrvezető szerelt le. Há
romszor vett részt fegyvergyakorlaton. A
világháború kitörésekor Nagyváradra vo
nult be, ahonnan az augusztus 20-án in
duló XV. menetezreddel az északi harctérre
vezényelték. Résztvett a Rohatyn-i, Komarno-i stb. ütközetekben, majd vérhasban
megbetegedve, a Nagyvárad-i kórházba
szállították. Felgyógyulása után a pótzlj.nál mint kiképző altiszt teljesített szolgá
latot. 1915 januárjában az orosz hadszin
térre vonult, ahol résztvett a Gorlice-i át
törés utáni előnyomulásban. Május végén
Wienbe s onnan az olasz frontra irányítot
ták, ahol június 16-án történt fogságba
eséséig harcolt. Júliusban szökés útján
tért haza és a pótzlj-nál mint szolgálat
vezető teljesített szolgálatot 1918 elejéig.
Ekkor a 20-ik honv. gy. e.-hez helyezték
át mint egészségügyi altisztet, onnan viszszahelyezték ezredéhez, ahol ugyancsak
kórházi beosztásban szolgált az összeom
lásig. Később karhatalmi alakulatban,
vasúti rendőrségnél és a Nemzeti hadse
regben is szolgált.
Kitüntetései: 0 2 I I , OB, ^ , OS, OH.

Damitrás Lázár

vitéz Decsei István

Damitrás Lázár
t. gyal. — gazd., Gádoros.
1894-ben a 3-as közös huszárezredben
kezdte meg tényleges katonai szolgálatát
és 3 évig szolgált Aradon annak köteléké
ben. Három fegyvergyakorlaton vett részt.
1915 március 26-án a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be háborús katonai szolgálatra.
29-én a szerb frontra vezényelték, majd
szeptembertől Mosztárban nyert beosz
tást s a Montenegróiak ellen harcolt 1916
augusztusáig, amikor Dalmáciába került.
1916 őszén a Doberdó-i frontszakaszon
küzdött, majd decemberben az orosz front
ra, a Rokitnó-i mocsarak környékére osz
tották be, ahonnan 1917 szeptemberében
vezényelték vissza az olasz frontra. A St.
Gabriele-i súlyos ütközetektől kezdve a
Piaveig tartó előny omulásban résztvett
minden ütközetben az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 44 hónap.
vitéz Decsei István
t. őrv. — földm., Sárrétudvari.
1915 december 12-én vonult be Nagyvá
radra, majd rövid kiképzés után december
28-án a Volhynia-i frontra vezényelték.
Résztvett a Kővel, Luck-í harcokban 1917
májusában történt megbetegedéséig. Lembergben és Temesváron ápolták. Felgyó
gyulása után a t>ótzlj-hoz s onnan szep
temberben a 314-ik gy. e.-hez vezényelték
a román harctérre. Decemberben az olasz
hadszintérre vonult, ahol résztvett az előnyomulásban, a Piave-i harcokban és az
utolsó offenzívában.
1928 június 17-én avatták vitézzé.
Harctéri szolgálata 28 hónap.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, ^ , OH.
Deli Mihály
t. gyal. — gazd., Báránd.
1915-ben vonult be Nagyváradra hábo
rús katonai szolgálatra, ahonnan rövid
idő múlva a szerb harctérre vezényelték.
Résztvett a második szerb offenzívában,

Dénes János
majd a déli harctéri hadmüveletek után
Wienbe vezényelték, ahol a tüzérséghez
helyezték át. Tüzérségi kiképzés után az
olasz harctérre vezényelték.
Egyízben
légnyomást szenvedett, majd tovább küz
dött az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 42 hónap.
Kitüntetései: Ο Ι , θ 2 , OB, φ , OH.
Dénes János
t. hadapród - m. tisztv., Orosháza.
1914 október 1-én vonult be háborús
katonai szolgálatra Nagyváradra a volt
4. honvéd gy. e.-hez. Lúgoson elvégezte a
tisztiiskolát. Nagyváradon a pótzlj.-nál
teljesített szolgálat után 1915 május 15-én
az olasz harctérre vezényelték. Résztvett
a Karinthia-i, majd az Isonzó frontszaka
szon lezajlott ütközetekben. A 2-ik Isonzó
csatában olasz hadifogságba esett 1915
augusztus 21-én. 1919 december 5-én tért
haza fogságából.
Harctéri szolgálata 2 hónap.
Csermák Andor
t. tizedes — ny. urad. tanító, Gyula.
Mint tanító-póttartalékos 1900-ban tett
eleget tényleges katonai kötelezettségének
az aradi 33. gy. e.-nél. A háborúban 1915
január hó 2-án vonult be a 4. honv. gy.
e.-hez Nagyváradra, honnan a csendőr
karhatalomhoz Erzsébetvárosba vezényel
ték. Innen a román határra, majd pedig
1916 januárjában Volhyniába került és
résztvett a Luck-i áttörés harcaiban. Lég
nyomás következtében kórházba került,
majd 1916 augusztusában felülvizsgálat
útján 100%-os hadirokkanttá nyilvánítva
elbocsátást nyert.
Hét testvére küzdött a világháborúban,
kik közül 1 hősihalált halt, 4 ' rokkanttá
vált.
Ő Felségétől édesatyjuk jutalmul 10
drb. 10 K-ás aranyat és egy ezüst órát
kapott.
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Derzsy Gyula

Dénes Mihály

Derzsy Gyula
t. fhdgy. — MÁV raktárfőnök, Budapest.
1914 augusztus 18-án mint e.é.ö. vonult
be Nagyváradra a 4-ik honv. gy. e.-hez.
Az orosz hadszíntéren a tábori zlj. pa
rancsnoka mellett mint vasúti tanácsadó
teljesített szolgálatot. 1914 augusztus 29én Rohatynnál megsebesült. Felgyógyu
lása után a pótzlj.-nál, majd újra az orosz
fronton teljesített szolgálatot, december
elején vérhasban történt megbetegedéséig.
Felgyógyulása után a szerb offenzíva al
kalmával, Albániában és az olasz fronton
teljesített harctéri szolgálatot.
Kitüntetései: OB, Φ , OS, OH, + v . I I .
Bátyja: Géza, volt tüzér, a szerb harc
téren szenvedett sebesülése következtében
itthon elhunyt.
Dénes Mihály
í. tiz. — iskolai alt., Orosháza.
1901-ben mint póttartalékos szolgált a
101-ik gy. e.-nél. 4 fegyvergyakorlaton vett
részt. 1914 július 29-én a 4-ik honv. gy.
e.-hez vonult be, amelynek kötelékében
augusztus 10-től 1916 július 20-ig küzdött
a szerb harctéren, majd a román fronton
a 300-ik honv. gy. e. harcaiban vett részt
Erdély felszabadításáért. 1918 március
20-ától május 10-ig tartó pihenés után az
olasz frontra vezényelték, ahol az össze
omlásig küzdött megszakítás nélkül.
Kitüntetései: 0 2 , OB, Φ, OH.
Dittert Győző György
t. hadnagy — erdőmérnök, Sopron.
Mint e.é.ö. 1916 ápr.-ban vonult be a 14.,
illetve 31. honv. gy. e.-hez. A t. tisztiiskola
elvégzése után 1917 februárban a 23. h.
gy. e.-hez helyeztetett át s ennek kötelé
kében került az albán hadszíntérre. A
4/IV. npf. zlj-hoz beosztva résztvett a
Vojusa menti, Fieri és Levani körüli har
cokban. Végigküzdi a Sandner támpont
harcait, majd annak eleste után a vissza
vonulási küzdelmeket, továbbá Kucinál át
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Dittert Győző György

Dr. Dvorszky

kelvén a Semenin, a Kegelberg birtokáért
vívott harcokban vett részt. Itt gránát
légnyomás következtében harcképtelenné
válva, kórházba kerül, majd a nagysze
beni pótzlj-nál éri az összeomlás.
Kitüntetései: 0 2 , OBII, tgi, OH.
Dr. Dvorszky Lajos
őrnagy orvos — orvos, Hosszúpályi.
1908-ban a Wien-i katonaorvosi alkal
mazó iskolát látogatta. Egy év múlva a
26-ik számú helyőrségi kórházba Mostar
ba, onnan a Cattaró-i csapatkórházba ke
rült mint orvos. Később két éven át mint
helyőrségi orvosfőnök teljesített szolgála
tot. A 34-ik tábori tüzérezreddel vonult a
harctérre
Nagyváradról. A
Sopron-i
III/76. zlj. orvosfőnöke, majd a tábori
kórház parancsnoka volt a háború végéig.
Az összeomláskor került a 4-ik honv. gy.
e.-hez.
Harctéri szolgálata 51 hónap.
Kitüntetései: F.J.R.I., β , Φ , OH, 0 ,
1912/13.e.K.
Czichan József
t. tiz. — gazd., Tótkomlós.
1902-től két éven át a 2-ik honv. gy. e.nél teljesített tényleges katonai szolgála
tot. A mozgósításkor a 4-ik honv. gy. e.hez vonult be háborús katonai szolgálatra.
A tábori ezreddel az orosz frontra vezé
nyelték, ahol kezdettől fogva 1915 január
18-án történt sebesüléséig teljesített harc
téri szolgálatot. Miskolcon és Nagyvára
don kezelték, majd május 10-én újra az
orosz frontra nyert beosztást. A 302-ik
gy. e. kötelékében küzdött augusztus 18-án
sebesülten történt fogságba jutásáig. Fog
ságából 1918 áprilisában szökés útján tért
haza. Bevonult a pótzlj-hoz, ahonnan szep
temberben az olasz hadszintérre vezényel
ték. Az összeomlásig teljesített harctéri
szolgálatot.
Harctéri szolgálata 13 hónap.
Kitüntetései: 0 2 , Φ , OS, O H .

Laj

Dr. Dérczy Antal

Dobozy János Gyula

Dongó József

Eiler József

Dr. Dérczy Antal
ny. szds., Szarvas.
A v. cs. és kir. 101. gy. e.-ben Fehér
templomban szolgálta le 1900-ban az e.é.ö.
évét. A világháború kitörésekor mint t.
hdgy. a 4. honv. gy. e.-hez Nagyváradra
vonult be, honnan mint a VI. népfk. zlj.
századparancsnoka a szerb harctérre vo
nult s ott megsebesült. Ennek ellenére ott
küzdött 1914 decemberben Dekövetkezett
megbetegedéséig. Kórházi kezelés után
1915 júliusában a pótzászi&óljnál nyer
mint századparancsnok beosztást, majd be
tegsége következtében újra kórházi ápo
lásra szorul. Felülvizsgálat útján irodai
szolgálatra minősítve, előbb a pótzászlóalj
nál, majd a IX. hadtestparságnál és 1917
márciusában újra a pótzászlóalj G. H.ban nyer beosztást és itt teljesít az össze
omlásig katonai szolgálatot.
Betegségéből kifolyólag mindkét szeme
világát vesztve, 100%-os rokkanttá nyil
vánították.
Kitüntetései: β , Φ , OSj, O H j .

1898-tól 1901-ig a 101-ik gy. e.-ben tel
jesített tényleges katonai szolgálatot, mint
szkv. szerelt le. Fegyvergyakorlatait a
101-ik gy. e.-ben abszolválta. A mozgósí
táskor Nagyváradra vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez és szeptember 9-én a Decs-i üt
közettől kezdve harctéri szolgálatot telje
sített. 1915 május 10-től az Isonzó-, Piave-i
frontszakaszon küzdött, majd a folyam
aknász csapatnál és egyéb különböző be
osztásokban teljesített szolgálatot az olasz
és a szerb fronton. A Dunán és a Piave-i
aknarakásokat végezte 1917 szeptemberé
ben maláriában történt megbetegedéséig.
A Sátoraljaújhely-i kórházban érte az öszszeomlás.
Harctéri szolgálata 50 hónap.
Kitüntetései: E.é.K., OB, Φ , O H .

Dobozy János Gyula
npf. zls. — áll. isk. ig.-tan., Pusztaföldvár.
1902-ben mint póttartalékos a 37-ik
gy. e.-nél teljesített katonai szolgálatot,
3 fegyvergyakorlaton vett részt. A világ
háború kitörésekor a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be háborús katonai szolgálatra.
Résztvett a déli harctéren a szerbek elleni
ütközetekben, majd 1916 júliusában az
olasz harctérre irányították, de útközben
megbetegedett és tábori kórházban nyert
ápolást. Később az V/4, zlj.-nál teljesített
szolgálatot 1917 március végéig, amikor a
Máriabesnyő-i tiszti iskolába vezényelték.
Később Szegeden a géppuskás tanfolyamot
is elvégezte, ahol mint oktató is szolgált.
1918 októberében Orsovára irányították.
Útközben érte az összeomlás.
Harctéri szolgálata 32 hónap.

Mint e.é.ö. 1915 május 15-én vonult be
a 4. honv. gy. e.-hez. A t. t. iskolát Lúgo
son végezte el. Az orosz harctérre kerülve,
a Riffl ezredbe, későbbi 310. h. gy. e.-nél
nyert beosztást, melynek kötelékében több
ütközetben vett részt. 1916 febr. 18-án a
Guilleaume ezredes parsága alatti tiszti
tanfolyamot végezte el, honnan ezredéhez
bevonulva, május végén a Nagyszebenben
állomásozó 21. honv. gy. e.-hez vezényelték
kiképzőként. Június hó 24-én egy tiszti
különítménnyel a harctérre vonult és a
70. honv. ho. kötelékébe tartozó 312. honv.
gy. e.-nél nyert beosztást. Ennek köteléké
ben küzdve, július 28-án megsebesült és
a kötözőhelyről hazafelé tartva, orosz hadi
fogságba esett. Több sikertelen szökési
kísérlet után Wladivosztokba került s on
nan 1920 decemberében került hazaKitüntetései : Φ , OS, O H .

Dongó József
t. szkv. — ép. vállalkozó, Gádoros.

Eiler József
hdj. őrm. — oki. gazdatiszt, Budapest.
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Dani Gábor
t. szkv. — földművelő, Okány.
1914 októberében kezdte meg háborús
katonai szolgálatát Nagyváradon a 4-ik
honv. gy. e.-ben. 1915 január 2-án a szerb
frontra, majd rövidesen az orosz harctérre
vonult, ahol március 19-én történt meg
sebesüléséig küzdött. Felépülése után 1915
júniusában az olasz hadszintérre vezé
nyelték. 1916 október 10-én fogságba
esett, ahonnan 1919 november 25-én sza
badult meg.
Kitüntetései: 0 2 , r&j, OSj, OHj.
Déri Vilmos
bankigazgató, Budapest.
szkv. fhdgy.
1914 júliusában a szerb harctéren kezdte
meg háborús katonai szolgálatát, ahol
mint zlj. s.-tiszt vett részt az ottani har
cokban október 12-én történt súlyos meg
sebesüléséig. Felépülése után könnyű szol
gálatra nyert beosztást a pótkeretnél.
Kitüntetései: f%, ^ , OS, OHj.
Darida János
t. szkv. — cipészmester, Szarvas.
1899-től 1901-ig teljesített tényleges ka
tonai szolgálatot a 2-ik honv. gy. e.-ben
Jászberényben. A világháború kitörésekor
a 4-ik honv. gy. e. kötelékében Serajevóba
vonult. Rövid idő múlva betegen kórházi
ápolásra szorult, majd felgyógyulása után
Serajevóban mint raktárkezelő teljesített
segédszolgálatot az összeomlásig. Ekkor
mint szkv. szerelt le.
Deim János
e.é.ö. tiz. — intéző·, Szarvas.
1915 december 1-én vonult be a Nagy
várad-i 4. honv. gy. e.-hez, ahonnan rövid
kiképzés után 1916 februárjában az orosz
harctérre vezényelték. Topomanál esett át
a tűzkeresztségen. Február végén betegen
kórházba került. Felépülése után Nagy
váradon a pótkeretnél teljesített szolgála
tot. Később Debrecenbe, a 3-ik honv. gy.
e.-hez helyezték át. 1917-ben gr. Bolza
Géza uradalma részére felmentették. De
cember 1-én ismét bevonult Nagyváradra
és 1918 márciusáig teljesített szolgálatot,
amikor végleg felmentették.
Devecska Ferenc
t. hadnagy — tanár, Budapest.
1915 nov. 16—1916 febr. 10-én történt
megsebesüléséig résztvett ezredének vala
mennyi ütközetében az olasz harctéren.
1916 májusában elvégezvén az utásztan
folyamot, mint aknavetőtiszt nyert be
osztást és résztvett ezredének San Michèle,
San Martino, Nova-Vas és környékén lefolyt küzdelmekben. Ezredével Volhyniába kerülve, résztvett az ottani harcokban,
majd a Monte San Gabrielen az 1917. elő-
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nyomulásban. A Monte Tomba, Piave és
Valdobbiadene-i minden küzdelmében ott
találjuk.
Kitűnt.: &, Û, O l , 0 2 , OB, ^ , OS.
Deseő Jenő
npf. szds. — gazd. intéző, Öcsöd.
1896-ban tett eleget tényleges katonai
kötelezettségének a Pécs-i cs. és kir. 52-ik
gy. e.-ben mint e.é.ö. A mozgósításkor a
Nagyvárad-i 4-ik honv. gy. e.-hez vonult
be, amelynek kötelékében december 24-én
a szerb frontra vezényelték. Pancsova
mellett, Duna biztosító szolgálatban esett
át a tűzkeresztségen. Résztvett a második
szerb offenzívában Belgrád és Orsovánál.
1916 júniusában az orosz hadszintérre
helyezték át, ahol november 26-án meg
betegedett. Felépülése után mint s.-szolgá
latos a Szentes-i takarmánybizottságba
nyert beosztást. 1918 májusában felmen
tették katonai szolgálat alól.
Kitüntetései: ig, •§, r£a, OH, 0 1 8 9 8 , 0 .
Dobó Imre
t. zásziós — társ. irodatiszt, Szeghalom.
1916 októberében önként vonult be a
Nagyvárad-i 4. honvéd gy. e.-hez mint
e.é.ö. Ugyanott nyert kiképzést és a tiszti
iskolát Versecen elvégezve Nagyváradról
az orosz frontra vezényelték, majd később
Albániában teljesített harctéri szolgálatot.
1918 augusztusában légnyomással és ma
láriával Skutariba került kórházi ápolás
alá. Később Temesvárra, majd Debrecen
be utalták. Ott érte az összeomKs.
Kitüntetései: OB, ^, OH.
vitéz Dóczy Sándor
t. tiszth., Berettyóújfalu.
1903-ban vonult be tényleges katonai
szolgálatra a volt 37. gy. e.-hez. 3 évi
szolgálata alatt elvégezte az altiszti isko
lát, majd a távírász iskolát. Mint szakasz
vezető szerelt le. A mozgósításkor a 4. h.
gy. e.-hez vonult be Nagyváradra. A XV.
menetezr.-del az orosz frontra vezényelték.
A Sanok-Novomiaszto-Jaroslav szakaszon
küzdött 1914 eszén gránáttól történt meg
sebesüléséig. Felgyógyulása után a pótzljhoz vonult be, ahol kiképző altiszti szolgá
latot teljesített. A XIV. menettel az olasz
harctérre vonult, ahol résztvett a San Mi
chèle—San Martino és Doberdó-i szakaszon lefolyt harcokban. 1916 október 10-én
hadifogságba esett, ahonnan 1919 novemberében tért haza. 1923-ban avatták viKitüntetései: O l , 0 2 , OB, >!?, OME,
OS, OH, ©, XX. Sz.J.
Dénesfai Dinich Győző
tanár — Budapest,
(adatait nem közölte)
Belánski Demkó László
(adatait nem közölte)

Ádelshelmi Dunszt Andor

Dr. Bonyhai (Eiler) M.

Ádelshelmi Dunszt Andor
t. fhdgy. — gépészmérnök, Budapest.
1907-ben vonult be a 62-ik gy. e.-hez
mint e.é.ö. Kolozsváron nyert kiképzést és
itc végezte a tiszti iskolát is. Fegyvergya
korlatokon Marosvásárhelyen és Kolozs
váron vett részt. 1914 májusában áthe
lyezték a 4-ik honv. gy. e.-hez. A világ
háború kitörésekor Nagyváradra vonult
be a 4-ik honv. gy. e.-hez mint t. hdgy. A
XV. menetezr.-del az orosz hadszintérre ve
zényelték. Przemysl-nél és a visszavonu
láskor a Kárpátokban küzdött. Október
23-án sebesülten kórházba került. Felgyó
gyulása után elvégezte 1915-ben a Sze
ged-i utásztanfolyamot, majd a pótzlj.-nál
teljesített szolgálat után a 307-ik honv.
gy. e.-nél nyert beosztást. Résztvett a ro
mán határvédelemben, a Beszarábiában,
Oknánál lefolyt harcokban 1915 szeptem
ber 20-ig, amikor vérhassal Czernovicba,
majd onnan az orosz tüzérség bombázása
miatt Kassára szállították kórházba. Fel
gyógyulása után Nagyváradon kiképző
szolgálatot teljesített. 1916 március 30-án
eí?y külön zlj-al a szerb, majd onnan az
olasz hadszintérre vonult. Ott a Dívacsa-i
kiképzőcsoportnál teljesített szolgálatot,
ahonnan május közepén tífusszal Laibachba szállították kórházba. Később a Volhynia-i frontszakaszon, majd újra az olasz
fronton küzdött különböző beosztásokban a
Monte San Gábrielén és a Monte Tombánál. 1918 augusztusában mint mérnök a
központi távíró iskolánál nyert beosztást.
Itt érte az összeomlás.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., ' $ , t&, OS, OH.
Dr. Bonyhai (Eiler) Mihály
e.é.ö. őrm. — szfv. tisztv., Budapest.
1917 október 15-én kezdte meg háborús
katonai szolgálatát mint e.é.ö. a 4-ik honv.
gy. e. kötelékében. Nagyváradon nyert
kiképzése után Szegeden elvégezte a tiszti
iskolát, majd a pótzlj.-nál szolgált s onnan

Engel Jenő

Erdős Miklós

1918 májusában az olasz hadszintérre vo
nult. Résztvett a Tarcsentó-i kardtisztes
tanfolyamon, később Belunó mellett ezred
tartalékban teljesített szolgálatot 1918 ok
tóber 15-ig, amikor betegszabadságot ka
pott. Itthon érte az összeomlás.
Engel Jenő
npf. szds. — keresk., Békéscsaba.
Mint e.é.ö. 1901—1902-ben tett eleget
tényleges katonai kötelezettségének a v.
cs. és kir. 29. gy. ezredben. A háború kitö
résekor, mint npf. hdgy. a Nagyvárad-i
4. npf. gy. e.-hez vonult be. 1914 szeptem
ber havában vonult a harctérre és 1915
augusztus hó 13-án Monfalcone felett el
terülő 85-ös számú magaslaton megsebe
sült.
Sógora: Leipniker Sámuel a v. cs. és
kir. 101. gy. e. kötelékében hősihalált halt.
Erdős Miklós
t. zls. — bankigazgató, Békéscsaba.
1916 augusztusában vonult be háborús
katonai szolgálatra a Nagyvárad-i m. kir.
4-ik honv. gy. e.-hez. 1917 augusztusában
a tartalékos tiszti iskola elvégzése után a
román harctérre vezényelték, ahonnan
1917 decemberében az olasz frontra irá
nyították. A 315-ik honv. gy. e. köteléké
ben résztvett a Piave-nél az Oderzó—
Trevisó-i vasútvonal mentén lezajlott nagy
harcokban, ahol a Piave-i átkelés után jú
nius 18-án megsebesült. Kiváló fegyver
ténye volt, hogy összeköttetést teremtett
az ezrede balszárnyától elszakadt szom
széd ezreddel, miáltal elhárította az ezred
bekerítésének veszélyét.
Kitüntetései: O l , '#, OS, O H j .
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vitéz Faludy László

Faludy Endre

vitéz Faludy László
őrnagy, Tóváros.
A nagyváradi honv. hadapródiskola el
végzése után mint zls. 1913 aug. 18-án
osztatott be a 4. h. gy. e.-hez. A háború
kitörésekor eziedével az orosz hadszintérre
kerülve, résztvett annak valamennyi ütkö
zetében 1914 szept. 11-én bekövetkezett
megsebesüléséig. Felgyógyulása után végig
küzdi ezredének valamennyi kárpáti har
cait 1914 dec. 15-től 1915 május S-ig, vala
mint a gorlicei áttörést követő támadó had
műveleteket. Ezredével az olasz harctérre
kerülve, 1915 októberben a 19. npfk. gy. e.ben nyer beosztást és ennek kötelékében
több ütközetben vett részt. 1917 május
10-én újra a 4. honv. gy. e.-ben Jelizarovnál folyó harcokban, majd 1917 okt. 1-től
1918 okt. 24-ig a Monte San Gabriele, a
Stützpunkt Nord harcaiból veszi ki részét.
Kitüntetései: Ol.T., K.é.K.III.o., β , Φ,
OS, OH, SZ.J.III.O., D.Ed.
Faludy Endre
t. hdgy. — tisztv., Budapest.
1915 május 15-én vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan a novemberben induló menettel az olasz harctérre
vezényelték. Itt küzdött 1916 október 10-ig,
amikor olasz hadifogságba esett.
Kitüntetései: 0 2 , φ , O H .
Fabriczi János
t. szkv. — borbélymester, Doboz.
1912-ben a Balkán-i mozgósítás idején,
majd 1913-ban vonult be tényleges kato
nai szolgálatra. A világháború kitörése
kor tényleges szolgálatot teljesített. A tá
bori ezredben 2 hónapon át teljesített szol
gálatot az orosz fronton, majd az olasz
hadszintéren küzdött 1915 decemberéig.
Később újra az orosz harctéren küzdött
1916 július 16-án Luck-nál történt megse
besüléséig. Itthoni kórházakban ápolták,
majd
felülvizsgálaton
szabadságolták,
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Fabriczi János

Farkas Kálmán

mint 25%-os rokkantat. 3 hónap múlva
újra bevonult és a háború végéig segéd
szolgálatot teljesített Nagyváradon.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OS, OH.
Unokatestvére: Fabriczi János, 1914 ka
rácsonyán fogságba esett, ahol később el
hunyt.
Farkas Kálmán
t. gyal. — közs. tisztv., Orosháza.
A volt cs. és kir. 12-ik gy. e. kötelékében
mint póttartalékos teljesített tényleges
katonai szolgálatot. Békéscsabán a 101-ik
gy. e.-nél vett részt fegyvergyakorlatokon.
1914 októberében Nagyváradra vonult be
háborús katonai szolgálatra a 4-ik honv.
gy. e. pótzlj-hoz, ahonnan a távbeszélő tan
folyam elvégzése után a 201-ik hegyidan
dár kötelékében október végétől az északi
harctéren teljesített szolgálatot. 1915 ja
nuár 1-én orosz hadifogságba esett, ahon
nan 1920 augusztus végén tért haza.
Dr. Ecsedi Kálmán
t. fhdgy. — ügyv., Budapest.
1906-ban mint e.é.ö. teljesített szolgála
tot a 6-ik gy. e.-ben. Budapesten elvégezte
a tiszti iskolát és Egerben a 60-ik gy. e.nél vett részt fegyvergyakorlaton. A világ
háború kitörésekor mint hdgy. vonult be a
4-ik honv. gy. e.-hez. A npf. ezreddel Fe
hértemplomba, majd az egész ezreddel a
déli harctérre vonult, ahol szeptember
21-én történt megsebesüléséig teljesített
harctéri szolgálatot. Felgyógyulása után
ismét a szerb fronton küzdött, ahol 1915
október 6-án másodszor is megsebesült.
Saját kérelmére ott maradt és felgyógyu
lása után tovább teljesített szolgálatot.
1915 augusztusában maláriában megbete
gedett és kórházi szolgálatra osztották be,
majd a Szegedi honv. ügyészségen mint
fogalmazó tiszt teljesített szolgálatot. 1917
decemberében két éven át a honvédelmi
minisztériumban szolgált mint fogalmazó.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., φ , tgi, O S , O H .

Farkas József

Fehérváry Ferenc

Farkas József
t. hdgy. — közs. jegyző, Végegyháza.
1915 május 1-én vonult be háborús ka
tonai szolgálatra a 4. honvéd gy. e,-hez
Nagyváradra. 1915 július 28-án az olasz
harctérre vezényelték, ahol 1916 május
15-ig teljesített harctéri szolgálatot, majd
a pótzászlóaljtól a 300. honv. gy. e.-hez he
lyezték át, amelynek kötelékében 1916 júl.
15-től okt. 20-án történő megbetegedéséig
szolgált. Felgyógyulása után nov. 10-én
újra beosztást nyert Nagyváradon a pótzlj.-hoz. November végétől 1917 február
végéig skitanfolyamon vett részt Tátralomnicon. Ettől kezdve a 308. honv. gy. e.-nél
teljesített szolgálatot 1917 nov. elejéig,
amikor betegen Ungvárra került kórházi
ápolásra. Felépülése után 1918 februártól
novemberig Nagyváradon mint a Bihar m.
malom parancsnoka teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: O l , 0 2 , φ , O H j .
t Farkas István, volt gyalogos a harc
téren szerzett betegségében 1918-ban hősi
halált halt.
Fehérváry Ferenc
t. e.é.ö. tiz. — r. kat. tanító, Endrőd.
A mozgósításkor a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be Nagyváradra, ahonnan kiképzés
után mint e.é.ö. tiz.-t az orosz harctérre
vezényelték. 1915 március 2-án orosz hadi
fogságba esett, ahonnan 1921 január 2-án
tért haza.
Sógora: Jánossy László, az orosz fron
ton eltűnt.
Felix László
npf. fhdgy. — urad. int., Battonya.
1898—99-ben mint e.é.ö. a cs. és kir.
101. gy. e.-ben szolgált. A mozgósítás el
rendelésekor a 4. h. gy. e.-hez vonult be és
a III/4. zlj.-nál mint szakasz-, század-,
illetve zlj-sgtiszt teljesített katonai szol
gálatot. A törzsezrednél mint a 6. szd.
parnoka, majd a pótzlj-nál mint szdparnok,

Félix László

Feldmann Sámuel

majd Inotán a honv. tanezrednél oktató
tiszt működött. Vertojbánál dúló harcban
gránátlégnyomás érte, nem ment kórházba,
hanem végigküzdi ezredével a Doberdó-i
harcokat és ennek kötelékében 1916 no
vemberben az orosz harctérre vonul s ott
küzdött 1917 júniusáig.
Harctéri szolgálata 33 hónap.
Kitüntetései: Bosn. Hercegov. vezénylő
tbk-ának dicsérő elismerése, ^-, r£i OS,
OH, stb.
Feldmann Sámuel
hdpj. őrm. — bizt. ügyn., Kornádi.
1916 február havában vonult be a 4.
honv. gy. e.-hez, mint e.é.ö. a Nagyvárad-i
t. tiszti iskola elvégzése után önkéntes je
lentkezés folytán az orosz harctérre a
Stochodi frontszakaszra került. Innen az
olasz frontra vonult a Monte San Gabrie
len dúló harcokban és az előnyomulásban
vett részt. Maláriában megbetegedvén,
kórházba került, felgyógyulása után be
vonult ezredéhez, résztvesz a Piave-i elő
nyomulásban, majd pedig a Monte Tomba-i
harcokban, közben pedig az 1918 júliusi
offenzívában.
Kitüntetései: O l , 0 2 , φ , O H j .
Dr. Erdős Endre
t. fhdgy. — ügyvéd, Budapest.
1914-ben vonult be Budapestre háborús
katonai szolgálatra mint e.é.ö. A tiszti
iskola elvégzése után 1915 január 30-án a
4-ik honv. gy. e.-hez helyezték át. Az
orosz harctéren 2 hónapig harcolt, majd
térdlövéssel kórházba szállították. Fel
gyógyulása után Nagyváradon szolgált.
Az 1915 július 10-én induló menettel az
olasz frontra vonult, ahol a 19-ik honv.
gy. e.hez nyert beosztást. Egy év múlva
megsebesült, majd harmadszori megsebe
sülése alkalmával kórházba szállították,
majd a pótzlj-nál s a tiszti iskolában mint
s.-tiszt teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: β , OB, φ , OS3, O H .
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Dr. csokaji Fényes Ákos

Dr. Fodor József

Dr. csokaji Fényes Ákos
t. e. ü. hdgy. — közs. orvos, Berettyóújfalu
1915 március 15-én vonult be Nagyvá
radra a 4-ik honv. gy. e.-hez. Háborús
kiképzés után májusban Karintiába vezé
nyelték, ahol egy hónap múlva gránát
szilánktól súlyosan megsebesült. Felgyó
gyulása után mint orvostanhallgató a pótzlj-nál nyert beosztást. Később az olasz
hadszíntéren teljesített hadtáp szolgálatot
1917 áprilisáig, amikor ezredével az orosz
harctérre vonult, majd mint e. ü. hdgy.
szolgált a pótzlj.-nál és a Kovei-i 908-as
tábori kórházban. 1918 augusztusában Al
bániába helyezték, ahol az összeomlásig
teljesített szolgálatot egy malária kórház
ban.
Kitüntetései: OB, Φ, V.K.e.d.é., OHj.
Dr. Fodor József
t. főorvos — orvos, Békés.
A mozgósítás elrendelésekor azonnal
bevonult a Nagyvárad-i 4. honv. gy. e.-hez
s mint annak II. tábori zlj.-ának orvosfő
nöke vonult a harctérre. 1914—1918 de
cember 19-ig megszakítás nélkül résztvett
ezredének minden ütközetében. Egy ideig
mint a 39. honv. gyalogdandár orvosfő
nöke is működött.
Kitüntetései: F.J.R.L., i%, β . Α. é.K.,
ÚM, 0 2 , Φ , OHj.
Filyó György
npf. hdgy. — tanító, Szarvas.
1897-ben mint tanító póttartalékos tett
eleget tényleges katonai szolgálati kötele
zettségének a Gyula-i 2. honv. gy.e.-nél.
1915 március 20-án háborús katonai szol
gálatra vonult be a 4. honv. gy. e.-hez és
a szerb fronton nyert beosztást. A Visegrád-i ütközetben esett át a tűzkeresztsé
gen, majd résztvesz a Durazzóig lefolyt
összes ütközetekben. Később az olasz
frontra kerülve, az Isonzónál harcol to
vább 4 hónapon át, majd 1916 nyarán el
végzi a t. tiszti iskolát Budapesten. Innen
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Filyó György

Földssi Mihály

a pótkerethez, majd mint zászlós, az oláh
harctérre, később pedig a tiroli frontra
kerül, hol mint önálló századparancsnok
fejt ki ténykedést az összeomlásig.
Kitüntetései: OB, 'ïp, O H j .
Sógora: Snyida János, 4. h. gy. e., az
olasz harctéren 1915-ben hősihalált halt.
Földesi Mihály
t. gyal. — földm., Biharugra.
1915 októberében Nagyváradra vonult
be a 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan rövid
kiképzés után az orosz frontra vezényelték.
Hat hónap múlva az olasz harctéren küz
dött 1917-ig, amikor a Volhynia-i front
szakaszra vonult. Részvett az olasz had
szintéren a júliusi offenzívában Tagliamentónál, ahol megsebesült. A Fiúme-i
kórházban ápolták, majd újra az olaszok
ellen harcolt a Tirol-i fronton, ahonnan 6
hónap múlva légnyomással hazaszállítot
ták. Végül Albániában teljesített harctéri
szolgálatot az összeomlásig.
Kitüntetései: 0 2 , OB, r#, O H .
vitéz Falka Ferenc
ezredes, Debrecen.
Békében 1901-től 1914-ig teljesített
tényleges katonai szolgálatot a 19-ik és
4-ik honv. gy. e.-ben. A világháború ideje
alatt a 4-ik honv. gy e.-ben, 11 hónapig a
3-ik gy. e.-ben, 8 hónapig a német hadse
regben teljesített háborús katonai szolgá
latot. Egyszer sebesült és kétszer volt be
teg. 44 hónapot a harctéren az első vonal
ban szolgált mint szds és zljparancsnok.
Kitüntetései: L.R.L., V.K.R.3., K.é.K.3.,
* , β* W, OS, OH, XXX.Sz.J., Θ, 1912/
13.e.K., tgiv.II.
Testvéröccse: Falk Ödön, volt hdgy.,
1914 decemberében hősihalált ha'lt a szerb
harctéren.
Dr. Forgách Gyula
m. tisztv. — Budapest,
(adatait nem közölte)

Frecska Sámuel

Dr. Friedmanii Bernát

Frecska Sámuel
t. tzds. — mozgóképszínháztul., Szarvas.
1916 augusztusában vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez. Eövid kiképzés után az orosz
hadszintérre került és 19 hónapon át küz
dött Volhyniában és az olasz harctéren.
Végigküzdötte a San Gabriele körüli har
cokat, valamint az előnyomulást és az
1918. Piave-i nagy offenzívát. Az össze
omlás a Seguzino-i küzdelmekben éri. 1919
jan. 6-ig teljesített katonai szolgálatot.
Kitüntetései: O l , 0 2 I I , OB, # , O H j .
Dr. Friedmann Bernát
t. ezredorvos — orvos, Gyula.
Mint egyéves önkéntes, 1910-ben a 9.
honvéd gy. e.-ben és a Budapest-i honvéd
helyőrségi kórházban teljesített szolgála
tot. A világháború kitörésekor a 4. honvéd
gy. e. kötelékében a harctérre vonult,
ahonnan 1915 augusztus 22-én történt
megbetegedésekor tért haza. 1915 decem
berétől a 300. honvéd gy. e. kötelékében
szolgált, 1916 júliusától a 77. gy. e. or
vosfőnöke volt. 1916 szeptemberében újra
megbetegedett. 1917 júliusától az össze
omlásig a 70. nehéz tüzérezred orvosfő
nöke volt.
Harctéri szolgálata 36 hónap.
Kitüntetései: $2, Û, Ί?» OH.
Gajáczky Ferenc
t. hdgy. — gyógypedagógiai tanár, Aszód.
1917 március 10-én vonult be Nagyvá
radra a volt 4-ik honv. gy. e.-hez mint
e.é.ö. A tiszti iskola elvégzése után a tá
bori 4-es honv. gy. e.-hez irányították,
ahol a géppuskás tanfolyam elvégzése
után mint géppuskás szakaszparancsnok
helyettes, majd 4 hónapi arcvonalbeli szol
gálat után mint zls. szakaszparancsnok
nyert beosztást. A Monte-Tomba környé
kén küzdött 1918 július 14-ig, amikor vér
hassal kórházba szállították.
Kitüntetései: OB, %>, OH, OHo, P.P.

jáczky Ferenc

Geher Pál Antal

Geher Pál Antal
nfk. százados — kir. bír. végrehajtó,
Szeghalom.
A világháború kitörésekor mint t. had
nagy vonult be a 4. nfk. gy. e.-hez. Mint
századparancsnok résztvett az 1914. évi, a
Szerémségbe betört szerb Sumadiai ho. kiverésében, mikor is dicsérő oki. tüntették
ki. Végigküzdötte a szerbiai offenzívát,
majd a kivonulás után egyideig a hadtáp
körletnél nyervén beosztást, 1300 hold föld
megművelésének vezetésével bízatott meg.
1916-ban az északi harctérre vonul és a 3.
nfk. gy. e.-nél nyert beosztást. Résztvett a
Wolhynia-i harcokban, majd a 19. nfk. gy.
e.-hez lett vezényelve. 1917 nov.-ben a ro
mán fronton Oltenica és Piua-petri aldunai
szakasz parancsnokává neveztetett ki. 1918
szept. 10—27-ig ezen szakaszt sikeresen ki
ürítve, a pótzászlóaljhoz vonult be, hol
1918 dec. 3-án bekövetkezett leszereléséig
teljesített katonai szolgálatot. Egyszer se
besült.
Kitűnt.: Dicsérő oklevél, Û» Φ» OS, O H .
Farkas Jenő
t. hdgy. — ptp. tisztvi., Budapest.
1916 május 29-én a Nagyvárad-i 4-ik
honv. gy e.-hez vonult be háborús kato
nai szolgálatra. December 31-én a XXVI.
menetzlj.-al a Volhynia-i
frontszakaszra
vezényelték, ahonnan 1917 augusztusában
az ezreddel együtt az olasz harctérre vo
nult. Itt 1918 szeptember 27-éig teljesített
harctéri szolgálatot.
Kitüntetései: O l , 0 2 , Φ , O H j .
Fischer Salamon
t. fhdgy. — ni. tisztv., Békéscsaba.
1896-ban a 24-ik vadászzlj. kötelékében
teljesített szolgálatot Székesfehérváron. A
világháború kitörésekor Nagyváradra vonult be a 4-ik honv. gy. e.-hez és ezredének kötelékében 42 hónapon át teljesített
harctéri szolgálatot.
Kitüntetései: $$, § , φ , O H j .
Unokaöccse: Gruber József, volt 101-es
zls. az olasz fronton hősihalált halt.
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I. Gazsó Imre

Gerhát Mihály

Fülöp Ferenc
t. gyal. — közs. pénzt., Békéssámson.
1904-ben mint póttartalékos teljesített
szolgálatot a 2-ik honv. gy. e.-nél. 1914
augusztus 10-én a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be. A tábori ezreddel november kö
zepén az északi harctérre vonult. Részt
vett a Kárpát-i harcokban és minden had
műveletben 1915 december 20-án történt
súlyos megsebesüléséig. Tolnán, Oroshá
zán és Nagyváradon ápolták. 1916 nya
rán felülvizsgálaton 50%-os rokkantság
megállapítása mellett elbocsátották a had
sereg kötelékéből.
Harctéri szolgálata 13 hónap.
Kitüntetései: φ , OS, OH.
Dr. Filippinyi Lajos
t. hadnagy — ügyvéd, Békéscsaba.
Mint e.é.ö. 1915 október 15-én vonult
be a nagyváradi 4. honv. gy. e.-hez. A t.
tisztiiskola elvégzése után 1916 márciusá
ban az olasz harctéren küzdő ezredéhez
vonult és résztvett annak valamennyi üt
közetében. 1916 aug.-ig. Ugyanakkor áthe
lyeztetvén az egyik 4-es népfölkelő zlj-hoz
az oláh harctérre vezényeltetett, ahol 1916
szept. 29-én Székelyudvarhely birtokáért
folytatott súlyos ütközetben Gyikomalomfalvánál oláh hadifogságba jutott. A Sipote-i fogolytáborban 1918 febr. 11-ig síny
lődik, mikor is mint csererokkant onnan ki
szabadult és a pótzászlóaljnál nyervén be
osztást, ott teljesített szolgálatot az össze
omlásig.
I. Gazsó Imre
npf. tzds. — gazdálkodó, Szarvas.
Önkéntes jelentkezés folytán 1894—
97-ig szolgált a méneskarnál Mezőhegye
sen. A háború kitörésekor azonnal bevo
nult a 4. npf. gy. e.-hez Nagyváradra és
a szerb harctérre vonulva, Belgrádnál
esett át a tűzkeresztségen. Innen az orosz
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Ginzely Sándor

Goldner Pál

harctérre vonult s résztvett 5 ütközetben,
majd 1916 július hó 8-án Dornawatránál
hősies küzdelem közben orosz hadifogság
ba került, honnan szökés útján 1919-ben
szabadult.
Három fia: Imre, János, Antal és veje
Tóth Imre szintén küzdöttek a világhá
borúban.
Gerhát Mihály
t. gyal. — vincellér, Szarvas.
Ezredünkhöz 1915 májusában vonult be
Nagyváradra. Rövid katonai kiképzés
után az olasz harctéren küzdő tábori ezred
hez vonult és résztvett annak a Doberdó-i
fensíkon vívott valamennyi ütközetében,
mikor is 1915 július hó 26-án egyik hősies
küzdelemben megsebesülve, olasz hadifog
ságba esett. Innen 1919 novemberében sza
badult meg.
Ginzely Sándor
szkv. szds. — kistőzsdés, Berettyóújfalu.
1890-ben teljesített e.é.ö. szolgálatot a
4-ik honv. gy. e.-ben. A világháború kitö
résekor mint hdgy. vonult be Nagyvárad
ra, ahonnan a szerb frontra vezényelték.
Résztvett a Decs-i ütközetben és a Timok
h.o. elleni hadműveletekben, az előnyomulásban, a Reskovác-i nagy ütközetben és a
visszavonulásban, 1915 május 6-tól az
Albániáig és Montenegróig tartó újabb
előnyomulásban. Október 10-én az olasz,
majd az orosz és újra az olasz harctérre
vonult. Háromszor sebesült meg.
Kitüntetései: φ , β , Φ , OS3, O H j .
Goldner Pál
t. hadapród — banktisztv., Budapest.
1915 márciusától a 4-ik honv. gy. e. kötelékében az orosz és az olasz fronton teljesített háborús katonai szolgálatot olasz
hadifogságba eséséig.

Gajáczky István

Gajdács György

Gombkötő Ferenc

Gajáczky István
m. kir. szds., Komárom.
1914 augusztus 25-én vonult be a m.
kir. Budapest-i 1-ső honv. gy. e.-hez, a
hadiállomány kiegészítésére mint e.é.ö.
1915 február 1-én mint hadapródj. őrmes
tert áthelyezték a m. kir. 4-ik honv. gy.
e.-hez. Április 12-én az orosz harctérre
vonult, ahol résztvett a Lipovicza-i állás
harcokban, a Weretiszow határhegy meg
támadásában, a Volapietrova-i támadás
ban, május 9-ig, az olasz fronton a Krn
hegység, a Wrata és Wresic csúcsok tá
madásánál május 31-től június 26-ig. Szep
tember 27-től 1916 július 2-ig mint zls. és
hdgy. géppuskásosztagparancsnok a Doberdó, Monte San Michèle, San Martino-i
védőállás harcokban, a 3—6-ik Isonzó-i
csatákban küzdött. 1917 június 7-étől
szeptember 22-ig mint hdgy. az 53-ik had
osztály, illetve a 64-ik honv. hadosztály
rchamzlj-nak géppuskás századának pa
rancsnoka volt, a Volhynia-i állásharcok
ban és a Monte San Gabriele-i és a 11-ik
Isonzó-csatákban. 1918 június 27-től no
vember 17-ig mint fhdgy. a 4-ik tábori
honv. gy. e. 2-ik géppuskás századának
s a 2-ik zlj-nak parancsnoka volt a Piave-i
védőállásban, Monte Tombán és a vissza
vonulás alatti harcokban.
Gajdács György
t. szkv. — gazdálkodó, Békéscsaba.
Tényleges szolgálati kötelezettségének
1903—1905-ben tett eleget a Gyula-i 2.
honv. gy. e.-nél.
Fegyvergyakorlatait
1906—1908-ban a 2., 1912-ben a 4. honv.
gy. e.-nél Nagyváradon teljesítette. A
mozgósítás elrendelésekor katonai szolgá
latra jelentkezvén, az első menetzászlóaljjal a 15. menetezred kötelékében az orosz
harctérre, Przemysl-várába
irányították,
az első visszavonuláskor azonban ezredü
ket onnan kivonva, a Jaroslau körüli har
cokban küzdött, majd a Kárpátokba viszszavonulva, az ottani küzdelmekből vette

Dr. Goldsmann Géza

ki részét. 1914 szeptemberében előnyomul
va, a Sanok körül kifejlődött harcokban
vett részt, majd a 3 héten át megszakítás
nélküli Chyrow-i csatában küzdött. Innen
visszavonulva a Kárpátokba, 1914 nov.
végén tífuszban súlyosan megbetegedve
kórházba került, majd felgyógyulása után
1915 május elején újra az orosz frontra
került, hol a 77. komb. honv. ezred kötelé
kében Stryj—Bolechow körüli harcokban
május 28-án orosz fogságba került, hon
nan 1918 szept. 20-án tért vissza.
Kitüntetései: &}, O H j .
Gombkötő Ferenc
v. szds., gt. — közs. tisztv., Nagyszénás.
1896-ban a 2. honvéd gy. e.-hez vonult
be szolgálattételre, majd a 3. h. gy. e.
kötelékében teljesített katonai szolgálatot.
A tiszti iskolát Budapesten végezte 1903—
1904-ben. 1904-ben a 4. honvéd gy. e.-hez
nevezték ki mint élelmező tiszthelyettest.
1905-ben élelmezési hdgy., 1910-ben fő
hadnagy gazdászati tiszt, 1916 jan.-ban
százados. A világháború kitörésekor a tá
bori ezreddel az északi harctérre vonult,
ahonnan az olasz hadüzenet idején, 1915ben Karinthiába vezényelték. A Krn—
Doberdó—Wipach szakaszon harcolt 1916
jan. 12-ig, amikor elkerült az ezredtől és
különböző beosztásokban teljesített szolgá
latot az összeomlásig.
Gombkötő Pál volt 101-es, hősihalált
halt.
Sógora: Juhász Antal, volt 101-es, 1916ban hősihalált halt.
Dr. Goldsmann Géza
t. főorvos — orvos, Budapest.
1914 augusztusában kezdte meg háborús
katonai szolgálatát a 86-ik gy. e. köteléké
ben. Később Volhyniában mint s.-orvos
teljesített szolgálatot, ahol több ütközetben
is résztvett. Az olasz harctéren ezrede
összes ütközeteiben mint zászlóaljorvosfő
nök működött.
Kitüntetései: φ , K.a.é.K., Φ , O H j .
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Grósz Lajos
Grósz Lajos
e.é.ö. őrv., c. őrm.

Grósz Miklós

t e m e t k . váll., Kornádi.

1917 m á r c i u s 15-én vonult be a 76-ik
gy. e.-hez Wienbe, m i n t e.é.ö. U g y a n o t t
n y e r t kiképzést, majd a tiszti iskolát Kir á l y h i d á n elvégezve, Wienbe s o n n a n 1918
j a n u á r j á b a n az olasz f r o n t r a vezényelték.
A Piave-i f r o n t s z a k a s z o n h a r c o l t m a l á r i á 
ban t ö r t é n t megbetegedéséig.
Kórházi
ápolása a l a t t érte a f o r r a d a l o m kitörése.
Grosz Miklós
t. hdgy. — vállalkozó, K ő r ö s l a d á n y .
1915 m á j u s 15-én vonult be m i n t e.é.ö. a
4. honv. gy. e.-hez és Lúgoson végezte el
a t. t. iskolát. 1916 m á r c i u s á b a n a szerb
h a r c t é r e n küzdő 1/4. zlj-nál n y e r t beosz
t á s t és ugyanezen év á p r i l i s á b a n az olasz
f r o n t r a kerülve, résztvett a Doberdo és
San Michele-i harcokban, hol 1916 szept.
18-án megsebesült. F e l g y ó g y u l á s a
után
1917 febr. 18-án az oláh fronton n y e r t be
osztást és résztvett az Ojtoz szorosi h a r 
cokban, majd a 315. komb. ezred k é z i g r á 
n á t t a n f o l y a m á n a k volt a p a r a n c s n o k a .
1917 okt. bevonult ezredéhez a M t e . S a n
Gábrielére és i t t h a r c o l t 1918 okt. 6-áig,
mikor is m i n t kíméletre szorulót, a hosszú
h a r c t é r i s z o l g á l a t r a való t e k i n t e t t e l a p ó t zlj-hoz vezénylik.
H a r c t é r i s z o l g á l a t a : 28 h ó n a p .
Kitűnt.: ö , O l , 0 2 , O B , « , O S ,

Pál

vitéz Gyenge

jus
5-én
gránátszilánktól
megsebesült.
Nyíregyházán,
Békéscsabán, m a j d
az
Orosháza-i vöröskereszt
k ó r h á z b a n ápol
t á k . Az összeomlás N a g y v á r a d o n é r t e m i n t
lábbadozót.
K i t ü n t e t é s e i : t£w, O S j , O H j .
Öccse: G y e b n á r György, volt 4-es honvéd, az olasz fronton h ő s i h a l á l t h a l t .
vitéz G y e n g e T a m á s
t. tiszth. — földművelő, Ú j k í g y ó s .
1905-től 2 éven á t t e l j e s í t e t t t é n y l e g e s
k a t o n a i szolgálatot a 2-ik honv. g y . e.-ben
Gyulán. Háromszor vett részt
fegyver
g y a k o r l a t o n . A mozgósításkor a 4-ik gy.
e.-hez v o n u l t be N a g y v á r a d r a , m a j d a
t á b o r i ezreddel az orosz h a r c t é r r e i r á n y í 
t o t t á k . R o h a t y n n á l , T a r n o p o l n á l és Mezőlaborcon t e l j e s í t e t t
harctéri
szolgálatot.
L ö v é s z á r o k á s á s közben l é g n y o m á s t szenve
dett, mellyel M u n k á c s r a s z á l l í t o t t á k kór
h á z b a . P r á g á b a n és N a g y v á r a d o n t ö r t é n t
felépülése u t á n ú j r a az orosz h a r c t é r r e
vonult, a h o n n a n 1915 m á j u s 15-én az olasz
f r o n t r a v e z é n y e l t é k . K a r i n t h i á b a n , Görznél és az Isonzónál szolgált megsebesülé
séig, m a j d P r á g á b ó l 1916 szept. 10-én
Volhyniába vonult harctéri
szolgálatra.
Később H a j m á s k é r e n és Szegeden teljesí
t e t t kiképző szolgálatot.
1929-ben a v a t t á k vitézzé.
Kitűnt.: © , O l , 0 2 , OB, Φ , O S j , O H .

OH.

Gyebnár Pál
npf. gyal. — városi kézb., Békéscsaba.
1916 a u g u s z t u s 6-án v o n u l t be h á b o r ú s
katonai szolgálatra N a g y v á r a d r a a 4. hon
véd gy. e.-hez. Kiképzése u t á n az olasz
h a r c t é r r e vezényelték, a Mte. G r a p p á kör
nyékén küzdött, m a j d r é s z t v e t t a
Ruszcsuk-i frontszakaszon az oláhok elleni h a r 
cokban és B u k a r e s t m e g s z á l l á s á b a n , m i n t
kézigéppuskás. Később ú j r a az olaszok el
len harcolt a Mte. T o m b á n , ahol 1918 m á 
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Gyebnár

gávai Gaál Mátyás
szkv. h d g y . — bizományos, B u d a p e s t .
1914-ben v o n u l t be h á b o r ú s k a t o n a i
s z o l g á l a t r a N a g y v á r a d r a a 4-ik honv. g y .
e.-hez. A tiszti iskola elvégzése u t á n az
orosz h a r c t é r r e
vezényelték,
majd
az
olasz f r o n t o n k ü z d ö t t e g y h í r s z e r z ő k ü l ö 
n í t m é n y kötelékében. R é s z t v e t t az ezred
összes ütközeteiben a D o b e r d ó n á l
1916
júliusában
történt
megsérüléséig.
Egy
évig kezelték különböző k ó r h á z a k b a n .
Kitüntetései: 0 2 , Φ , O S , O H .

, * % ; •

**

Tamás

'

Gálik Pál
t. hdgy. — ip. tanoncisk. tanító, Bcsaba.
1915 október 15-én vonult be háborús
katonai szolgálatra Nagyváradra a m. kir.
4-ik honv. gy. e.-hez. Kiképzése után 1916
áprilisában a Rumna—Volhynia-i
front
szakaszon küzdött 1916 július végéig, ami
kor a román harctérre vezényelték. 1916
szeptember
29-én
Székelyudvarhelynél
hadifogságba esett, ahonnan másfél év
múlva a külön béke megkötése alkalmával
mint cserefogoly betegen tért haza. Az
összeomlásig kezelés alatt állott. Mint
hdgy. szerelt le.
Kitüntetései: ^ , OHj.
Gellért Jenő János
t. fhdgy. gt. — m. tisztv., Budapest.
1910-ben mint e.é.ö. teljesített katonai
szolgálatot, 1911-ben tiszti vizsgát tett,
1912-ben hadnaggyá, 1915-ben
főhad
naggyá nevezték ki. 1914-ben a 17. honv.
gy. e.-hez Székesfehérvárra vonult be
szolgálattételre, majd a 32-ik gy. e.-nél
teljesített szolgálatot. Később a 30-ik npf.
gy. e. kötelékében a szerb harctéren, Bosz
niában, Montenegróban, majd az olasz
fronton küzdött. A Hétközség fennsíkján
légnyomást szenvedett. Lovranában és
Budapesten ápolták. Felgyógyulása után
a 17-ik honv. gy. e.-nél Székesfehérváron,
majd a Budapest-i kerületi hadbiztosság
nál teljesített szolgálatot. Később önként
vonult be a 4-ik honv. gy. e.-hez, amely
nek kötelékében az orosz és az olasz had
szintéren az összeomlásig teljesített szol
gálatot. 25%-os hadirokkant.
Kitüntetései: φ , OHj.
Gonda Hugó
t. hdgy. — nagykeresk., Budapest.
1915 júniusában mint 9-es honv. had
apród j . bevonult a 4-ik honv. gy. e.-hez a
Mte. San Michelére, ahol megszakítás nél
kül 1918 október végéig teljesített szolgá
latot, mint szakaszparancsnok, 1916-ban
mint zls. s-tiszt, később mint telefontiszt
ezred s.-tiszthelyettes.
Kitűnt.: &, ' $ , 0 2 , OB, Φ, V.K.T. OH.
Grosz József
malomigazg., Békéscsaba,
(adatait nem közölte)
Guttmann Vilmos
t. fhdgy. — mérnök, Budapest.
1913—14-ben szolgálta le e.é.ö. évét a
Nagyvárad-i 4. honv. gy. e.-nél s így a há
ború kitörése tényleges katonai szolgálat
ban érte. A mozgósítás elrendelésekor ez

redével az orosz harctérre vonult, majd
a Doberdó-i harcokban vett részt. 1916
márciusától a Lakos-féle kézigránátgyár
nak volt a műszaki vezetője. 1917 január
tól az összeomlásig a 310. honv. gy. e.-ben
az orosz fronton teljesített szolgálatot.
Dr. Grünwald Dezső
Mezőberény.
(adatait nem közölte)
Gulyás András
t. gyal. — házfelügyelő, Békéscsaba.
1915 decemberében vonult be háborús
katonai szolgálatra Nagyváradra a 4-ik
honv. gy. e.-hez..Rövid kiképzés után a vo
natosztaggal a szerb harcszintérre, majd
az olasz frontra s később a román had
szintérre vezényelték. 1918 júniusában
raunkásosztaghoz nyert beosztást.
Kitüntetései: r#>, O H j .
Öccse: Gulyás Pál, 1915 júliusában vo
nult be a 4-ik honv. gy. e.-hez, amelynek
kötelékében az olasz fronton küzdött. 1916
márciusában hősihalált halt.
Gulyás Imre
honvéd — közs. tisztv., Kcröstarcsa.
A Gyula-i 2. honv. gy. e.-nél 1904-ben
mint póttartalékos szolgált. A háború ki
törésekor a 4. honv. gy. e.-hez vonult be s
ennek kötelékében előbb a szerb, majd az
orosz harcszintérre vonult. Résztvett a
Rohatyn-i, Holicz-i, Chyrow-i és a Kárpát-i harcokban, majd 1915 tavaszán a
20. h. o.-hoz vezényelték. 1915 okt.-ben a
pótzlj-hoz kerülve, a 302. honv. gy. e.-hez
helyezték át és résztvett a Rarance-i küz
delmekben. 1916 májusában a 77. komb.
ezredhez került, majd elvégezte a sebesült
vivő tanfolyamot. 1917 márc.-ban az olasz
harctérre vonul, hol elvégezvén a géppus
kás tanfolyamot, ugyanott éri az össze
omlás is.
Gyurkovics Mátyás
t. gyal. — szíjgyártó, Tótkomlós.
1914 őszén vonult be Nagyváradra a 4.
honvéd gy. e.-hez háborús katonai szolgá
latra. Rövid kiképzés után a hadfelszere
lési gyárba vezényelték, ahonnan 1916
őszén került a román frontra, majd 4
hónapi küzdelem után a Doberdó-i front
szakaszra. Egy év múlva a géppuskás
tanfolyamra nyert beosztást, majd vissza
került ezredéhez. Később szakmunkás csaporthoz osztották be és különféle beosztá
sokban az összeomlásig szolgált.
Harctéri szolgálata 14 hónap.
Kitüntetései: OB, φ , O H j .
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Gyömrei József

Gyuha János

Gyömrei József
t. szkv. — hentes és mészáros, Orosháza.
1917 március 10-én vonult be Nagyvá
radra a 4-ik honv. gy. e.-hez és rövid ki
képzés után június 10-én az olasz frontra
vezényelték. Résztvett a Piave-ig tartó
elönyomulásban az V/4, npf. zlj köteléké
ben és azután is minden hadműveletben
minden megszakítás nélkül az összeom
lásig.
Harctéri szolgálata 17 hónap.
Kitüntetései: OB, ê&, OH.
Gyuha János
t. gyal. — villamosüzemi alt., Békéscsaba.
1914 október 10-én vonult be a 4-ik
honv. gy. e.-hez Nagyváradra. Rövid kiképzés után 1915 áprilisában az északi
harctérre vezényelték, ahol májusban megsebesült. Munkácson és Szászvárosban
ápolták kórházban, majd felgyógyulása
után szeptemberben az olasz frontra vonult. Résztvett a második offenzívában.
Decemberben másodszor sebesült meg fejlövéssel. Ranzianóban, Ciliben, Grácban és
Békéscsabán került kórházi ápolásra. Később bevonult a pótzlj.-hoz és felülvizsgá
laton felmentették katonai szolgálat alól.
Harctéri szolgálata 6 hónap.
Kitüntetései: t#, OS, OH.
Hajdú György
t. örm. — gazdálkodó, Szarvas.
1912-ben vonult be a 4. honv. gy. e.-hez
tényleges katonai szolgálatra. A háború
kitörése katonai szolgálata alatt érte. A
hadrakelt ezredével az orosz harctérre
vonulva, Rohatynnál esett át a tűzkereszt
ségen. Résztvett ezrede valamennyi ütkö
zetében úgy a visszavonulás, mint a tá
madó hadműveletek alatt 1914 nov. 15-én
bekövetkezett megbetegedéséig. Felgyógyu
lása után ugyanazon év dec. 15-én újra
az orosz harctérre került, ott küzdött
1915 jan. 29-ig, mikoris lábfagyással kór
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Hajdú György

Hajdú P. Pál

házba került. Felülvizsgálat útján segéd
szolgálatra minősítve, hadtápszolgálatot
teljesített az összeomlásig.
Kitüntetései: K.e.é.K., OB, ι-ϊ£, O H j ,
1912/13.e.K.
Hajdú P. Pál
gt. hdgy. — igazgató-tanító, Orosháza.
1907-ben mint póttartalékos szolgált az
1-ső honv. gy. e.-nél Budapesten, ugyanott
végezte fegyvergyakorlatait. A háború
kitörése fegyvergyakorlaton érte. Augusz
tus 9-én vonult az orosz harctérre. 1918
március 15-ig a 8-ik honv. gy. e.-ben tel
jesített szolgálatot. A háború végén a 4-es
honvédekhez helyezték át, ahol a forrada
lomig teljesített szolgálatot.
Jelenleg
24%-os hadirokkant.
Kitűnt.: K.e.é.K., Kv.é.K., 0 2 , Φ , O H .
Hankó András
t. őrv. — cukrász, Békéscsaba.
Háborús katonai szolgálatra 1915 tava
szán vonult be a Nagyvárad-i 4. honv.
gy. e.-hez. Kiképzés után 1915 májusában
az olasz harctérre kerül, hol Rubic—Kos
tyennél esik át a tűzkeresztségen. Itt küzd
tovább a San Martino, San Michèle és San
Gabriele körüli harcokban, majd 1917
szept.-ben a Volhynia-i harctérre vonul ezredével, majd innen újra az olasz frontra
kerül, hol 1918 elején megbetegedvén, kórházi ápolásra szorul s a kórházban éri az
összeomlás.
Kitüntetései: 0 2 , Φ , O H j .
Hankó Mátyás
t. tiz. — bádogosmester, Békéscsaba.
1905-ben mint póttartalékos tett eleget
katonai szolgálati kötelezettségének. A
világháború kitörésekor bevonult a Nagyvárad-i 4-ik honv. gy. e.-hez háborús katonai szolgálatra. Mint fegyver nélküli
szolgálatos teljesített szolgálatot az öszszeomlásig.

Hangyái

István

Hanzély János

Hangyái István
t. tiszth. — Sarkad.
1911-ben vonult be Nagyváradra a 4.
honvéd gy. e.-hez. A mozgósítás bent érte
mint továbbszolgáló szakaszvezetőt. A tá
bori ezred hadosztálytörzsével vonult az
oyosz frontra, ahonnan 4 hónap múlva
betegen Budapestre került kórházi ápo
lásra. Felépülése után a 4. honv. gy. e,
kötelékében küzdött 4 hónapig az orosz
fronton, majd a 74. komb. hadosztály kö
telékében mint távirdász az orosz- és
olasz fronton 18 hónapon át. A forradalom
kitörése az orosz harctéren érte. A Nem
zeti hadseregben is szolgált.
Kitüntetései: K,e.é.K., OB, 153, O H .
Sógora: Pribék Sándor, a 37. gy. e. kö
telékében mint szkv. küzdött. 1914-ben, a
szerb fronton hcsihalált halt.
Hanzély János
t. hdgy. — h. közs. jegyző, Mezőberény.
1916 május 29-én vonult be Nagyvárad
ra háborús katonai szolgálatra. Az orosz
harctéren 1917 február 28-ától szeptember
1-éig küzdött a Volhynia-i állásharcok
ban, Gorochow mellett. 1917 szeptember
8-ától a háború végéig a Mte. San Gabriele
és Monte Tomba-i harcokban vett részt
aa olasz fronton. .Különböző beosztások
ban: mint szakaszparancsnok, zlj.-, ezred-,
hadosztály gyalogsági megfigyelő, zlj.rohamszakaszparancsnok szolgált az öszszeomlásig.
Kitüntetései: 02, OB, Φ , OH, OHN.
Hartel Ferenc
t. zls. — bankigazgató, Békéscsaba.
1915 februárjától augusztusig a 4. honv.
gy. e.-ben és 1918 januárjától novemberig
a 315. honvéd gy.e.-ben és a 70. hadosztály
rohamzászlóaljában
teljesített
harctéri
szolgálatot.

Harte! Ferenc

vitéz Hegyi

Elemér

vitéz Hegyi Elemér
t. hdgy. — gabonakeresk., Nagyszénás.
Mint e.é.ö. 1916-ban kezdte meg háborús
katonai szolgálatát a 4-ik honv. gy. e.ben
Nagyváradon. Rövid kiképzés után elvé
gezte a tiszti iskolát, majd 1917 február
jában az orosz hadszintérre vezényelték,
ahol résztvett ezrede összes ütközeteiben,
majd az olasz harctérre vonult. Mte. San
Gabriele, Mte. Tomba stb. ütközetekben
vett részt 1918 júniusában történt megse
besüléséig. Felgyógyulása után Nagyvá
radon teljesített szolgálatot mint kiképző
tiszt az összeomlásig. 1924-ben avatták
vitézzé.
Kitüntetései: K.é.K.3.0., O l , 0 2 , OB,
# , OS, OH.
sárospataki és kisharsányi Harsányi Tibor
t. őrm. — irodatiszt, Berettyóújfalu.
A világháború kitörésekor önként vo
nult be az Eperjes-i 3-ik honv. tábori
ágyús ezredhez, amelynek kötelékében au
gusztustól októberig az orosz harctéren
teljesített harctéri szolgálatot, majd felül
vizsgálaton szabadságolták. A Homonna-i
járásbíróságnál működött 1914 november
20-áig. A telekkönyvek megőrzésénél ta
núsított bátor és ügybuzgó eljárásáért
jutalomban részesült. 1915 júniusában
újra a 4-ik honv. gy. e.-hez vonult be szol
gálatra. 1916 február 10-től december
20-ig a Halics—Styr—Szaniszláv front
szakaszon küzdött. Decemberben egy kézi
tusa alkalmával megsebesült. A tábori
kórházban, majd Nagyváradon ápolták.
Betegszabadsága után 1917 november 5-étől Albániában, Mostar—Trebinje—Zelenika—Durazzó—Berát-nál teljesített szol
gálatot. Serajevóból tért haza. A Nemzeti
hadseregben is szolgált.
Hrabovszky Pál
t. fhdgy. — földb., Békéscsaba,
(adatait nem közölte)
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Hódi Péter

Dr. Holländer Lipót

Hódi Péter
t. gyal. — földművelő, Újkígyós.
1918 január 16-án vonult be a 4. honvéd
gy. e.-hez Nagyváradra háborús katonai
szolgálatra. 4 hó múlva az olasz frontra
vezényelték. A Piavenél küzdött megszakí
tás nélkül az összeomlásig. 1918 november
10-én tért haza.
Dr. Holländer Lipót
szkv. honv. szds. — ügyvéd, Békéscsaba.
A v. cs. és kir. 33. gy. e.-nél Aradon
1892—93-ban tett eleget tényleges katonai
kötelezettségének mint e. é. önkéntes. Fegy
vergyakorlatait a cs. és kir. 64. gy. e.-nél
Wien, illetve Sarajevo, majd a 4. honv. gy.
e.-nél Nagyváradon teljesítette. A háború
kitörésekor bevonult a 4. nfk. gy. e.-hez s
előbb a szerb, majd az orosz harctéren
mint szakasz- századparnok, illetve dan
dár ütközetvonat parnoka nyert beosztást.
1916—1918-ban mint csapatszolgálatra al
kalmatlan Nagyváradon, illetve Békéscsa
bán teljesített katonai szolgálatot. A Mackensen-féle hadseregnél Szerbia meghó
dítása idején, mint összekötőtiszt nyert be
osztást.
Kitüntetései: ' $ , i£, OHj, 01898, 1912/
13e.k.
Holecska Gyula
t. hdgy. — fmg. isk. tanár, ipariskolai
igazgató, Orosháza.
1916 júniusában vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan a tiszti
iskola elvégzése után 1917 márciusában az
orosz harctérre vezényelték. Volhyniában
harcolt mint szakaszparancsnok. 1917
augusztusában az olasz hadszíntérre irányították, ahol a Monte St. Gabrielle-i harcokban vett részt. Az október 2-iki támadáskor és a 27-iki offenzívában mint szakaszparancsnok küzdött, majd rövid pihenő
után a Mte Tomba környékén harcolt 1918
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Holecska Gyula

Holecska Károly

szeptember 22-ig, amikor 3 havi tanulmá
nyi szabadságot nyert. A forradalom ki
törése itthon érte.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, φ , OH.
Holecska Károly
I. o. számv. őrm. — festő és bordakötő,
Békéscsaba.
1912-ben kezdte meg tényleges katonai
szolgálatát Nagyváradon a 4. h. gy. e.-ben.
Tényleges szolgálata alatt érte a világhá
ború kitörése. Az orosz és olasz frontokon
küzdötte végig a háborút. Egy ízben sebe
sült meg. Az ellenséggel szemben tanúsí
tott bátor magatartásáért többször ki
tüntették.
Kitüntetései: K.e.é.k., K.v.é.k., 0 2 , OB,
Φ , OS, OHj, 1912/13,e.k.
Harangozó Péter
t. gyal. — gazdálkodó, Újkígyós.
1915 május 15-én vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra háborús katonai
szolgálatra. 7 hó múlva 2 havi géppuskás
tanfolyamon vett részt Szegeden, majd az
olasz hadszíntéren küzdött 18 hónapon át
megszakítás nélkül. Később az orosz fron
ton 7 hónapi küzdelem után 1917 október
végén légnyomással és vérhassal kórházi
ápolás alá került. Kaposváron, Békéscsacsabán ápolták, majd újra bevonult fel
gyógyulása után és az olasz fronton har
colt az összeomlásig.
Hathy Tibor
e.é.ö. tzds. — ref. tanító, Mezőberény.
1917 márc. 10-én vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. Ugyanott végezte
el a t. t. iskolát. Ugyanazon év novemberé
ben a 315. honv. gy. e.-hez a román front
ra, majd 1918 februárjában az olasz harc
térre vonul s ott végzi el a kardtisztestan
folyamot. Később megbetegedvén, kórház
ba kerül és ott éri az összeomlás.

Hoffmann Géza

H cm ti Antal

Hoffmann Géza
szkv. fhdgy. — m. tisztv., Budapest.
1914 novemberében vonult be a 4/V. npf.
gy. zlj.-hoz Boszna-Visegrádra. Résztvett
a Bieli Brdó-ig tartó előnyomulásban. 1915ben biztosító szolgálatot teljesített a Drina
mellett, majd a Plevlje, Lovcen-i harcok
ban és 1916 januárjában Albániában küz
dött, a Skutari-ig tartó előnyomulás alatt.
1916 márciusától az olasz fronton Tclmeinnál harcolt 1917 augusztus 20-án történt
fogságba eséséig. 1919 februárjában tért
haza hadifogságából.
Kitüntetései: &, $ , rfr, OH, Θ, 1912/
lS.e.k.
Honti Antal
t. tíz. — kereskedő, Gyoma.
1903-ban 6 hónapon át teljesített tény
leges katonai szolgálatot Gyulán a 2. honv.
gy. e.-ben. A mozgósításkor Nagyváradra
vonult be a 4. honv. gy. e.-hez, majd onnan
1914 decemberében a harmadik menetszá
zaddal az orosz frontra vezényelték. 1915
február végén történt fogságba eséséig
résztvett minden ütközetben. Fogságából
1918 augusztusában szökés útján tért haza.
Tagja volt a Gyoma-i nemzetőrségnek.
Unokaöccse: ifj. Honti Kálmán, volt
101-es, eltűnt.
Horváth János
t. gyal. — malomtulajdonos, Gádoros.
1901-ben mint póttartalékos szolgált a
Temesvár-i élelmezési raktárnál. A világ
háború kitörésekor azonnal bevonult a 4.
honv. gy. e.-hez és a népfelkelő gy. e. köte
lékében résztvett ezredének minden hadmű
veletében Karinthiában és a Görz-i front
szakaszon. 1918 májusában a 20. honvéd
hadosztályparancsnokság kötelékébe helyez
ték át, ahol az összeomlásig szolgált. Két
ízben sebesült meg.
Harctéri szolgálata 51 hónap.
Kitüntetései: O l , OBII. Φ, OS, OH.

Horváth János

vitéz Horváth Pál

vitéz Horváth Pál
t. őrm. — gazd., Orosháza.
1907 október 7-én vonult be a 2. honv.
gy. e.-hez Gyulára tényleges katonai szol
gálatra. A második évben a Budapest-i
honv. távíró tanfolyamot végezte el. Fegy
vergyakorlaton a 4. honv. gy. e. kötelé
kében vett részt. A mozgósításkor a 4. h.
gy. e.-hez vonult be Nagyváradra, ahon
nan az orosz harctérre vezényelték. Részt
vett a Rohatyn,' Komarno, Chyrow és a
kárpáti harcokban. A 20. honv. hadosz
tály parancsnokság kötelékében mint táv
írász vett részt, annak minden hadműve
letében. 1915 május végén az olasz harc
térre vezényelték, majd 1916 telén Volhyniában harcolt s 1917 nyarán újra viszszakerült az olasz frontra. Résztvett a
Piave-i harcokban 1918 augusztusában tör
tént szabadságolásáig. Később betegen kór
házba került, majd a forradalom kitörése
előtt felmentették a katonai szolgálat alól.
1926 június 20-án avatták vitézzé.
Harctéri szolgálata 46 hónap.
Kitüntetései: K.e.é.k., Ol, 0 2 , OB, tfe.
OH.
Hrabovszky István
t. zls. — főjegyző, Körösnagyharsány.
A mozgósításkor a 4-ik honvéd gyalog
ezredhez Nagyváradra vonult be, majd
a Lugos-i tisztiiskola elvégzése után
1915 április 9-én a harctérre vezényelték,
ahol 1915 június 16-án olasz hadifogságba
esett. Fogságából 1919 november 5-én tért
haza.
Hursán János
t. szkv. — gazd., Békéscsaba.
1894-től 1897-ig teljesített tényleges ka
tonai szolgálatot a 101. gy. e. kötelékében
Zágrábban. ' 1915 február 25-én vonult be
a 4. npf. gy. e.-hez, amelynek kötelékében
résztvett a Nagyberezna melletti ütközet
ben, ahol sebesülten hadifogságba esett.
Sok viszontagság után 1918 május 2-án
tért haza hadifogságából.
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Hugyecz Pál

Huszerl István

Hugyecz Pál
t. hdgy. — m. tisztv., Békéscsaba.
Mint e. é. ö. 1915 júl. 15-én vonult be a
4. honv. gy. e.-hez. A t. t. iskola elvégzése
után 1915 nov. 30-án az olasz harctérre vonult és minden megszakítás nélkül végigküzdötte ezredének összes harcait úgy az
olasz, mint az orosz harctéren egészen az
összeomlásig. Résztvett a Doberdo, St.
Michèle, Mte San Gabriele, Mte Tomba
küzdelmekben és a Gorochow-i harcokban.
Kitüntetései: K.é.K.S.o., %, 0 2 , OB, <&,
0 5 , OHj.
Huszerl István
t. zls. — főgépész, Békéscsaba.
1917 március 10-én vonult be Nagyvá
radra a 4. honv. gy. e.-hez háborús katonai
szolgálatra mint e. é. ö. Kiképzése, majd a
tiszti iskola elvégzése után Karánsebesre,
majd Husztra vezényelték. 1917 októberé
től 1918 januárig az orosz fronton, majd
az olasz harctéren küzdött az összeomlásig.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, Φ , OHj.
Hürkecz István
t. tiz. — gazdálkodó, Újkígyós.
1915 márciusában vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. Rövid idő múlva
a XIV. menettel az olasz frontra vezényel
ték, ahol 1918 február 18-án történt fel
mentéséig résztvett minden ütközetben. A
forradalom kitörése itthon érte.
Kitüntetései: 0 2 , OB, V.é.k., ^ , OHj.
vitéz Illés János
t. szkv. — gazd., Békés
1915 május 15-én vonult be a m. kir. 4.
honv. gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan rö
vid kiképzés után az olasz harctérre vezé
nyelték. 1916 május 17-én msgsebesült.
Marburgban, majd Németországban ápol
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Hürkecz István

vitéz Illés János

ták kórházban. Később a pótzászlóaljnál
teljesített szolgálatot, ahonnan 1916 aug.
27-én rendkívüli menettel a román frontra
vonult, majd 1917 decemberében a 300. h.
gy. e. kötelékében Bukovinába vonult. 1918
májusától az összeomlásig az olasz harc
téren mint hírszerző teljesített szolgálatot
a hadosztályparancsnokság kötelékében.
1924 július 15-én avatták vitézzé.
Harctéri szolgálata 35 hónap.
Kitüntetései: Ol, OB, Φ , OSj, OHj.
Dr. vitéz remetei Ivátson Ferenc
t. fhdgy. — szfv. tisztv., Budapest.
1914 augusztus 1-én mint e.é.ö. kezdte
meg háborús katonai szolgálatát a cs. és
kir. 2-ik huszárezrednél. Az oláh háború
kitörésekor önként jelentkezés folytán az
1-sö honv. gy.e.-hez s onnan a 4-ik honv.
gy. e.-hez nyert beosztást. 1917 novembe
rében súlyosan sebesülve kórházba került,
majd az olasz harctéren Kostanjevicánál,
később az orosz fronton Volsicza—Jenizárov—Gorochow—Kolomea vonalon, végül
újra az olasz hadszintéren küzdött a
Monte San Gábrielén felderítő szolgálat
alkalmával történt súlyos megsebesülé
séig. 4-szer sebesült meg.
Kitüntetései: Θ, O l , 0 2 I I I , OBIII, Φ ,
OS4, OH, OH.N.
Izsák Ferenc
t. tiz. — vendéglős, Békéscsaba.
1915 január 16-án vonult be a 4-ik h.
gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan rövid
háboi'ús kiképzés után márciusban az
orosz harctérre vezényelték. Májustól az
olasz fronton küzdött tovább június 16-ig,
amikor hadifogságba esett. Fogságából
1919 június l~én tért haza és mint tizedes
szerelt le.

Imets Illés

Janusik György

vitéz Jánossy Gyula

Imets Illés
nfk. szds. — kir. jbíró, Budapest.
Mint npfk. hadnagy, 1914 aug. 22-én
vonult be Nagyváradra. 1914 szept. 5-én
a 1/4. npfk. zlj-jal a szerb harctérre vo
nult, hol résztvett az Ala-i, Begovina, Sierci, Han-Kosutica, Mandre melletti Stupe
és a nov. 5—17-ig tartó Drina balparti üt
közetekben. 1914 november 19-én Dobrun
közelében súlyos lábficamodást szenvedett
és a Sara.ievó-i kórházba nyert elszállí
tást. Felgyógyulása után, mint idősebb
korosztálybelit a pótzászlóaljhoz irányítot
ták s innen előbb a Teresienstadt-i fogoly
tábor őrzászlóaljához. később pedig a sze
gedi honv.^ kerületi hadbírósághoz osztot
ták be. Utóbbi beosztásában az összeomlá
sig teljesített katonai szolgálatot.
Janusik György
t. orv. — gazdálkodó, Szarvas.
1903—4-ben tett eleget a Gyula-i 2.
honv. gy. e.-ben tényleges katonai szolgá
latának. A világháború kitörésekor a 4.
honv. gy e.-hez vonult be Nagyváradra és
ennek kötelékében végigküzdötte 1914 de
cemberéig az orosz harctéren ezredének
összes harcait. 1914 dec. 21-én egyik sú
lyos Kárpát-i ütközetben hadifogságba
esett, honnan 1920-ban sok viszontagság
után tért haza.
vitéz Jánossy Gyula
npf. fhdgy. — polgármester, Békéscsaba.
Egyéves önkéntesként a cs. és kir. 37.
gyalogezredben szolgált 1901/2-ben. Ezen
ezrednél 3 fegyvergyakorlaton vett részt
és 1912 január 1-én a Nagyvárad-i m.
kir. 4. honvéd gyalogezredhez helyeztetett
át mint t. h. hadnagy s népfelkelő
főhadnaggyá 1915 július 1-én lépett elő.
A világháború alatt 1914 november 24-én
felmentése ellenére harctéri szolgálatra
önként bevonult és 1917 január 17-ig mint
század- és ideiglenes zászlóaljparancsnok
a Nagy várad-i m. kir. IV/4. gy. zlj. állo
mányában teljesített szolgálatot. Résztvett

Jámbor Lajos

a déli harctéren ,a Loznica—Koviljaca-i
utóvédharcokban, a Drina biztosításán, a
Drinai átkelésben, a szerbiai támadó had
műveletben, a Lovcen megvívásában, az
albániai támadásban. Albániában teljesí
tett partvédelmi szolgálat közben maláriá
ba esett és a hátországba szállíttatván,
Nagyvárad th. város rendőrfőkapitány
helyettesi állását foglalta el.
Kitüntetései: Polg. hadi érd. ker. II.o.,
K.é.K.3.o., $ , β , V.K.II.o., φ , OS, 0 ,
OH, OHN.
Jámbor Lajos
t. fhdgy. — ny. ref. tanító, Debrecen.
1908-ban mint póttartalékos szolgált a
Debrecen-i 3-ik honv. gy. e.-nél. A 2-ik
honv. gy. e.-nél Gyulán vett részt fegyver
gyakorlaton. 1915 januárjában Gyulára
vonult be, ahonnan azonnal Nagyváradra
helyezték át a 4-ik honv. gy. e.-hez. Kikép
zés után Lúgoson elvégezte a tartalékos
tiszti iskolát, majd a pótzlj.-tól 1915 jú
niusában önként jelentkezés folytán az
olasz harctérre vonult. A második offen
zívától kezdve résztvett az ezred hadműve
leteiben, 1918 júniusig. Ekkor részben
hosszú harctéri szolgálata, részben pedig
az ezred múzeumárak átvétele miatt a
pótzlj.-nál nyert beosztást, ahol az össze
omlásig szolgált. A harctéren mint szakaszparancsnok,iIletőleg zlj. s.-tiszt, ké
sőbb pedig az ezredparancsnoksághoz lett
beosztva, mint az ezred-ujság szerkesztője
működött.
Harctéri szolgálata 36 hónap.
Kitüntetései: $ , 0 2 , OB, φ , OS, OH.
Kej sár Pál
t. gyal. — bolgárkertész, Békéscsaba.
1914 október 26-án vonult be a 4-ik
honv. gy. e.-hez, ahonnan rövid háborús
kiképzés után decemberben az orosz harctérre vezényelték. 1915 január 31-én egy
hónapi küzdelem után orosz hadifogságba
jutott. A Tomsk-i fogolytáborból 1921 januárjában tért haza.
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Karácson Zoltán

f Dr. Kató József

Jánovszky András
t. gyal. — gazd., Békéscsaba.
1899-től teljesített szolgálatot a 101-ik
gy. e. kötelékében Békéscsabán. Három
szor vett részt fegyvergyakorlaton. A vi
lágháború kitörésekor bevonult a 4-ik honv.
gy. e.-hez és 1917-ig teljesített háborús
katonai szolgálatot, amikor birtokára való
tekintettel felmentették.
Jánovszky Pál, volt 101-es gyalogos és
Jánovszky Ádám, hosszabb ideig harctéri
szolgálatot teljesítettek.
Juhász Gergely
t. zls. — ref. lelkész, Kőrösnagyharsány.
1917 január 29-én vonult be Debrecenbe
a 3. honv. gy. e.-hez. Saját kérelmére a
4. honv. gy. e.-hez helyezték át Nagyvá
radra, ahol elvégezte a tiszti iskolát. 1917
márciusában vonult a harctérre. A Mte.
San Gábrielén és a Piave-nál résztvett az
elönyomulásban. 1918 márciusában meg
sebesült. Békéscsabára került kórházba.
Üdülési szabadságon érte az összeomlás.
Sógora: Czirák János, v. 3-as honvéd
szkv., 1918-ban a Piave-nál hősihalált halt.
Karácson Zoltán
m. kir. honv. szds., Orosháza.
A m. kir. honv. hadapródiskola elvégzése
után 1917-ben a 4-ik honv. gy. e.-hez avat
ták fel Nagyváradon. 1917 decemberében
bevonult a pótzlj-hoz, majd 1918 január
20-án az olasz frontra vezényelték. A ki
képző csoportnál, majd a géppuskás tan
folyamon nyert beosztást. 1918 június
6-tól 3 hónapig teljesített harctéri szolgá
latot a tábori ezrednél, majd betegen kór
házi ápolás alá került. Kórházban érte az
összeomlás.
Harctéri szolgálata 3 hónap 6 nap.
Kitüntetései: t#i, O H .
Karácson József, t. repülő hdgy. DélTirolban 1918 júniusában hősihalált halt.
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Kaczkó András

Kavocska

t Dr. Kató József
t. szds. — író, Gyoma.
A mozgósításkor a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be Nagyváradra. A szerb fronton
kezdte meg harctéri szolgálatát, ahol 2-szer
sebesült. Később az orosz fronton teljesí
tett szolgálatot, majd a Burgstal-i fogoly
tábor parancsnokságához nyert beosztást.
Az olasz harctéren is küzdött, ahonnan
súlyos betegséggel kórházi ápolás alá ke
rült. Betegségéből kifolyólag 1926 novem
ber 4-én elhunyt.
Kaczkó András
t. tizds. — gazd., Békéscsaba.
1894—1897-ben tett eleget tényleges ka
tonai kötelezettségének a Békéscsaba-i
méntelep osztálynál. 1915 március 26-án
a 4. honv. gy. e.-hez vonult be Nagyvá
radra, majd a 7. Versec-i gy. e.-hez he
lyezték át, melynek kötelékében az orosz
harctéren küzdött megbetegedéséig. Fel
épülése után a pótkeretnél teljesített szol
gálatot Nagyváradon, később mint nélkü
lözhetetlen
családfentartó
felmentést
nyert.
Fivérei : János, az olasz és román fron
ton küzdött, Pál az orosz harctéren küz
dötte végig a világháborút.
Kavocska Pál
t. szkv. — kereskedő, Újkígyós.
1910-ben tett eleget tényleges katonai
kötelezettségének a 4. honvéd gy. e.-ben.
1912—13-ban is szolgált. A világháború
kitörésekor a tábori ezreddel az orosz
harctérre vonult, ahonnan 4 hó eltelte
után 5 hónapig Nagyváradon teljesített
szolgálatot mint oktató altiszt. 1915 július
15-től szeptember 20-án történt orosz fog
ságba eséséig újra az oroszok ellen har
colt. Fogságából 1919 szeptemberében tért
haza.
Iványi Aladár
malomtulajd., Gyoma.
(adatait nem közölte)

Kardos László

Rimaszombati Kazay
Kálmán

Kardos László
t. kpv. j . örm. — gazdatiszt, Okány.
1917 márciusában vonult be Nagyvárad
ra a 4-ik honv. gy. e.-hez. Debrecenben el
végezte az önkéntes iskolát, majd 1918 jú
nius 1-én az oroszok ellen küzdő ezredénél
nyert harctéri beosztást. Résztvett a leg
utolsó kardtisztes tanfolyamon Tarcsentóban. Ott érte az összeomlás.
Nagybátyja: f Klein Sámuel a Nyiregyház,a-i ezred kötelékében küzdött az
orosz fronton, ahol 1916-bar hősihalált
halt.
Rimaszombati Kazay Kálmán
ny. szds. — légügyi főfelügyelő, Budapest.
Az orosz, szerb, román és olasz harcte
reken összesen 44 hónanon át küzdött.
Kitüntetései: V.K.R.3., K.é.K.3., φ II,
Û, O l , OB, OS, φν.ΙΙ., + , OH. Soronkívül léptett elő fhdgy-á, továbbá Hadse
reg-, Hadtest- és Hadosztály parancsnok
sági dicséretekben részesült.
Kazár János
t. őrv. — gazd., Békéscsaba.
1894-ben önként vonult be a III-ik mén
teleposztályhoz és ott 3 évig szolgált.
Egyszer vett részt fegyvergyakorlaton. A
világháború kitörésekor a Nagyvárad-i
4-es honv. npf. gy. e. kötelékében tábori
századdal vonult a szerb harctérre. Részt
vett 1914-ben a visszavonulásban, majd
1915 június végéig Zimonyban teljesített
szolgálatot rendfentartás céljából. Július
elején az olasz harctérre vonult. A Doberdó-i véres harcokban küzdött november
7-ig, amikor sebesülten és légnyomással
Laibach-ba, majd Wien-be s onnan Bé
késcsabára került kórházi ápolásra. Fel
gyógyulása után birtokára való tekintettel
felmentést nyert a katonai szolgálat alól.

Kazár János

Kádár Mihály

Kádár Mihály
t. hdgy. — közs. állatorvos, Sarkad.
1915 május 15-én vonult be a 4. honvéd
gy. e.-hez Nagyváradra háborús katonai
szolgálatra. A XIX-ik menetzlj.-jal az
orosz frontra vezényelték, majd augusztus
tól az olasz fronton küzdött a San Michelénél történt megsebesüléséig. Felgyógyu
lása után rövid káder szolgálatot teljesí
tett, majd 1917-ben Albániába osztották
be Cattaróban, Cettinjében, Durazzóban,
Fieri, Levan-ban mint századparancsnok
szolgált az összeomlásig.
Kitüntetései: β , Ο Ι , Φ , OS, O H j .
Kába Tivadar
telekkönyvv., Bcsaba.
npf. számv. őrm.
1901-ben teljesített tényleges katonai
szolgálatot Aradon a 33. gy. e.-nél. Egy
fegyvergyakorlaton vett részt 1908-ban.
A mozgósításkor a 4. honvéd gy. e.-hez
vonult be mint népfölkelő. Nagyváradon
teljesített szolgálat után a XV. menettel
az olasz harctérre vezényelték, ahol egy
évig harcolt, majd az orosz és újra az
olasz fronton küzdött az összeomlásig.
Kitüntetései: K.e.é.K., K.v.é.K., 0 2 , •£,
OHj.
Kató Lajos
t. npf. fhdgy.
Gyoma.

közs. gyámügyi jegyző,

E.é.ö. évét 1899-ben Fehértemplomban
szolgálta le a 101-ik gy. e.-nél. A világ
háború kitörésekor mint hadapród jelölt
őrmester vonult be a 4-es npf. gy. e.-hez
Nagyváradra. 1914 augusztus 19-én mint
hdgy. a szerb fronton nyert beosztást.
1917-ben Trebinjében, majd Cattaróban a
kiképző csoportnál teljesített
szolgálatot
mint fhdgy.
Kitüntetései: v , f?, # j , OHj.
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Kálmos Mihály

Keledy István

Kálmos Mihály
hdpr. j . őrm. — tanító, Szentetornya.
1915 február 8-án vonult be mnit e.é.ö.
a 4. honv. gy. e.-hez. A Lugos-i t. tiszti
iskola elvégzése után ugyanazon év okt.
8-án a Volhynia-i harctéren küzdő ezredé
hez került s résztvett annak minden har
cában 1916 jan. 9-én történt megsebesülé
séig. Felgyógyulása után kiváló eredmény
nyel végezte el a gazdászati tiszti tanfo
lyamot és a gh.-ban nyert beosztást, 1917
ang. Ιδ-én mint tanító, a katonai szolgá
lat alól felmentést nyert
vitéz Kálóczy (Kuszko) András
m. kir. honv. alezredes, Békéscsaba.
1905 szept. 1-én mint hadapródtiszthelyet
tes avattatott fel a 4. honv. gy. e.-hez. A
háború kitörésekor, előbb a 4. nfk. gy. e.
ezredsegédtisztje, majd pedig a pótzászlóalj
századparancsnoka. 1914 okt. 30-án ezredé
hez az orosz harctérre vonulva, nov. 16-án
Eadosicze melletti ütközetben megsebesült.
Felgyógyulása után a pótzlj.-nál század
parancsnok, majd 1915 május 9-én az olasz
fronton küzdő· ezredénél századparancsnok,
hol megbetegedvén, felgyógyulása után a
pótzlj.-nál teljesített szolgálatot. 1916 ápr.
30-tól 1918 szept. l-ig a 4. honv. gy. e. kö
telékében mint század- és zlj.-parancsnok
küzd előbb az orosz, majd pedig az olasz
fronton rövidebb időn át a menetzlj. pa
rancsnoka, előbb pedig a 32. nfk. gy. e. ki
képzőt] szt je.
Az ös£Z2c:mlás mint tanárt a pécsi hadapródiskolában találj cXy £IZ oláh internálás
után Nagyváradról szökés útján szabadul.
A nemzeti hadseregben 1919 okt. 15. óta
teljesít tényleges katonai szolgálatot.
Kitüntetései: K.é.K.III.o. kétszer, è , φ ,
Magyar érd. érem szál. a kisebbített V.K.R.
3. oszt., ·£, OS, OH.
Fivére: Kuszkó Dezső hadapródj. őrm. a
cs. és kir. 29. vadászzászlóalj kötelékében
1914 szept. 10-én a Lemberg-Gródek-i csa
tában hősi halált halt.
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vitéz Kálóczy '(Kuszkó) A.

"Kirch -Tiborr

Keledy István
gt. őrnagy, Budapest.
A Nagy\^árad-i hadapród iskolát elvé
gezte és mint zls. a 2-ik honv. gy. e.-hez
nyert beosztást, majd 1913 október 1-én
áthelyezték a 4-ik honv. gy. e.-hez. Ekkor
gt. tisztté minősítették át, miután elvé
gezte a gt. tanfolyamot. A mozgósítás
kor mint ezredélelmező tiszt teljesített
szolgálatot a harctéren, majd a 2/II. hu
szárosztálynál is. Közben megbetegedett
és Przemyslben kezelték. Később a pót
zászlóaljnál nyert beosztást
és 1918
augusztusától a 24-ik hadtestparancsnok
ságnál mint főhadnagy teljesített szolgá
latot az összeomlásig.
Kirch Tibor
t. hdgy. — m. tisztv., Budapest.
1914-ben a 7-ik honv. gy. e.-hez vonult
be, majd a 4-ik honv. gy. e.-hez helyezték
át. A Lugos-i tiszti iskola elvégzése
után az orosz fronton kezdte meg harctéri
szolgálatát. Három hó múlva gránáttól
megsebesült. Felgyógyulása után az l-es
npf. ezred kötelékében a háború végéig
mint század-, majd mint gáztiszt, végül
mint zlj. s.-tiszt teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: 0 2 , OB, # , OS, OH.
Kiss Károly
t. zls. — gazdálkodó, Vésztő.
1916 május 29-én a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be Nagyváradra háborús katonai
szolgálatra. A november
4-én induló
XXIX-ik menettel az orosz frontra vezé
nyelték. 1917 szeptemberében az olasz
frontra vonult,
ahonnan novemberben
gránátlégnyomással a Laibach-i kórházba
szállították. Itt és Pápán részesült ápo
lásban, majd Nagyváradra került vissza,
ahonnan 1918 ianuár 10-én egy menettel
újra az olasz hadszintérre vonult, ahol a
forradalomig küzdött.
Kitüntetései: 0 2 , φ , OS, OHj.

vitéz Kemény (L'ndar)
Mihály

K: Kenéz Sándor

vitéz Kemény (Linder) Mihály
t. hdgy. — tanító, Szentetornya.
Tényleges katonai szolgálatának 1907-ben
mint tanító-póttartalékos a 8. honv. gy. e.,
míg fegyvergyakorlatainak a 4. honv. gy.
e.-nél tett eleget. A háború kitörésekor ez
redével az orosz harctérre vonult és ott
résztvett valamennyi ütközetben okt. 1-én
bekövetkezett
megbetegedéséig. Felgyó
gyulása után 1915 márc.-ban újra az orosz
majd az olasz harctérre került s résztvett a
10. Isonzó-csatában. 1916 okt.-ben a Versecz-i t. t. iskolába került, majd mint zls.,
a Volhyniai harctérre, később azonban az
olasz fronton küzdő 69. gy. e.-nél nyert
beosztást. A 138. gy. e. megalakulásakor
ennek kötelékében küzd Assíágónál s az
összeomlás is a harctéren éri.
Kitüntetései: Ο Ι , 0 2 Ι Ϊ , >#, OH.
K. Kenéz Sándor
t. hdgy. — gazd., Nagyszalonta.
1915 október 15-én a 4-ik honv. gy. e.hez vonult be Nagyváradra, ahol elvégezte
a', önkéntes iskolát és a kardtisztes tan
folyamot, majd újonckiképző szolgálat
után a XX-ik menetzlj.-al az olasz frontra
vezényelték. 191G július 29-én sebesülten
kórházi ápolásra Cilibe, majd Nagykani
zsára és Nagyváradra került. Felgyógyu
lása után a pótzászlóaljnál szolgált, köz
ben tanulmányi szabadságot nyert. 1917
február 28-án a XXVII. menettel Volhyniába vonult, augusztus 4-én pedig az olasz
harctérre irányították. Résztvett a Mte.
Tombán, a Mte. Perlón lefolyt ütközetek
ben 1918 júl. 12-ig, amikor betegen kór
házba került. Vittorio-ban, Klagenfurtban,
Sopronban, Nagyszalontán ápolták. No
vember 1-én bevonult a pótzászlóaljhoz ki
képző szolgálatra. Itt érte a forradalom
kitörése.
Kitüntetései: O l , 0 2 , <&, OS, OH.

Kinder Károly
Kinder Károly
t. szkv. — városi alk., Békéscsaba.
A Zombor-i cs. és kir. 23. gy. e.-be
1896-ban vonult be 3 éves katonai szolgá
latra. Ugyancsak Zomborban tett eleget
egy fegyvergyakorlatának is. A háború
kitörésekor mint népfölkelő 1914 nov.
24-én vonult be a 4. npf. gy. e.-hez Nagy
váradra. Szerb-, Montenegro- és Albánia-i
harctereken küzdött 1917-ig, mikor is
megbetegedvén kórházba került s ott érte
az összeomlás is. Elesett bajtársai emlé
kere szerény jövedelméből külön 10 pengőt
adományozott az emlékmű javára.
Kitüntetései: 0 , # j , O H j .
Kiss István
ny. intéző, Sarkad.
npf. fhdgy.
Mint npf. hdgy. 1914 aug. 22-én vonult
be a 4/III. hdt. zlj-hoz, honnan rövidesen
a 30/11. npf. hdt. zij.-hoz s ennek kötelé
kében résztvett a Banjine-i ütközetben.
Ugyancsak viégigküzdötte a Kalinovik
erőd harcait, az előnyomulást Kalinovik
és Focsa között, a Drina vonal biztosítását
Focsa előtt, majd a montenegróiak ellen
harcolt a Celebic-től délre eső szakaszon.
Harctéren való működését megakasztotta
1916 jan. 17-én bekövetkezett megbetege
dése, majd felgyógyulása után bizonyta
lan időre a katonai szolgálat alól felmen
tést nyert.
Kitüntetései: $·, i#j, O H j .
Kejsár György
t. tizds. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1897-től 1900-ig tett eleget tényleges ka
tonai kötelezettségének a 101. gy. e.-ben
Békéscsabán. A mozgósításkor
Nagyvá
radra vonult be a 4. honvéd gy. e.-hez,
ahonnan az Isonzó-i frontszakaszra vezé
nyelték. 1915 július 21-én hadifogságba
esett, ahonan sok viszontagság után 1919
október 19-én tért haza.
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Kiss Lajos

Kitka György

Kiss Lajos
t. gyal. — gátőr, Szarvas.
1900-ban tett eleget tényleges katonai
kötelezettségének a 101. gy. e.-ben Békés
csabán. A mozgósításkor a Nagyvárad-i
4. honvéd gy. e.-hez vonult be, amelynek
kötelékében 1915 január 8-ától a szerb
fronton harcolt június 4-én a Ripetek
melletti ütközetben történt súlyos megse
besüléséig. 75%-os hadirokkanttá nyilvá
nították, majd 1915 december 23-án végle
gesen elbocsátották a katonai szolgálat
ból.
Kitka György
t. zls. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1916 augusztusában vonult be mint
e.é.ö. Rövid kiképzés után a t. t. iskolába
került, melynek elvégzése után 1917 ápri
lisában az orosz harctéren nyert beosztást.
Résztvett a Skala körüli harcokban 1918ban bekövetkezett orosz forradalomig,
majd 1918 áprilisában csapattestével mint
megszálló csapattal Ukrajnába vonult,
honnan 1918 november 18-án tért vissza.
Kitüntetései: OB, Φ, O H j .
Kocsis József
t. hdgy. — közs. vez. jegyző, Nagyszalonta.
1916 június 30-án a Nagyvárad-i m. kir.
4-ik honv. gy. e.-hez vonult be háborús
katonai szolgálatra. A pótzlj.-nál, az ön
kéntes osztagban október 20-ig teljesített
szolgálatot, majd 1917 január 10-ig elvé
gezte a tartalékos tiszti iskolát. Február
15-ig a pótzlj-nál nyert beosztást, majd a
XXVII-ik menetzlj.-jal az orosz frontra
vezényelték. Itt és később az olasz harc
téren, a Monte San Gabriele—Piave-i és
Monte Tomba-i harcokban vett részt. Vé
gül a 4-ik honv. gy. e. pótzlj.-nál szolgált
mint másod s.-tiszt. A Nemzeti hadsereg
ben is szolgált.
Kitüntetései: 02, OB, Φ, OH.
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Kocsis József

Kolbenhayer Kálmán

Kolbenhayer Kálmán
npf. hdgy. — ny. ig.-tan., Gádoros.
1896-ban a 32-ik gy. e.-nél teljesített
szolgálatot mint póttartalékos. Három
fegyvergyakorlaton vett részt. 1915 már
cius 25-én Nagyváradra vonult be, majd
Rákoscsabán elvégezte a tartalékos tiszti
iskolát, majd 1917 június 1-én Szerbiába
vezényelték a Streif ezredhez. Itt mint
szakaszparancsnok teljesített szolgálatot
1917 október l-ig, majd az összeomlásig a
Pécs-i 19-ik gy. e. hadtápzlj.-nál teljesített
hadtápszolgálatot.
vitéz Kabódi Mihály
t. tzds. — gazdálkodó, Orosháza.
1914 augusztusában vonult a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. Rövid kiképzés
után ugyanazon év decemberében az orosz
harctérre vonult és résztvett úgy a Kárpát-i téli harcokban, mint az 1915-i nagy
előnyomulásban a Gorlice-i áttörés után.
Az 1915-i nagy offenzíva alatt nemcsak
százada kötelékében küzdött vitézül, de
önállóan végrehajtott vállalkozásai foly
tán is több géppuskát zsákmányolt és
hadifoglyokat ejtett. Mikolájovnál 1915ben két napos nehéz küzdelem közben hadi
fogságba esett, honnan szökés útján 1918
aug.-ban érkezett haza. A Lugos-i 8. honv.
pótzászlóaljnál érte az összeomlás.
Kitüntetései: O l , 0 2 , tg», OH.
Klinghammer István
t. gyal. — kalaposm., Békéscsaba.
1915 december 15-én vonult be a 4. hon
védgyalogezredhez Nagyváradra. Rövid ki
képzés után a szerb, majd rövidesen az
olasz harctérre vezényelték, ahol 1916
augusztus 9-én, a 6. Isonzó-i ütközetben
történt súlyos megsebesüléséig küzdött.
Felülvizsgálaton
20%-os hadirokkanttá
nyilvánították.

Dr. Kolozsváry "Kiss Gy.

Komár Pál

Dr. Kolozsváry Kiss Gyula
t. fhdgy. — ügyvéd, Vésztő.
1905/06-ban mint c.é.ö. a 61-ik gy. e.ben teljesített szolgálatot. Debrecenben
elvégezte a tiszti iskolát. Fegyvergyakor
laton a 39-ik gy. e.-nél Bród-ban nyert be
osztást. A mozgósításkor mint hdgy. a
4. gy. e.-hez Nagyváradra vonult be. Egy
kombinált menetalakulattal az orosz harc
térre vezényelték a visszavonulás fedezé
sében, majd felderítő szolgálatban és Sanok visszafoglalásában teljesített harctéri
szolgálatot. A Novomiasztó-i harcokban
gránátlégnyomást szenvedett. Felgyógyu
lása után a Kárpátokban küzdött, míg
bítegen Nyíregyházára szállították kór
házba. Felgyógyulása után Nagyváradra
s onnan az Isonzó-i frontra vonult, ahon
nan betegen újra kórházba került. Később
Kragujevácnál komitácsi bandák ellen,
majd az olasz hadszintéren
harcolt, ahon
nan mint idős tiszt r t, visszavezényelték
kiképző szolgálatra. Végül az orosz harcté
ren a német frontszakaszra s onnan az
olasz harctérre vonult. Résztvett az előnyomulásban, amíg betegsége nratt kór
házba szállították. Laibachhan, Nagykani
zsán és Békéscsabán ápolták. Itt érte a
forradalom kitörése.
Komár Pál
t. hdgy. — tanító, Orosháza.
Mint e.é.ö. 1916 május 29-én vonult be
a 4. honv. gy. e.-hez Nagyváradra. Ugyan
ott végezte el a t. t. iskolát is. 1917 szept.ben a 3. npf. gy. e.-nél előbb karhatalmi
szolgálatot teljesített, majd az olasz fron
ton résztvett a San Gabriele szakaszon
dúló harcokban. Itt megbetegedvén, kór
házba került, majd felgyógyulása után
ugyanazon év dec. 1-én ezredéhez az olasz
harctérre vonult s ott minden megszakítás
nélkül résztvett ezredének minden harcá
ban az összeomlásig.
Kitüntetései: O l , 'í^j, OH.

Komlósi Gábor

Koppányi Kálmán

Komlósi Gábor
t. gyal. — közs. bíró, Sarkad.
1897-ben teljesített tényleges katonai
szolgálatot és háromszor vett részt fegy
vergyakorlaton Nagyváradon a 37. ezred
nél. A világháború alatt 1914 augusztus
23-tól a 4. honv. gy. e.-nél teljesített szol
gálatot 1918 augusztus 20-án történt fel
mentéséig. A pótzlj-nál teljesített szolgá
lat után Boszniába és Montenegróba osz
tották be őrszolgálatra. 1916 augusztusában
a Doberdó-i frontszakaszra, majd Volhyniába nyert beosztást. 1917-ben újra az
olasz harctéren, a Görz-i és Monte San
Gabrielle-i szakaszon küzdött. Végül Nagy
váradon teljesített szolgálat után Sopron
ban felmentést nyert mint gazdálkodó. Az
összeomlás itthon érte.
Koppányi Kálmán
t. fhdgy — közs. f jző, Szeghalom.
1910-ben a debreceni 3. honv. gy. e.-nél
szolgálta le egyéves önkéntesi évét, a t. t.
iskolát Budapesten végezte el. A világhá
ború kitörésekor azonnal katonai szolgá
latra jelentkezett és ezredével úgy az orosz,
mint az olasz harctéren több ütközetben
vett részt. 1915 július hó 16-án az olasz
harctéren fogságba esett, honnan 1917
szeptember havában, mint csererokkant
került haza.
Kitüntetései: 6 \ Φ , O H j .
Kiiment Z. György
t. tizds. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1901—1904-ig tett eleget tényleges kato
nai kötelezettségének Békéscsabán, a 101.
gy. e.-nél és a Temesvár-i 7. tűzérezrednél. A mozgósításkor a 4. népfölkelő gya
logezredhez vonult be Nagyváradra és
az Albán harctereken küzdötte végig a vi
lágháborút.
Kitüntetései: OB, Φ , O H j .
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Kovács Antal

Dr. Kottán Vilmos

Kovács Antal
t. gyal. — csizmadiamester, Orosháza.
1896-ban mint póttartalékos szolgált
Gyulán a 2. honv. gy. e.-ben. 1916 máju
sában vonult be a 4. honv. gy. e. pótzljhoz, ahonnan 1917 augusztusában az olasz
harctérre vezényelték. Résztvett 1918 jú
niusáig az ott lezajlott ütközetekben az
előnyomulás és az azt követő hadműveletek
alatt a Piave környékén. Később Aradon,
majd Szegeden teljesített szolgálatot ,az
összeomlásig.
Harctéri szolgálata 9 hónap.
Dr. Kottán Vilmos
ny. fhdgy. — ügyvéd, Szeghalom.
1914 augusztusában vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. Előbb az orosz
fronton harcolt ezrede kötelékében, mikor
is 1915 február 28-án Homonna felett esett
ár a tűzkeresztségen. Végigküzdötte a Mezőlaborc-i, Jassiel-i és Bukovszkó-i harco
kat, majd ezredével a Gorlice-i áttörést kö
vető támadó hadműveletek megszakítása
után az olasz harctérre vonult. Résztvett
a Golubár planina elleni súlyos harcokban,
majd mint önálló vállalkozást, nagy hő
siességgel hajtotta végre a Vrsic magas
lat elleni sikeres támadást. Súlyosan meg
betegedvén kórházba került, majd felgyó
gyulása után 1916 márc. 1-én újra a Doberdó-ra vonult. San Michèle elleni támadást sebesülése ellenére végrehajtotta, közben azonban újra kétszer súlyosan megsebesült. Sebesülései folytán rokkanttá lett.
Kitüntetései: K.é.k.3.0., 0 2 , OB, ^ , OS,
OH.
Kovács Péter
t. gyal. — vízárus, Gyoma.
1909-ben 2 havi kiképzésben részesült
Gyulán a 2-ik honv. gy. e.-ben. 2-szer vett
részt fegyvergyakorlaton. A mozgósításkor
a 4-ik npf. gy.e.-hez vonult be Nagyváradra, amelynek kötelékében az orosz harcté-
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Kovács Péter

f Kovács Sándor

ren lezajlott ütközetekben vett részt 1915
január 29-én dum-dum golyótól történt
súlyos megsebesüléséig.
Nyíregyházán,
Gyulán és Gyomán ápolták. 1915 október
12-én mint 100%-os hadirokkantat felmentették katonai szolgálat alól. Jelenleg
75%-os hadirokkant.
Testvére: Kovács Sándor, volt 101-es
gyalogos az orosz fronton 1914-ben hösihalált halt.
Sógora: Kakati László, volt 38-as gyalogos az orosz fronton 1914-ben hősihalált
halt.
Kiss Ferenc
t. őrv.
villamosüzemvezető, Berettyóújfalu.
1908-ban teljesített szolgálatot a 4-ik
honv. gy. e.-nél. A világháború kitörése
kor azonnal bevonult a 4-ik honv. gy. e.hez. A XV-ik menettel Prsemysl-be s on
nan Jaroslauba vonult. Résztvett a Mezőlaborcig tartó visszavonulásban, majd az
előnyomulás alatt egy felderítő zlj. köte
lékében Novomiasztóig. Több heti állóharc
után az ezred újra visszavonult Sanokon
keresztül a Dukla-i szoroshoz állandó har
cok között. Bártfára került kórházi kezelés
alá, majd Kassán és Nagyváradon volt
megfigyelés alatt. Felgyógyulása után be
vonult a pótzlj.-hoz és ott érte a felmen
tés.
Kitüntetései: # , OS, OHj.
Kiiment György
t. gyal. — városi esküdt, Békéscsaba.
A Nagy várad-i 4-ik honv. gy .e.-hez vo
nult be háborús katonai szolgálatra 1915
március 15-én. Az orosz és az olasz harc
tereken küzdött 1915 június 16-ig. Ekkor
a Vratta melletti ütközetekben hadifog
ságba esett. Fogságából 1919 október
15-én tért haza.

Kovacsik Károly

Kovács Lajos

Kovacsik Károly
t. orv. — kereskedő, Szarvas.
A 101. gy. e kötelékében 1907-ben tett
eleget tényleges katonai kötelezettségének.
A háború kitörésekor bevonult a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. 1916 május ele
jén a;, olasz harctéren nyert beosztást,
hol a II/8. npf. zlj. géppuskás osztagában,
a/. Isonzó és Görz körüli harcokban vett
részt. Ugyanazon év novemberében meg
betegedvén, hosszabb kórházi ápolás után
felülvizsgáltatván, előbb beteg szabadsá
got nyert, majd mint rokkantat végleg el
bocsátották.
Kitűnt,: Φ, OH, OHo, O H P , OHN.
Kovács Lajos
t. gyal. — cipész, Békéssámson.
1915 májusában vonult be a 4. honvéd
gy. e.-hez, amelynek kötelékében az orosz
harctéren kezdte meg háborús katonai
szolgálatát júl. 26-án. Minden ütközetben
résztvett 1916 júniusáig, amikor sebesül
ten orosz hadifogságba esett. Európa-i és
Ázsia-i Oroszország különböző helyein volt
fogságban, ahonnan 1918 szeptemberében
sikerült hazaszöknie. Csapatánál jelentke
zett és szabadságot kapott. Szabadsága
alatt tört ki a forradalom.
Bátyja: János, volt 101-es, 1915 tava
szán a Szávába fulladt.
Kovács Imre
t. szkv. — gazd., KÖtegyán.
1911-ben teljesített tényleges katonai
szolgálatot. A mozgósításkor a XV-ik me
nettel az orosz hadszintérre vonult. Przemyslnél 6 hétig teljesített szolgálatot,
majd
betegen
kórházba
szállították.
Nagyváradon, Temesváron, Szegeden és
Nagyszalontán ápolták.
Felgyógyulása
után a pótzlj.-nál szolgált mint géppus
kás fegyvermester, majd tartósan szabad
ságolták.

Kovács Imre

Kováts Károly

Kováts Károly
t. szkv. — MÁV. főrakt., Biharkeresztes.
1903 október 1-től a 37-ik gyalogezred
kötelékében szolgált 3 éven át és három
szor vett részt fegyvergyakorlatokon. A
világháború kitörésekor a 4-ik honv. gy.
e.-hez vonult be Nagyváradra, amelynek
kötelékében az orosz fronton küzdött fél
évig. Ekkor lábfagyással, tüdőgyulladás
sal és sárgasággal Nagyváradra került
kórházi ápolásra. Felgyógyulása után a
pótzlj.-nál szolgált, majd mint vasutas
1915 szeptemberében felmentést nyert.
Kitüntetései: fà, OH, OHN.
Kiszely György
t. hdgy. — tanító, Békéscsaba.
1913-ban kezdte meg tényleges katonai
szolgálatát mint e.é.ö. a Nagyvárad-i 4.
honvéd gy. e.-ben. Itt érte a világháború
kitörése. 1914 december 6-ig a Galicia-i
frontszakaszon küzdött, amikor betegen
kórházba került. Felépülése után a pótzlj.-hoz, majd a Szeged-i géppuskás tan
folyamra nyert beosztást, 1915 augusztus
2-án Bruckba vezényelték, majd mint had
nagy gp. osztagparancsnok, Volhyniában
küzdött Luck-nál történt fogságba eséséig.
1920 decemberében tért haza fogságából.
Kitüntetései: φ , ^ j , OHj.
Öccse: Kiszely Pál, volt 101-es, a háborúban szerzett betegsége következtében
1920-ban elhunyt.
Kohn Emanuel
t. gyal. — keresk., Békéscsaba.
1915-ben vonult be Nagyváradra háborús katonai szolgálatra a 4-ik npf. honv.
gy. e.-hez. A pályaudvar parancsnokságnál teljesített szolgálatot az összeomlásig.
Sógora: f Zúgó Jakab, volt 101-es, a
harctéren szerzett betegségében hunyt el
1931-ben.
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t vitéz Kozma Károly

Kozma Károly

t vitéz Kozma Károly
t. törzsőrmester, Okány.
A 3-as huszároknál teljesített tényleges
katonai szolgálatot, majd 1914 novembe
rében a 4-es npf.-höz vonult be Nagyvá
radra. Rövid idő múlva az orosz frontra
vezényelték, majd a déli harctéren küz
dött, ahol 1918 július 26-án hősihaláit halt.
1924 júliusában avatták utólag vitézzé.
Kitüntetései: 0 , O l , 0 2 , OB, t&.
Fia: vitéz Kozma Károly mint várányos,
a Nemzeti hadseregben és a csendőrségnél
teljesített katonai szolgálatot.
Kóta Ferenc
t. hdgy. — főv. tanító, Budapest.
1916 június 30-án vonult be az 1-ső
honv. gy. e.-hez Budapestre mint e.é.ö. A
Rákoscsaba-i tiszti iskola elvégzése után
a 4-ik honv. gy. e.-hez nyert beosztást.
1917 február 28-án Galíciába egy kiképző
csoporthoz, majd Volhyniába vezényelték,
majd az olasz harctéren küzdött Monte
San Gabriele környékén, mint zls. 1917
október 2-án megsebesült. 1918 március
18-án vonult újra az olasz hadszintérre.
1918 augusztus végén a Mte. Tombánál
harcolt, amikor tanulmányi szabadságot
kapott. Az összeomlás itthon érte.
Kitüntetései: 0 2 , t&, OS, OH.
Krasznai (Kvasz) János
t. szkv. — MÁV altiszt, Békéscsaba.
Tényleges katonai szolgálatra 1909-ben
vonult be a Gyula-i 2. honv. gy.e.-hez,
majd az 1912/1913. Balkán háború idején
újra huzamosabb ideig teljesített katonai
szolgálatot. Ezen időben mint elsőrendű
lövész, a lövész jel vényt és mint megbíz
ható távbecslő, a távbecslő jelvényt érde
melte ki. A háború tartama alatt mint nél
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Kóta Ferenc

Krasznai (Kvasz)

külözhetetlen vasúti alkalmazott, a kato
nai szolgálat alól felmentést nyert.
Bátyja: Kvasz Mihály 101-es, 1924-ban
az orosz harctéren eltűnt.
Kiiment Endre
t. kp. szkv. — ny. tanító-, Békéscsaba.
1895-ben a 101. gy. e.-ben nyert kikép
zést és négyszer vett részt fegyvergyakor
laton. 1915 március 17-én vonult be hábo
rús katonai szolgálatra Nagyváradra a 4.
honv. gy. e.-hez. Sarajevóban teljesített
szolgálatot, majd Montenegróban és az
Isonzó-i frontszakaszon küzdött 1917-ig,
amikor mint rokkant, elbocsátást nyert.
Fia: Endre, aktiv százados, a 101. gy.
e.-ben nyert kiképzés után a Debrecen-i 39.
gy. e. kötelékében az olasz fronton küzdött.
Két ízben sebesült meg.
Kóczy Mihály
t. gyal. — szabóm., Szarvas.
1897-ben mint póttartalékos szolgált a
101. gy. e.-ben Békéscsabán. A mozgósítás
kor a 4. népfelkelő gy. e.-hez vonult be,
amelynek kötelékében a szerb fronton küz
dött nov. 3-ig, amikor megbetegedett. Fel
épülése után az orosz harctéren résztvett
a Kárpát-i harcokban 1915 január 25-től
február 5-ig, amikor a Mezőlaborc-i ütkö
zetbein hadifogságba esett. Fogságából sok
viszontagság után 1921 áprilisban tért
haza.
Unokafivére: Balázs György, volt 101-es,
hősihalált halt.
Kner Albert
t. honv. zls. — grafikus, Budapest.
1917-ben Nagyváradra vonult be a 4-es
honvédekhez, ahonnan 1918 elején az olasz
harctérre vezényelték. A 315-ik kombinált
ezred rohamzlj. kötelékében résztvett a
júniusi Piave-i offenzívában. Az offen
zíva után ezredében szolgált a Monte Tom
bánál az összeomlásig.
Kitüntetései: 0 2 , φ , OH.

János

Krályik Mátyás

Dr. Kránczly Béla

Kristóf Gyula

f Kozsányi

József

Krályik Mátyás
t. örm. — géplakatos, Békéscsaba.
1912-ben ,a 2-ik honv. huszár ezredhez
vonult be Nagyváradra. 1913-ban a 4-ik
honv. gy. e.-hez osztották be és 1914-ben
a mozgósítás tényleges szolgálata alatt
érte. Az első menettel az orosz harctérre
vezényelték, ahonnan 1916 tavaszán sebe
sülten kórházba szállították. Felgyógyu
lása után felülvizsgálaton egy évi szabad
ságot nyert, majd mint s.-szolgálatos, az
összeomlásig szolgált Nagyváradon.
Harctéri szolgálata 18 hónap.
Kitüntetései: 0 2 I I , OB, Φ, Ofîj.

t Kozsányi József
volt fhdgy., Rákospalota.
1914 decemberében az 1-ső honv. gy. e.hez vonult be háborús katonai szolgálatra
és a tiszti iskola elvégzése után a 4-ik
honv. gy. e.-hez helyezték át Nagyváradra.
1915 év végén résztvett az orosz fronton
a Luck-i áttörésben, majd az olasz frontra
vezényelték, ahol 1917-ben a Monte San
Michelénél küzdött hadifogságba eséséig.
Fogságából 1919 októberében tért haza.
1933 június 7-én elhunyt.
Kitüntetései: φ , $ , 0 , 0 2 , Φ , OH.

Dr. Kránczly Béla
orvos ezredes — orvos, Budapest.
1905 decemberétől 1932 április l-ig tel
jesített tényleges katonai orvosi szolgála
tot. 1914 augusztus 1-től 1918 november
19-ig állt háborús katonai szolgálatban
Kitűnt.: F.J.R.I., ^ , $ , ^V.R.T.J., OH.

Kozma Géza
v
t. hdpr. j . őrm. — tkptári könyv., Kőröstarcsa.
Mint e.é.ö. 1916 augusztusában vonult
be a 4. honv. gy. e.-hez Nagyváradra. Rö
vid katonai kiképzés után a Versecz-i t. t.
iskolába vezényelték, melynek elvégzése
után a 314. honv. gy e.-nél nyert beosztást
s ennek kötelékében előbb az oláh, majd
az olasz harctéren küzdött. 1918 június
hó 15-én a Piave-i részen nehéz küzdelem
ben bal felső karján súlyosan megsebe
sülve, olasz hadifogságba került. Hadifog
ságából 1919 nov. 20-án szabadult.

Kristóf Gyula
t. hdgy. — áll. ig.-tanító, Berettyóújfalu.
1914 augusztus 14-én vonult be mint
póttartalékos s 1918 december 5-ig telje
sített megszakítás nélkül háborús katonai
szolgálatot. 1915 április elején vonult első
kben az orosz harctérre s résztvett a Gorlice-i áttörés harcaiban. Májusban vezé
nyelték az olasz frontra. Versecen elvé
gezte a tiszti iskolát. Ismét az orosz-,
majd az olasz hadszintéren küzdött, majd
a 20-ik honv. hadosztály kiképző csoport
jához osztották be magas korára való te
kintettel. Az olasz fronton mint a vissza
vonulást fedező csapat vonatparancsnoka
az utolsók között jött át a Piave hídján.
Gránátlégnyomástól megsebesült.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OHj.
Sógora: f Szoláry József, a 26-ik gy. e.
e.é.ö. tizedese, 1914 augusztus 16-án az
orosz harctéren hcsihalált halt.

Körmöczy Ferenc
I. o. számv. őrm. — keresk., Békéscsaba.
1897—1900-ig teljesített tényleges ka
tonai szolgálatot Korneuburgban a vasút
és a távíró ezrednél. 1915 január 3-án
kezdte meg háborús katonai szolgálatát a
Nagyvárad-i 4-es népfelkelő gy. e.-ben. Itt,
valamint Temesváron és Wíenben teljesí
tett szolgálatot az összeomlásig. Mint I. o.
számv. őrm. szerelt le.
F i a : Béla, e. hdgy. a 133-ik gy. e. köte
lékében 1917-től az összeomlásig, majd a
Nemzeti hadseregben teljesített szolgála
tot.
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König Henrik

Körmendi (Koriri) István

König Henrik
t. gyalogos — kereskedő, Szarvas.
Háborús katonai szolgálatra 1914 aug.
24-én vonult be a 4. honv. gy. e.-hez Nagy
váradra. Rövid katonai kiképzés után az
orosz harctéren küzdő ezredénél nyer be
osztást és végigküzdi annak valamennyi
ütközetét. 1914 december 25-én Duklánál
nehéz küzdelem után hadifogságba esett,
honnan sok megpróbáltatás után 1920
nov. 23-án tért haza.
Öccse: Vilmos, előbb ,a 101., később a
39. gy. e. kötelékében küzdött a világhábo
rúban, háromszor sebesült, majd 1916
okt. 23-án eltűnt.
Körmendi (Korin) István
t. tiz. — közs. rendőr, Gádoros.
1916 május 28-án a 4-ik honv. gy. e.hez vonult be, amelynek kötelékében rövid
háborús kiképzés után augusztusban az
orosz frontra vezényelték. Résztvett a
Rokitnó-i mocsarak Lisónia, Bresán szaka
szon lezajlott ütközetekben a 308-ik gy. e.
állományában, onnan Ukrajnába nyert be
osztást, ahol az összeomlásig teljesített
szolgálatot.
Harctéri szolgálata 28 hónap.
Kitüntetései: 0 2 , OB, Φ,OH .
Krainer Ferenc
ny. alezredes, Budapest.
1887-től a 3-ik honv. gy. e. kötelékében
teljesített tényleges katonai szolgálatot
Debrecenben. A világháború kitörésekor
mint szds. a honv. helyőrségi kórházban
szolgáit. Mint gazdászati tiszt, a Wippach
völgyi frontszakaszon nyert beosztást. Itt
helyezték át a 4-ik honv. gy. e.-hez ha
sonló minőségben. 1917 áprilisában beteg
sége folytán kórházba került, majd 1918
áprilisában saiát kérelmére újra a 4-hez
vezényelték. Ekkor az ezred a Piave-i
frontszakaszon harcolt. Az összeomlásig
téliesített szolgálatot a harctéren.
kitüntetései: F.J.R.I., φ , V.K.T.J., OH.
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Kraíner Ferenc

Kriszt Márton

Kriszt Márton
t. gyal. — takács, Gyoma.
1915 február 15-én Nagyváradra vonult
be a 4-ik npf. gy. e.-hez. Kiképzés után a
9/2. menetszázaddal az orosz frontra ve
zényelték, ahol május 7-én súlvosan meg
sebesült. Sátoraljaújhelyen,
Békéscsabán
és Endrődön ápolták, majd 1915 október
15-én Békéscsabán felülvizsgálaton mint
S09f-os hadirokkantat kiszuperálták. Je
lenleg 50%-os hadirokkant.
vitéz Kovács Jenő
t. hdgy. — tanító, Békéscsaba.
1913 október 1-én vonult be eleget tenni
tényleges katonai kötelezettségének a 4-ik
honv. gy. e.-hez. 1914-ben Nagyváradon
elvégezte a tiszti iskolát és a mozgósítás
kor a legelső tábori századdal mint e.é.ö.
az orosz frontra vonult. 1915 január 15-én
kimerültséggel kórházba szállították, majd
ugyanazon év májusában Szegeden elvé
gezte a géppuskás tanfolyamot és mint
géppuskás parancsnok küzdött az orosz
harctéren szeptember 24-én történt fogság
ba eséséig. Fogságából sok viszontagság
után 1918 augusztus 20-án sikerült haza
szöknie. 1925 június 21-én avatták vitézzé.
Kitüntetései: O l , 0 2 , >^, OH.
Kulpin Ede
t. tiz. — kereskedő, Békéscsaba.
1914 októberében vonult be a 4. h. gy.
e.-hez háborús katonai szolgálatra. Nagy
váradon nyert rövid kiképzés után 1915
januárjában az orosz frontra vezényelték,
majd 8 hét múlva a pótzlj-nál teljesített
szolgálatot Nagyváradon. 1916 áprilisától
3 hónapon át küzdött az olasz harctéren,
majd betegen kórházi ápolás alá került.
1018 áprilisában szabadságolták. Mint ti
zedes szerelt le.
Kitüntetései: φ , O H j .

Kvasz János

Kvasz Béla

Kvasz Jenő

Laczó Pál

Kvasz János
npf. szds. — ny. áll. pénzt, főtan., Bcsaba.
1890/91-ben mint e.é.ö. tett eleget tény
leges katonai kötelezettségének az Arad-i
38. gy. e.-ben. A világháború kitörése Bé
késcsabán érte. Mint hadnagy vonult be
1914 decemberében a 4. h. gy. e.-hez, majd
a Debrece-n-i 3. h. gy. e.-hez helyezték át,
amelynek kötelékében a szerb fronton küz
dött megbetegedéséig. Felépülése után
Nagyváradra vonult be, majd Volhyniában küzdött mint fhdgy., 1916 márciusáig,
majd Krakkóban teljesített szolgálatot
1916 június végéig. 1918 jan. 2-ig had
tápszolgálatra osztották be, majd az olasz
fronton küzdött és Udinében teljesített
hadtápszolgálatot az összeomlásig.
Kitüntetései: i-gj, OH.
Fiai: Kvasz Béla 4-es h. e.ö. és
Kvasz Jenő
t. zls. — m. tisztv., Békéscsaba.
Mint e.é.ö. 1916 májusában vonult be a
v. cs. és kir. 101. gy .e.-hez. A Pilsen-i t.
t. iskola elvégzése után 1917 januárjában
került Ά Tatár-szorosnál küzdő ezredhez és
résztvett .az ottani állásharcokban, majd
végigküzdötte a Bukovina elleni támadó
hadműveleteket, továbbá a Lisa-Hora,
Komarestie-Slobodzia, mindkét Czardaki
ütközeteket. Ezredével 1918 tavaszán az
olasz harctérre vonulva rövid megszakítás
sal az összeomlásig résztvett a Cette Comuni és a Col del Rosso körül kifejlődött
harcokban.
Kitüntetései: OBIII, Φ, OHj.

Kozsuch István
t.é.ö. tiz. — tanító, Békéscsaba.
1903-ban tett eleget tényleges katonai
kötelezettségének,
mint
póttartalékos,
Gyulán a 2-ik honv. gy. e.-ben. A világ
háború kitörésekor Nagyváradra vonult
a 4-ik honv. gy. e.-hez, ahol az altisztképző
iskolában mint oktató teljesített szolgála
tot, 1917 november 3ö--ig, amikor mint se
gédszolgálatos tanító felmentést nyert.

Laczó Pál
t. gyal. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1900-ban Fehértemplomban teljesített
katonai szolgálatot a 101. gy. e. köteléké
ben. 1912-ben vett részt fegyvergyakorla
ton a 4-es honvédeknél. A világháború
alatt hadtápszolgálatot teljesített a 4-es
népfelkelőknél, majd segédszolgálatos volt
Szegeden 1918-ban történt felmentéséig.

Kormányos József
t. őrv. — MÁV alk., Békéscsaba.
1907-ben bevonult tényleges katonai
szolgálatra a Nagyvárad-i 4-ik honv. gy.
e.-hez. 1908 augusztusában mint családfentartót felmentették katonai szolgálat
alól. 1910-ben a MÁV szolgálatába lépett,
majd mint nélkülözhetetlent, a háború
idején újra felmentették.

Komlóssy Sándor
t. zls. — bőripari szabász, Orosháza.
1917 márciusában vonult be háborús ka
tonai szolgálatra. Nagyváradon elvégezte
a tiszti iskolát és 1917 október elején az
olasz harctérre vonult, ahol résztvett a
Monte San Gabriele és a Piave-i front
szakaszon lezajlott ütközetekben megszakí
tás nélkül az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 13 hónap.
Kitüntetései: 0 2 , tgi, OH.
Kondor Endre
t. hdgy. — gazd., intéző, Békés.
1916 január 31-én vonult be a cs. és
kir. 37. gy. e.-hez Belgrádba. Háborús ki
képzés és a tiszti iskola elvégzése után
Lippáról 1917 február 27-én az olasz
harctérre vezényelték, ahol az összeom
lásig küzdött, ezredének és a 39. gy. e.nek kötelékében, egyszeri megbetegedés és
Vittorio-ban történt kórházi ápolás meg
szakításával.
Harctéri szolgálata 20 hónap.
Kitüntetései: OB, ifs, O H j .
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Kremerich László Sándor

f Kremerich Ferenc

Lakos Imre

Dr. Lestyán Goda Györg

Kúti Gyula
t. hdgy. — közs. főjegyző, Kunágota.
Az 5. honvéd gy. e.-nél teljesített szolgá
latot mint póttartalékos. A világháború
kitörésekor Nagyváradra vonult be a 4.
honvéd gy. e.-hez háborús katonai szol
gálatra. A tábori ezredhez 1915 május
20-án került, ahol 1918 május végéig tel
jesített szolgálatot. 1918 június elejétől
1918 október 10-ig Versecen szolgált a 7.
honvéd pótzászlóaljnál. Onnan a 39. hon
véd hadosztály ellátó hivatalához vezényel
ték, ahol 1918 november 4-ig működött.
Olasz fogságba került, ahonnan 1919 ok
tóber végén tért haza.

Kremerich László Sándor
t. gyal. — ny. igazgató-tan., Gádoros.
1892-ben mint póttartalékos teljesített
szolgálatot a 37-ik gy. e.-ben. Három
ízben vett részt fegyver gyakorlaton. 1912ben mint npf. korosztálybelit a 4-ik honv.
gy. e.-hez helyezték át és itt résztvett egy
fegyvergyakorlaton. A világháború alatt
mint nélkülözhetetlen tanerőt felsőbb ren
delkezés folytán felmentették katonai szol
gálat alól.
f Kremerich Ferenc, volt szkv. a 4-ik
honv. gy. e. kötelékében az orosz és olasz
harctéren küzdött. 1921-ben harctéren
szerzett fejlövése következtében meghalt.

Kucsera Mihály
t. őrv. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1918 február 5-én vonult be a v. m. kir.
4-ik honv. gy. e. pótzlj.-hoz Nagyváradra,
ahonnan rövid katonai kiképzés után az
1918 július 28-án induló menettel az olasz
harctérre vezényelték. Előbb a kiképző
csoportnál nyert beosztást mint segéd
írnok, majd a Motta-Adesó-i frontszaka
szon lezajlott ütközetekben vett részt az
összeomlásig.
Harctéri szolgálata 4 hónap.

Lakos Imre
t. gyal. — dohányárus, Öcsöd.
Háborús katonai szolgálatra 1915 júl.
15-én vonult be a 4. honv. gy. e.-hez Nagy
váradra. Kiképzés után a 7. Versecz-i
honv. gy. e.-hez helyezték át és ennek kö
telékében az orosz harctéren több ütközet
ben vett részt. Tarnopol körül kifejlődött
súlyos harcok egyikében 1915 szept. 24-én
hősies küzdelem után orosz hadifogságba
esett, honnan sok szenvedés és megpróbál
tatás után 1918 április 16-án szabadult.
A hadifogságban elszenvedett súlyos be
tegsége következtében 25r/f -os hadirok
kanttá nyilvánították.

Koritái· Mátyás
t. szkv. — hentes és mész., Békéscsaba.
1911-ben teljesített tényleges katonai
szolgálatot a 2. h. gy. e. kötelékében, majd
mint családfentartót felmentették. 1912ben ismét bevonult 6 hónapra. A mozgósí
táskor a Nagyvárad-i 4. h. gy. e.-nél
kezdte meg háborús katonai szolgálatát.
Az orosz és olasz harctereken küzdötte
végig a világháborút.
Kitüntetései: OB, fë, O H j .
Sógora: Szombathy György, volt 4-es
honvéd, 1914 november 25-én az orosz
fronton hősihalált halt.

Dr. Lestyán Goda György
t. s.-orvos — orvos, Szarvas.
Tanulmányait megszakítva, 1915 május
hó 15-én vonult be katonai szolgálatra a
4. honv. gy. e.-hez Nagyváradra. Rövid
kiképzés után egészségügyi szolgálatra
osztották be és a 17. npf. gy. e. köteléké
ben végigküzdötte annak valamennyi üt
közetét az olasz, orosz és oláh harctereken.
Kitüntetései: OB, φ , O H j .
Fivére: András, a háború kitörésekor
ugyancsak a 4. honv. gy. e. kötelékében
küzdött és 1914 októberében az északi
harctéren hősihalált halt.
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vitéz Laczikó István
t. tiszth., Pocsaj.
1907-ben kezdte meg tényleges katonai
szolgálatát a 4-ik honv. gy. e.-ben Nagy
váradon. 1908-ban mint szkv. felvétette
magát a hivatásos altiszti állományba és
mint őrmestert, tényleges szolgálatban érte
a világháború kitörése. A tábori ezreddel
az orosz harctérre vezényelték. Eésztvett
a Halics, Rohatyn, Komarnó, Chyrow,
Lemberg körüli harcokban, a visszavonu
lásban és a téli Kárpát-i hadjáratban.
1915 májusában az olasz hadüzenet alkal
mával a Döberdó-i frontszakaszra vonult.
Görznél megsebesült, de tábori kórházi ke
zelés után tovább harcolt. 1916 október
24-én egyszerre 9 helyen sebesült meg.
Több kórházban ápolták, majd a Sátoraljaújhely-i rokkantügyi hivatalban szol
gált. A felülvizsgálaton 75%-os rokkant
ságát állapították meg. A pótzlj.-nál kü
lönböző beosztásokban az összeomlásig tel
jesített szolgálatot. Mint továbbszolgáló, a
Nemzeti hadseregben is szolgált. 1921
augusztus 21-én avatták vitézzé.
Harctéri szolgálata 28 hónap.
Kitüntetései: O l , 0 2 I I , OB, Φ , OS3,
OH, XX.Sz.J., 0 , 1912/13.6.K.
Ladányi Károly
kp. — közs. tanító, Okány,
1909-ben a 4-ik honv. gy. e.-ben teljesí
tett szolgálatot mint póttartalékos. 1912ben és 1914-ben Nagyváradon vett részt
fegyvergyakorlaton. A világháború kitö
rése gyakorlaton érte. December 15-én az
orosz frontra vezényelték, ahol december
22-én Korcsinánál
orosz hadifogságba
esett. 1918 augusztusában tért haza fog
ságából. Két hónapi szabadság után be
osztották az utolsó menetalakulatba. Ek
kor tört ki a forradalom.
Lepény Tamás
t. őrm. — hentes és mész., Békéscsaba.
1904-ben vonult be a 2-ik honv. gy. e.-hez
és két éven át teljesített szolgálatot Gyu
lán és a Ludovika Akadémián mint mészá
ros. A számvevő altiszti és a csapataltiszti
iskolát a legjobb eredménnyel elvégezte,
9 hónapig az ezredirodában működött és
4-szer 35 napos fegyvergyakorlaton vett
részt. A világháború kitörésekor Nagyvá
radra vonult be, ahonnan augusztus 17-én
a XV-ik menettel az északi harctérre vezé
nyelték Przemysl, Radnió, majd Jaroszlauba. Résztvett az ottani ütközetekben és a
Mezőlaborc-ig tartó visszavonulásban. A
sok veszteséget okozó kolerajárvány alatt
magas lázzal kórházi ápolás alá került.
Felgyógyulása után mint a Békéscsaba-i
Vöröskereszt-kórház felügyelő
altisztje
működött. 1917 március 24-én az északi

harctérre, majd a 64-ik gy. e. kötelékében
a Doberdón, később újra az orosz frontra
vezényelték, ahol bátor magatartásával
tüntette ki magát. Később a hadosztály
nál teljesített értékes szolgálatokat külön
böző beosztásokban a front mögött, az
olasz hadszintéren is. Zsolnán érte az öszszeomlás.
Kitüntetései: 0 2 , OB, ^ , O H .
Lakos Róbert
ny. szds. — m. tisztv., Budapest.
1902-től 1906-ig a Nagyvárad-i hadap
ród iskolában, majd a m. kir. honvédség
nél és a cs. és kir. vasúti ezrednél teljesí
tett szolgálatot. 1912—1914-ig a Királyi
József Műegyetemen tanult. A mozgósí
táskor a tábori ezreddel ,a Galicia-i harc
térre vonult. 1915 tavaszán a Krn és a
Doberdó fensíkon műszaki századparancs
nok volt. Novemberben egy lőszergyárat
állított fel az Isonzó hadsereg, amelynek
parancsnoka és vezetője volt. 1917-ben
Dunakeszi-Alagon az utász zlj. iskola- és
tiszti iskola parancsnokságát vette át. A
Nemzeti hadseregben is szolgált. 1920 má
jusától 1921 májusáig a kormányzóság
alabárdos testőrségének parancsnoka volt,
majd az autócsapatnál szolgált nyugdíja
zásáig.
Lakos Iván, a 44-ik gy. e. fhdgy.-a,
1915 május 20-án Galíciában hősihalált
halt.
Lengyel István
t. hdgy. — banktisztv., Gyoma.
1915 július 15-én vonult be mint e.é.ö.
a Székesfehérvár-i 17. honv. gy. e.-hez. A
t. t. iskola elvégzése után 1916 febr. 23-án
az olasz harctérre vonult, és ott küzdött
a Mte. San Michelén (Biene III.) dúló
harcokban 1916 június 29-ig, mikor is sú
lyos gázmérgezésben megbetegedett. Fel
gyógyulása után 1916 szept.-ben újra az
olasz harctérre vonult és a 4. honv, gy. e.hez nyert áthelyezést. Ennek kötelékében
mint szakaszparnok, zlj. gáztiszt, zlj. meg
figyelő, zlj. sgt., majd ezredgáztiszt az
orosz fronton a Demeter Höhe-i, majd az
olasz fronton a Mte. San Gabriele, Mte.
Tombán küzdött és a Valdobbiadene körüli
harcokban 1918 aug. 20-án súlyosan meg
betegedvén kórházi ápolás végett a mögöt
tes országrészbe nyer elszállítást. Megbe
tegedésének súlyos következményeit még
ma is kénytelen viselni.
Léh László
t. hdgy. — köv. főtitkár, Budapest.
A világháború alatt 28 hónapon át tel
jesített harctéri szolgálatot rajvonalban a
4. honvéd gy. e. kötelékében.
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Lampel Ernő

vitéz Levente György

Lsstván Dániel

Dr. Liszka Nándor

Lampel Ernő
Lestyán Dániel
t. őrm. — szikvízgyáros, Orosháza.
t. szkv. — mázolom., Békéscsaba.
1915 július 15-én vonult be Nagyvárad
1894-től a 28-ik vadászzlj.-nál Nagysze
ra a 4-ik honv. gy. e.-hez. Rövid háborús benben teljesített katonai szolgálatot. 3
kiképzés után szeptember 3-án az olasz
fegyvergyakorlaton vett részt. 1915 már
frontra vezényelték. A Krn fensíkon le cius 5-én Nagyváradra vonult be a 4-es
zajlott ütközetben szeptember 16-án meg honv. npf.-höz. Szeptemberben egy útépítő
sebesült. Tábori kórházban ápolták, majd munkásszázaddal az orosz harctérre vezé
visszatért csapattestéhez s november 26-án nyelték, ahol 1918 március 4-én történt
másodszor sebesült meg. Laibachban, Bécs szabadságolásáig teljesített
szolgálatot.
ben, majd Békéscsabán és Orosházán ápol Később Nagyváradon
és
Debrecenben
ták. Felgyógyulása után 1916 áprilisában építőmunkásszázad kötelékében szolgált.
a pótzlj-hoz, innen a távíió tanfolyamra Innen szabadságolták és annak meghoszvezényelték, amelynek elvégzése után a szabbítása alatt érte az összeomlás.
géppuskás oktató kerethez osztották be.
Harctéri szolgálata 30 hónap.
1916 novemberében az orosz harctérre, a
Rokitnó-i mocsarakhoz, majd Bresztlitovszkba vonult, ahol 1917 szeptemberéig
teljesített frontszolgálatot. Ekkor vissza Dr. Liszka Nándor
vezényelték a pótzlj.-hoz, ahol különböző npf. szds. — ügyvéd, Mezőberény.
beosztásokban szolgált. Felülvizsgálaton
A háború kitörésétől 1917 szeptember
75% -os rokkantságát állapították meg,
frontszolgálatot
majd újabb felülvizsgálaton 6 hónapi 5-ig megszakítás nélkül
s.-szolgálatr,a az őrszázadhoz osztották be, teljesített s ez idő alatt a volt m. kir. 4-ik
ahonnan Odessára vezényelték. Később h. npf. gy. e.-ben mint szakaszparancsnok,
Máramarosszigeten és mint futár szolgá majd mint zászlóalj s.-tiszt s később a
latos Debrecenbe nyert beosztást. Végül Gyula-i 2-ik npf. gy. e. kötelékében s az
a Debrecen-i Salvator kórházban teljesí után a I I I / 5 . npf. gy. zlj-nál mint század
tett szolgálatot és itt érte az összeomlás. parancsnok teljesített a szerb, olasz és
román harctereken szolgálatot. 36 hónapi
Harctéri szolgálata 14 hónap.
frontszolgálat után belső országrészi szol
gálatra, a Szeged-i honv. kerületi ügyész
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OS, O H j .
mellé osztották be. 1917 november 1-ével
npf. századossá nevezték ki.
vitéz Levente György
Kitüntetései: K.é.K.3.o., %, $ , Ή , O H j .
t. gyal. — gátőr, Endrőd.
1916-ban kezdte meg háborús katonai
szolgálatát. Nagyváradon nyert kiképzés
után az orosz fronton küzdött haláltmeg Leimdörfer Zoltán
vető bátorsággal, míg 1917-ben az olasz t. tiz. — közs. tisztv., Gyoma.
harctéren tűnt ki magatartásával. 1918
1903-ban 2 havi katonai kiképzésben ré
májusától az összeomlásig teljesített szol szesült
Békéscsabán a 101-ik gv. e.-ben.
gálatot. 1927 június 27-én avatták vitézzé.
A világháború alatt . 1917-ben vonult be
Kitüntetései: O l , OB, φ , OH.
Nagyváradra a 4-ik npf. gy. e.-hez s mint
Nagybátyjai: Almási István, Almási egy őrkülönítmény altisztje, az összeom
Vince, Almási Máté hősihalált haltak.
lásig teljesített szolgálatot.
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Lonovits Fái

viiéz Lőcsei György

Lonovits Pál
t. gyal. — egyházfi, Békéscsaba.
1915-ben Nagyváradon vonult be a 4. h.
gy. e-hez, ahonnan rövid kiképzés után az
olasz harctérre vezényelték. Két hónap
múlva a román fronton küzdött 1917 no
vemberéig, majd az összeomlásig karha
talmi alakulat kötelékében teljesített szol
gálatot.
Fivére: János, a Nagyvárad-i huszár
ezredben szolgált. A harctéren szerzett
betegségéből kifolyólag hősihalált halt
1918-ban.
Sógora: Tóth Márton, volt 101-es, a
Doberdó-i fensíkon hősihalált halt.
vitéz Lőcsei György
t. tiszth. — vendéglős, Gádoros.
1899-től 3 évet szolgált a 101-ik gy. e.nél. Fegyvergyakorlatokon is a 101-eseknél vett részt. A mozgósításkor mint szkv.
vonult be a 4-ik honv. gy. e.-hez. A npf.
alakulattal augusztus elején a déli harc
térre vezényelték. A Decs-i ütközettől
kezdve ezrede minden hadműveletében
résztvett a szerb, olasz és orosz fronton.
1916 június 16-án fegyvergolyótól lábán
sebesülve, kórházi ápolás alá került Kas
sán, később Komáromban. 1916 szeptembe
rében a XXV-ik menettel az olasz frontra
vonult, majd a Rokitnó-i mocsarak környé
kén harcolt 1917 szeptemberéig, amikor
újra az olasz hadszintérre vezényelték. A
Monte San Gabriele szakaszon lezajlott
ütközetekben vett részt 1917 őszéig, ami
kor súlyos maláriával Znaimba került
kórházi ápolásra. Később a pótzlj.-nál és
Budapesten a karhatalmi században tel
jesített szolgálatot 6 hónapig. Innen be
vonulva, egy menetalakulatba osztották
be, azonban még a kiindulás előtt, itthon
érte az összeomlás. 1926 június 15-én
avatták vitézzé.
Harctéri szolgálata 36 hónap.
Kitüntetései: O l , OB, φ , OS, OH.

Maász Márton

Maász Márton

Maász Márton
hdj. tiz. — áll. tanító, Mezőberény.
1917 április 17-én vonult be a volt Nagy
váradi 4-ik honv. gy. e.-hez, mint e.é.ö.
Nagyváradon nyert háborús kiképzése után
Karánsebesen elvégezte a tiszti iskolát
1918 január 20-án, majd mint kiképző tel
jesített szolgálatot Nagyváradon. Az 1918
április 18-án induló menettel az olasz had
szintéren nyert beosztást, ahol Tarczentóban résztvett a kardtisztes tanfolyamon.
Később kiképző szolgálatot teljesített. A
forradalom kitörése itthon töltött szabad
sága alatt érte.
Maász Márton
t. őrm. — magánzó, Mezőberény.
1896-ban vonult be tényleges katonai
szolgálatra a 2-ik honv. gy. e.-hez Gyulára.
Két évig szolgált és mint tizedes szerelt le.
Háborús katonai szolgálatra 1914-ben vo
nult be, majd szabadságolták s 1915 már
cius 15-én osztották be. Mint municiószállító parancsnok, majd mint járványkórház
parancsnok Nagyváradon teljesített szol
gálatot. 3 hó múlva résztvett a Szeged-i
utász- és a Budapest-i távírdász tanfolya
mon. Hat hónap múlva a tüzérségi belövő
és kiképző helyek építésénél mint munka
vezető működött. Később Albániában mint
távírász és mint német tolmács teljesített
szolgálatot 1916 november 16-tól 1918
március 15-ig. A forradalom kitörése ide
haza találta.
Kitüntetései: K.v.é.K., O H j .
Lukács György
t. hdgy. — gépészmérnök, Budapest.
1916 októberéig Volhyniában, majd az
olasz fronton a Mte. San Gábrielén, ké-^
sőbb a Mte. Tombánál a Piave-i harcokban
mint távbeszélő századparancsnok és dan
dár s.-tiszt teljesített szolgálatot az öszszeomlásig.
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ifj. Maczák András

Maczák Pál

Magyar Mihály

Mály Laj

Dr. Linder Károly
npf. hdgy. — városi főügyész, Békéscsaba.
Katonai kötelezettségének 1902-ben mint
póttartalékos tett eleget. A világháború
ban 1915 januártól az összeomlásig teljesí
tett katonai szolgálatot. 1915 júniusától
1916 december végéig résztvett a 4. npf.
gy. e. kötelékében a Balkán-i és olasz harc
téri küzdelmekben, majd 1917 januárjától
1917 márciusáig a t. tiszti iskolát végezte
el. Ugyanazon év május 1-én zászlóssá
előléptetve, az Albániában küzdő IV/4.
npf. zászlóalj kötelékében az összeomlásig
mint vonatparancsnokhelyettes, zászlóalj
segédtiszt, illetve szakaszparancsnok telje
sített szolgálatot.

Magyar Mihály
t. tizds. — ny. rendőrfőtörzsőrm. Bcsaba.
1895 október 1-től 4 hónapon át teljesí
tett tényleges katonai szolgálatot a 101-ik
gy. e.-ben, Zágráb-ban. A 101-ik gy. e.-nél
teljesített
fegyvergyakorlatot.
Ezután
mint rendőr teljesített szolgálatot és 1915
elején a 4-ik honv. gy. e.-hez Nagyvárad
ra vonult be háborús katonai szolgálatra.
A csendőrséghez helyezték, ahonnan 3 hó
nap múlva a 312-ik gy. e.-ben Volhyniába vonult. 1917-ben Luck-nál srapnellszilánktól megsebesült.
Felgyógyulása
után mint rendőr felmentést nyert. Lesze
relése után tovább szolgált mint rendőr.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OS, O H j .

ifj. Maczák András
t. tizds. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1909-től 2 éven át teljesített tényleges
katonai szolgálatot a 2. honvéd gy .e. kö
telékében Gyulán. A mozgósításkor a 4.
honvéd gy. e.-hez vonult be Nagyváradra,
ahonnan a tábori ezreddel az orosz frontra
vezényelték. 1914 november 17-én Mezőlaborc mellett fogságba esett. 1918 február
jában Dünaburg környékén az orosz front
mögött kényszermunkán lévén, a németek
kiszabadították és bevonult ezredéhez. Az
összeomlás itthon érte.
Hét testvére harcolt a világháborúban,
mind a hét a volt cs. és kir. 101. gy. e.ben. öccse: György, hősihalált halt.

Mály Lajos
t. fhdgy. —· cukorgyári tisztv. Mezőhegyes.
1890-ben mint e.é.ö. a volt cs. és kir.
33-ik gy. e.-nél teljesített szolgálatot. El
végezte a tiszti iskolát Nagyváradon és a
48-ik gy. e.-hez helyezték át 1892-ben.
Fegyvergyakorlatait Nagykanizsán és Po
zsonyban teljesítette. A 48-ik gy. e.-től a
20-ik s onnan a 4-ik honv. gy. e.-hez he
lyezték át. 1914 augusztus 20-án Nagyvá
radra vonult be és az akkor alakult 4/1.
hadtápzlj.-nál nyert beosztást. A déli had
színtér különböző helyein teljesített szol
gálatot és vérhasban történt megbetegedé
séig résztvett több ütközetben. Októberben
Serajevó-ba került kórházba, majd felül
vizsgálaton ideiglenesen szabadságolták.
1915 január 10-én Szegeden újabb felül
vizsgálaton helyi szolgálatra osztották be
a Debrecen-i kórházakhoz. December ele
jén 1 havi szabadságot kapott. Ezen idő
alatt kétszeri felülvizsgálaton vett részt.
1915 szeptember 28-án újabb felülvizsgá
laton előbbi beosztásában alkalmazták. A
Mezőhegyes-i cukorgyár mint nélkülözhe
tetlen, felmentését kérte. Három hónapi
szabadságot kapott és többször nem is hívKitüntetései: II.o. V.K.J., φ , OH, Θ-

Maczák Pál
t. tizds. — üzletvezető* Orosháza.
1918 január 7-én vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra háborús katonai
szolgálatra. Kiképzés után a 315-ik gy. e.hez nyert beosztást az olasz harctéren,
mint sebesültvivő. 1918 november 3-án
hadifogságba esett. Fogságából 1919 szep
tember 19-én mint maláriás beteg tért
haza. A Nemzeti hadseregben is teljesített
katonai szolgálatot.
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Markovits Miksa

Martincsek Mátyás

Κ. Martyin György

Lopusni János
t. gyal. — gazd., Tótkomlós.
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katonai
mozgósításkor a 4-ik honv.
e 7 f h
Sdiiln ? v T u I t b e é s a z g u s z t u s 5-én
induló Xy-ik menettel az orosz harctérre
vezényelték. 1914 decemberében történt
velftben^l1? ^
^
™^en
h a S
veletben. Korházi ápolás után 1915 februárjában másodszor vonult az orosz
frontra ahol rövid idő múlva h a d i f o g s á g
eset Turkesztánban töltötte h a d i f f g í f S
«iejet es 1918 november 26-án tért h í z í
Markovits Miksa
t. gyal. — kereskedő, Békéscsaba.
1894-től 2 éven át teljesített katonai
szolgalatot Gyulán, a 2-ik honv. gy e ben. A világháború alatt kb. 2 évig telje
sített katonai szolgálatot mint 4-es hon
véd. A harctéren szerzett betegsége foly
y
tan nagyot hall.
Markovit
ι -Fí*; í
s Fülöp, a 101-ik gy. e.
kötelekében küzdött mint e.é.ö.. Czemovicnal hő'Sihalált halt.
Martincsek Mátyás
t. szkv. — szűcsmester, Békéscsaba.
1906-ban vonult be tényleges katonai
szolgalatra a 2-ik honv. gy. e.-hez Gyulára.
2 ev múlva mint szkv. szerelt le. A világ
háború kitörése után a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be Nagyváradra. A 315-iÍc menettel
az orosz hadszintérre vezényelték, ahol ok
tóber 26-án megsebesült. Felgyógyulása
után 1916 májusában ismét a harctérre
vonult, majd az oláh fronton küzdött.
Testvérei: Pál, volt 101-es, hősihalált
halt. András a 4-es honvédeknél szolgált.
K. Martyin György
t. szkv. — földm., Méhkerék.
1910/12-ben a 4-ik honv. gy. e.-nél telje
sített szolgálatot Nagyváradon. 1912/13-

+

Mánássy Imre Károly

ban 6 hónapon át szolgált újra. A mozgó
sításkor Nagyváradról tábori ezreddel az
orosz frontra vonult. 29 hónapig szolgált
mint tiszti- és altiszti szakács. 1916-ban a
bzekesfehérvár-i altiszti iskolába vezényel
tek, majd Nagyváradon teljesített szolgá
latot mint kiképző altiszt. Hat hónap
múlva bekövetkezett az összeomlás.
θ 5Θί:
ια?9/ϊ?
^
iyiz/id.e.K.

θ1

' ° 2 ' OBI1 ' *>

Sógora: Buta Tivadar honv. az
fronton 1917-ben hősihalált halt.
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f Mánássy Imre Károly
t. hdgy. — kántortanító, Újkígyós.
1902 októberétől 3 éven át "Kassán és
Munkácson teljesített tényleges katonai
szolgálatot. 1914 augusztus 9-én a szerb
hadszintéren teljesített szolgálatot két
eyen át, majd betegen hazakerült és a
tiszti iskola elvégzése után az orosz fron
ton nyert beosztást. Később üdülő szabad
sagot nyert és helyiszolgálatot teljesített
Nagyváradon az összeomlásig. 1933-ban
hunyt el.
Major Demeter
t. szkv. — közs. rendőr, Békésszentandrás.
A Gyula-i 2. honv. gy. e.-ben 1911—
1913-ig tett eleget tényleges katonai szol
galatának. A háború kitörésekor bevonult
a 4. honv. gy. e.-hez és a tábori ezreddel
az orosz harctérre vonulva, Rohatynnál
esik át a tűzkeresztségen, ugyanott meg is
sebesült. Felgyógyulása után újra az orosz
frontra kerül, hol 1915 jan. 31-én másod
szor is megsebesült. Egészségének helyre
álltával harmadszor is az orosz harctéren
nyer beosztást, de az olasz hadüzenet kö
vetkeztében ezredével az olasz harctérre
kerül, hol 1916 aug. 12-én az OpachiaSello körüli harcokban olasz hadifogságba
kerül, honnan 1919 novemberében t é r t
haza.
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János

Meliskó János

Mészárcs János

vitéz Mikó Bertalan

Medovarszki János
t. örv. — gazd., Békéscsaba.
1893-tól 3 éven át teljesített tényleges
katonai szolgálatot a 101-ik gy. e.-ben Bé
késcsabán, mint zij. kürtös. 3-szor vett
részt fegyvergyakorlaton. 1915 november
3-án vonult be a volt 4-ik honv. npf. gy.
e.-hez Nagyváradra, ahol 1916 március
\'égéig tsljesített szolgálatot. Ekkor bir
tokára való tekintettel felmentették kato
nai szolgálat alól.

honv. gy. e.-hez nyert beosztást. Április
15-én a Kárpátokban Nagypolánynál meg
sebesült. Augusztus 20-án az olasz harc
térre került, ahol 1916 április 28-ig a 4-ik
honv. gy e. kötelékében küzdött. Augusz
tus 20-tól ,a román hadszintéren résztvett
a Nagyszeben-i, Fogaras-i, Brassó-i és
Predeál-i harcokban. 1923 január 17-én
avatták vitézzé.
Kitüntetései: K.é.K.S.o., β , O l , 0 2 , t£,
OS, OH.

Meliskó János
t. őrv. — gazd, Békéscsaba.
1893-tól 3 éven át teljesített tényleges
katonai szolgálatot a Békéscsaba-i mén
telep osztálynál. 1915 március 25-én vo
nult ba Nagyváradra a 4-ik honv. gy. e.hez. Április 2-től június 10-ig Trebinjében
teljesített szolgálatot. Ekkor a szerb harc
térre vezényelték, ahol résztvett a Drina-i
átkelésben és az előnyomulásban. 1915 ok
tóber 30-án egy támadás alkalmával sebe
sülten fogságba esett. Fogságából 1916
január 16-án szabadították ki a Cetinje-i
kórházból. Később Serajevóban. majd Bé
késcsabán kezelték. Jelenleg 50%-os hadi
rokkant.

Mekis János
t. hdgy. — építészmérnök, Gyula.
1915 május 8-án kezdte meg háborús
katonai szolgálatát Nagyváradon mint
e.é.ö. Kiképzés és a Lugos-i tiszti iskola
elvégzése után Nagyváradról 1916 februárjában az oiasz harctérre vezényelték.
A Monte San Michèle, St. Martino és
Doberdó-i frontszakaszon harcolt május
8-án történt szabadságolásáig. Később a
19-ik hegyidandár kötelékében a Gyimes-i
frontszakaszon küzdött. December 2-án
orosz hadifogságba esett. Fogságából 1920
decemberében tért haza.

Mészáros János
e.é.ö. — földb., oki. gazda, Szeghalom.
Mint e é.ö. 1918 márciusában vonult be
a Nagyvárad-i 4. honv. gy. e.-hez. A tar
talékos tiszti iskolát ugyancsak Nagyvá
radon végezte el. Az összeomlásig teljesí
tett katonai szolgálatot.
Ugyancsak katonai szolgálatot teljesí
tett a Nemzeti hadseregben is a Békéscsa
ba-i 10. honv. gy. e.-ben, honnan mint fő
iskolai hallgatót szabadságolták.
vitéz Mikó Bertalan
t. hdgy. -— főszolgabíró, Gáva.
A mozgósításkor bevonult s a tiszti is
kola elvégése után 1915 február 20-án
az orosz frontra vezényelték, ahol a 301-ik
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Matajsz Pál
t. őrm. — vendéglős, Tótkomlós.
1896-ben vonult be a volt cs. és kir.
101-ik gy. e.-hez. Zágrábban és Fehér
templomban teljesített tényleges katonai
szolgálatot. Mint őrm. szerelt le. A 101-ik
gy. e.-nél vett részt fegyvergyakorlatokon.
1914 augusztus 24-én a 4-ik honv. gy. e.
npf. zlj-jal Serajevóba vonult, ahol a
szerbek és Montenegróiak ellen harcolt.
November végén belső sérüléssel Mosztárba, majd Triesztbe került kórházi ápolás
alá. Felülvizsgálat után mint s.-szolgálatos a pótzlj-nál, majd mint a helyőrségi
közélelmezés vezetője 1917 április 15-ig tel
jesített szolgálatot. Ekkor mint mezőgaz
dasággal foglalkozót, felmentették katonai
szolgálat alól.
Harctéri szolgálata 3 hónap.

Milyó Fái

Dr. Miskolczv László

t Milyó Pál
t. orv. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1900-ban besorozták és bevonult a 101.
gy. e.-hez. Elvégezte az altiszti iskolát.
1901-ben mint családfentartót póttartalék
ba helyezték. 3 fegyvergyakorlaton vett
részt. A világháború kitörésekor a déli
harctérre vonult a 4. honvéd gy. e. kötelé
kében. Résztvett az előnyomulásban, majd
Zimonyban teljesített 7 hónapi szolgálat
után az olasz harctérre került, ahol 1917
őszén történt megbetegedéséig harcolt.
Felgyógyulása után mint kiképző teljesí
tett szolgálatot Nagyváradon, majd fel
mentették mint gazdálkodót. 1935-ben
hunyt el.
Harctéri szolgálata 32 hónap.
Kitüntetései: OB, φ , O H j .
Dr. Miskolczy László
t. zls. — vm. árv. ülnök, Berettyóújfalu.
1915 január 1-én vonult be mint e.é.ö.
Nagyváradra a 4-ik honv. gy. e.-hez. Há
borús kiképzés után Lúgoson elvégezte a
tiszti tanfolyamot, majd Szegeden az utász
tanfolyamot. A pótzlj.-nál és az utász osz
tagnál teljesített szolgálat után az 1916
január 5-én induló XVIII-ik menettel az
olasz hadszintérre vonult. A front mögött
kiképző szolgálatot végzett a VH-ik had
test kötelékében. 1916 augusztusától októ
ber 10-ig az ezred kötelékében harcolt,
amikor olasz hadifogságba esett. 1919
augusztusában tért haza fogságából.
Millye Lajos
ny. ezr., Debrecen.
A Ludovika Akadémia elvégzése után
1894-ben mint tiszth., a Nagyvárad-i 4-ik
honv.^ gy. e.-hez nyert beosztást. Csapatszolgálatban nagyobbrészt mint zlj.- és
ezred s.-tiszt működött. 1904 májusától a
24-ik gy. e.-nél szolgált mint századpa
rancsnok 1906 novemberig. Ekkor a 4-ik
honv. gy. e.-hez került vissza, ahol mint
ezred s.-tiszt szolgált. A világháború ki

Millye Lajos

K. Miszlai János

törésekor szds.-i rangban a Nagyvárad-i
honvéd kiegészítő parancsnoka volt. 1915
májusától előbb a 3-ik, majd a 4-ik hon
véd gy. e. kötelékében a Krn fensíkon a
2-ik Isonzó-csatában, a Doberdón, a San
Michelén harcolt június 28-án történt fog
ságba eséséig. 1918 október 30-án tért
haza fogságából mint csererokkant.
Kitüntetései: >£, OH, XXX.Sz.J.. 01898,
0 , 1912/13.e.K.
Sógorának fia: Jevernyiczky Ferenc,
3-as honv. hdgy. 1914 szeptemberében az
orosz fronton hcsihalált halt.
Kovács Ernő volt 37-es hdgy. 1914-ben
Szerbiában hősihalált halt.
K. Miszlai János
t. honv. — gazdálkodó, Pusztaföldvár.
Három évi tényleges katonai szolgálatra
1901-ben vonult be a v. cs. és kir. 101.
gy. e.-hez. A háború kitörésekor bevonul
ván a 4-ik npf. gy. e.-hez, résztvett a ci
gányszigeti ütközetben, majd 1914 dec.
5-én két helyen sebesült meg. Kórházi
ápolás, illetve felgyógyulása után 1915
májusában előbb a Karinthia-i, majd a
Doberdó-i frontra került és ez utóbbin le
zajlott harcok egyikében 1915 júl. 20-án
olasz hadifogságba esett. Innen 1920 ja
nuárjában tért vissza.
Unokatestvére: Miszlai Sándor és Pé
ter, 1916-ban ismeretlen helyen hősihalált
haltak.
Magyar Tihamér
m. kir. százados, Budapest.
1917 márc. 1-től a forradalomig háborús,
azután a mai napig tényleges katonai szol
gálatot teljesít.
vitéz Marék Endre
v. e. e. hdgy. — testn. tanár, Békéscsaba.
1915 január 1-től teljesített háborús
katonai szolgálatot. 1916 október 10-től 3
évig volt olasz hadifogságban.
Kitüntetései: § M , Θ, Φ , OH.
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Mladonyiczky Márton

Molnár István

Mladonyiczky Márton
t. tzds. — ny. MÁV elöljáró, Szarvas.
Tényleges katonai szolgálatának 1904—
1906-ban tett eleget a Nagyvárad-i 4.
honv. gy. e.-ben. Köteles fegyvergyakorla
tait pontosan teljesítette Gyulán, Aradon
és Debrecenben. A MÁV szolgálatában
mint nélkülözhetetlen munkaerő, a világ
háború tartama alatt a katonai szolgálat
alól felmentést nyert.
Molnár István
t. őrv. — postaaltiszt, Békéscsaba,
1914 augusztus 24-én vonult be Nagy
váradra a 4. honv. gy. e.-hez. Rövid kikép
zés után 1914 decemberében az orosz harc
térre vonul, résztvesz a Kárpát-i harcok
ban, hol Izbugyaradvány község mellett le
folyt harcban megsebesült. Felgyógyulása
után 1915 pünkösd táján az olasz harc
térre vonult, hol ugyanazon év jún. 15-én
olasz hadifogságba esett. Hadifogságából
1919 október 6-án szabadult.
Molnár János
t. gyal. — szobafestőmester, Békéscsaba.
1917 március 15-én vonult be Nagyvá
radra a volt m. kir. 4-ik honv. gy. e.-hez
háborús katonai szolgálatra. Rövid kikép
zés után 1917. év végén az olasz harctérre
vezényelték a XXXV-ik menettel. Az ak
navetőknél beosztva
harcolt a Monte
Tombán és résztvett az ezred minden had
műveletében minden megszakítás nélkül
az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 1 év.
Kitüntetései: OB, Φ , O H j .
Molnár László
t. zls. — igazgató-tanító, Szarvas.
1912-ben teljesített tényleges katonai
szolgálatot Nagyváradon a 4-ik honvéd
gyalogezredben. A mozgósításkor bevonult
ezredéhez Nagyváradra, majd augusztus
20-án a tábori ezreddel az orosz harctérre
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Molnár János

Molnár László

vezényelték. Rohatynnál esett át a tűzke
resztségen, majd november 25-én betegen a
Besztercebánya-i kórházba került. Fel
épülése után 1915 májusában ismét az
orosz frontra vonult, majd a Doberdó-i
fensíkon küzdött 1915 július 26-án a San
Michele-i magaslaton sebesülten történt
hadifogságba eséséig. 1919 szeptember
11-én tért haza fogságából.
Dr. Mázor Elemér
t. npf. hdgy. — kir. közjegyző, Bcsaba.
1916 március 4-én Nagyváradra vonult
be, ahol pár heti századnál való kiképzés
után elvégezte a tiszti iskolát, 1916 aug.
végéig. Ugyanekkor a déli hadsereg Serajevó-i személygyüjtő állomására nyert be
osztást, a Bhf. Etappen Bataillon No. 10.nél. November 14-én zls.-sá nevezték ki és
zlj. s.-tisztté. A zlj.-nál mint kiképző tiszt
működött. 1917 augusztus 1-én hadnaggyá
nevezték ki. A kiképzett szakaszokat ve
zette az Albán és Montenegró-i határokra.
1918 májusában magas korára való tekin
tettel (50 év) visszavezényelték Nagyvá
radra a zlj .-törzshöz, ahol a leszerelésig a
vezénylési ügyosztályban teljesített szol
gálatot.
Mázán László
t. hadapród őrm. — tanár, Békéscsaba.
1917 március 10-én vonult be mint e.é.ö.
a volt m. kir. 4-ik honv. gy. e.-hez Nagy
váradra, ahonnan háborús kiképzés és a
tiszti iskola elvégzése után a XXXIII. me
nettel az olasz hadszintérre vezényelték.
Ott az l-es népfölkelőkhöz nyert beosztást.
A Trevisó-i frontszakaszon 1918 nyarán
történt megbetegedéséig teljesített harc
téri szolgálatot. Az összeomlás itthon érte.
vitéz Mernay József
fhdgy., Budapest.
1915 május hó 15-étől a mai napig tény
leges katonai szolgálatot teljesít.

j£c.

Mayer Imre

.ián

Mocsáry Ödön

Mayer Imre
ny. áll. tábornok. Budapest.
A Ludovika Akadémia elvégzése után
1897-ben a Versec-i 7. honv. gy. e.-hez
avattatott fel mint hadapródtiszthelyettes.
A főhadnagyi rendfokozatig 1903-ig ezen
ezred kötelékében csapatszolgálatot telje
sítvén, a na. kir. Pozsony-i 13. honv. gy. e.hez helyeztetett át. Ugyanott 1912-ben
századossá előléptetve 1914 aug.-ban a
Nagyvárad-i 4. honv. gy. e.-hez áthelyez
tetvén, előbb a pótzászlaólj parancsnok
ságát vette át, majd 1915 márciusában a
harctérre vonulva, előbb mint század-, ké
sőbb pedig mint zászlóaljparancsnok küz
dött úgy az orosz mint az olasz harctere
ken 1916 október 10-ig, mikor is hadifog
ságba esett. Hadifogságából betegen ke
rült haza 1919 áprilisában, majd a Nem
zeti hadsereg megalakulása után annak
kötelékében előbb csapatszolgálatot, később
mint Honv. Min. osztályvezető, illetve vár
megyei testnevelési felügyelő teljesített
szolgálatot. 1929 május hó 1-én nyugállo
mányba helyeztetett.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., ^ , 'fj, i?,
ÛM, ^ , OS, OH, 0 .
Mocsáry Ödön
m. kir. honv. alezredes, Budapest.
A pécsi m. kir. honv. hadapródiskola
elvégzése után 1903 augusztus 18-án mint
hadapródtiszthelyettes a nagyváradi 4.
honv. gy. e.-ben nyert beosztást. A világháború kitörésekor, mint a 15. menetezred
1. századának parancsnoka az északi harctérre vonult és végigküzdötte a sanoki,
Chyrow-Novomiasto-i, kolibári, nagycsertészi, mikoházi, korunkoi, szálnoki, majd
újból a korunkoi napokon át tartó húsvéti
csatát. Az olasz háború kitörésekor a délnyugati harctérre vonulva résztvett a Krn
hegyvidéken 2100 m. magasságban a Vrata
magaslatért lefolyt ütközetekben. Vezetése
alatt álló harccsoportnak sikerült 1915 jún.

Molnár Béla

Mucsy László

12-én az ellenségtől egy igen fontos ma
gaslatot elfoglalnia, azonban később a
szomszéd bosnyákezrednél bekövetkezett
áttörés folytán ezen magaslat az ellenség
birtokába jutott, mikor is hosszabb küzde
lem után zuhanás következtében beállott
belső sérülésekkel olasz hadifogsága ju
tott. Innen 1918 május havában mint csere
rokkant került haza. A nemzeti hadsereg
ben annak megalakulása óta teljesít tény
leges katonai szolgálatot.
Molnár Béla
t. zls. — közs. főjegyző, Öcsöd.
A 4. honv. gy. e.-hez Nagyváradra 1917
ápr. 17-én vonult be. Kiképzése után
ugyancsak Nagyváradon végezte el a t.
tiszti iskolát. 1917 dec. 4-én az olasz
frontra vonulva, beosztást nyert a 3. npf.
gy. e.-hez és megszakítás nélkül küzdött
ott 1918 szept. 4-én bekövetkezett megse
besüléséig. Az összeomlás kórházi ápolás
alatt érte.
Kitüntetései: Φ , OSj, O H j .
Mucsy László
t. hdgy. — ref. tanító, Vésztő·.
1915 május 15-én kezdte meg háborús
katonai szolgálatát mint e.é.ö. a Nagyvá
rad-i 4-ik honv. gy. e.-nél. Kiképzés, majd
a Lugos-i tiszti iskola elvégzése után a
december 2-án induló menettel az olasz
harctérre vezényelték. A 17-ik gy. e. köte
lékében küzdött a Monte San Michèle
környékén. 1916 júniusában tífuszban
megbetegedett. Felgyógyulása után Nagyváradon teljesített szolgálatot, majd 1916
októberében az orosz fronton küzdő ezre
déhez vonult be, amelynek az olasz fron
ton vívott ütközeteiben is résztvett 1918
júniusáig. Ekkor mint létszámfeletti kar
dostiszt a tartalékos tiszti iskolához nyert
beosztást mint oktatótiszt. Majd maláriá
val kórházi ápolás alá került.
Kitüntetései: $ , 0 2 , OB, Φ , OH.
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Mészáros Gyula
npf. hdgy. — áll. el. isk. ig., Békéscsaba.
1915 január 20-án vonult be a Nagy
várad-i 4. honvéd gyalogezredhez háborús
katonai szolgálatra. Március 18-án az
orosz frontra vezényelték, ahol 18 hónapon
át küzdött a 7. hadtestnél. A tiszti iskola
elvégzése után mint zászlós, a pótzlj-nál
teljesített szolgálatot, majd a román had
szintéren szolgált az összeomlásig mint
hadnagy.
Molnár János
npf. hdgy. — ev. ig.-tanító, Békéscsaba.
1898-ban mint póttartalékos teljesített
szolgálatot Losoncon a 25-ik gy. e.-ben.
Fegyvergyakorlaton Losoncon és Kassán
vett részt. 1915 január 19-én vonult be
Nagyváradra a 4-ik honv. gy. e.-hez há
borús katonai szolgálatra. Munkásosztag
gal mint e.é.ö. szkv. vonult a Déltirol-i
frontra. 1915-ben a Tirol-i offenzíva ide
jén Roverettó környékén mint egy sapeurosztag vezetője, felelősségteljes nehéz szol
gálatot végzett. Később tiszti iskolába ve
zényelték Versecre, amelynek elvégzése
után Nagyváradon mint szakaszparancs
nok teljesített szolgálatot. Később a 66-ik
gy. e.-hez nyert beosztást mint segédtiszt
a Dorna-Vatra közelében, majd mint meg
szálló csapat a 66-ik gy. e.-ben Ukrajnába
vonult s annak kötelékében résztvett 1918
november 19-ig a kommunisták leverésé
ben. Ekkor hazatért és leszerelt.
Kitüntetései: O l , OB, Φ , O H j .
vitéz alsódraskóczi Morvay Géza
t. zls. — p. tkpénzt..-i tiszt, Budapest.
1917 ápr. 17-én vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, ugyanott végez
vén el a t. t. iskolát is. 1917 okt. 7-én a
XXXIII. menetzlj.-jal az oláh harctéren
küzdő 315. honv. gy. e.-hez, majd 1918 má
jusában az olasz harctéren lévő 4. honv.
gy. e.-hez vonult. Résztvett a Piave körüli
harcokban, a nagy visszavonulásban; az
összeomlás is a harctéren találta.
Kitüntetései: O l , OB, φ , O H j .
f Alsódraskóczi Morvay Loránd t. hdgy.
a 4. honv. gy. e. 4. rohamszázadának pa
rancsnoka, egyhuzamban 36 hónapon át
küzdött 1915 szept.-étől a különböző harc
tereken.
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Miakich Károly
t. szds. — ép. mérnök, Budapest.
A Nagyvárad-i áll. parság segédtisztje
volt mint főhadnagy. 17 hónapon át telje
sített harctéri szolgálatot a 18. honvéd
gy. e. kötelékében mint százados, ezred
utásztiszt és szd.-parnok.
Kitüntetései.: K.é.K.3.o. és még 8 más
kitüntetés.
Monostory (Melcher) Gyula
gt. őrnagy, Budapest.
A Nagyvárad-i honvéd hadapród iskolát
1910-ben végezte el és mint zls. a Pécs-i
19-ik Kaposvár-i zlj-nál teljesített szolgá
latot. 1912/13-ban elvégezte a gt. tiszti
tanfolyamot, majd Nagyváradra helyezték
a 4. honv. gy. e.-hez. 1914 júniusában a
Trencsén-i 15-ik honv. gy. e.-hez nyert be
osztást, majd a mozgósításkor visszahe
lyezték Nagyváradra és a 4-ik és 3-ik
honv. gy. e. által felállított XV-ös honv.
menetezred ezredtörzséhez mint élelmezőtisztet osztották be. Később a menetezred
feloszlatása után előbb a 4-ik, majd a 3-ik
honv. gy. e. törzsnél teljesített szolgálatot,
au orosz és az olasz harctéren. 1915
augusztusában betegen hazakerült ápo
lásra. Felépülése után a 2-ik huszárezred
pótzlj-nál szolgált Debrecenben. 1916 jú
niusában tífuszban megbetegedett, majd
1917 május 1-től a Ludovika Akadémián,
szeptember 1-től pedig a 14-ik honv. gy.
e. pótzlj.-nál teljesített szolgálatot Nyitrán 1918. év végéig. A cseh invázió alatt
Esztergomba rendelték, ahol 1925 novem
beréig szolgált.
Kitűnt.: ÛM, Û, Φ , OH, 1912/13.e.K.
Dósay Molnár János
t. szkv. — fakereskedő, Gádoros.
1890-től 3 éven át teljesített szolgálatot
a 101-ik gy. e.nél. Három fegyvergyakor
latát is ugyanitt végezte. 1916 márciusá
ban a 4-ik honv. gy. e.-hez vonult be Nagy
váradra, majd rövid idő múlva résztvett
a Görznél lezajlott ütközetekben, a Tolmein-i csatában és a Piave-ig tartó előnyomulásban. Az összeomlásig megszakí
tás nélkül küzdött.
Harctéri szolgálata 31 hónap.

Dr. Molnár Béla

Muzsi János

vitéz Nagy Ferenc

Nagy István

Kitüntetései: K.é.K.3.o., $ , O l , OB, ·&,
OHj.

vitéz Nagy Ferenc
t. szkv. — gazd., Sarkad.
1915 márciusában a 4-ik honv. gy. e.hez vonult be Nagyváradra. 1916 január
jáig felmentést nyert, ekkor újra bevonult
és 1 hónapi kiképzés után a XIX-ik me
nettel az orosz harctérre vonult. Itt és ,a
Volhynia-i fronton, majd a Monte Tom
bánál lezajlott ütközetekben vett részt az
összeomlásig. A háború befejezése után
résztvett a Csucsa-i megszállásban. 1923
június 17-én avatták vitézzé.
Kitüntetései: O l , 0 2 I I , OB, # , O H j .
Nagy István
szds. táb. lelkész — ref. lelkész, Debrecen.
1915 januárjában vonult be Szegedre
háborús katonai szolgálatra. December
27-től kezdve résztvett az ezred minden
hadműveletében az olasz és az orosz s ké
sőbb ismét az olasz hadszíntéren. 1918 ja
nuárjától az összeomlásig a Temesvár-i
hadtestparancsnokságnál mint protestáns
előadó teljesített szolgálatot.
Harctéri szolgálata 25 hónap.
Kitüntetései: + P . I I , Û, ! í-, OHj.

Muzsi János
npf. szds. — ny. főgimnáziumi tanár,
Hódmezővásárhely.
1896/97-ben mint e.é.ö. teljesített szol
gálatot a 22-ik honv. gy. e.-nél. A mozgó
sításkor Szegedre vonult bs az 5-ik honv.
gy. e.-hez. 1915 október elején a déli had
szintérre, a 4-ik honv. gy. e. V-ik npf.
zlj.-ba nyert beosztást. Résztvett a Visegrád-i Szuha-Góra-i és más ütközetekben.
1916 január 8-tól Lovcsen-nél harcolt,
majd márciusban az olasz fronton vett
részt a Tolmein-i hídfői harcokban. No
vemberben mint létszámfelettit a pótzlj.hoz osztották be, majd mint fogolytábor
felügyelő tiszt és parancsnok szolgált az
összeomlásig.
Harctéri szolgálata 11 hónap.
Kitüntetései: <&, φ , <%>, OH.

Némedy Károly
t. hdgy. — kir. jb. irodafőtiszt, Sárospatak
Mint póttartalékos 1902-ben tett eleget
katonai kötelezettségének. Az ex-lex ide
jén 1904 febr.—márc.-ban újra katonai
szolgálatot teljesített. A háború kitörése
kor bevonulván a 4. honv. gy. e.-hez, a 20.
honv. hadoszt. törzsszázadánál nyert be
osztást, majd 1914 nov.-ben a hadosztály
bírósághoz lett vezényelve. 1916 decembe
rében előbb a pótzlj.-hoz, majd onnan a
Rákoscsaba-i t. tiszti iskolába lett vezé
nyelve, melynek elvégzése után mint zász
lós, az albán harctéren küzdő 4/IV. npf.
zlj.-nál nyert beosztást. Ennek kötelékében
1918 szept. 28-án egy ellenséges támadás
alkalmával olasz hadifogságba jutott,
honnan 1919 nov. havában tért haza.
Kitüntetései: E.é.K., # , OH.

Dr. Molnár Béla
t. fhdgy. — m. tisztv., Budapest.
A világháború kitörésekor az 1. honv.
gy. e.-hez vonult be, ahol a tiszti iskola
elvégzése után hadapródj. őrmesterré lép
tették elő, majd áthelyezték a Nagy várad-i
4. honv. gy. e.-hez, amelynek tábori ezre
dénél teljesített harctéri szolgálatot má
jus 10-ig, amikor a Gorlice-i áttörés utáni
előnyomulásnál tífusszal kórházi ápolás
alá került. 1915 szeptemberében a 4-es
pótzlj-hoz vonult be, ahonnan november
20-án a tábori ezredhez osztották be. 1916
novemberéig résztvett .az Isonzó-i, Mte
San Michele-i és Pollazu-i harcokban. Ek
kor Volhyniába vezényelték, itt 1917 ápri
lisáig teljesített szolgálatot, majd a pótzlj.-nál töltött pihenő után 1918 januárjá
ban az olasz frontra irányították. Gervasioban kiképző szolgálatot teljesített,
májustól pedig a Mte Tombánál harcolt az
összeomlásig mint századparancsnok, majd
mint zlj. segédtiszt.
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Nagy Géza

Nagy Elek

Nagy Géza
százados, Kiskunhalas.
1916 aug. 18-án mint zászlós avattatott
fel a 4. honv. gy. e.-hez. Mint alantos tiszt
1916 nov. 25-én vonult az orosz harctérre
s ott 1917 szept. 12-ig végigküzdötte az
összes harcokat Jelizarov körül (Demeter
domb). Ezredével az olasz harctérre vo
nulva, résztvett a Mte. San Gabriele, Mte.
Tomba körül dúló összes ütközetekben,
egészen az összeomlásig. 1916 nov. 25-től
az összeomlásig megszakítás nélkül küz
dött.
Kitűnt.: K.é.K.3.0., $ , OB, t£, OH.
Nagy Elek
npf. hdgy. • ig.-tanító, Öcsöd.
Mint póttartalékos tanító, 1899-ben a
Székelyudvarhely-i cs. és kir. 82. gy. e.ben tett eleget tényleges katonai szolgálatának. A háború kitörésekor a 22. honv.
gy. e.-hez vonult be, honnan 1915 június
6-án a 4. honv. gy. e.-hez helyezték át.
1916 májusában került az olasz harctérre,
átesik a^ San Michele-i harcokban a tűz
keresztségen, majd ugyanazon évben Versecen végzi el a t. t. iskolát. 1917 január
jában zászlóssá kinevezve, a 306. komb.
ezredhez lesz vezényelve s ennek kötelé
kében küzd az orosz harctéren s ott is éri
az összeomlás.
Kitüntetései: OB, φ , O H j .
Öccse: Lajos, a 82. gy. e.-ben küzdötte
végig a világháborút s az ott szerzett be
tegségében hunyt el 1926-ban.
B. Nagy Imre
t. tzds. — áll. rends, tőrzsőrm., Pestszent
lőrinci
1915 okt. 15-én vonult be a 4. honv. gy.
e.-hez. Kiképzés és az altiszti iskola elvég
zése után a 22. menetzlj.-jal az olasz harc
térre ment ki, hol könnyebben megsebesült.
Állandóan a tűzvonalban teljesítvén szol
gálatot, 1916 okt. 10-én olasz hadifogságba
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B. Nagy Imre

Nagy István

került, honnan 1919 nov. 1-én tért haza.
1920 jún.-tól 1921 januárig a Nemzeti
hadseregben teljesített katonai szolgálatot.
Kitüntetései: ^ j , O S j , O H j .
Nagy István
t. őrv. — MÁV pályaőr, Gyoma.
1914 október 26-án Nagyváradon kezdte
meg háborús katonai szolgálatát. Kikép
zés után mint önként jelentkező vonult az
orosz harctérre, ahol crvezetővé léptették
elő. 1915 február 6-án felderítő járőrszol
gálat teljesítése közben orosz hadifogságba
esett. A Kurgán-i fogolytáborban, majd
Omskban volt fogságban, majd mint in
validus Moszkvába s onnan Szent-Péter
várra, majd Kazánba került, ahonnan
szökés útján Nizsnij-Novgorodba s onnan
csere-transzporttal hazajutott 1918 no
vember 6-án.
vitéz Nagy József
t. őrm. — cipész, Okány.
1896-ban Nagyváradon teljesített tény
leges katonai szolgálatot. Három fegyver
gyakorlaton vett részt itt és Temesváron.
A mozgósításkor Nagyváradra vonult be,
ahonnan 2 hét múlva Montenegróba nyert
beosztást hadtápszolgálatra. 1916 márciu
sában szabadságot kapott, majd 2 heti
kórházi ápolás után Szabadkáról újra
Nagyváradra s innen június 1-én Volhyniába vonult. Augusztus 13-án megsebe
sült puskagolyótól, pikától származó szú
rás és légnyomás következtében. Trencsénteplicen és Nagyváradon történt ápolás
után 1917 márciusában az olasz frontra
vonult. Résztvett a Piave-i ütközetben
mint rohamista és itt esett olasz fogságba
1918 június 15-én. Fogságából 1919 októ
berében tért haza.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OBII, Φ , O S j ,
OHj.

Nagy Károly

Nádházi János

Nagy Károly
t. alhdgy., Sarkad.
1910-ben a 4-ik honv. gy. e.-ben telje
sített szolgálatot Nagyváradon. Az 1912-ős
és 1913-as részleges mozgósítás idején is
bevonult szolgálatra. A világháború ki
törése tényleges szolgálata alatt érte. A
mozgósításkor az orosz frontra vezényel
ték, ahol 1914 novemberében hadifogságba
esett. Fogságából hazatérve a háború után
tovább szolgált a Nemzeti hadseregben
1932 áprilisáig.
Sógora: f Felföldi András, 8-as h. tü
zér, 1918-ban hősihalált halt.
Nádházi János
t. gyal. — temetk. vállalkozó, Szarvas.
1915 májusában vonult be háborús ka
tonai szolgálatra a 4. honv. gy. e.-hez. Rö
vid katonai kiképzés után az olasz fronton
küzdő tábori ezrednél nyert beosztást és
ott küzdött, résztvéve annak valamennyi
ütközetében 1915 július 20-ig, amikor is
hatalmas küzdelem közepette a Doberdó-i
fensíkon olasz hadifogságba esett. Hadi
fogságából 1919 febr.-ban tért vissza és
ΆΖ ott szerzett betegsége folytán 25%-os
rokkanttá nyilváníttatott, azonban rokkant
illetményeiről önként lemondott.
Sógora: Gyuricza Pál, a 101. gy. e. tize
dese, 1914-ben a Lesnovicza-i ütközetben
hősihalált halt.
Nemes Lipót
npf. fhdgy. — ny. ügyv. ig., Orosháza.
1899-ben mint e.é.ö. teljesített szolgála
tot a 61-ik gy. e.-ben Szlavonbródban. A
mozgósításkor a 4-ik honv. gy. e.-hez vo
nult be és október elejéig a npf. parancs
nokságnál teljesített szolgálatot. Az ekkor
induló menettel a déli frontra vezényelték,
ahol mint századparancsnok résztvett a
szerbek elleni elcnyomulásban és a visz-

Nemes Lipót

Okos Pál

szavonulásban. 1915 június 25-én az orosz
fronton küzdő 19-ik npf. hegyidandárhoz
nyert beosztást, amelynek kötelékében 1915
novemberében
történt
megbetegedéséig
küzdött. Orosházán és Békéscsabán ápol
ták, majd felgyógyulása után bevonult a
pótzlj.-hoz, ,a felülvizsgálati osztaghoz.
1916 november 1-én felmentették, majd
1918 tavaszán újabb felülvizsgálaton bi
zonytalan időre újra fölmentést nyert.
Kitüntetései: φ , OH.
Okos Pál
t. gyal. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1901-től 1904-ig önként tett eleget tény
leges katonai kötelezettségének ,a 101. gy.
e. kötelékében Békéscsabán és Wienben.
A mozgósításkor bevonult a Nagyvárad-i
4. honv. gy. e.-hez, amelynek kötelékében
a szerb, orosz, olasz és a román harctere
ken küzdötte végig a világháborút.
Kitüntetései: OB, Φ , O H j .
Némedy Albert
t. fhdgy. — bankigazgató, Sarkad.
1907-ben teljesített tényleges katonai
szolgálatot Nagyváradon. A mozgósítás
kor Nagyváradra vonult be és a 20-ik hon
véd hadosztályparancsnokságnál teljesített
szolgálatot a törzsszázad kötelékében. Ké
sőbb résztvett a 3-ik és 4-ik Isonzó-i csa
tában. 1915 november 24-én comblövéssel
megsebesült. Laibachban és Wienben ápol
ták. 1916 tavaszán a Nagyvárad-i altiszt
képző parancsnoka, majd a 307-ik gy. e.hez osztották be és mint a 15-ik század
parancsnoka küzdött
1916 szeptember
23-én Kirlibabánál történt megsebesülé
séig. Később 1917 tavaszáig mint az e.é.
önkéntesek parancsnoka, majd a npf. IV/4.
zlj. 1-ső századának parancsnoka volt az
összeomlásig.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., φ , 6", Φ>
OSj, O H j .
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Nyíri János

Oláh István

Nagy Barna
detektív, Budapest,
(adatait nem közölte)
Nyiri János
t. tzds. — gazd. alkalm., Pocsaj.
1915 október 15-én vonult be a 4. honvéd gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan rövid háborús kiképzés után november 27-én
a déli harctérre vezényelték. Résztvett
csapatteste minden ütközetében 1917 március 18-ig, amikor visszavezényelték a pótzlj.-hoz Nagyváradra. Szegeden elvégezte
a géppuskás tanfolyamot, majd 1917 november közepén az olasz frontra vonult.
A 31. honvéd gy. e. kötelékében Valone
környékén harcolt 1918 VI. 16-án történt
megsebesüléséig. Több helyen ápolták kórházban. 1918 aug. végén került a lábbadozóba. Ott érte az összeomlás.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OS, OH.
Oláh István
t. fhdgy. — ref. tanító, Gyoma.
1914 szeptemberében vonult be Nagy
váradra a 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan
háborús kiképzés után az orosz frontra
vezényelték, ahol megbetegedett. Felépü
lése után 1915 novemberében Nagyvárad
ról az olasz harctérre vonult, ahol mint
hadapródjelölt őrm. küzdött 1916-ban a
Monfalcónénál történt
megsebesüléséig.
Felülvizsgálat után az összeomlásig mint
rokkant Nagyváradon, majd Szegeden az
élelmezési raktárnál mint munkásosztag
parancsnok teljesített szolgálatot had
nagyi, majd főhadnagyi rangban. Jelen
leg 25%-os hadirokkant.
Kitüntetései: 0 2 , tga, OS, O H j .
Nagybátyja: Szilágyi István, volt 4-es
npf., az olasz fronton hcsihalált halt.
Oláh Lajos
ny. százados, Budapest.
A Nagyvárad-i hadapródiskola elvég
zése után 1915 március 15-én avatták
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Oláh Lajos

Oncsik Pál

tényleges zls-sá. Május 30-án mint kerék
páros különítményparancsnok a 20. had
osztályhoz vonult be, Felső-Isonzóhoz, ahol
felderítő szolgálatot teljesített. Innen jú
lius elején a Doberdóra mint hadosztály
parancsőrtiszt nyert beosztást. Onnan
augusztusban a 4-ik honv. gy. e.-hez vo
nult be, majd a 7-ik hadtest géppuskás
tanfolyamát elvégezte és ezredének a kö
telékében résztvett mint géppuskás osztag
parancsnok a Monte San Michele-i és 3-ik
Isonzó-csatában. Október 24-én a San
Martinónál srapnellgolyótól megsebesült.
Felgyógyulása után 2 hétig a pótzlj.-nál,
majd 1916 június 10-től a 305-ik honv.
gy. e. kötelékében az orosz fronton telje
sített szolgálatot. Június 24-én a Brussilow offenzíva alatt másodszor sebesült
meg. Felépülése után Szegeden a kerék
páros pótosztagnál, majd október 24-éri a
4-ik honv. gy. e.-ben nyert beosztást mint
géppuskás századparancsnok. Ezrede gép
puskás referense volt 1918 augusztus 20-ig,
majd mint ezred-másodsegédtiszt szolgált
október 24-én történt harmadszori meg
sebesüléséig. November 1-én sebesülten
olasz hadifogságba esett.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., φ 2 , § , OB, Φ ,
OS, OH.
Oncsik Pál
t. szkv. — gazd., Szarvas.
A 2. honv. gy. e. kötelékében Gyulán
1910—11-ben szolgálta le tényleges kato
nai éveit. A háború kitörésekor a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra vonult be és Rohatynnál esik át az első tűzkeresztségen.
1915 májusában az olasz hadüzenetkor az
olasz harctérre vonul és résztvesz a Doberdó-i, San Michèle és San Gabriele-i
harcokban, mikor is 1915 július 26-án
olasz hadifogságba kerül, honnan 1919
őszén szabadul.
Fivére: János, a 4. honv. gy. e. harcai
ban 1915-ben az orosz harctéren hősihalált
halt.

Orvos György

Oskó Ferenc

Nagy Sándor
t. zls. — főjegyző, Szentpéterszeg.
1916-ban vonult be háborús katonai szol
gálatra mint e.é.ö. Nagyváradon nyert ki
képzés után Debrecenben elvégezte a tiszti
iskolát, majd a pótzlj-tól 1917 április 7-én
induló menettel Volhyniába vonult. A 3-ik
npf.-höz nyert beosztást, majd az ezred
kötelékében az orosz harctérre vonult.
Monte St. Gábriellé és Tolmein környékén
harcolt 1917 októberéig, amikor gránátlég
nyomással a Laibach-i kórházba szállítot
ták. Felgyógyulása után 1918 szeptemberé
ben a 4. honv. gy. e.-hez vonult be. Az
összeomlás kardos, tiszti tanfolyamon .érte-,
A nemzeti hadseregben is szolgált.
Német Dezső
e.é.ö. őrm. —tanító, Pusztaföldvár.
A v. cs. és kir. 25. gy. e:-nél 1903-ban
mint tanító-póttartalékos tett eleget tény
leges katonai kötelezettségének. Fegyver
gyakorlatait a 101. gy. e.-nél teljesítette.
A háború kitörésekor a 4. nfk, gy. e.-hez
vonult be és a szerb harctérre kerülve, a
zimonyi ütközetben vett részt. 1916 aug.
végén az olasz harctérre vonulva a Görz
körüli harcokban, később a 3. nfk. gy. e.
kötelékében a Tolmein-i áttörés után az előnyomulásban vett részt. 1917 januárban a
rákoscsabai t. t. iskolába vezénylik és en
nek elvégzése után továbbképzésre BrestLitowskba vezénylik, majd a Bansicai fenn
sík ütközeteit küzdi végig.
Kitüntetései: φ , OH.
Orvos György
t. gyal. — villanytelepi alkalm., Békéscsaba.
1913-ban kezdte meg tényleges katonai
szolgálatát Nagyváradon a 4. h. gy. e. kö
telékében. A világháború kitörésekor a tá
bori ezreddel augusztusban az orosz frontra
vonult. A Komarnó-i frontszakaszon har
colt szeptember 17-ig, amikor beosztásá
nál fogva visszakerült Miskolcra, majd
Nagyváradra. 1914 novemberétől 1915 feb
ruár végéig az orosz fronton. Duklá-nál

Paksy Sándor

Papp Mihály

harcolt, majd Nagyváradról júliusban az
olasz frontra vezényelték, ahol 1916 októ
ber 10-én történt fogságba eséséig küzdött
az Isonzó-nál. Fogságából 1920-ban tért
haza.
Oskó Ferenc
t. gyal. — gazd., Öcsöd.
1899—1902-ig tett eleget tényleges ka
tonai kötelezettségének a 101. gy. e.-ben
Fehértemplomban és Cattaróban. A világ
háború kitörésekor a 4. honv. gy. e. köte
lékében a szerb frontra vonult. Zimonynál
esett át a tűzkeresztségen. 1917 decembe
réig teljesített harctéri szolgálatot, amikor
mint nélkülözhetetlen családfenntartó fel
mentést nyert.
Unokaöccse: Oskó Antal, volt 101-es, az
olasz harctéren 1917-ben hősihalált halt.
Paksy Sándor
hj. őrm. — ref. lelkész, Kötegyán.
1915 április 15-én Nagyváradra vonult
be háborús katonai szolgálatra, majd Lú
goson elvégezte a tiszti iskolát s az 1916
január 4-én induló menettel az olasz front
ra vezényelték. A 6. majd a 17. npf. gy. e.
kötelékében résztvett az ötödik olasz offen
zívában légnyomástól történt megsérülé
séig. 22 hónapi kórházi ápolás után egy
évi szabadságot kapott, majd 1918 október
28-án újra szabadságolták. A forradalom
kitörése Nyíregyházán érte, ahol leszerelt
december hóban.
Kitüntetései: €*, OS, OH.
Papp Mihály
t. gyal. — kereskedő, Biharugra.
1916 júniusában vonult be Nagyváradra
a 4. honv. gy. e.-hez. 8 heti kiképzés után
betegen kórházba szállították és felülvizs
gálaton őrszolgálatra nyert beosztást. Ké
sőbb a 29. honv. gy. e. kötelékében telje
sített szolgálatot 6f hónapon át, majd újra
megbetegedett. 50 /r-os hadirokkant.
Nagybátyja: Papp Sándor szkv., volt
4-es honvéd, 1915-ben eltűnt az orosz
fronton.
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Paulai (Palkovics) Mihály

Papp Gyula

ónodi Gábor
t. tzds. — földművelő, Okány.
1915 május 15-én a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be Nagyváradra háborús katonai
szolgálatra. A XII-ik menetalakulattal az
olasz frontra irányították, ahol 1916 ok
tóberében történt megsebesüléséig harcolt.
Szlavóniában és Békéscsabán
ápolták,
majd Nagyváradon vonult be, ahonnan
Szegedre vezényelték távbeszélő tanfo
lyamra. 1917 szeptemberétől újra az olasz
fronton küzdött az összeomlásig.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OS, O H j .
vitéz Orbán László
t. őrmester — kereskedő, Szarvas.
Gyulán, a 2. honv. gy. e.-ben 1910—11ben tett eleget tényleges katonai szolgála
tának. A háború kitörésekor a 4. honv. gy.
e.-hez bevonulván, annak tábori alakulatai
val az orosz harctérre vonult és Rohatynnál esett át a tűzkeresztségen. Végigküzdi
a Krasznik-í, Dükla-i harcokat, majd a
Kárpátokban lezajlott téli hadjáratot egé
szen 1915 január végén bekövetkezett sú
lyos sebesüléséig.. Kórházi ápolás után fe
50% -os
hadirokkanttá
lülvizsgáltatván
nyilváníttatott.
Kitüntetései: O l , OB, ^ , OS, VI.Sz.J.,
OHj.
Paulai (Palkovics) Mihály
t. zls. —· áll. tanító, Békéscsaba.
Először kb. 4 heti harctéri szolgálat «tán
betegen Laibach-ba, majd Szombathely-re
került kórházi ápolásra, onnan a 4. honv.
gy. e. pótzlj.-hoz vonult be Nagyváradra.
Később Szerbiában teljesített határőr szol
gálatot, majd az olasz fronton küzdött a
17. gy. e.-ben Az Isonzó-nál 1916 nyarán
megsebesült. Felgyógyulása után ismét az
olasz fronton harcolt a 3. népfelkelő gy. e.
kötelékében mint zls. A Piave-nál megse
besült, majd felépülése után a 4. honv. gy.
e. pótzlj.-hoz vonult be Nagyváradra, ahol
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Paulovics József

f Paulovics Zoltán

az összeomlásig mint kiképző tiszt teljesí
tett szolgálatot.
Kitüntetései: 0 2 , φ , OS2, OH.
Papp Gyula
t. hdgy. — ig. tanító, Biharnagybajom.
1915 januárjában Nagyváradra vonult
be a 4. honv. gy. e.-hez háborús katonai
szolgálatra. A lugosi tiszti iskola elvégzése
után a pótzlj.-tól 1915 júniusában a szerb
harctérre vezényelték, ahol 1916 augusz
tusáig a Belgrád-i, Kragujevác-i, Nis-i és
Montenegró-i harcokban, később a Görz-i
frontszakaszon küzdött 1917 április vé
géig. Szabadságolás után ú i r a az olasz
fronton harcolt 1917 május 17-én történt
hadifogságba eséséig. 1919 október 19-én
tért vissza fogságából.
Kitüntetései: φ , OB, t#, OH.
Paulovics József
t. fhdgy. — igazgató-tanító, Orosháza.
1915 május 10-én vonult be Nagyvárad
ra a 4-ik honv. gy. e.-hez, majd a tarta
lékos tiszti iskola elvégzése után augusztus
23-án a déli harctéren a tengerpart védel
ménél nyert beosztást. Résztvett a Cattaró
és Valjevó környékén lezajlott szerbek el
leni ütközetekben. Könnyebb sebesülésével
Mostarban került ápolás alá, majd rövid
idő múlva visszakerült a tengerpart vé
delmi zlj-hoz, amelynek kötelékében meg
szakítás nélkül szolgált az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 40 hónap.
Kitűnt.: 0 2 , OB, φ , OS, OH, O H N .
t Paulovics Zoltán, volt vezérkari fhdgy.,
a csehek betörése alkalmával ezek Mátra
házán felkoncolták.
Paróczay Géza
t. gyal. — főgépész, Békéscsaba.
1918 február 6-án vonult be Nagyvárad
ra. Rövid háborús kiképzés után géppuskás
tanfolyamra vezényelték Szegedre, majd az
altiszti iskola elvégzése után egy menetbe
osztották be, de a forradalom kitörése itt
hon érte.

Palyusik György

Papp Ferenc

Pataki-Pycha Jenő István

Palyusik György
t. szkv. — gazd., Békéscsaba.
1898-tól 2 éven át teljesített katonai szol
gálatot a 2. honv. gy. e.-ben Gyulán. Há
rom fegyvergyakorlaton vett részt. A világ
háború kitörésekor a 4. h. gy. e.-hez vonult
be Nagyváradra. Tábori századdal & déli
hadszíntérre vonult, ahol résztvett a Bosz
nia-Hercegovinában lefolyt guerilla har
cokban, majd Montenegró irányába vonult
s innen az olasz frontra vezényelték. Két
éven át küzdött a Monte Tomba, St. Gáb
riellé, Nova-Vas, Diglia-i, Cinci barlangi
harcokban és a Piave mentén lefolyt ütkö
zetekben. Hosszú frontszolgálatára való te
kintettel szabadságot kapott és az össze
omlás itthon érte. Két hónap kivételével
a háború kezdetétől az összeomlásig volt a
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, Ή , O H j .
Öccse: Palyusik Mátyás, volt 3-as honv.
huszár, 1914 dec. 31-én hősihalált halt.
Papp Ferenc
npf. szolgv. örm. — gazd., Kúnágota.
A v. cs. és kir. 101. gy. e.-hez 1896-ban
vonult be Zágrábba, hol katonai kiképzése
után gyors egymásutánban érte el az al
tiszti rendfokozatokat. Alig egy évi szol
gálat után érdemei és használhatóságának
jutalmaképen szolgálatvezető szakaszveze
tővé léptették elő. 1899-ben tartalékvi
szonyba került.
A háború kitörésekor, mint npf. szakasz
vezető vonult be a nagyváradi 4. nfk. gy.
e.-hez. 1915 végén szolgálatvezető őrmes
terré léptették elő, majd 1916 december
végén mint nélkülözhetetlen mezőgazda le
szerelt.
Pataki-Pycha Jenó' István
npf. tzds. — ny. városi kiadó, Békéscsaba.
A mozgósításkor a Nagyvárad-i 4-ik
honv. gy. e.-hez vonult be. Betegsége
miatt szabadságolták. Felgyógyulása után

Pataky Sándor

október 5-én ismét bevonult és beosztást
nyert a vasútbiztosító osztaghoz. 1916 már
ciusában a Debrecenben megalakult őr-zlj.hoz nyert beosztást. Később Trientben,
majd Matarelló-ban nyert beosztást, ahol
felelősségteljes és az olasz repülő bombá
zás miatt veszélyes őrszolgálatot teljesí
tettek. 1916 szeptember elején szabadságot
kapott. Késó'bb Nagyváradra vonult be,
felülvizsgálati osztaghoz nyert beosztást,
majd 6 heti szabadság után ismét bevonult
az őrzlj.-hoz. 1916 november 13-án felül
vizsgálaton fogolyőrizetre osztották be.
1918 áprilisában felmentést nyert katonai
szolgálat alól.
Pataky Sándor
npf. gyqgysz. tiszt, — gyógysz., Derecske.
1914 decemberében sorozták be és 1915
februárjában vonult be Nagyváradra a
4-ik honv. gy. e. pótzlj-hoz. Kiképzés után
májusban önként jelentkezett harctéri szol
gálatra. A 307. hegyidandár kötelékében a
Bukovina-i harctéren Okna mellett a
Dnyeszter partján 4 és fél hónapig teljesí
tett harctéri szolgálatot, mint hadapród,
később mint zls. 1916 márciusában gyógy
szerész tisztté nevezték ki. 1919 januárjá
ban szerelt le.
Kitüntetései: A.é.K., cg^j, O H j .
Papp József
t. őrv. — gazd., Mezőkovácsháza.
1915-ben vonult be a 4. honv. gy. e.-hez
Nagyváradra háborús katonai szolgálatra.
December 2-án a XVII-ik menetzlj-al az
olasz harctérre vezényelték, ahol 1916 jú
lius 12-én Doberdó-nál súlyosan megsebe
sült. Kórházi ápolás és felgyógyulása után
1916 november 1-én bevonult Nagyváradra,
ahol ezrede oktató keretében nyert beosz
tást. 1917 április 15-én a katonai szolgálat
alól felmentették.
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Pálfalvi (Popovics) Imre

Pálffy Jenő

Pálfalvi (Popovits) Imre
t. hdgy. — bankigazgató, Vésztő.
1914 szeptember 10-én vonult be Nagy
váradra a 4-ik honv. gy. e.-hez mint e.é.ö.
Nagyváradon nyert kiképzést, majd Lúgo
son elvégezte a tiszti iskolát. 1915 május
2-án az orosz harctérre, majd 1 hónap
múlva az olasz frontra vezényelték. A KrnVrata-i frontszakaszon, majd a Monte San
Michèle környékén küzdött mint zls. 1915
augusztus 6-án történt gránátsebesülésével
a Laibach-i kórházba, majd Nagyváradra
szállították ápolásra. Felgyógyulása után
a pótzlj-hoz, majd onnan a december 2-án
induló menettel az olasz harctérre vonult.
Résztvett egy frontmögötti géppuskás tanfolyamon, majd mint géppuskásosztagparancsnok, géppuskás ezredreferens, zlj.
s.-tiszt teljesített harctéri szolgálatot 1916
augusztus 7-én történt hadifogságba eséséig. Fogságából 1919 november 20-án tért
haza.
Pálffy Jenő
t. e.ü. hdgy., Biharugra.
Ezredünkhöz 1915 márciusában vonult
he, majd 1915 májusában az olasz harc
térre vonulva résztvett a Krn magaslat,
Doberdo-i, Görtz- és San Michele-i harcok
ban. 1915 aug. 16-án megsebesülvén kór
házba került, azonban alig 2 hét múlva
újra az olasz harctéren van, hol mint a III.
zlj. orvosfönöké teljesített " szolgálatot,
majd 1916 nov. közepén ezredével az orosz
harctérre vonult.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, Φ , OHj.

Pálinkás Ferenc

vitéz Peterdy Pál

A Doberdó-i fensíkon esett át a tűzkereszt
ségen, majd a San Michèle, Krn-i fensíkon
harcolt 1916 október 10-én történt fogságba eséséig. 1919 novemberében tért
haza.
Édesatyja: Pálinkás Lajos, a 101-ik gy.
e.-ben teljesített tényleges katonai szolgálatot.
vitéz Peterdy Pál
t. hdgy. — testnevelő tanár, Orosháza.
1915 május 15-én vonult be háborús ka
tonai szolgálatra Nagyváradra, a 4-ik
honv. gy. e.-hez. A tiszti iskola elvégzése
után decemberben az olasz harctérre vezé
nyelték. A Monte San Michelén harcolt
1916 június 25-én történt megsebesüléséig.
Felgyógyulása után a pótkerethez vonult
be, ahonnan 1917 márciusában az olasz
frontra vezényelték. A 30-ik npf. gy. e.
kötelékében, majd a 32. h. gy. e.-ben telje
sített harctéri szolgálatot. A 41-ik honv.
rohamzlj.-al résztvett a Nervesa-i hídfői
harcokban. 1918 június 25-én gázmérgezés
sel kórházi ápolás alá került, majd felgyó
gyulása után a pótzlj.-iiál érte az össze
omlás. 1924 június 15-én avatták vitézzé.
Harctéri szolgálata 28 hónap.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., β , O l , 0 2 , φ ,
OS, OH.

Povázsay Sándor
t. e.é.ö. tiz. — m. tisztv., Békéscsaba.
1913 október 1-én kezdte meg tényleges
katonai szolgálatát mint e.é.ö. A tábori ez
reddel mint önkéntes tizedes vonult a*
orosz frontra, ahol 1914 augusztus 29-én
súlyos lábsebbel
Rohatynnál fogságba
Pálinkás Ferenc
esett. 9 hónapig a Don melletti Rosztovban
t. tiz. — üzletvezető, Békésszentandrás.
ápolták, majd onnan előbb Taskendbe, 1915
1915 májusában vonult be Nagyváradra őszén pedig Szibériába került fogolytábor
a 4-ik honv. gy. e.-hez. Az altiszti iskola ba. 1920 november végén került haza Vlaelvégzése után mint kiképző altiszt teljesí
az .első hivatalos hadifogoly
tett szolgálatot Nagyváradon. 1916 jú divosztokból
szállító
hadihajóval.
niusában az olasz harctérre vezényelték.
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Petrovszky Mátyás

Polányi István

Palotai (Priskin) Mihály

Petrovszky Mátyás
hdj. őrm. — uradalmi int., Kőröstarcsa.
1917 március 10-én a 4. honvéd gy. e.nél kezdte meg háborús katonai szolgála
tát Nagyváradon mint e.é.ö. Elvégezte a
t. tiszti iskolát és Marosvásárhelyen a
kardtisztes tanfolyamot. 1918 februárjától
a. Ponte di Piave-nál küzdött. 1918 június
16-án egy támadás alkalmával sebesülten
hadifogságba esett. 1919 november 20-án
tért vissza fogságából. A Nemzeti hadse
regben 1920 július 6-ig teljesített szolgá
latot.
Nagybátyja: f Petrovszky
Kálmán,
szerb hadifogságba esett. Comoban, Olasz
országban elhunyt.
Polányi István
t. orv. — irodai altiszt, Gyoma.
1916-ban vonult be háborús kiképzésre
Nagyváradra a 4-ik honv. gy. e.-hez, majd
kiképzés után áthelyezték Debrecenbe a
3-ik gy. e.-hez. Később a 4-ik gy. e. kötelé
kében az olasz fronton harcolt. Résztvett
a San Gabriele-i harcokban s a Piave-i
visszavonuláskor egy elsülyedt pontonon a
vízbe került, melynek következtében súlyos
betegen Marburgban ápolták. Az össze
omláskor Békéscsabán szerelt le.
Sógora: Kajla Lajos, az orosz harctéren
1915-ben hősihalált halt.
Palotai (Priskin) Mihály
t. orv. — városi tűzoltó, Békéscsaba.
1914-ben vonult be Nagyváradra a 4-ik
honv. gy. e.-hez háborús katonai kiképzés
re. Decemberben a szerb frontra vezényel
ték. A szerb visszavonuláskor a 19-ik honv.
gy. e. kötelékében küzdött, majd az ezred
del az oroszok előnyomulásának feltartóz
tatására az orosz harctérre vonult. 1915
április 22-én az Uzsok-i szorosnál puska
golyótól megsebesült. Nyíregyházán ápol
ták, majd felgyógyulása után Nagyvára
don teljesített szolgálatot. Szeptemberben

Pribslszky János

a XV-ik menettel Békéscsabáról az olasz
hadszintérre irányították. A Doberdó—San
Michèle—Isonzó-i frontszakaszon küzdött
november 22-én történt másodszori sebesüléséig.^ Felgyógyulása után felülvizsgálaton 2 hónapi őrszolgálatra osztották be,
majd a csendőrségnél teljesített szolgála
tot és csendőrtanfolyamot végzett. Újabb
felülvizsgálaton frontszolgálatra
minősí
tették. 1918 januárjában Nagyváradról
újra az olasz harctérre vonult. A Monte
Tombánál harcolt az összeomlásig.
Kitüntetései: 0 2 , tg», OS2, O H j .
Pribelszky János
t. gy. — AEGV. fűtő, Békéscsaba.
1914 december 15-én vonult be Nagyvá
radra a 4-ik honv. gy. e.-hez háborús ka
tonai szolgálatra. 1915 májusában az orosz
frontra vezényelték, ahol július 20-án tör
tént fogságba eséséig harcolt. Fogságából
1919 november elején tért haza.
Petrás Imre
t. gyal. — pék, Békéssámson, ν
1916 májusában vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez háborús katonai szolgálatra. Rö
vid kiképzés után még ez év őszén az olasz
harctérre vezényelték. A Piave-i frontsza
kaszon küzdött 1917 júniusáig, amikor grá
nátlégnyomással
sérülten
Tarcsentóba
szállították kórházi ápolásra. Itt érte az
összeomlás.
Harctéri szolgálata 8 hónap.
Podani Mihály
t. gyal. — borbély- és fodrászm., Gyoma.
1914 augusztusában vonult be Nagyvá
radra a 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan ki
képzés után a 3-ik menetszázaddal az orosz
harctérre vezényelték. 1915 február 2-án
betegen orosz hadifogságba esett. A Kurgáni lágerben és a szibériai murcnan vasút
építésnél dolgozott, ahonnan 1921 márciu
sában, a legutolsó cseretranszporttal került
haza.
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Paróczay János
t. szkv. — géptulajdonos, Békéscsaba.
1895-től 3 éven át teljesített tényleges
katonai szolgálatot Békéscsabán, Zágráb
ban és Fehértemplomban. Több fegyver
gyakorlaton vett részt. A világháború ki
törésekor Nagyváradra vonult be a 4. h. gy.
e.-hez. Tábori ezreddel Sarajevóba vonult
és a déli fronton 1915 áprilisáig teljesített
szolgálatot, majd mint koleragyanús vissza
került Nagyváradra s később mint ki
képző altiszt teljesített szolgálatot. 3 hó
napi cséplési szabadság után újra a szerb
frontra vezényelték, majd a román had
színtéren és később az olasz fronton küz
dött. Az összeomlás Galicziában érte.
Harctéri szolgálata 28 hónap.
Kitüntetései: OBII. t&j, O H j .
Pilinszky János
t. hdgy. — tanító, Szarvas.
1915 május 15-én vonult be a Nagyvá
rad-i 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan rövid
kiképzés után az olasz frontra vezényelték.
Július közepén esett át a tűzkeresztségen.
November végén megsebesült. Felépülése
után az orosz, majd az olasz fronton küz
dött tovább megbetegedéséig. 1916-ban a
román hadüzenetkor a román harctérre
vonult, ahol 3 hónapig küzdött. Gránátlég
nyomással kórházba szállították, majd fel
gyógyulása után az orosz fronton s 9 hó
nap múlva a 304-ik kombinált ezred köte
lékében a San Gabriel-i ütközetekben vett
részt 1918 augusztusában történt másod
szori megsebesüléséig. Nagyváradon érte
az összeomlás.
Kitüntetései: Φ, OS2, OHj.
vitéz Puskás Zsigmond
t. hdgy. — közs. jegyző, Kazár.
1915 május 15-én kezdte meg háborús
katonai szolgálatát Nagyváradon a 4-eseknél. Lúgoson elvégezte a tiszti iskolát,
majd szeptemberben az V-ik menetzlj.-al
az olasz fronton küzdő ezredéhez vezényel
ték. Résztvett a Peteánó-i és a San Martinó-i harcokban, ahol november 23-án meg
sebesült. Felgyógyulása után elvégezte a
Peteline-i géppuskástanfolyamot és ismét
ezredéhez ment beosztásra, mint utász sza
kaszparancsnok. Május 15-én Moschininél
kézigránáttól
könnyebben
megsebesült,
majd július 13-án San Martinó del Carsónál koponyasérülést szenvedett. Előbb
83%-os, majd 50%-os rokkanttá nyilvání
tották. Fegyvernélküli szolgálatot teljesí
tett Nagyváradon, Aradon, Prijepolje-han
és több helyen különböző beosztásokban.
Avianó di Campagna-ban tífuszban meg
betegedett 1918 szeptemberében. A Pordenon-i járványkórházban és a Knittelfeld-i
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barakktáborban ápolták az
1928-ban avatták vitézzé.

összeomlásig.

nemes podrágyi Podhraczky András
ezredes, Budapest.
A Nagyvárad-i m. kir. honvédhadapród
iskolát 1902-ben végezte el. Felavatták a
m. kirv Pécs-i 19-ik honv. gy. e.-hez had
apródtiszthelyettesnek.
1903-ban
had
naggyá, 1909-ben fhdggyá, |914-ben szá
zadossá, 1920-ban őrnaggyá, 1925-ben alez
redessé, 1931-ben ezredessé fievezték ki. A
Debrecen-i 3-ik, a Zágráb-i 2*5-ik és Nagy
várad-i 4-ik honv. gy. e.-nél szolgált. A vi
lágháború kitörésekor a Károlyváros-i
26-ik npf. gy .e.-hez tengerpartvédelemre
vezényelték. 1915 március 2-től a m. kir.
Nagyvárad-i 4-ik honv. gy. e. kötelékében
küzdött a Kárpátokban.
Résztvett a
Skripc-i, Kamine-i, Lipovica—Weretyszov
Bukovszkó-i harcokban. 1915 júniusától a
Karintia-i fronton, júliustól a 2-ik Isonzó-i
csatában és a Monte San Michele-i ütkö
zetben vett részt. Szeptemberben sebesül
ten a pótzlj-hoz vonult be, majd december
2-ától a VII-ik hadtest kiképzccsoportjánál
teljesített szolgálatot. 1916 februárjától a
17-ik npf. ezred kötelékében a Monte Seidei-Bussinál, később a Tirol-i frontszaka
szon, majd júniustól szeptemberig Volhyniában, a Pustomyty, Tereskoviec, Gorochow-i szakaszon harcolt. Itt súlyos sebe
sülést szenvedett. Hét hónapi kórházi ápo
lás után a pótzlj.-nál teljesített szolgála
tot. Háború után 1919 május 1-től augusz
tus 3-ig résztvett a Szeged-i ellenforrada
lomban.
Kitüntetései: M.K.é.K.3.o., K.é.K.3.o., φ ,
Φ . OS. OH.
vitéz Puskás Imre
t. fhdgy. — közs. jegyző, Kőröstarcsa.
1915 május 5-én vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. Ugyanezen év jú
lius 5-én önként jelentkezik a harctérre és
résztvesz ezredének minden ütközetében az
Isonzó mentén 1916 szept. 19-ig, mikor is
súlyos gránátlégnyomás következtében kór
házba kerül. Felgyógyulása után előbb a
pótzlj-hoz, majd innen 1917 júl. 3-án a 3.
npf. gy. e.-hez kerül az olasz frontra. Meg
betegedvén, 1917 szept. 29-én kórházi ápo
lásra szorul, később a 4. honv. pótzászlóalj
hoz, majd onnan az inotai honv. tanezred
hez helyezték mint oktatótisztet. Itt érte
az összeomlás.
Kitüntetései: O l , 0 2 , t£, O H .
Dr. Pálfy Dezső
ügyvéd, Orosháza,
(adatait nem közölte)
Pohly Elemér
légügyi felügyelő, Budatétény.
(adatait nem közölte)

Rau József

Dr. Remenár Elek

Rau József
t. gyógyszerügyi főtisztviselő —
gyógyszerész, Mezőberény.
1913 október 1-én vonult be tényleges
szolgálatra Nagyváradra. 1913 decemberé
től 1914 augusztus 20-ig a Szeged-i honv.
csapatkórházban, 1915 februárjáig a Sze
ged-i tartalékkórházban, 1916 január l-ig
a Nagykikinda-i tartalékkórházban, októ
berig az ottani járványkórházban, novem
berig a Zágráb-i helyőrségi kórházban, de
cember végéig a Triest-i tartalékkórházban
és a háború végéig a 610-ik számú tábori
kórháznál szolgált előbb az olasz fronton,
majd Albániában. 1918 december 7-én sze
relt le Szegeden.
Rau Ádám: 1918 júniusában az olasz
fronton hősihalált halt.
Dr. Remenár Elek
t. ezredorvos — kórh. ig.-főorv., Bcsaba.
1898-ban a Miskolc-i 65. gy. e.-ben szol
gálta le első félévét, a másodikat mint or
vos a XVI-os helyőrségi kórházban Buda
pesten 1900-ban. A világháború kitörése
kor azonnal bevonult a 4. honv. gy. e.-hez
Nagyváradra, hol mint zlj. orvosfőnök
nyert beosztást. A szerb harctéren küzdve
1914 dec. 12-én puskagolyótól megsebesül
vén, felgyógyulása után rokkanttá nyilvá
nítva, mint orvos teljesít katonai szolgála
tot a Békéscsaba-i tartalékkórházban az
összeomlásig.
Kitűnt.: K.a.é.K., V.K.e.d.é., φ , OH.
Réh Ferenc
t. fhdgy. — műszaki tisztv., Budapest.
A világháború kitörésekor a 4-ik honv.
gy. e.-hez vonult be Nagyváradra mint
e.é.ö. Kiképzése és a Lugos-i tiszti iskola
elvégzése után a pótzlj-nál szolgált, 1915
február 22-én a VII-ik menettel a Homonna-i frontszakaszra vonult, ahonnan
fagyással kórházba szállították. Kiképző

Réh Ferenc

Regényi Kálmán

szolgálat után 1915 augusztus 26-án a
XIV-ik menettel az olasz harctérre vezé
nyelték, ahol a 3-ik honv. gy. e. köteléké
ben küzdött október 15-én történt megsé
rüléséig és megbetegedéséig. 1916 január
15-től március 17-ig a pótzlj-nál szolgált,
majd ismét a 3-as honvédeknél teljesített
szolgálatot a Monte San Michelénél mint
szakasz-, majd mint századparancsnok.
1916 szeptember 10-én tífusszal kórházba
került. A Nagyvárad-i szanatóriumban is
ápolták. 1917 március i-től a pótzlj.-nál
különböző beosztásokban szolgált.
Kitüntetései: &, ^, O H j .
Regényi Kálmán
t. hdgy. — ny. vasúti felügyelő, Pécs.
1896—97. évben mint e.é.ö. tett eleget
katonai kötelezettségének az Arad-i cs. és
kir. 33. gy. e.-ben. Folytatólagosan mint t.
hadnagy a cs. és kir. 82. gyalogezredben,
majd hasonló rendfokozatban a m. kir.
Nagyvárad-i 4. honv. gy. e.-ben szolgált.
A világháború tartama alatt fontos vasúti
beosztására való tekintettel a katonai szol
gálat teljesítése alól felmentést nyert.
Kitüntetései: Katonai és polgári hadi
emlékérem.
Rehnitzer Ede
t. szkv. — kistőzsdés, Békéscsaba.
1896-tól 2 éven át teljesített szolgálatot
Kaposváron a 19-ik honv. gy. e. köteléké
ben. 1915-ben vonult be a volt 4-ik honv.
gy. e.-hez és 1918 novemberéig teljesített
háborús katonai szolgálatot.
Nővérének fia: Schlesinger Lajos a 44.
gy. e.-nél szolgált, Ferenc t. fhdgy. szintén
résztvett a világháborúban.
Unokabátyja fia: Szatler Jenő v. 44-es
hadnagy hősihalált halt.
Sógorának fiai : Neumann Samu és Grün
Adolf hősihalált haltak.
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Révész György

Róna Gusztáv

Révész György
t. gyal. — gépész, Újkígyós.
1917 márciusában vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. 3 hónapi kiképzés
után 6 havi cséplési szabadságot nyert,
majd 1918 február 15-én újra Nagyvárad
ra vonult bz, ahonnan március 18-án az
olasz harctérr3 vezényelték. Az ezredtörzs
ben mint aknavető résztvett a Monte Tomba-i ütközetekben az összeomlásig.
Kitüntetései: 0 2 , φ , O H j .
Róna Gusztáv
npf. százados — keresk., Békéscsaba.
1899-ben mint e.é.ö. tett eleget tényleges
katonai kötelezettségének a 24. vadász
zászlóaljnál. A világháború alatt önként
jelentkezett katonai szolgálatra. 1915 már
ciusától a Nagyvárad-i 4-es honvéd gy. e.ben mint század-, majd mint zlj.-parancs
nok szolgált. Később a 206. dandár kötelé
kében Szerbiába s onnan az olasz hadszin
térre nyert beosztást. A dandár feloszlása
után 1915 szeptember 28-án az Isonzó-i
hadsereg személyzeti tartalékába osztották
be. Térdszalagszakadása dacára a harc
téren maradt és átvette a Marianum kór
ház parancsnokságát. Később a 4-es tar
talékkórház és 1917 októberétől a 3-as tar
talékkórház katonai parancsnoka volt az
összeomlásig.
Kitüntetései: φ , V.K.e.d.é., Φ , O H j .
vitéz Rónavölgyi (Reizinger) Lipót
számv. tiszth., Budapest.
1914 októberben vonult be a verseci 7.
honv. gy. e.-hez. Ugyanazon év decemberben
önkéntes jelentkezés folytán az északi harc
téren küzdő ezredéhez került, hol végig
küzdve az ottani harcokat, 1915 ápr. 10-én
Szina előtt súlyosan megsebesült. Felgyó
gyulása után áthelyeztetvén a 4. honv. gy.
e.-hez, 1915-ben az olasz harctérre került és
hol minden megszakítás nélkül a háború
végéig ezredének çgszes harcait küzdötte
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Rónavölgyi (Reizinger) L.

Rostás György

végig. A nemzeti hadseregben annak meg
alakulása óta tényleges katonai szolgálatot
teljesít.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, t&, OS, SZ.J.,
OH, OHo.
Testvére: Reizinger Antal a 29. közös
gy. e. kötelékében az északi harctéren 1914ben eltűnt.
Rostás György
t. szkv. — malomraktárkezelő, Gyoma.
1915 decemberében Nagyváradra vonult
be a 4-ik honv. gy. e.-hez. Kiképzése és az
altiszti iskola elvégzése után a XIX-ik
menetszázaddal az olasz frontra vezényel
ték, ahol elvégezte a távírdász tanfolyamot
és a Doberdón küzdött megbetegedéséig.
Felépülése után a Magas-Tátrában skítanfolyamot végzett, majd a román fron
ton küzdött a 315-ik kombinált ezred köte
lékében. Innen betegen kórházba került,
majd az olasz fronton a 4-ik honv. gy. e.nél, majd a 6-ik hadtestnél teljesített szol
gálatot. 1917-ben újból távírótanfolyamot
végzett, majd az olasz harctéren végigküzdötte a háborút.
Rovács Andor
t. hdgy. — közs. jegyző·, Sarkad.
Nagyváradra 1915 okt. 15-én vonult mint
e.é.ö. a 4. honv. gy. e.-hez és ugyanott vé
gezte el a t. t. iskolát. 1916 márciusában
Monfalcone körül küzdő, kombinált zászló
aljhoz osztották be, onnan egy havi küz
delem után vizsgaletétel végett a pótzászló
aljhoz vezényelték. 1916 aug.-ban a Kosztanjevicenél harcoló ezredhez vonult és en
nek kötelékébein minden megszakítás nél
kül küzdött 1918 május 2-ig, mikor is hoszszú harctéri szolgálatára való tekintettel
a pótzászlóaljhoz vezényelték, majd innen
egyik Budapest-i karh. szd.-hoz, itt is érte
az összeomlás.
Kitüntetései: 0 2 , OB, Φ , O H j .

Róth Dezső

Rúna György

f ifj. Rúna György

Róth Dezső
t. hdgy. — keresk., Nagyrábé.
1916 január 19-én vonult be háborús ka
tonai szolgálatra a 4-ik honv. gy. e.-hez.
Versecen elvégezte a tiszti iskolát. 1916 jú
nius 23-án az olasz frontra vezényelték.
Résztvett a Kosten javica, St. Daniel front
szakaszon lezajlott ütközetekben. Innen
1916 novemberében ezredével Volhyniába
vonult, ahol 1917 szeptemberében történt
megbetegedéséig teljesített harctéri szol
gálatot. Nagyváradon ápolták, majd fel
gyógyulása után 1918 januárjában felül
vizsgálaton könnyű helyi irodai szolgálatra
alkalmasnak minősítették. Ebben a beosz
tásban különböző helyeken teljesített szol
gálatot az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 15 hónap.
Kitüntetései: OB. Φ , OS, O H j .
Rúna György
t. gyal. — gazd., Békéscsaba.
Mint póttartalékos a 2-ik honv. gy. e.ben teljesített szolgálatot. A világháború
idején 1916-ban vonult be Nagyváradra a
volt 4-ik honv. gy. e.-hez. Később a 3-ik
honv. gy. e.-hez nyert beosztást Debrecen
be. Innen az olasz harctérre vezényelték.
A Görz-i és Doberdó-i frontszakaszon küz
dött, majd 2 hónapon át az oroszok ellen
harcolt, az első vonalban. Később Debre
cenben, majd Nagyváradon és végül Bé
késcsabán teljesített szolgálatot a háború
végéig. Ma is az olasz harctéren szerzett
maláriás betegségben szenved.
Fia: f ifj. Rúna György, 1916-tól a 4-ik
honv. gy. e. kötelékében az olasz fronton
küzdött 1917 április 9-én történt hősi
haláláig. Hősi hamvait a Békéscsaba-i te
metőben helyezték örök nyugalomra.
Sajó Béla
t. tiz. — kereskedő, Békéscsaba.
1902-től teljesített tényleges katonai
szolgálatot a 2-i(k honv. gy. e.-ben Gyulán.
Mint tiz. szerelt le. A világháború kitörése

Sajó Béla

kor a 4-ik honv. gy. e.-be vonult be Nagy
váradra. 1914 decemberéig az orosz harc
téren küzdött, amikor betegen kórházi ápo
lás alá került. Felgyógyulása után a 7-ik,
majd a 301-ik gy. e.-hez helyezték át. 1915
novemberétől 1916 júniusáig az orosz had
szintéren küzdött, ahol hadifogságba esett.
1918 januárjában szökés útján tért haza.
A hírszerzőcsoportban nyert beosztást. Az
összeomláskor szerelt le.
Striez Mihály
t. tiz. — szűcsmester, Békéscsaba.
1915-ben vonult be a volt 101. gy. e.-hez
Békéscsabára háborús katonai szolgálatra,
majd áthelyezték a volt 4-ik honv. gy. e.-be
Nagyváradra, ahonnan kiképzés után az
olasz harctérre vezényelték. 1915 október
10-én olasz hadifogságba esett, ahonnan
1919 novemberében tért haza.
Kitüntetései: OB, tgaj, O H j .
Stefanovics Dániel
t. hdgy. — közs. tanító, Békéscsaba.
1915 május 15-én vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra. 1915 őszén elvé
gezte a Lugos-i tiszti iskolát, utána részt
vett a Szeged-i utásztanfolyamon. 1916
június 15-én Volhyniába vonult, ahol a 6.
npf. gy. e. kötelékében mint szakaszpa
rancsnok teljesített szolgálatot októberig.
1917 augusztusáig az ezred utászosztagá
nak parancsnoka volt. Ekkor az olasz harc
térre vezényelték. A Monte St. Gabriellen,
majd a Hétközség fennsíkján küzdött 1917
szeptemberében történt megbetegedéséig.
1918. májusától Békéscsabán történt kór
házi ápolás után augusztus közepén a 6-os
npf.-k műszaki századánál teljesített szol
gálatot. Vérhassal Aradra, majd Békés
csabára került kórházi ápolásra.
Kitüntetései: $ , OB, tgi, OHj.
Testvére: f Lajos, volt 4-es honv. szkv.
Szánoknál orosz fogságba esett 1915 ápri
lisában. A Tobolszk melletti fogolytábor
ban halt meg hastífuszban.

361

Sass Kálmán

Schmíedt Alajos

Sass Kálmán
t. őrm. — jav. hiv. ellenőr, Békéscsaba.
1911 okt. 6-án bevonult az 5-ik honv.
gy. e.-hez tényleges szolgálatra. 1914. év
ben a mozgósításkor a 4-ik honv. gy. e.
táboriezredével az orosz harctérre, 1914
nov. 1-én megsebesülve a Nagyvárad-i
kórházba került. Felépülve, 1915 jan. 5-én
újból az orosz frontra ment s itt május
1-éig vett részt. Itt ekkor megbetegedett,
majd Bpestre kórházba került s onnan is
mét Nagyváradra az akkor alakuló 307,
honv. gy. ezred III. zászlóaljához önként
jelentkezik. Itt résztvesz a nevezetesebb
ütközetekben :
Winetinec—Toporucz és
Earance bukovinai ütközetekben, majd a
visszavonulás alatt Kirlibaba, továbbá
Kőrösmező előtt Worochtánál, hol 1916
szept. 1-én orosz fogságba esett. 1917 dec.
hó végén az orosz fogságból megszökött
és 28 napi szabadság után ismét jelentke
zett Nagyváradon, honnan június 1-én az
olasz frontra került és ott teljesített szol
gálatot az összeomlásig.
Testvérei: Sass Károly hadapródőrm.,
1915-ben Homonnán és Sass János zászlós
betegség folytán 1918-ban hősihalált halt.
Schmiedt Alajos
npf. szds. — rg. tanár, c. ig., Budapest.
1901—1902-ben teljesített e.é.ö. szolgála
tot Kassán a 34. közös gy. e.-nél. 1914 ok
tóber 1-én a 9. Kassa-i népfölkelő pótzlj.hoz vonult be, majd október 26-tól 1915 jú
lius l-ig mint tanár a Pécs-i m. kir. hon
védhadapródiskolában, majd
augusztus
25-ig a 9. honvéd pótzlj.-nál teljesített szol
gálatot. Ekkor az olasz harctérre vezényel
ték. A Mte. San Michelénél, Peteánonál és
San Martinonál küzdött 1915 okt. 30-án
történt megbetegedéséig. Felgyógyulása
után a 9. honvéd pótzlj.-nál, majd 1916
augusztus 15-től 1918 december 17-ig a
Pécs-i honvéd hadapródiskolában szolgált.
Kitűnt.: K.é.K.3.o., Û, ^ , OS, OHj.
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Sár sv líc'hi

Schwahn József

Sárosy Béla
t. fhdgy. — gazdatiszt, Bakonyszombathely
A világháború kitörésekor Nagyváradra
vonult be mint hadnagy, háborús katonai
szolgálatra. 1914-ben a 4. h. gy. e. kötelékében az orosz harctéren küzdött, 1915ben a 102-es népfölkelő ezredben s 1915
őszétől 1917-ig újra a 4-eseknél harcolt az
olasz fronton. 1917-től mint oktatótiszt,
majd 1917 őszétől 1918 tavaszáig a 313. ez
redben mint századparancsnok teljesített
katonai szolgálatot. Ettől kezdve az össze
omlásig Nagyváradon a póttestnél pótszázadparancsnok volt.
Schwahn József
t. hdgy. — főkönyvelő, Gyoma.
1906 májusában vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, majd kiképzés
után a 3-ik npf. gy. e. kötelékében mint
e. ö. szkv. az olasz fronton harcolt, ahol
megsebesült. Felépülése után a Szeged-i
géppuskásokhoz vezényelték, majd mint
zls. a 300-as kombinált ezred kötelékében
a Piave-nál küzdött az összeomlásig. A
román megszállásig Nagyváradon a 4-ik
honv. gy. e.-törzsnél mint hdgy. teljesített
szolgálatot.
Kitüntetései: Φ , OS, OHj.
Süveges Pál
t. gyal. — MÁV iroda s.-tiszt, Bcsaba.
1906-ban mint póttartalékos teljesített
szolgálatot a 2. honvéd gy. e.-nél Gyulán.
A mozgósításkor Nagyváradra vonult be
a 4. honvéd gy. e.-hez és a pótzlj. irodájában teljesített 9 hónapi szolgálat után
aa orosz frontra vezényelték, majd rövidesen az olasz harctérre osztották be,
ahol fogságba esett. 1919 április 15-én
került haza.

Schliszer Albert

Schön Márton

Schliszer Albert
t. gyal. — kereskedő, Kondoros.
1914 augusztus 24-én Nagyváradra vo
nult be a 4-ik honv. gy. e.-hez. Ott is nyert
kiképzést, majd 1916 januárjáig mint s.szolgálatos teljesített szolgálatot. Rokkant
sága miatt véglegesen elbocsátották a had
sereg kötelékéből.
Schon Márton
t. törzsőrm. — vendéglős, Békés.
1902-tcl 1905-ig ,a 101-ik gy. e. köteléké
ben teljesített tényleges katonai szolgála
tot. 2-szer vett részt fegyvergyakorlaton.
A mozgósításkor a 4-es honvédekhez vo
nult be és a XV-ik menettel az orosz harc
térre vezényelték, ahol november 22-én
megsebesült. Felgyógyulása után a pótzlj.hoz, majd géppuskástanfolyamra vezényel
ték. 1917 augusztusától a 6-ik npf. gy. e.
kötelékében az olasiz harctéren küzdött.
1918 augusztus 22-én történt megbetegedé
séig. Maláriából felgyógyult és október hótói az összeomlásig a Szeged-i géppuskás
tanfolyamon teljesített szolgálatot.
Harctéri szolgálata 43 hónap.
Kitüntetései: 0 2 , OB, t&, OSj, O H j .
Sit György 1916-ban az orosz harctéren
hősihalált halt.
Simó János
t. hdgy. — ny. ref. tanító, Szeghalom.
Békében a 24. honv. gy. e.-nél teljesített
szolgálatot. Három fegyvergyakorlaton vett
részt. A világháború kitörésekor Debre
cenbe vonult be a 3. honv. gy. e.-hez. Innen
1915-ben áthelyezték a 4. honv. gy. e.-hez.
Először a szerb fronton harcolt, majd
1916-ban
az
olasz
frontra
vonult.
1916 novemberében tiszti iskolába vezé
nyelték Rákoscsabára, amelynek elvégzése
után Lengyelországban teljesített határőr
szolgálatot. 1918 augusztusában Palazzónál szolgált.
Kitüntetései: Φ , O H j .

Seres József

Simó János

Seres József
e.é.ö. — m. tisztv., Sarkad.
1914 október 26-án vonult be a 4. honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, majd 1915 február
jában a 300. gy. e.-hez helyezték át, mely
nek kötelékében 3 hónapig harcolt május
20-^án Przemysl mellett történt orosz hadi
fogságba jutásáig. A Volga mentén és a
Kaukázusban töltött fogságából malarias
betegen sikerült hazaszöknie 1918 júniusá
ban. A Debrecen-i kórházban ápolták. 1918
novemberében szerelt le .
Dr. Sinkovicz Mihály
t. hdgy. — közs. jző, Szarvas.
1915 május hó 15-én mint e.é.ö. vonult
be a 4. honv. gy. e.-hez Nagyváradra. Ka
tonai kiképzése után Lúgoson végezte el
a t. tiszti iskolát. 1916 január elején az
olasz fronton küzdő ezredéhez vonult, ott
résztvett annak harcaiban, majd ugyan
azon év novemberében ezredével az orosz
frontra vonulva, ott küzdött 1917 tava
szán bekövetkezett megbetegedéséig. Fel
gyógyulása után 1917 szeptemberében a
300-as alakulatnál nyert beosztást és ott
teljesített szolgálatot az összeomlásig.
Kitüntetései: O l , Φ , OHj.
Sóvágó Béla
t. hdgy. — vm. tisztv., Debrecen.
1915 májusában a 3-ik honv. gy. e.-hez
vonult be Debrecenbe, ahonnan rövid ki
képzés után a Lugos-i t. tiszti iskolába
vezényelték. 1915 decemberében az olasz
frontra irányították, ahol a 3-ik honv.
gy. e. kötelékében a Monte San Michele-i
frontszakaszon küzdött 1916 elejéig, ami
kor a 4-ik honv. gy. e.-hez helyezték át.
Résztvett annak kötelékében minden had
műveletben 1916 október 10-én történt
olasz hadifogságba eséséig. Fogságából
1919 novemberében tért haza.
Harctéri szolgálata 10 hónán.
Kitüntetései: 0 2 , OB, Φ , OH.
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nemes Seregély Dezső

Schwarcz Jakab

nemes Seregély Dezső
ny. ezredes, Budapest.
1890-ben mint e.é.ö. vonult be a volt cs.
és kir. 23. gy. e.-hez. A m. kir. honvédség
hez áthelyeztetvén, előbb a 8., majd a 19.
és 1905-től a nagyváradi 4. honv. gy. e.-nél
nyert beosztást. A háború kitörésekor ezre
dével mint századparancsnok az orosz harc
térre vonul és résztvesz a Rohatyin-i csa
tában. 1915-ben zlj .-parancsnok Orsovánál
a szerb fronton, 1916-ban a 306 honv.
gy. e.-ben Toporoutz-i védőállásokban és
egy komb. ezredben Okna-Dobrunoutz kö
zött mint zlj.-parancsnok, majd a Brussilov-féle áttöréskor megsebesül. Felépülése
után a 4. honv. gy. e. kötelékében a Mte
San Gabriele és a Segusino-i szakaszon
küzdött mint zlj.- és ezredparancsnok h.
Kitűnt.: V.K.R.3.O., K.é.K.S.o., •&, stb.
Schwarcz Jakab
I. o. számv. őrm.

kereskedő, Szarvas.
1912-ben kezdte meg tényleges katonai
szolgálatát a 4. honv. gy. e.-ben. Elvégezte
a számvevő altiszti iskolát. A világháború
kitörése tényleges szolgálatban találta.
Mint őrvezető vonult az orosz harctérre.
Rohatynnál esett át a tűzkeresztségen,
majd 2 hónapon át a Kárpátokban harcolt.
Betegen kórházba került, majd felépülése
után a pótkeretnél teljesített szolgálatot
Nagyváradon. Mint számvevő a IV/4. zlj.jal Kragujevácra nyert beosztást, ahonnan
1916 tavaszán az olasz frontra vonult. Ott
teljesített szolgálatot az összeomlásig, mint
a hadsereg gőzmosódájának vezetője.
Sin István
t. gyal. — gazd., Orosháza.
1913 októberében bevonult a 3-ik honv.
huszárezredhez Aradra, azonban egy bal
esetből
kifolyólag
szolgálatképtelenné
vált és leszerelt. A mozgósításkor a 4-ik
honv. gy. e.-hez vonult be Nagyváradra.
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Sin István

vitéz Skultéty László

A táboriezreddel az északi harctérre ve
zényelték. Résztvett Rohatyn, Komarnó,
Ravaruszka stb. ütközetekben. A második
Komarnó-i ütközetben egy kozákroham
alkalmával tüdőlövéssel megsebesült. A
Szatmárnémet-i, Rimaszombat-i s a Nagy
várad-i kórházakban történt ápolása után
a pótzlj.on keresztül 1914 decemberében
az orosz frontra került vissza, ahol Laborcfőnél történt súlyos megsebesüléséig
és hadifogságba eséséig küzdött. Fogsá
gából, amelyet fogolytáborokban, a Murman-vasút építésénél és bányamunkában
töltött, 1918 végén szökött meg.
Harctéri szolgálata 5 hónap, fogságban
48 hónapot töltött el. 35%-os hadirokkant.
Kitüntetései: t£, OS, OH.
vitéz Skultéty László
t. fhdgy. — áll. el. isk. igazg., Kisapostag.
Mint e.é.ö. 1912—13-ban tett eleget
tényleges katonai szolgálatának. 1914 júl.
6-án fegyvergyakorlatra vonulván be, a
háború kitörése katonai szolgálat közben
éri. A 4. h. gy. e. kötelékében az orosz
harctérre vonul s résztvesz a Rohatyn-i
és Komarno-i ütközetekben, hol megsebesült. Felépülvén, 1914 dec.-ben újra az
orosz harctéren van s dec. 25-én újra megsebesül. Vitéz magatartása elismeréséül
hadpr. őrm.-nek neveztetett ki. 1915 aug.
23-án mint géppuskás kerül az olasz
frontra a 3. h. gy. e.-del, majd később
mint zls. újra a 4. h. gy. e.-del küzd. 1916
ápr. 10-én megbetegedvén, kórházba kerül,
felgyógyulása után pedig a Szeged-i gép
puskás tanf. oktató. 1917 júl. 17-én mint
géppuskás, a Szabadka-i 6. npf. gy. e.
kötelékében, később mint a 6/II. zlj. parnoka küzd a Monte San Gabriele Ponte di
Piave, Roncadelle-i ütközetekben és az
1918 jún. 15. offenzívában a Piavén úszik
át zlj-ával.
Kitüntetései: K.é.K.III.o., $ , fj,OB, φ , OS2, OH.

Ol,

Sidló Ferenc

Sinka Tamás

Sófalvy Ferenc

Sidló Ferenc
nfk. zászlós, — szobrászművész, orsz. m.
kir. képzőművészeti főiskola r. tanára, m.
kir. kormányfőtanácsos, Budapest.
Háborús katonai szolgálatra 1916-ban
vonult be a m. kir. 4. honv. gy. e.-hez,
melynek kötelékében küzdött 1918 elejéig,
mikor is a hadseregfőparancsnokság saj
tóhadiszállásához helyeztetett át.
Kitüntetései: OB, ^, OH.
Sinka Tamás
t. gyal. — cipész, Szarvas.
1908-ban mint póttartalékos szolgált a
2-ik honv. gy. e.-ben. 1910-ben vett részt
fegyvergyakorlaton. A mozgósításkor a
4-ik honv. gy. e.-hez vonult be, amelynek
kötelékében az orosz harctéren küzdött
1914 november 28-ig. Ekkor súlyosan
megsebesült, melynek folytán 75%-os
hadirokkanttá nyilvánították. 1917 szep
tember 17-én elbocsátották a hadsereg
kötelékéből.
Öccse: Sinka Mihály, t. tiz. a 101-ik
gy. e.-ben küzdötte végig a világháborút,
egy ízben sebesült.
Sógora: Baukó Mihály, volt 101-es, 1915
március 15-én hadifogságba esett. 1921ben tért haza.
f Baukó János, mint géppuskás küzdött
a világháborúban egy vadászzlj. köteléké
ben. 1925-ben halt meg.
Sófalvy Ferenc
t. zls. — kántor-tanító, Öcsöd.
A Szeged-i cs. és kir. 46. gy. e.-ben
1910-ben mint tanító-póttartalékos szol
gált, majd fegyvergyakorlati kötelezett
ségének Miskolcon tett eleget. A mozgósí
tás elrendelésekor a 46. gy. e.-hez vonult
be és ennek kötelékében küzdött az orosz
hadszintéren 1914 szeptemberében történt
megbetegedéséig.
Felgyógyulása
után
1914 decemberében az 5. honv. gy. e.-hez
helyeztetvén át, Szegeden végzi el a t.

Somogyi István Miklós

t. iskolát, majd 1915 március 1-én a 4.
honv. gy. e.-hez helyezik át. Ennek köte
lékében az olasz harctérre vonulva, a
Monte Nene körüli harcok egyikében 1915
jún. 16-án olasz hadifogságba esett, hon
nan 1919 októberében szabadult.
Somogyi István Miklós
t. hdgy. — közs. igazgató-tanító, Okány.
1915 májusában vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez. A Lugos-i tiszti iskola elvég
zése után a Nagyvárad-i kardtisztes isko
lába vezényelték, majd a pótzlj.-nál mint
az önkéntesek kiképzője teljesített szolgá
latot 1916 januárjáig. Ekkor az olasz
frontra nyert beosztást a 16. hegyidan
dárhoz. A 17. népf. gy. e. kötelékében
résztvett az 5. Isonzó-i csatában, majd a
tjroli offenzívában. Később az orosz fron
ton küzdött, ahol 1916 VII. 16-án hadifog
ságba esett. A Bogorockoj-i és NizsnijNovgorodi fogolytáborban eltöltött fogsá
gából 1918 júliusában sikerült hazaszök
nie.
Kitüntetései: 0 2 , Φ , OH.
Testvérbátyja: Somogyi Imre v. 4-es
honvédőrmester, 1914 szeptemberében Mezőlaborcnál hősihalált halt.
Szabó Lajos
t. gyal. — gazd., Gyoma.
Mint póttartalékos 1909-ben tett eleget
tényleges katonai szolgálatának a Gyula-i 2. honv. gy. e.-ben. Ugyanott 2 fegy
vergyakorlaton is résztvett. A mozgósítás
elrendelésekor a 4. honv. gy. e. köteléké
ben az orosz hadszintérre vonul és ott
küzd a Chyrow-i csatában bekövetkezett
megsebesüléséig. Felgyógyulása után az
olasz harctéren küzdő ezredéhez vonult,
résztvett a Doberdo-i harcokban,, hol 1915
június hó 20-án olasz hadifogságba ke
rült. Innen 1919 nov. 5-én szabadult, azon
ban az oláh megszállók még 2 hónapon át
jogtalanul fogva tartották.
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Süveges János

Süli Sándor

Süveges János
t. I. o. számv. alt. — kelmefestő, Szarvas.
Tényleges katonai szolgálatának 1906—
1909. a Gyula-i 2. honv. gy. e.-ben tett
eleget. A mozgósítás elrendelésekor bevo
nulván, a 4. honv. gy. e.-hez, előbb mint
számv. alt. Nagyváradon, majd az 52. me
netzászlóalj kötelékében ugyanezen be
osztásban az orosz harctérre vonult. Itt
megbetegedvén, kórházi ápolás után felül
vizsgálat útján s.-szolgálatosnak minősít
vén, a pótzászlóaljnál teljesített szolgá
latot az összeomlásig.
Süli Sándor
t. hdgy. — gazd., Békéscsaba.
1915 május 15-én vonult be a 6-ik honv.
gy. e.-hez mint e.é.ö. Szabadkán nyert ki
képzés után ugyanott elvégezte a tiszti
iskolát. 1915 szeptemberében áthelyezték
Nagyváradra a 4-ik honv. gy. e.-hez,
ahonnan október 16-án a Doberdó-i front
szakaszra vonult. 1918 február l-ig részt
vett ezredének a Monte San Michèle, San
Martinó, valamint a Volhyniában lezajlott
ütközetekben. Ekkor Nagyváradon a pótzlj.-nál nyert beosztást, hol az összeomlásig szolgált.
Kitüntetései: 02, OB, φ , OHj.
' ,!
Bátyja: Suli Béla, a 86-ik gy. e. köte
lékében az orosz harctéren küzdött, hősi
halált halt.
I

Szabó József
t. fhdgy. — tkpt. igazgató, Endrőd.
1914 decemberében a Nagyvárad-i 4-es
honv. gy. e.-hez vonult be. A tiszti iskola
elvégzése után 1915 nyarán a kombinált
310-es ezreddel az orosz harctérre nyert
beosztást mint hadapródjelölt
őrmester.
Résztvett a Halics-i harcokban és a ZlottaLippa-i áttörésben. 1915 szeptemberében
súlyosan megbetegedett. Felépülése után
1916 márciusában a szerb fronton küzdő
IV-ik zlj-hoz osztották be. 1916 májusá
tól a 16-ik gy. e. kötelékében az olasz
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Szabó József

Szakái Gyula

harctéren küzdötte végig a világháborút.
Közben 1917 februárjától
augusztusig
résztvett a Volhynia-i hadjáratban. 1918ban fhdgy.-gyá nevezték ki.
Kitüntetései: %, § , 0 2 , OB, Φ , OHj.
Szakái Gyula
honv. — ig.-tanító, Kőröstarcsa.
Mint tanító-póttartalékos 1908-ban vo
nult be a 2. honv. gy. e.-hez. Fegyvergya
korlatait Gyulán és Nagyváradon teljesí
tette. A világháború kitcrésekor bevonul
ván ezredéhez, az első menetzászlóaljjal
az orosz hadszintérre került, honnan be
tegen kórházba szállították. Felülvizsgá
lat útján, mint hadirokkantat 1914-ben
szabadságolták, majd 1915 májusában
végleg elbocsátották.
Szabó András
t. őrm. — mészáros, Orosháza.
1914 augusztus 24-én vonult be háborús
katonai szolgálatra. Rövid kiképzés után
novemberben az orosz harctérre vezényel
ték, ahol december 14-én megesebesült.
Felgyógyulása után ismét az orosz harc
térre, majd onnan 1915 májusában az olasz
frontra vezényelték. Görznél harcolt. Az
Isonzó-i áttörésnél 1915 október 23-án
mindkét lábán megsebesült. Felépülése
után a pótzlj.-on keresztül 1916 nyarán a
tábori ezreddel ismét az olasz hadszín
térre vonult, ahol megszakítás nélkül küz
dött az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 30 hónap.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, Φ , OS2, O H .
Szvák Pál
t. őrv., — közs. irodatiszt, Szarvas.
1915 jan. 15-én vonult be háborús ka
tonai szolgálatra a 4. honv. gy. e.-hez. Rö
vid kiképzés után
ezredéhez, az olasz
frontra vonult és résztvett annak minden
ütközetében. 1916 jún. 19-én súlyos gránátlé elnyomást szenvedett, melynek követ
keztében hadirokkanttá nyilvánították.
Kitüntetései: 0 2 , igj, OS, OHj.

Szabó hajós

Szántai Mihály

Szabó Lajos
t. őrv. — kertész, Békéscsaba.
1915 január 15-én vonult be a volt m.
kir. 4-ik honv. gy. e.-hez Nagyváradra.
Kiképzés után az orosz harctérre, majd
ezredével májusban az olasz hadszíntérre
vezényelték. Résztvett a Tirol-i harcok
ban és 1915 március 11-én olasz hadifog
ságba esett. 1919 elején tért haza hadi
fogságából.
f Szabó Sándor
t. hdgy., Öcsöd.
Érettségi vizsgáinak befejeztével azon
nal katonai szolgálatra jelentkezett és a
Villach-i cs. és kir. 9. tábori vadászzászló
aljhoz vonult be mrnt egyéves önkéntes.
A tartalékos tiszti iskola elvégzése után
az olasz harctéren nyert beosztást és hő
sies magatartása elismeréseképpen nem
csak több kitüntetésben volt része, de soronkívül nyerte el a t. hadnagyi rendfoko
zatot is.^ Minden megszakítás nélkül, több
mint másfél esztendeig küzdött hősiesen,
mikor ellenséges golyótól találva, hősi
halált halt.
Szántai Mihály
t. gyal. — MÁV munkás, Gyoma.
1907-ben 2 hónapi kiképzésben részesült
Gyulán a 2-ik honv. gy. e.-nél. 1912-ben a
Nagyvárad-i honv. gy. e.-nél vett részt
fegyvergyakorlaton.
A
mozgósításkor
Nagyváradra vonult be a 4-ik honv. gy.
e.-hez. ahonnan a XV-ik menettel az orosz
harctérre vezényelték. A második vissza
vonulásnál 1914 november 17-én orosz
hadifogságba esett. Sok viszontagság és
betegeskedés után a Szamarkandi fogoly
táborból 1920-ban csereszállítmánnyal ke
rült haza.
Testvére: Szántai László, volt
az orosz fronton hősihalált halt.

10-es

Szántó János

Szántó János
t. tiz. — földmíves, Gyoma.
1915 január 16-án Nagyváradra vonult
be a 4-ik honv. gy. e.-hez. Kiképzése után
az orosz harctérre vezényelték, ahol min
den ütközetben résztvett és járőrszolgá
lat alatt szerzett érdemeiért őrvezetővé,
majd tizedessé léptették elő. Májusban
az olasz frontra vezényelték, ahol július
16-án történt hadifogságba eséséig har
colt. 1919 október 2-án tért haza fogságá
ból.
Szakács Márton
t. gyal. — gazd., Kondoros.
1915 január 15-én vonult be a Nagyvá
rad-i 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan kikép
zés után az olasz harctérre vezényelték.
A Doberdó-i fensíkon esett át a tűzke
resztségen. Görznél küzdött 1916 október
végéig, majd Nagyváradon szolgált 1917
március 21-ig, amikor saját birtoka ré
szére mint nélkülözhetetlen
felmentést
nyert.
Édesatyja: f Szakács Márton volt
101-es, az orosz fronton a Povursk körüli
harcok egyikében 1916 április 16-án hősi
halált halt.
Dr. Szendrey-Karper József
t. e. ü. hdgy. — orvos, Budapest.
1915 július 15-én vonult be háborús ka
tonai szolgálatra. December 2-án a XVII.
menetzlj.-jal az olasz frontra vezényelték.
A 4. honv. gy. e. utászszázadánál teljesí
tett szolgálata után 1917 augusztus végén
a pótzászlóaljhoz nyert beosztást, ahonnan
1918 március 1-én az orosz harctérre vo
nul a 29. gy. e.-hez, ahonnan tanulmányi
szabadságot nyert. Júliusban betegállo
mányba került és felülvizsgálatra Szeged
re küldetett, azonban közbejött a leszerelés.
Kitüntetései: 02, O B , φ , Ο Hj.,
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Szász György

vitéz Szentmihályi Sándor

Szász György
t. tiz. — kereskedő, Békéscsaba.
1918 április 2-án vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez Nagyváradra, majd a kiképző
csoportnál teljesített szolgálatot és Manzsánóban elvégezte az altiszti tanfolya
mot. Ekkor az olasz harctér Piave-i sza
kaszán a 315-ös kombinált ezred köteléké
ben teljesített harctéri szolgálatot. A
visszavonuláskor a magyar határig 3
hétig gyalogolt és 1918 november 24-én
leszerelt. 1921 október 4-től 24 hónapon
át teljesített szolgálatot a ÜO-ik honv. gy.
e. egyesített árkász osztagánál Szegeden.
Mint tiz. szerelt le.
vitéz Szentmihályi Sándor
t. hdgy. — intéző, Sarkad.
1915 május 15-én vonult be Nagyvárad
ra, ahol kiképzés után elvégezte a tiszti
iskolát. 1916 januárjában a XIX-ik me
netzászlóaljjal a harctérre vezényelték,
ahol 1917 májusáig teljesített harctéri
szolgálatot a 4-ik honv. gy. e. kötelékében.
Ekkor a pótzlj.-hoz nyert beosztást, ahon
nan novemberben a Zólyom-i gyalogsági
ágyús tanfolyamra nyert beosztást. 1918
április 24-től június 4-ig újra a pótzlj.-nál
szolgált, majd az olasz fronton küzdött az
összeomlásig.
Kitűnt.: O l , 0 2 I I , OB, >??, OS, OH.
Szathmáry Péter
npf. szds. — urad. főintéző, Gyulavári.
1899-ben a 2-ik honv. gy. e.-nél mint
e.é.ö. részesült katonai kiképzésben Buda
pesten. Ötször vett részt fegyvergyakor
laton. A világháború kitörésekor a 4-ik
honv. gy .e.-hez hívták be háborús kato
nai szolgálatra. Mint a 2-ik század pa
rancsnoka egy megszálló különítménnyel
Pancsovára vonult. A déli hadszintéren
különböző helyeken és különböző beosztás
ban teljesített harctéri szolgálatot. 1916
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Szathmáry Péter

Székely Ferenc

májusában az északi harctérre vezényel
ték, majd Bukovinában is küzdött 1917
áprilisában történt megbetegedéséig. Egy
hónapi kórházi ápolás után Nagyváradon
és Szegeden teljesített szolgálatot. 1917
novemberében századossá nevezték ki és
felmentést nyert.
Kitűnt.: K.é.K.3.o., <%, &, Ή , OHj.
Székely Ferenc
t. őrm. — kőművesmester, Okány.
1910-ben a 4. honvéd gy. e.-ben telje
tett tényleges katonai szolgálatot Nagy
váradon. A mozgósításkor ugyanide vonult
be. A tábori ezreddel az orosz harctérre
vonult és résztvett a Robatyn-i ütközetben.
Szeptember 15-én vérhassal kórházba ke
rült, majd felgyógyulása után, dec. 17-én
történt megsebesüléséig teljesített harctéri
szolgálatot. 1915 február 26-tól június
26-án történt fogságba eséséig, az olasz
harctéren küzdött. 1919 október 11-én sza
badult meg fogságából.
Kitüntetései: 0 2 , OB, ig«, OS, O H j ,
1912/13.e.k.
Szentirmai Elemér
t. zls. — áll. rendőrs. detektív, BÍIIAVkeresztes.
A 4. honv. gy. e.-hez vonult be háborús
katonai szolgálatra Nagyváradra, mint e.
e. ö. Újonckiképzés és a tissu iskola el
végzése után a pótzlj.-nál telj Îjfo'.tt szol
gálatot, majd a XX. menetzlj.-jal az olasz
frontra vezényelték. Frontmögötti kikép
zés után bevonult ezredéhez. Az 1916 évi
augusztusi offenzíva alkalmával légnyo
mást szenvedett. Kórházi ápolás után a
pótzlj.-tól a XXIX. menettel az orosz had
színtérre vonult. 1917 augusztusában az
ezreddel az olasz fronton küzdött az össze
omlásig.
Kitüntetései: 0 2 I I . OB, ^ , OH.

Szemenyei Antal

Székely Sándor

Szijjártó Szabó Sándor

Szemenyei Antal
t. őrm. — gazdálkodó, Orosháza.
1913-ban megkezdett tényleges katonai
szolgálata alatt ütött ki a világháború.
Augusztus 22-én Nagyváradról tábori ez
reddel az orosz harctérre vonult. Rohatynnál esett át a tűzkeresztségen. Szeptem
ber 9-én Komarnonál srapnelltől megse
besült. Nagyvárad-i kórházi ápolás után
a pótzlj.-tól 1915 július 15-én az olasz
frontra vezényelték, ahol a Monfalcone,
Tolmein, Görz, San Martino körüli har
cokban vett részt 1916 májusában történt
megsebesüléséig. Gránátlégnyomással kór
házi ápolás alá került. 1917 márciusában
a XXVIII. menettel a román frontra ve
zényelték, ahol 4 hónapon át küzdött meg
betegedéséig a 315. gy. e.-ben.
f Szemenyei József, volt 101-es gyalo
gos, a déli harctéren tífuszban hősihalált
halt.
Szemenyei Sándor, volt 101-es gyalogos,
a Kárpátokban 1915 áprilisában eltűnt.
Székely Sándor
t. hadnagy — m. tisztv., Budapest.
1915 május 9-én vonult be mint e.é.ö.
Nagyváradra. Lúgoson elvégezte a tiszti
iskolát s utána 1916 májusától résztvett az
olasz fronton az 5—6-ik Isonzó-i csatában,
ahol gránátszilánktól megsebesült. Később
az orosz harctéren küzdött 1917 júniusáig,
amikor mint kíméletre szoruló tisztet a
Szeged-i géppuskás tanfolyamra osztották
be. A háború befejezéséig az 5/V npf. zlj.
kötelékében teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: ' $ , 0 2 , OB, φ , OS, OHj.
vitéz Szijjártó Szabó Sándor
t. hdgy. — kereskedő, Orosháza.
1915 május 15-én mint e. é. ö. vonult be
a 4. honv. gy. e.-hez és Lúgoson végezte el
a t. tiszti iskolát. 1915 év végén az olasz
harctérre vonult és ott a Palazzo-i állá
sokban, majd a Monte San Mich ele-η, va-

K. Szilágyi Sándor

lamint a Biene 3. és Biene 4-ben résztvett
az ott lezajlott harcokban. A Biene 3-nak
az olaszok általi felrobbantásakor szerencsésen megmenekülve, önszántából megszállotta csapatával a robbanás okozta tölcsért.
Résztvett még a Crinci-i barlang körüli
támadás és ellentámadásokban, valamint a
nagy ellenoffenzivában. Ezek után újra a
Monte San Michelére rendelve, az ottani
állást még Görz elfoglalása után is tartotta aug. 9-ig, fedezve a h. o. visszavonulását.
Sebesülten olasz hadifogságba esett, honnan 1919 októberében tért haza.
Kitüntetései: O l , 0 2 , φ , OS, O H j .
Κ. Szilágyi Sándor
t. szkv. — kereskedő, Gyoma.
1911-től két éven át teljesített tényleges
katonai szolgálatot Gyulán a 2. honv. gy.
e. kötelékében. A mozgósításkor Nagy
váradra vonult be a 4. honv. gy. e.-hez,
majd tábori ezreddel az orosz frontra ve
zényelték. 1914-ben bal karján srapnellszilánktól súlyosan megsebesült. Itthoni
kórházakban ápolták, majd 1915-ben mint
60%-os hadirokkantat elbocsátották a had
sereg kötelékéből. Jelenleg 50%-os hadi
rokkant.
Unokatestvére: K. Szilágyi Lajos, volt
4-es honv. őrv., az orosz fronton hősiha
lált halt.
vitéz Szondy (Szongott) János
t. hdgy. — szerkesztő k. tisztv., Sarkad.
32 hónapon át teljesített frontszolgála
tot. 1915 október 5-től Volhyniában. 1916
május 15-ig, 1916 szeptember 28-tól Bu
kovinában s az olasz fronton 1918 október
31-ig teljesített háborús katonai szolgála
tot, előbb a 32. honv. gy. e.-ben, majd a
Papp-dandárnál az 5. npf. gy. e. köteléké
ben, 1917 máj. 15-ig mint szakaszparancs
nok, attól kezdve a háború végéig mint
századparancsnok.
Kitüntetései: ^ , ' $ , O l , Φ , OHj.
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Sznyida János

Szlovák Jenő Lajos

Sznyida János
t. gyal. —· földművelő, Szarvas.
1902—1905-ig Wienben és Fehértemp
lomban teljesített tényleges katonai szol
gálatot a 101. gy. e.-ben. A mozgósításkor
a 4. honv. gy. e.-hez vonult be háborús ka
tonai szolgálatra. A tábori ezreddel az
orosz frontra vezényelték. Rohatynnál
esett át a tűzkeresztségen. 1915 március
1-én súlyosan megsebesült, melynek foly
tán 75%-os hadirokkanttá lett.
Volt 4-es honv. hozzátartozói közül
Dauda Mihály, Dauda András, Bobvos Mi
hály és Kugyela János hősihalált haltak.
Szlovák Jenő Lajos
npf. szds. — ker. min. műszaki tanácsos,
Budapest.
1903-ban teljesített e. é. ö. szolgálatot
az 1-ső honv. gy. e. kötelékében. A világ
háború kitörésekor npf. hdgy. rendfokozat
tal vonult be a 4. npf. honv. gy. e.-hez.
Résztvett a szerb hadszintéren lefolyt had
műveletekben. 1918 végén fejezte be hábo
rús katonai szolgálatát.
Székely Gyula
m. kir. százados, Budapest.
1915 március 15-én a pécsi hadapródis
kola elvégzése után a 4. honv. gy. e.-nél
nyert beosztást. 1915 május 10-én az orosz
harctérre vonult, majd az olasz hadüzenet
folytán onnan ezredével a Krn hegységben
lezajlott harcokban vett részt. Június 16-án
több napon át járőrharcban vett részt, egy
szikláról lezuhanva és súlyos sérülést
szenvedve, kórházba került. Felgyógyulása
után a^ pótzlj.-hoz vonult be, majd 1915
okt. 3-án a szerb harctéren nyert beosz
tást. Itt megbetegedvén kórházba került,
majd felgyógyulása után előbb a pótzlj.,
majd 1916. jan. 20-án a 310. honv. gy. e.hez beosztva, ennek kötelékében, mint sza
kasz-, század- és géppuskás századparancs
nok küzdött egészen az összeomlásig.

370

Székely Gyula

Szlovák Pál

Szlovák Pál
npf. hdgy. - ny. tanító, Szarvas.
1895-ben tett eleget tényleges katonai
kötelezettségének a 101. gy. e.-ben. 1915
május 28-án vonult be a 4. npf. gy. e.-hez
és a t. tiszti iskolát Rákoscsabán végezte
el. 4 hónapig küzdött a szerb harctéren.
Maláriában megbetegedve, a Vinkovce-i
kórházban nyert ápolást, majd a Nagyvá
rad-i lábbadozóba került. Később az eszéki
27. honv. gy. e.-ben nyert beosztást és az
olasz front mögötti kiképző csoport kard
tisztes tanfolyamán az élelmezést vezette.
Szűcs Imre
e. é. ö. őrv. — ref. tanító, Köröstarcsa.
Mint e. é. ö. 1918 május 15-én vonult be
Nagyváradra. Katonai kiképzésben rész
ben Nagyváradon, részben Debrecenben ré
szesült. A t. tiszti iskolát Isaszegen vé
gezte el, majd Gödöllőn és a Budapest-i
Hadik-laktanyában teljesített szolgálatot.
Az összeomláskor újra Nagyváradra vo
nult be s ott szerelt le 1918 dec. 17-én.
Szpevár Mihály
t. tiz. — korcsmáros, Békéscsaba.
1915 január 26-án vonult be Nagyvárad
ra a 4. honv. ^y. e.-hez, ahonnan 6 hét
múlva Versecre a 7. honv. gy. e.-hez he
lyezték át. Elvégezte Szegeden a géppus
kás tanfolyamot és a XVI. menettel Volhyniába vezényelték, anonnan 1917 január
17-én történt megsebesülése alkalmával
hazaszállították kórházi ápolásra. 8 hónap
múlva felmentették a katonai szolgálat
alól.
Kitüntetései: 0 2 , OB, tgi, OSj, OHj.

Szlovencsák Sándor

Dr. Szokoly Tamás

Szlovencsák Sándor
t. szkv. — kéményseprő m., Békés.
1897—1900-ig teljesített tényleges ka
tonai szolgálatot a volt cs. és kir. 101. gy.
e.-ben. Háromszor vett részt fegyvergya
korlaton. A világháború alatt mint nép
felkelő a 4. honv. gy. e.-hez vonult be
Nagyváradra. Szeptember elején a szerb
harctérre vezényelték. 1916 áprilisában az
olasz frontra vonult, ahol 1917 október
25-én a 12-ik Isonzó csatában történt meg
sebesüléséig küzdött. Felgyógyulása után
80%-os rokkanttá nyilvánították.
Harctéri szolgálata 38 hónap.
Kitüntetései: O l , OS, OBIII, =£. OS,
OH, 01898.
Dr. Szokoly Tamás
npf. szds. — ügyvéd, vm. tb. főügyész,
Abaujszántó.
Önkéntesi évét 1901—1902-ben szolgálta
le a 4. honv. gy. e.-nél. 1902 január 1-én
tiszthelyettessé, 1905 január 1-én hdgy-gyá
nevezték ki. 1913-ban a honvédség kötelé
kéből elbocsátották. 1914 június 30-án vo
nult be háborús katonai szolgálatra. No
vember 23-án a szerb harctérre vezényel
ték, ahol mint szakaszparancsnok teljesí
tett harctéri szolgálatot. November 1-én
fhdgy.-gyá nevezték ki és 1915 március
1-től mint századparancsnok szolgált 1915
november 9-én történt felső lábszárcsont
töréséig. Ezen sérülésével 1916 szeptember
l-ig állt kórházi kezelés alatt, majd mint
harctéri szolgálatra alkalmatlan rokkant,
a Budapest-i K. P. ügyészséghez nyert be
osztást, ahol 1918 december 27-ig teljesí
tett szolgálatot.
Kitüntetései: '&, £*, OS, OH.
Szombati Pál
t. gyal. — kocsis, Békéscsaba.
1916 augusztus 20-án vonult be a 4. h.
gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan kiképzés
után egy menetalakulattal az orosz harctérre vezényelték. 1917 októberében az

Szombati Pál

Szőke Ferenc

olasz frontra nyert beosztást, ahol rohamkiképzés után résztvett a Görz-i, Piave-i
és Monte Tomba-i harcokban. 1918 októberében szabadságot kapott. A forradalom
kitörése a Békéscsaba-i kórházban érte.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OH.
Szőke Ferenc
npf. tiz. — ref. ig. tan., Gyoma.
1914 július 28-án a Nagyvárad-i 4-es
npf. gy. e.-hez vonult be háborús katonai
szolgálatra. Fehértemplomban, Indiában,
majd a GH.-ban, mint irodista teljesített
szolgálatot. Résztvett zlj-a ütközeteiben
Decsnél, majd Zimonyban, Batanicán s az
első szerb benyomulás alkalmával teljesí
tett szolgálatot. 1916-tól betegállományba
került, majd 1917 március 17-től fegyver
nélküli segédszolgálatra osztották be .
Tavasz István
t. fhdgy. — mérnök, Budapest.
A mozgósításkor az 1-ső honv. gy. e.hez vonult be mint e.é.ö. Budapesten el
végezte a tiszti iskolát, majd 1915 ja
nuárjában a 4-ik honv. gy. e.-hez helyez
ték át. Április 12-én harctérre vezényelték
Lipovicára. Résztvett az ezred harcaiban
Laborcfőnél, Wola-Pietrovánál, majd a
Krn vidékén és később a Doberdó-i front
szakaszon s a 2-ik és 3-ik Isonzó csatában.
1915 november 15-től 1916 szeptember
12-ig a 20-ik honv. hadosztály kézigránát
műhelyét vezette, majd bevonult ezredé
hez és 1916 év végéig annak utászszázadá
ban teljesített szolgálatot. 1917 június
12-ig mint az ezred gáztisztje működött a
Volhynia-i fronton. Ekkor mint létszám
feletti kardtisztest a pótzlj.-hoz vezényel
ték, ahonnan egy év múlva Felső-Olasz
országba nyert beosztást a hadosztály
kiképzőcsoportjához. I t t érte az össze
omlás.
Kitüntetései: iß, é> O l , Φ , OH.
Tavasz László hdpj. szkv., a 65. gy. e.
kötelékében küzdött. Jamnicánál, Stanislav
mellett 1917 VII. 7-én hősihalált halt.
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Szőnyi József

Szpisják János

Szó'nyi József
t. örv. — borbély, Biharkeresztes.
1918 februárjában vonult be háborús
katonai szolgálatra. Kiképzés után május
ban az olasz harctérre vezényelték. A
Piave-i frontszakaszon küzdött az össze
omlásig.
Szpisják János
t. gyal. — gazd., Békéscsaba.
1892—1895-ig a 46. gy. e.-ben Szegeden
teljesített tényleges katonai szolgálatot. A
világháború idején a 4. honv. gy. e.-hez
sorozták be, majd felmentést nyert.
Sztán József
közs. irodatiszt,
t. II. o. számv. alt.
Köröstarcsa.
A katonai szolgálat alóli felmentése után
1917 május 31-én vonult be a 4. honv. gy.
e.-hez Nagyváradra. Ugyanazon év szep
tember 10-én a debreceni 3. honv. gy. e.
számvivő iskolájába vezényelték, melynek
elvégzése után ezredéhez vonult be. 1917
dec. 5-én önkéntes jelentkezés folytán a
gyulai 2. honv. gy. e. arató-építő száza
dához helyezték át és ugyanazon év dec.
12-én a déltiroli Riva szakaszon küzdött,
hol vitéz magatartása elismeréseképen a
bronz vitézségi érmet érdemelte ki. 25%-os
hadirokkant.
Kitüntetései: OB, tgij, OHj.
vitéz Szűcs Bálint
t. tiszth. — gazd., Bagamér.
1910-ben kezdte meg tényleges katonai
szolgálatát Nagyváradon a 4. honv. gy. e.ben. 1912-ben leszerelt és a részleges moz
gósításkor újra bevonult. Mint továbbszol
gáló altisztet, tényleges szolgálatban érte
a világháború kitörése. A tábori ezreddel
szakaszparancsnoki beosztásban az orosz
harctérre vezényelték. Résztvett a Rohatyn-i és az azt követő harcokban. 1914 ok
tóberében Komarnónál megsebesült. Felül
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Sztán József

vitéz Szűcs Bálint

vizsgálaton 50%-os rokkanttá minősítet
ték. A pótzlj.-nál teljesített szolgálatot
1915 június l-ig, amikor önként jelentke
zett harctéri szolgálatra. A Doberdón har
colt 1916 június 6-án történt megsebesü
léséig. Felgyógyulása után a pótzlj.-hoz
vonult, ahol szolgálatvezetői teendőket vég
zett. 1917 február 28-án önként jelentkezés
folytán a Volhynia-i frontra vonult. Stojanovba vezényelték kiképző szolgálatra,
majd rövid szabadság után a pótzlj.-hoz
nyert beosztást. Nagyváradon szolgált az
összeomlásig. 1922-ben avatták vitézzé.
Kitüntetései: ©, O l , 0 2 , OB, iga, OS,
OH, XX.SzJ., 1912/13.e.k.
Tarján Hugó
szkv. szds. — egyesületi ig., Budapest.
A világháború előtt a közös hadsereg
ben szolgált. A mozgósításkor a 4. honvéd
gy. e.-hez nyert beosztást és résztvett az
első szerbiai hadműveletekben. 1915-ben
nyert géppuskás kiképzése után különféle
beosztásokban szolgált a második szerb
hadjárat alatt. Majd két éven át mint
s.-tiszt és a 70. hadosztály rohamzászlóaljá
nál az orosz fronton teljesített harctéri
szolgálatot. 1917 novemberében száza
dossá történt kinevezése után ugyancsak
géppuskás beosztásban a 70. hadosztály
hoz tartozó 314. és végül a 315. gyalogez
redben harcolt az olasz hadszintéren 1918
június 15-én a Piave-nál történt súlyos
megsebesüléséig. A Nemzeti hadseregben
egy tiszti géppuskásszázad parancsnoka
volt.
Tákos Lajos
t. szkv. — ipart, jző, Szarvas.
Mint póttartalékos 1899-ben tett eleget
tényleges katonai szolgálatának a 101.
gy. e.-ben. A háború kitörésekor a 4. honv.
gy. e.-hez bevonulván, az egész háborút
megszakítás nélkül végigküzdötte a szerb,
albán, montenegrói és olasz harctereken.
Kitűnt.: 0 2 , OB, K.v.é.K., <gij, OHj.

löstet.vitéz Szmodis Jenő

Szudák István

vitéz Szmodis Jenő
ny. áll. szds. — dohánynagyárus,
Balatonújhely.
A m. kir. honv. Ludovika Akadémia el
végzése után 1912 aug. 18-án mint had
nagy a m. kir. Versec-i 7. honv. gy. e.-nél
nyert beosztást, honnan 1913-ban a 4.
honv. gy. e.-hez helyeztetett át. A háború
kitörésekor betegségére való tekintettel a
pótzlj.-nál nyert beosztást. 1915 március
havában harctéri szolgálat közben a Kár
pátokban oly súlyos fagyást szenvedett,
hogy mindkét lába ujjait, valamint a
jobbláb két lábközzépcsontját amputálni
kellett. 27 havi kórházi ápolás és műtét
után előbb a Honv. Min.-ban, később a
cs. és kir. Landwehr minisztériumban mint
a H. M. képviselője nyert beosztást. Rok
kantsága folytán 1921-ben nyugállomány
ba
helyeztetett.
1922-ben
avattatott
vitézzé.
Kitüntetései: K.é.K.III.o., φ , OS, OH.
1912/13.e.K., OHN.
Szudák István
t. gyal. — földműves, Újkígyós.
1915. január 15-én vonult be Nagyvá
radra a 4. honv. gy. e.-hez. Két hónap
múlva a VIII. menettel az orosz frontra
vezényelték, ahonnan két hónapi küzdelem
után 2 hónapig harcolt az olasz fronton
fogságba eséséig. 1919 augusztus végén
tért haza fogságából.
Szűcs Gergely
npf. tiz. — gazd., Kornádi.
1915 augusztus 15-én vonult be a 4-ik
honv. gy. e.-hez Nagyváradra, ahonnan
kiképzés után szeptember 7-én a Doberdó-i
frontszakaszra vezényelték. November 20tól itt és Volhyniában küzdött, majd 10
hónap múlva újra az olasz fronton harcolt
az összeomlásig Monte San Gabriele, Mte.
Tombánál, San Martinónál és a Monte
San Michelén.
Harctéri szolgálata 40 hónap.
Kitüntetései: 0 2 , φ , OHj.

Szűcs Gergely

Takács Ferenc

Takács Ferenc
v. tiszth. — írnok törzsőrm., Budapest.
Háborús katonai szolgálatra 1914 okt.
15-én vonult be a 4. honv. gy. e.-hez.
Résztvett 1915 szept. 30-án a Monte San
Michèle, 1916 febr. 27-én aknavető harc
ban, 1916 márc.-ban a Monte San Michèle
északi lejtőjén az aknarobbantásnál, 1916
júl.-ban aknavető harcban, a VI. Isonzó
csatában, 1915 szept.-ben Oppachiaselo-i
állásharcban és az ellentámadásban. Végigküzdötte a Volhynia-i harcokat, majd
újból az olasz harctéren a 11. és 12.
Isonzó csatákat. Résztvett a Monte San
Gabriele déli védőszakaszának és a Mte.
Tomba-i harcokban. Háromszor sebesült,
egyszer légnyomást szenvedett, három
hónapot kivéve, egész időn át ezredével
küzdött. 38 hónapot töltött a harctéren.
Kitüntetései :
OH, OHN.

Θ , O l , 0 2 , OB, φ , OS,

Tomka Pál
t. őrm. — műszaki tisztv., Szarvas.
Háborús katonai szolgálatra 1915 máj.
15-én vonult be a 4. honv. gy. e.-hez. Rö
vid katonai kiképzés után a hadrakelt ez
rednél az olasz fronton nyert beosztást és
résztvett a Doberdó, San Michèle és Kotics-i harcokban, hol 1916 május 22-én a
Biene 5-nél megsebesült. Felgyógyulása
után a 302. komb. ezrednél nyert beosztást és ennek kötelékében az oláh fronton
küzdött 1917 márciusáig, mikor is ezredével az orosz frontra vonult. 1918 májusában újra az olasz harctérre kerül és résztvesz a Piave-i offenzívában. Az olasz
fronton küzdött egészen az összeomlásig.
Kitüntetései: «OB, φ , OSj, OHj.
Sógora : Tusják Károly, a 4. honv. gy. e.
1914 dec. 18-iki Kárpát-i harcaiban hősi
halált halt.

Takács István

Takács Sándor

Takács István
t. hdgy. — közs. jző, Kétegyháza.
A t. tiszti iskola elvégzése után az 1.
h. gy. e.-től a 4. h. gy. e.-hez helyeztetett
át. Érmek kötelékében résztvett a Nagyszálnok-i, Veretyszov és Bukovszk-i utóvédharcokban. Ezredével az olasz harc
térre kerülve, végigküzdötte a Krn vidéki
és Isonzó harcokat, majd az 1915 júl. 27-i
előnyomulás alkalmával a 110-es magasla
ton megsebesült. Felgyógyulása után köz
szolgálati érdekből felmentést nyert. 1917
okt. 21-től 1918 márc. 15-ig újra katonai
szolgálatot teljesített a mögöttes ország
részekben, mikor is mint harctéri szolgá
latra alkalmatlan, újra felmentést nyert.
Takács Sándor
t. tiz. — gazd., Báránd.
1915 októberében vonult be a 4-ik honv.
gy. e.-hez. Rövid háborús kiképzés után
1916 márciusában az orosz frontra vezé
nyelték. Az ezred összes hadműveleteiben
résztvett 1916 júniusáig, amikor Nagyvá
radra került kórházi ápolásra láblövésével.
Felgyógyulása után bevonult a pótzlj-hoz,
ahonnan 1916 augusztusában az oláh
frontra vezényelték. Ott minden ütközet
ben résztvett az összeomlásig, a 29. gy. e.
kötelékében.
Harctéri szolgálata 32 hónap.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OS, OH.
Dr. Tarján Tibor
npf. fhdgy. — ügyvéd, Békéscsaba.
A mozgósítás elrendelésekor a 4. npf.
gy. e.-hez vonult be. 1915 jan. 7-én a szerb
harctérre vonult, hol a Duna vonalbizto
sító csoportjában nyert beosztást. 1915
októberében a szerb offenzívában a bel
grádi áttörésnél annak megszállásáig vett
részt, majd 1916 június 22-én a 33. npf.
zlj. kötelékében az orosz harctérre vonult,

374

Dr. Tarján Tibor

Tarapcsik János

hol végigküzdötte a Cimbroslava Viki,
Valpetuna körüli, a Cibo völgyében, Kő
rösmező körüli, a Cingii Balaniesii, a Worochta és a Prislop hágó körüli harcokat.
Tarapcsik János
t. gyal. — vendéglős, Orosháza.
1898-ban mint póttartalékos teljesített
szolgálatot és 3 fegyvergyakorlaton vett
részt a 101-ik gy. e.-nél, egy gyakorlaton
pedig a 2-es honvédeknél. 1914 augusztus
24-én Nagyváradra vonult be, ahonnan
29-én a npf. ezredhez osztották be a déli
harctérre. 1916 júliusáig résztvett minden
ütközetben, majd 1917 szeptemberében tör
tént megsebesüléséig az olasz fronton
küzdött. Kórházi ápolás alatt érte az
összeomlás.
Harctéri szolgálata 37 hónap.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OH.
Unokaöccse: Tarapcsik Márton, volt 4-es
honvéd, 1915 őszén a Monte San Gábrielén
hősihalált halt.
Tóth István
npf. fhdgy. — ny. árvaszéki elnök,
Berettyóújfalu.
Az 1-ső Tirol-i vadászezrednél szolgált
mint e.é.ö. A 87-ik gy. e.-nél is szolgált és
a Nagyvárad-i
37-ik
gyalogezrednél
is teljesített katonai
szolgálatot. A
4-ik honvéd gy. e.-hez 1915 februárjában
vonult be Nagyváradra mint hadapródj.
őrm. Júniusban hdgy-i ranggal áthelyez
ték a 4-es npf. ezredhez Zimonyba. Innen
az olasz harctérre vonult, majd 1916 jú
niusában az orosz frontra vezényelték,
ahol június 17-én puska„golyótóI megsebe
sült. Felépülése után Szegeden elvégezte
a géppuskástanfolyamot. 1917 májusáig
mint oktató teljesített ott szolgálatot,
majd 1918 január 3rig a törzsezrednél tel
jesített szolgálatot Gorochowban, amikor
felmentést nyert.
Kitüntetései: ig, φ , Φ» OS, OHj.

Timkó György

Tokaji Gábor

Timkó György
t. hdgy. — közs. tanító, Békéscsaba.
1915 május 15-én vonult be a m. kir.
4-ik honv. gy. e.-hez Nagyváradra, mint
e.é.ö. Kiképzés és a tiszti iskola elvégzése
után az 1916 január 10-én induló menet
tel az 1-ső honv. gy. e. kötelékében a
harctérre vonult. 1916 július 30-án gáz
mérgezéssel kórházba szállították, majd
felépülése után Nagyváradra vonult be
szolgálattételre. 1 hónap múlva november
10-én másodszor ugyancsak az olasz harc
térre vonult, majd ezredének kötelékében
az északi harctéren teljesített szolgálatot
1917 március 13-ig, amikor betegen kór
házi ápolás alá került. Felülvizsgálat után
fél évi szolgálatot teljesített és mint ka
tonai szolgálatra alkalmatlant, elbocsátot
ták a hadsereg kötelékéből.
Kitüntetései: OB, igs, OH.
Tokaji Gábor
h. őrm. — igazgató-tanító, Békés.
1912-ben mint póttartalékos teljesített
szolgálatot a 2-ik honv. gy. e.-nél Békés
gyulán. A világháború kitörésekor a 4-ik
honv. gy. e.-hez vonult be Nagyváradra.
Lúgoson elvégezte a tiszti iskolát és 1914
augusztus 22-én az orosz harctérre vezé
nyelték, ahonnan októberben kolerában
megbetegedve, Nagyváradra szállították
kórházi ápolásra. Felépülése után a pótzlj.-hoz, onnan a tiszti iskolába, majd
1915 május 8-án az orosz harctérre nyert
beosztást, ahol mint szakaszparancsnok
küzdött a Gorlice-i áttörés utáni hadmű
veletekben. 1915 május 25-étől június
16-án történt fogságba eséséig az olasz
fronton küzdött. 1919 októberében tért
haza fogságából.
Tompa Mihály
t. tiz. — gazd., Orosháza.
1901-ben 6 hónapon át teljesített tény
leges katonai szolgálatot a 101-ik gy. e.ben. 3 fegyvergyakorlaton vett részt. A
mozgósításkor Nagyváradra vonult be a

Tompa Mihály

Tóth Samu Imre

4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan augusztus
5-én a déli harctérre vezényelték. Részt
vett a Cigány szigeti ütközetben. 1914
szeptember 22-én, nyakán áthatoló fegyvergolyótól sebesülten Futakra került kór
házba. Felgyógyulása után a póttesthez
vonult be. 1915 áprilisában Pancsovára, a
33. gy. e. egy különítményéhez osztották
be. Résztvett a 2-ik szerb offenzívában,
majd 7 hónapi szolgálat után áthelyezték
Bukovinába, ahol a 316-ik kombinált ez
red kötelékében résztvett a Kirlibaba-i
harcokban. 1916 május 17-én könnyebb
sebesüléssel Kolozsvárra került ápolás
alá, majd a pótzlj-nál teljesített szolgála
tot megbetegedéséig. Felépülése után 1918
tavaszán az olasz frontra vezényelték. A
Piavé-nál harcolt június 14-én gránátszi
lánktól történt súlyos megsebesüléséig. A
forradalom kitörése szabadsága alatt érte.
Harctéri szolgálata 19 hónap.
Kitüntetései: Φ , OH.
Dr. Tardos Dezső
ügyv., Békéscsaba.
(Adatait nem közölte.)
Tóth Samu Imre
t. őrm. — bérautóiul:', Orosháza.
1898—1900-ig teljesített tényleges ka
tonai szolgálatot a 2. honvédgyalogezred
nél. A mozgósításkor a 4. népfölkelő gy.
e.-hez vonult be Nagyváradra, ahonnan a
szerb harctérre vezényelték. Résztvett a
Zimony—Cigánysziget-i
ütközetben, az
1915. évi előnyomulásban és a Potiorckféle visszavonulásban, a Zimony-i áttörés
ben és a szerbek elleni előnyomulásban,
valamint a Rigómeze-i ütközetekben. Ké
sőbb Montenegróban, majd Î915 őszétől
az olasz fronton harcolt. 1917 tavaszáig a
2-ik honv. gy. e. kötelékében a 9-ik és
10-ik Isonzó-i ütközet után a pótzlj.-hoz
osztották be mint kíméletre szorulót, ahol
az összeomlásig teljesített szolgálatot.
Harctéri szolgálata 30 hónap.
Kitüntetései: OB, ^ , OHj.
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Tóth Sándor

Tóth László

Tóth Sándor
t. szkv. — gazd., Sarkad.
1915 október 15-én kezdte meg háborús
katonai szolgálatát Nagyváradon a 4-ik
honv. gy. e.-ben. 6 hónap alatt elvégezte
az altisztképző iskolát, majd Szegedre
vezényelték 6 heti géppuskástanfolyamra.
A 70-ik honv. gy. hadosztályhoz nyert be
osztást és a 315-ik gy. e. II. zlj.-ának
géppuskásszázadában résztvstt az 1916.
évi áttörésben és minden ütközetben a
hadosztály megsemmisüléséig. 1916 de
cemberéig Linzinger tábornok hadsere
gében küzdött, majd a román fronton
harcolt 1917 április 8-án balkezén, arcán
és mellén történt megsebesüléséig. Te
mesváron és Békéscsabán ápolták. 1917
november 2-án felmentették katonai szol
gálat alól.
Kitüntetései: OB, ^ , OS, OHj.
Tóth László
hadapr. j . őrm. — üzletv. ig., Kunágota.
1915 októberében kezdte meg háborús
katonai szolgálatát Nagyváradon a 4.
honvéd gy. e.-nél. Az 1916 márciusában
induló menettel az olasz frontra vonult,
ahol elvégezte a kardtisztes tanfolyamot.
Júniustól augusztusig harcolt,
amikor
gránátlégnyomással kórházba szállították.
Három hét múlva tovább küzdött és ok
tóber 10-én olasz hadifogságba esett. Fog
ságából 1919 márciusában betegen tért
haza.
Túsz Ferenc
hadapródj. — áll. tanító, Kőröstarcsa.
1917 januárjában mint e.é.ö. vonult be
Nagyváradra a 4-ik honv. gy. e.-hez.
Nagyváradon nyert kiképzés után Versecen elvégezte a tiszti iskolát, majd újra
visszakerült Nagyváradra mint oktató.
1918 március 14-én a 38-ik menetzlj.-jal
az olasz frontra vezényelték. A kardtisz
tes tanfolyam elvégzése után a Monte
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Túsz Ferenc

vitéz Tóth Sándor

Tombánál teljesített harctéri szolgálatot
megbetegedéséig. Tábori kórházban és
Békéscsabán ápolták a forradalom kitöré
séig.
Édesatyja: Túsz Ferenc, a 101-ik gy. e.ben teljesített szolgálatot.
vitéz Tóth Sándor
t. fhdgy. — m. kir. postamester, Öcsöd.
A világháború tartama alatt 26 hóna
pon át küzdött a rajvonalban. Résztvett a
Rohatyn, Komarno, Sanok, Chyrow, Nagy
csertész, Roskocz, Rokitocz,
Szálnok,
Isonzó, Doberdo, San Martino, San Mi
chèle, Kostanjevica, Nova-Vas, Monte
San Gabriele-i stb. harcokban. Frontszolgálata közben 3-szor sebesült meg.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., ig, ' $ , O l , Φ ,
OS, OH, 1912/13. e.K.
Tomann Ferenc
t. őrm. — m. tisztv., Békéscsaba.
1916 májusában vonult be a 4. h. gy. e.hez Nagyváradra. Az altiszti iskola el
végzése után mint oktató altisztet az ön
kéntes iskolához vezényelték 3 hónapra.
1917 elején, a géppuskástanfolyam elvég
zése után mint szakaszparancsnok őrmes
ter, résztvett a Piave-i harcokban. Az
összeomlás Kolozsváron érte. A Nemzeti
hadseregben is szolgált.
Kitüntetései: 0 2 , OB, Φ , OHj.
Tóth János
t. őrv. — baromfikereskedő, Orosháza.
1907-ben mint póttartalékos teljesített
szolgálatot a 2-ik honv. gy. e.-ben. 1912ben a 4-es honvédeknél vett részt fegyver
gyakorlaton Nagyváradon. A világháború
kitörésekor ugyanide vonult be és szep
tember közepén az orosz harctérre vezé
nyelték. Résztvett Jaraslón, Sanok, Chyrow-i ütközetekben november 6-án történt
hadifogságba való eséséig. A Krasznojarszk-i fogolytáborból 1920 júniusában
tért haza.

ifj. Vigh Imre
Tóth Samu János
t. örm. — fürdőigazgató, Orosháza.
1904-ben mint póttartalékos a 2-ik honv.
gy. e.-nél szolgált Gyulán. Fegyvergya
korlatát is itt teljesítette. A háború kitö
résekor azonnal bevonult és 1915 májusá
ban az olasz harctérre került. A Krn—
Vresic szakaszon, majd San Martinó,
San Michèle környékén küzdött, majd az
az orosz fronton teljesített szolgálat megszakításával résztvett a Gabriellán vívott
ütközetekben és a Tomba-i áttörés utáni
előnyomulásban 1918 októbei l-ig, ami
kor mint kíméletre szorulót a pótzlj-hoz
vezényelték. A lábbadozóban érte az öszszeomlás.
Harctéri szolgálata 42 hónap.
Kitüntetései: K.v.é.K. O l , 0 2 , OB, r&,
OS, OHj.
Tóth Mátyás
t. hdgy. — műiparos, Kunágota.
1915-ben kezdte meg háborús katonai
szolgálatát Nagyváradon a 4-ik honv. gy.
e.-nél. Lúgoson elvégezte a .tiszti iskolát,
majd az 1915 októberében induló menettel
az orosz harctérre vonult. A 308-ik gy. e.
kötelékében harcolt 1916 júniusáig, ami
kor a kiképzőcsoporthoz vezényelték ro
hamtanfolyamra. Decembertől újra a 308.
gy. e.-ben küzdött 1917 június 1-én történt
orosz fogságba eséséig. 1921-ben tért
haza fogságából.
Testvéröccse: f Béla, önkéntes hadap
ródjelölt az olasz fronton 1917-ben és '
másik testvéröccse: f László, volt 2-es
honv. tiz., Oknánál 1916-ban hősihalált
haltak.
Trnovszky Márton
npf. hdgy. — ny. igazgató, Szarvas.
1894/95-ben tett eleget tényleges kato
nai kötelezettségének a Békéscsaba-i 101.
gy. e.-ben. 1915 március 25-én kezdte
meg háborús katonai szolgálatát. Szuha-

Erdei Lajos

Gál Imre

goránál esett át a tűzkeresztségen, majd
18 hónapi küzdelem után az olasz harc
térre helyezték zlj-ával, ahol résztvett az
Isonzó-i offenzívában. Hat hónap múlva
tiszti tanfolyamot végzett Budapesten.
1916 decemberében mint zls. került ismét
a szerb frontra. Albániában és Macedóniá
ban teljesített szolgálatot az összeomlásig.
Mint hdgy. szerelt le.
Kitüntetései: tga, OHj.
Unokafivérei: Trnovszky Márton, az
olasz és orosz harctéren küzdött.
Trnovszky János, az Isonzó-i ütközetben
hősihalált halt.
Misig Zoltán, az orosz fronton hősi
halált halt.
ifj. Vigh Imre
t. gyal. — gazd., Sarkad.
1915 május 15-én a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be Nagyváradra, ahonnan a XII-ik
menetalakulattal az orosz harctérre ve
zényelték. Szeptember 7-én Tarnopolnál
orosz hadifogságba esett. Omsk, Tomsk,
Irkuck és Berezovkában eltöltött fogsá
gából 1920 decemberében a Csót-i fogoly
táboron keresztül tért haza.
Vinée József
t. gyal. — cipész, Gyoma.
Háborús katonai szolgálatra 1915 ja
nuár hóban vonult be a Nagyvárad-i 4.
honv. gy. e.-hez. Rövid katonai kiképzés
után az olasz harctérre került s ott küz
dötte végig a világháborút.
A forradalom idején is teljesítette ha
zafias kötelességét, amennyiben a Gyomán felállított és eredményesen működött
Nemzetőrségnek is buzgó és kötelesség
tudó tagja volt.
Kitüntetései: OB, φ , OHj.
Sógora: Erdei Lajos, mint a 101. gy. e.
közvitéze az orosz fronton, míg Gál Imre
sógora az 1. huszárezred vitéze, sebesülé
séből kifolyólag hősihalált halt.
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Uhrin György

Vádi György

Dr. Ungar László
hdpr. j . őrm. — orvos, Szarvas.
Háborús katonai szolgálatra 1917 má
jusában vonult be a 4. honv. gy. e.-hez
Nagyváradra. Katonai kiképzését a pót
zászlóaljnál nyerte: majd a Gödöllő-i t.
tiszti iskola elvégzése után egészségügyi
szolgálatra osztatott be s a hadtápkörlet
ben fejtett ki ténykedést egészen az össze
omlásig.
Uhrin Ádám
t. szkv.
kovácsmester, Békéscsaba.
1900-tól 1902-ig a Gyula-i 2-ik honv.
gy. e.-ben teljesített tényleges katonai
szolgálatot. A világháború kitörésekor a
4-ik honv. gy. e.-be vonult be, amelynek
kötelékében a szerb fronton küzdött 1915
májusában az olasz harctérre való beosz
tásáig. Elvégezte a gyógykovácstanfolya
mot és mint gyógykovács teljesített szol
gálatot az összeomlásig, az orosz és ro
mán harctereken is. Mint szkv. szerelt le.
Uhrin György
t. szkv. — gazd., Békéscsaba.
1907-től 2 éven át teljesített szolgálatot
a 2-ik honv. gy. e.-nél Gyulán. Mint tiz.
szerelt le és 2 fegyvergyakorlaton vett
részt. A világháború kitörésekor a 4-ik
honv. gy. e.-hez vonult be. Tábori ezreddel
az orosz harctérre vezényelték, ahol 1914
őszén betegen kórházba került. Felgyó
gyulása után mint kiképző altiszt telje
sített szolgálatot Nagyváradon. Később
az olasz, majd az orosz harctéren küzdött.
1917-ben szabadságot kapott. Később fel
mentették katonai szolgálat alól.
Harctéri szolgálata 16 hónap.
Kitüntetései: OB, φ , OHj.
Vádi György
t. orv. — gazd. vezető., Tépe.
1917 március 10-én vonult be a 4-ik h.
gy. e.-hez Nagyváradra. Rövid kiképzés
után ez év május 5-én a Volhynia-i front
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Vanyó Pál

f Vigh István

szakaszra vezényelték. Augusztus 15-én
a Szeged-i géppuskástanfolyamra nyert
beosztást, amelynek elvégzése után októ
ber 25-én egy rendkívüli menettel önként
az olasz frontra vonult. Itt a 3-ik npf.
gy. e.-nél mint géppuskás az Adersó—
Trevisó frontszakaszon harcolt 1918 jú
nius 22-én történt megsebesüléséig. Lú
goson feküdt kórházban az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 13 hónap.
Kitüntetései: OB, tgi, OS, OH.
Csordás Lajos, honvéd 1915-ben a Doberdón hősihalált halt.
Vanyó Pál
t. szkv. — keresk., Tótkomlós.
1898-ban a volt cs. és kir. 101-ik gy. e.ben mint póttartalékos teljesített szolgá
latot. Fegyvergyakorlaton is a 101. gy. e.nél vett részt. A világháború kitörésekor
a 4-ik honv. gy. e.-hez vonult be és a npf.
alakulattal augusztus 5-én a déli harc
térre vonult. Résztvett a Szerbia-i és
Montenegró-i előnyomulásban. 1916 feb
ruár 31-én az-olasz harctérre irányították,
ahonnan májusban betegen kórházba ke
rült. Ciliben, Varasdon és Békéscsabán
ápolták, majd felgyógyulása után 1916
szeptemberétől 1918 augusztusáig a 3-ik
honv. gy. e.-ben teljesített szolgálatot.
Ekkor mint cséplőgéptulajdonos felmen
tést nyert. Itthon érte az összeomlás.
Harctéri szolgálata 46 hónap.
Kitüntetései: 0 2 I I , OB, φ , OH.
t Vigh István
t. gyal. — gazd., Békésszentandrás.
1897-ben tett eleget tényleges katonai
kötelezettségének a 101-ik gy. e.-ben Bé
késcsabán. 1914-ben bevonult a 4-ik npf.
gy. e.-hez háborús katonai szolgálatra.
Fehértemplomban és Nagyváradon telje
sített szolgálatot, majd az orosz fronton
harcolt. A Volhynia-i frontszakaszon 1916
május 31-én eltűnt.

Vadász Zoltán

vitéz Varga Zsigmond

Vadász Zoltán
hj. őrm. — tanítóképző tanár, Újszeged.
1916 áprilisában vonult be a 18-ik honv.
gy. e.-hez mint önkéntes jelentkező. Addig
felmentésben részesült. A Nyitra-i t. tiszti
iskola elvégzése után a 4-ik honv. gy. e.hez helyezték át, amelynek kötelékében
1918 januárjában az olasz frontra vonult.
Faidis-ben elvégezte a kardtisztes tanfo
lyamot, majd a Piave-i frontszakaszon
a Monte Tombánál harcolt. 1918 nyarán a
Honvédelmi Minisztérium
fenhatósága
alatt testnevelési tanfolyamot végzett.
Ezután bevonult ezredéhez és az össze
omlásig a fronton teljesített szolgálatot.
Harctéri szolgálata 9 hónap.
Kitüntetései: Φ , OH.
vitéz Varga Zsigmond
t. törzsőrm. — gazd., Biharkeresztes.
1903-ban önként vonult be a 37-ik gy.
e.-hez, amelynek kötelékében 3 éven át
szolgált Nagyváradon. Mint tiz. szerelt le.
Egyszer vett részt fegyvergyakorlaton. A
mozgósításkor a 4-ik honv. gy. e.-hez vo
nult be Nagyváradra. A tábori századdal
indult az orosz harctérre. A Sanok, Przemysl frontszakaszon küzdött 1914 őszén
történt sebesüléséig. Gyulafehérváron állt
kórházi kezelés alatt, majd felgyógyulása
után a Nagyvárad-i pótzlj-tól a XV-ik
menettel az olasz harctérre vonult, ahol
résztvett a San Michèle, San Martino és
a Doberdó-i harcokban 1917 őszén történt
másodszori megsebesüléséig. Csáktornyán
ápolták s a forradalom kitörése a pótzljnáí Nagyváradon érte. 1924 június 15-én
avatták vitézzé.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, tg>, OS, OH.
Végh Ferenc
t. törzsőrm. — kéményseprő m., Okány.
1909-től 1911-ig a Gyula-i 2-ik honv.
gy. e.-ben teljesített tényleges katonai
szolgálatot, mint szkv. szerelt le. 1912-ben

Végh Ferenc

Vermes Ottó

vett részt fegyvergyakorlaton. A világ
háború kitörésekor a 4-ik honv. gy. e.-hez
nyert beosztást mint az önkéntesek ki
képző altisztje. Az augusztusban induló
menettel a szerb frontra, majd szeptem
ber elején az orosz harctérre vezényelték.
1915 február 25-én mint tífuszbeteget a
Besztercebánya-i kórházba
szállították,
majd a 13-ik honv. gy. e. kötelékében mint
szolgálatvezető őrmester az olasz frontra
vonult. 1916 január 15-én az orosz had
szintérre az ezredtörzshöz csatlakozott.
Július 22-én fején gránátszilánktól meg
sebesült. Morvaországon át Pécsre, majd
Nagyváradra s innen Szegedre irányítot
ták. 1918 júniusában a 20-ik honv. had
osztály rohamcsapatához nyert beosztást,
majd Nagyváradon teljesített szolgálatot,
ahol 2 hét múlva bekövetkezett a forra
dalom kitörése.
Kitüntetései: 0 2 , OBIII, φ , OS, OHj.
Vermes Ottó
m. kir, honv, ezredes — v. 4-es h.-százados
Budapest.
• 1900—1909-ig a m. kir. 16. honv. gy. e.ben teljesített szolgálatot, majd 1913-ig
a Nagyvárad-i honv. hadapródiskolában
volt tanár. 1913-tól a mozgósítás elrende
léséig a
Honvédelmi Minisztériumban
mint fogalmazótiszt nyert beosztást. A
háború kitörésekor a Nagyvárad-i 4. honv.
gy. e.-hez bevonulva, előbb a 15/2. menet
század parancsnoka, majd a 10. tábori
század parancsnokaként küzdött az orosz
harctéren, melynek élén 1914 okt. 4-én
Sanoknál egy felderítő különítmény viszszavonulását fedezve, súlyos és veszteség
teljes harcok után orosz hadifogságba
esett.
Hadifogságából 1918 április 9-én szö
kés útján érkezett haza, majd szolgálat
tételre jelentkezve, 1918 szept.-től az öszszeomlásig a 20. népfölkélő gy. e. III.
zlj.-ának parancsnokaként működött.
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Vöröss József

Vízi István

Ungár Jenő
t. hdgy., Debrecen.
1915 augusztusában vonult be Nagyvá
radra a 4-ik honv. gy. e.-hez. Rövid ki
képzés után Lúgoson elvégezte a t. tiszti
iskolát, majd a pótzlj.-tól 1915 októberé
ben az olasz harctérre vonult. A Monte
San Michèle, San Martinó és az Isonzó-i
csatákban vett részt mint szakasz-, majd
mint rohamszázadparancsnok. Ugvanilyen
minőségben teljesített
szolgálatot
az
orosz harctéren is. Végül az olasz fronton,
a Monte San Gábrielén harcolt az össze
omlásig.
Harctéri szolgálata 36 hónap.
Kitüntetései: O l , 0 2 I I , OB, tgj, OH.
Unokatestvérei: Weisz Albert 39-es ti
zedes 1914-ben, Weisz Mór 37-es szkv. az
orosz harctéren 1915-ben hősihalált haltak.
Vöröss József
m. kir. alezredes, Békéscsaba.
1914 augusztusától 1915 május T-ig a
4-ik honv. gy. e.-nél, 1915 július 1-től ok
tóber 31-ig a 307-ik honv. gy. e.-nél, 1916
július 1-től október 31-ig a 4-ik honv.
gy. e.-nél teljesített harctéri szolgálatot.
1918 január 1-től augusztus 30-ig Visóvólgy, Karácsonyfalva, Sepsiszentgyörgy
ön teljesített szolgálatot a hadtápkörlet
ben és a visszatérő foglyok táborának pa
rancsnoka volt. A közbeeső időket részint
a pótzlj.-nál, részint kórházban töltötte.
Két ízben sebesült meg.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., 1¾ OS2, OH
XX-SzJ., 1912/13. e. K.
'
Vízi István
t. örm. — földm., Gádoros.
1898-tól 2 éven át szolgált a 2. honvéd
gy. e.-nél. A világháború kitörésekor a
nepfolkelő gy. e.-del a déli harctérre vo
nult és résztvett az ott lezajlott ütköze
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Vrbovszky Mátyás

Weisenbeck Dénes

tekben 1915 októberében történt megsebe
süléséig és megbetegedéséig. Starapazova,
Vinkovce és Nagyváradon állt kezelés
alatt. Felgyógyulása után 1916 november
11-én az olasz hadszintérre vezényelték.
Mint szolgálatvezető teljesített szolgála
tot a Mte. San Gabriele és Monte Tombán
lezajlott ütközetekben. Később az orosz
fronton egy munkásosztag kötelékében
szolgált, majd újra az olasz harctéren
küzdött az összeomlásig.
Harctéri szolgálata 36 hónap.
Kitüntetései: 0 2 , OB, φ , OS, OH.
Vrbovszky Mátyás
t. szkv. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1904-től 2 éven át teljesített szolgálatot
a 2. honvéd gy. e.-nél Gyulán. 2 fegyver
gyakorlaton vett részt. A mozgósításkor
Nagyváradra vonult be a 4. honvéd gy. e.hez. A XV. menettel az orosz harctérre ve
zényelték, majd betegen kórházi ápolás alá
került. 1915 május 6-ától 1917 június kö
zepéig teljesített még harctéri szolgála
tot, amikor felmentették katonai szolgálat
alól.
Kitüntetései: OB, φ , OHj.
Sógora: Csicsely Mihály, volt 4-es hon
véd, hősihalált halt.
Weisenbeck Dénes
t. gyal. — fazekasmester, Békéscsaba.
1915-ben a 2. honvéd gy. e.-hez vonult
be Kolozsvárra, majd 4 hó múlva a 4.
honvéd gy. e. kötelékében az orosz harc
térre vezényelték, ahol 11 hónapig küz
dött. 1916 végén megbetegedett. Felgyó
gyulása után a 7-es hidászoknál teljesített
könnyű szolgálatot Temesváron és Szege
den. 1917 novemberében elbocsátották
mint rokkantat 20%-os keresetképtelen
ség megállapításával. Az összeomlás itt
hon érte.

Vitályos József

Dr. Wesselényi Kálmán

Wacksmann Miksa

Vitályos József
gyógyszerészügyi főtisztv., Pécs.
1914 okt. 1-én vonult be katonai szolgá
latra a Nagyvárad-i 4. honv. gy. e.-hez.
Kiképzés után 1915 április 12-én a Galicia-i harctéren küzdő ezrednél nyert be
osztást, melynek kötelékében résztvett a
Weretyszow-i ütközetben, majd az olasz
harctéren a Flitsch-i erődnél a Colubár
planinán és a Doberdón dúló harcokat
küzdötte át, hol 1915 július hó 26-án olasz
hadifogságba esett.
Dr. Wesselényi Kálmán
emléklapos hdgy. — ΟΤΙ titkár, Bpest.
1915 május 15-étől 1920 december 24-ig
teljesített katonai szolgálatot. 1915 de
cember 17-ig a 4-ik honv. gy. e.-nél és
1916 augusztus 31-ig a 308-ik honv. gy. e.nél teljesített szolgálatot az orosz had
szintéren. Ekkor orosz hadifogságba esett,
ahonnan 1920-ban ért haza.
Kitűnt.: β Μ , OB, ftj, OHj, Sz.G.L.
Wacksmann Miksa
t. gyal. — m. tisztv., Orosháza.
1915 március 15-én Nagyváradra vo
nult be háborús katonai szolgálatra. Ki
képzés után szeptemberben az orosz harc
térre, Volhyniába vezényelték, ahonnan
decemberben betegen Nagyváradra kór
házi ápolás alá került. Felgyógyulása
után Szegeden telefontanfolyamot végzett
igen jó eredménnyel, majd 1916 márciusá
ban az olasz hadszintérre nyert beosztást.
San Martinónál könnyebben megsebesült.
Tábori kórházi kezelés után visszakerült
az állásba, ahol 1917 tavaszán történt sza
badságolásáig küzdött. Ennek eltelte után
az 5-ik honv. gy. e.-hez, majd Albániába
a IV/4. npf. zlj.-hoz osztották be. Innen
6 hónap múlva maláriával kórházi ápolás
alá került. Felgyógyulása után a pótzlj.nál szolgált Nagyváradon, majd felülvizs
gálaton egy évi szabadságot nyert, mint

Dr. Weisz Frigyes

35%-os rokkant. Szabadsága letelte előtt
behívták és mint s.-szolgálatos különböző
beosztásokban az összeomlásig szolgált.
Harctéri szolgálata 26 hónap.
Kitüntetései: OB, φ , OH.
Dr. Weisz Frigyes
npf. százados — ügyvéd, Békéscsaba.
Mint e.é.ö. a Budapest-i cs. és kir. 32.
gy. e. kötelékében teljesített katonai szol
gálatot, ugyanott tett eleget fegyvergya
korlati kötelezettségeinek is. Mint t. had
nagy a Gyula-i 2. honv. gy. e.-nél nyert
beosztást, később a 4. honv. gy. e.-hez he
lyeztetett át. Ugyanezen ezredhez vonult
be 1915 nyarán háborús katonai szolgá
latra, hol eleinte segédszolgálatos beosz
tást nyert. 1916 január hó 10-én egy me
netszázaddal az olasz harctéren küzdő ez
redhez vonult, melynek kötelékében a Do
berdón több súlyos ütközetben vett részt.
Ezen harcok egyikében súlyos haslövés
érte, kórházba kerülvén, hosszas gyógy
kezelés után mint rokkantat segédszolgá
latra minősítvén, az Arad-i táboriszállítás
vezetőség vonalparancsnokságánál teljesí
tett katonai szolgálatot az összeomlásig.
Vágó András
e. e. fhdgy. — szállító váll. tul., Bcsaba.
A Nagyvárad-i 4. honvéd gy. e. tábori
ezredével vonult az orosz harctérre, ahol
előbb mint szakasz-, később mint század
parancsnok küzdött Rohatyn-nál és a 21.
h. gy. e. kötelékében a Gorlice-i áttörés
utáni harcokban. Április 9-én sebesülten
orosz hadifogságba esett, ahonnan több
szöri szökési kísérlet után 1918-ban a
német fronton át került haza. Két havi
szabadság után belszolgálatot teljesített.
A forradalom napjától 1920 december
l-ig — a román megszállást kivéve — a
Békéscsaba-i MÁV pályaudvar katonai
parancsnoka volt.
Kitüntetései: §', φ , OS, OHj.
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Wladár Jenő

Zádor Gyula

Varga Sándor
t. tiz. — m. tisztv., Tótkomlós.
1918 február 6 -án a 3-ik honv. gy. e.hez vonult be háborús katonai szolgálatra,
onnan a második, majd a 4-ik honv. gy. e.hez helyezték át. Rövid kiképzés után a
pótzlj.-nál teljesített szolgálatot, majd az
1918 őszén induló menettel az olasz harc
térre vezényelték. A kiképzőcsoportnál
érte az összeomlás.
Harctéri szolgálata 1 hónap.
Weisz Ármin
t. tiz. — keresk., Békéscsaba.
A világháború kitörésekor a 4-ik npf.
honv. gy. e.-hez vonult be háborús kato
nai szolgálatra Nagyváradra. Egy éven
át Nagyváradon és 38 hónapon át a harc
tereken teljesített szolgálatot. A forra
dalom kitörése Békéscsabán érte.
ifj. Cs. Varga István
t. gyal. — szabómester, Békés.
1916 augusztusától a 4-ik honv. gy. e.nél Nagyváradon nyert rövid kiképzése
után november 2-án az északi harctérre
vonult, ahonnan 1917 júniusában az olasz
frontra vezényelték. Szeptemberben a
Monte San Gabriele mellett megsebesült.
Laibachban történt kórházi ápolás után
a hadtestparancsnokságnál mint szabó
nyert beosztást a fronton.
Harctéri szolgálata 23 hónap.
Kitüntetései: φ , OSj, OHj.
Wladár Jenó'
t. fhdgy. — gazd., Gyoma.
A budapesti 29. honv. gy. e.-hez vonult
be 1915 május hó 15-én, ugyanott végezte
el a t. t. iskolát is. Mint hadapródj. őr
mester ugyanazon év szeptemberében át
helyezték a kassai 9. honv. gy. e.-hez s
ennek kötelékében küzdött a szerb harc
téren 1916 februárig, mikor is a 4. npf.
gy. e.-hez áthelyeztetvén, az Isonzó-i,
Monte Santo és 6. Isonzó csatákban vett
részt s ez utóbbiban meg is sebesült. 1917-

382

Zsigri Gusztáv

Zsíros Pál

ben az 5. honv. gy. e.-hez helyeztetvén át,
az oláh békekötésig a román harctéren
küzdött, hol újra megsebesült. 1918 janu
árjában Kassára lett vezényelve, hol mint
karhatalmi századparnok teljesített szol
gálatot az összeomlásig.
Kitüntetései: K.é.K.3.o., β , O l , θ 2 ,
OB, Φ , OS, OHj.
Zádor Gyula
t. fhdgy., Budapest.
1914 aug. 25-én mint e.é.ö. vonult be az
1. honv. gy. e.-hez. A t. t. iskola elvégzése
után a 4. honv. gy. e.-hez helyeztetvén
át, 1915 febr.—1918 nov. 20-ig kisebb meg
szakításokkal végigküzdötte ezredének va
lamennyi ütközetét. 1916 jan. 1-én had
naggyá, 1918 máj. 1-én főhadnaggyá ne
veztetett ki.
Kitüntetései: φ , Q>, OB, fë, OHj.
Zsigri Gusztáv
t. gyal. — keresk., Endrőd.
1915-ben vonult be háborús katonai szol
gálatra a 4-ik honv. gy. e.-hez Nagyvárad
ra. Kiképzés után az orosz frontra vezé
nyelték, ahonnan májusban súlyos bete
gen tért vissza. Felépülése után bevonult
ezredéhez, majd az összeomláskor lesze
relt.
Sógora: Varjú András, volt 4-es honv.
1916-ban az orosz harctéren hősihalált
halt.
Zsiros Pál
t. gyal. — gazdálkodó, Békéscsaba.
1915 január 6-án vonult be háborús ka
tonai szolgálatra mint népfölkelő a 4. hon
véd gy. e.-hez. Háborús kiképzés után
Pancsovára vezényelték és a déli hadszin
téren, valamint a Bukovina-i frontszaka
szon 22 hónapon át teljesített harctéri
szolgálatot. A Dorna Vatrán és a Morsa
magaslaton, később Kőrösmezőnél harcolt
maláriában
történt
megbetegedéséig.
Kórházi ápolás után felmentették a ka
tonai szolgálat alól.

Zahorán Pál

Zatykó Mihály

Zentai (Mrena) László

Varga Bálint
t. őrm. — hentes és mészáros m., Orosháza.
1912-ben kezdte meg tényleges katonai
szolgálatát Nagyváradon a 4-ik honv. gy.
e. kötelékében. A világháború kitörése
szolgálatban találta. 1914
szeptember
5-én az orosz harctérre vezényelték. Részt
vett a Rohatyn-i, Chyrow-i, Komarno-i,
stb. ütközetekben. 1915 májusában az
olasz frontra nyert beosztást, mint az
ezred mészárosa. 1916 októberétől 1917
szeptemberéig Volhyniában, majd újra
az olasz harctéren a San Gábrielén és a
front áttörése után a Piave-i ütközetekben
harcolt megszakítás nélkül az összeom
lásig.
Harctéri szolgálata 51 hónap.
Kitüntetései: K.v.é.K., OB, φ , OH,
1912/13.e.K.
Zahorán Pál
t. szkv. — gazd., Békéscsaba.
1906—1907-ig a 2-ik honv. gy. e.-nél
Gyulán teljesített tényleges katonai szol
gálatot és elvégezte az altiszti iskolát
és mint szkv. szerelt le. 5 fegyvergyakor
laton vett részt. A világháború kitörése
után a XV-ik menettel az orosz harctérre
vezényelték, ahol 1914 december 15-én
megsebesült. Felépülése után 1915 már
cius havában Ngyváradon folytatta szol
gálatát. Május 6-án a Karintia-i front
szakaszra vonult, később a Doberdó-nál
harcolt. 1916 február 25-én felesége elha
lálozása folytán felmentést nyert.
Kitüntetései: 0 2 , OB, t£j, OHj.
Zatykó Mihály
t. zls. — ny. tanító, Orosháza.
A mozgósításkor a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be tényleges katonai szolgálatra
és Debrecenben végezte el a tartalékos
tiszti iskolát. A tábori ezreddel az orosz
harctérre vezényelték, ahol résztvett a
Holics-i és a Grodek-i ütközetben megsesebesüléséig. Nagyváradon történt felgyó-

Zöldi Ödön

gyulása után 1914 december 15-én az
északi harctérre induló menetalakulatban
nyert beosztást. 1915 február 6-án orosz
hadifogságba esett. Fogságából 1922 márciusában egy tuszcsoporttal tért haza.
Harctéri szolgálata 4 hónap.
Kitűnt.: O l , t&, OS, OH, 1912/13.e.K.
f Zatykó Lajos, t. hdgy. 4-es honvéd,
Zatykó Mihály, volt 101-es és Zatykó
Sándor volt 4-es honvéd hősihalált haltak.
Zentai (Mrena) László
t. orv. — közs. rendőr, Békésszentandrás.
1915 október 15-én Nagyváradra vonult
be a 4-ik honv. gy. e.-hez. Nagyváradon
nyert rövid háborús kiképzése után az
olasz fronton kezdte meg harctéri szolgá
latát. December 15-én a Monte San
Gabriele környékén esett át a tűzkereszt
ségen. Légnyomással kórházba került,
majd felépülése után a román frontra ve
zényelték. 1916 november 25-én súlyosan
megsebesült és orosz hadifogságba esett.
Fogságában nehéz bányamunkát végzett,
majd többszöri szökési kísérlet után Odessán át sikerült hazajutnia 1918 májusá
ban. 8 heti szabadság után az olasz had
színtérre vonult, ahol 1918 augusztus
16-án újra megsebesült. Kórházi ápolása
alatt érte az összeomlás.
Kitűnt.: 0 2 , OB, ^ j , OSj, OHj.
Zöldi Ödön
törzsőrmester, Berettyóújfalu.
1916 májusában a Nagyvárad-i 4-ik
honv. gy. e.-hez vonult be, majd rövid
háborús kiképzés után ez év novemberében
az olasz harctérre vezényelték. Résztvett
a Piave-i frontszakaszon lezajlott összes
hadműveletekben. 1917 februárjában Deb
recenbe vezényelték a szakmunkásgyüjtő
kerethez, ahonnan rekvirálásra osztották
be, majd kiképzés után mint oktatót osz
tották be egy sapeur rohamzlj-hoz. Ezen
beosztásban teljesített szolgálatot az öszszeomlásig.
Harctéri szolgálata 6 hónap.
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Zsdila Pál

Zsibrita János

Zsdila Pál
t. szkv. — szállítmánykísérő, Békéscsaba.
1915 október 15-én vonult be Nagyvá
radra a 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan ki
képzés után decemberben az olasz harc
térre vezényelték. A Doberdón a San Michelén és a San Martinón küzdött 5 hó
napig, amikor betegen kórházi ápolás alá
került. Felgyógyulása után Nagyváradon
szolgált, majd 1 hónap múlva visszatért
az olasz hadszintérre, ahol elvégezte az
altiszti iskolát és a forradalom kitöréséig
teljesített harctéri szolgálatot.
Kitüntetései: O l , 0 2 , OB, i&, OHj.
Zsibrita János
t. őrm. — gazd., Békéscsaba.
Békében 2 éven át a 2-ik honv. gy. e.nél teljesített tényleges katonai szolgá
latot és mint szkv. szerelt le. A világ
háború kitörésekor a 4-ik honv. gy. e.-hez
vonult be Nagyváradra. A déli harctéren
az olasz fronton küzdött, majd Mostarba
vezényelték tengerparti őrszolgálatra. A
déli hadszintéren teljesített
szolgálat
után 1917-ben szabadságolták, majd Volhyniába vonult, ahol III. 24-én megbete
gedett. A forradalom kitörése itthon érte.
Zsilinszky György
t. szkv. — gazd., Békéscsaba.
1900-tól 3 és fél éven át a 101-ik gy. e.
kötelékében Békéscsabán, Nagyváradon és
Cattaróban teljesített tényleges katonai
szolgálatot. Egyszer vett részt fegyver
gyakorlaton. A világháború kitörésekor
azonnal bevonult Nagyváradra a 4-es hon
védekhez. Tábori századdal Zimonyba vo
nult, ahonnan egy évi szolgálat után a
Doberdó-i frontszakaszra vezényelték. 6
hónapi küzdelem után betegen kórházi
ápolás alá került Sonronba. majd Békés
csabára. Itt érte a forradalom kitörése.
Harctéri szolgálata 18 hónap.
Kitüntetései: OB, t£a, OHj.
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Zsilinszky György

Némedy Laj

Zilahy Sándor
e.é.ö. őrv. — közs. anyakönyvvezető,
Orosháza.
1895-ben Budapesten az 1-ső honv. gy.
e.-ben részesült katonai kiképzésben. 1896ban a 4-ik honv. gy. e.-hez helyezték át. A
világháború alatt 1915 márciusától Nagy
váradon és az őrkülönítménynél teljesített
szolgálatot 1915 decemberéig, majd az
1-ső pótszázadban nyert irodai beosztást.
1916 augusztus 8-án mint községi alkal
mazott, nélkülözhetetlen beosztására való
tekintettel felmentést nyert.
Rokona: Havasi Sándor, póttartalékos
101-es. Az Albán visszavonulás alatt el
tűnt.
Némedy Lajos
tanító, Gyula
(Adatait nem közölte.)
Zádor Béla
e.é.ö. — kereskedő, Berettyóújfalu.
1912-ben teljesített szolgálatot a 4-ik
honv. gy. e.-ben mint e.é.ö. 1913-ban mint
rokkantat felmentették katonai szolgálat
alól s így a világháború alatt nem teljesí
tett katonai szolgálatot.
Zelenyánszky György
t. őrv. — gazd., Békéscsaba.
1891-től 3 éven át teljesített tényleges
katonai szolgálatot Wienben a 7-es hu
szároknál. A világháború kitörése után
október 28-án vonult be a 4-ik honv. gy.
e.-hez Nagyváradra. A szerb fronton 1
hónapig teljesített szolgálatot, majd be
tegen kórházi ápolás alá került. Felgyó
gyulása után fogolyőrzésre osztották be
Békéscsabára, majd Nagyváradon mint
újoncoktató teljesített szolgálatot. Később
felmentették és itthon érte az összeomlás.

Szentléleky István

Szentandrási Elek

Komlódy József
t. őrm. — gazd. tan., földbirt., Vésztő.
1896 október 10-től 3 éven át teljesített
tényleges katonai szolgálatot a 101-ik gy.
e. kötelékében Zágrábban és Fehértemp
lomban. Háromszor vett részt fegyvergya
korlaton. Elvégezte az altisztképző iskolát
és mint szkv. szerelt le. A világháború ki
törésekor a 3-ik honv. gy. e.-hez vonult be
háborús katonai szolgálatra Debrecenbe,
ahonnan Nagyváradra helyezték át a 4-ik
honv. gy. e.-hez. A háború ideje alatt 1916
májusáig teljesített katona; szolgálatot,
amikor birtokára való tekintettel felmen
tést nyert. A 4-ik honv. gy. e.-ben 1915ben őrmesterré léptették elő.
A Kormányzó Úr Ö Föméltósága a ha
zai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett
érdemei elismeréséül a m. kir. gazdasági
tanácsosi címet adományozta részére.

goltatta. 1914 július 1-én újra bevonult
ezredéhez s így a háború kitörése katonai
szolgálatban érte. 1914 november havában
ezredéhez az orosz frontra vonult, hol
több ütközetben vett részt, majd ugyan
azon év december 18-án mint járőrpa
rancsnok, Malinska községnél orosz hadi
fogságba jutott. Hadifogságából 1920 ja
nuár 25-én tért vissza.
Bátyja: Pál mint a 101. gy. e. hadapr.
j . őrmestere, 1915 március elején Zubenskónál hősihalált halt. Stainer József
101-es kapitánnyal együtt a Ealnica-i
templom körüli temetőben közvetlenül az
útmelletti részen vannak eltemetve,

Nánásy Imre Károly
t. hdgy. — kántortanító, Újkígyós.
Kassán és Munkácson tett eleget tény
leges katonai szolgálati kötelezettségé
nek. A világháború kitörésekor 1914 aug.
1-én bevonulván, a szerb frontra került,
hol két esztendei küzdelem után súlyos
betegséggel tért haza. A t. t. iskola el
végzése után az orosz frontra vonult,
majd betegsége kiújulván, a pótzászlóalj
nál Nagyváradon helyi szolgálatot telje
sített és a forradalom kitörésekor sze
relt le.
1933 szeptember 15-én hunyt el a hábo
rúban szerzett betegsége következtében.

Vály Miklós
alezredes, Budapest.
(Adatait nem közölte.)

Szentléleky István
százados, Debrecen (adatait nem közölte)
Szent andrási Elek
e.é.ö. tizds. — tanító, Kőröstarcsa.
1913 okt. 1-én mint e.é.ö. vonult be a
4. honv. gy. e.-hez Nagyváradra, egyházi
hatósága azonban mint tanítót szabadsá-

Schilhan László
Pócsmegyer.
(Adatait nem közölte.)

Zahorán György
Békéscsaba.
(Adatait nem közölte.)
Terner Ignác
t. gyal. — mészáros, Pocsaj.
1915 június 15-én vonult be Nagyvárad
ra a 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan rövid
kiképzés után augusztus 15-én az orosz
harctérre vezényelték. Volhyniában küz
dött 1916 júniusában gránátszilánktól tör
tént megsebesüléséig. Kassán ápolták,
majd felgyógyulása után a pótalj-töl 1916
novemberében az olasz frontra irányítot
ták. Vendemianó-nál szolgált az összeom
lásig a hadosztálytörzsnél, mint mészáros.
Harctéri szolgálata 10 hónap.
Kitüntetései: OB, # , OS, OH.
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Zsidányi (Zaharia) Sándor
t. hdgy. — testnevelési titkár, Budapest.
A Nagyvárad-i hadapródiskola elvég
zése után 1917 augusztusában mint zls.
nyert beosztást a 17-ik honv. gy. e.-hez
Székesfehérvárra. A XXXV-ik menettel
az olasz hadszintérre vonult. A Tarcsentó-i kiképzőcsoportnál, majd a 20-as hon
védek rohamzlj-ában teljesített szolgála
tot 1918 szeptemberéig, ekkor a 4-ikhonv.
gy. e.-hez nyert beosztást mint rohamtiszt. Itt szolgált a háború végéig. A Nem
zeti hadseregben is szolgált mint hdgy.
Kitüntetései: φ , φ , OH.
Zuberecz Pál
t. szkv. — gazdálkodó, Szarvas.
Tényleges katonai szolgálatra 1913-ban
vonult be Nagyváradra a 4. honv. gy. e.hez. A háború kitörése ilyformán tényle
ges katonai szolgálat közben érte. A had
rakelt ezreddel előbb az orosz harctérre
vonul, hol Rohatynnál esik át a tűzkereszt

ségen, később az olasz és oláh harctere
ken küzdött. Több ütközetben vett részt,
így az Isonzó-csatákban, Doberdó-i küz
delmekben, San Michèle és San Gábrieléért vívott harcokban is. 1918 tavaszán az
Isonzó-i átkelésnél megsebesült.
Kitüntetései: O l , OB, Φ , OSj, OHj.
Zvara János
t. tiz. — kereskedő, Kondoros.
1915 május 10-én vonult be Nagyvárad
ra a 4-ik honv. gy. e.-hez, ahonnan rövid
kiképzés után június végén az orosz
frontra került. A Zlotalippa-i ütközetben
esett át a tűzkeresztségen. Szeptember
14-én Burkanonál hadifogságba esett. Az
Uraiban töltött fogságából 1918 november
7-én tért haza sok viszontagság után.
Mint tizedes szerelt le.
Unokafivére: Zvara János, a 101-ik gy.
e.-ben, majd a 82-ik gy. e. kötelékében
harcolt az orosz fronton. Varsó ostrománál
súlyosan megsebesült, melyből kifolyólag
1918 júniusában hősihalált halt.
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== Másod oszt. ezüst vitézségi érem (kétszer)
= Bronz vitézségi érem (kétszer-háromszor)
= : Magyar érdemérem
= Háborús emlékérem
= Sebesülési érem
= Osztrák háborús emlékérem
= Német háborús emlékérem
= Porosz háborús emlékérem
= Vöröskereszt tiszti jelv.
= Vöröskereszt ezüst díszérem
= Papi érdemkereszt II. oszt.
= Pour Ecl. et Pont.
= 1898-as jub. emlékérem
= 1908-as jub. emlékérem
= 1912/13-as emlékkereszt
~ Szolgálati jelvény
= Német emlékérem
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