
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Arany Lajos 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

5. század

Baji József 

honvéd 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

I. zászlóalj vonata

Bakó József 

nem ismert 

császári és királyi 39. gyalogezred 

5. század

Balogh János 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

5. század

Balogh János 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

I/VII. menetszázad 

Balogh József 

gyalogos 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

 

 

 

 

Casio
Beírt szöveg

Casio
Beírt szöveg

Casio
Beírt szöveg



Balogh Sándor 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

utász osztag 

Bányai Antal 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Bernát István 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

1. század 

Bodnár István 

honvéd 

magyar királyi 11. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Boretzky II. Bálint 

honvéd 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Boros Lajos 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

5. század 

 

 

 

 

 

 

 



Borsi István 

nem ismert 

nem ismert 

nem ismert 

Csibi Imre 

őrvezető 

magyar királyi 3. honvéd huszárezred 

nem ismert 

Csongobai János 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Domán András 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

1/17. menetszázad 

Erdei Miklós 

tartalékos gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

G. Nagy Gábor 

nem ismert 

nem ismert 

nem ismert 

 

 

 

 

 

 

 



Gergely Gyula 

népfelkelő gyalogos, címzetes őrvezető 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

10. század 

Hadházi Gábor 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

2. század 

Hadházi József 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

2. század 

Havkán Imre 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Hunyadi Imre 

őrmester 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Hunyadi László 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

 

 

 

 

 

 

 



I. Bereczki Bálint 

nem ismert 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Juhász Imre 

nem ismert 

nem ismert 

nem ismert 

Juhász János 

gyalogos 

császári és királyi 51. gyalogezred 

1/XV. menetszázad 

Karsay Bálint 

népfelkelő őrvezető 

császári és királyi 39. gyalogezred 

10. század 

Kaskötő Sándor 

nem ismert 

nem ismert 

nem ismert 

Kiss Imre 

szakaszvezető 

császári és királyi 16. huszárezred 

nem ismert 

 

 

 

 

 

 

 



Kovács Gábor 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Kunkli Márton 

katona 

Hadikórház 

nem ismert 

Kunkli Miklós 

népfelkelő gyalogos 

császári és királyi 82. gyalogezred 

1. század 

Lőrincz Gábor 

huszár 

császári és királyi 16. huszárezred 

nem ismert 

Mészáros Gergely 

tartalékos tizedes 

császári és királyi 3. huszárezred 

nem ismert 

Molnár I Sándor 

tizedes 

császári és királyi 39. gyalogezred 

I. géppuskás motorizált egység 

 

 

 

 

 

 

 



Molnár II Elek 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

I. géppuskás motorizált egység 

Molnár Imre 

nem ismert 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Molnár J. Sándor 

tizedes 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Molnár Sándor 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

4. század 

Múncsi József 

népfelkelő 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Nagy Antal 

népfelkelő gyalogos 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

6. század 

 

 

 

 

 

 

 



Nagy Bálint 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

6. század 

Nagy Imre 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

11. század 

Nagy Mihály 

tengerészeti szakaszvezető 

nem ismert 

nem ismert 

Nagyházi Sándor 

tizedes 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Némethi József 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

11/XX. menetszázad 

Osváth Sándor 

tizedes 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

 

 

 

 

 

 

 



Ozsváth József 

honvéd 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Ördög János 

gyalogos 

magyar királyi 60. Egri honvéd menetzászlóalj 

nem ismert 

Őri Gábor 

tizedes 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Palágyi Sándor 

nem ismert 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Pálosi József 

nem ismert 

nem ismert 

nem ismert 

Pivnics Sámuel 

hadnagy 

császári és királyi 6. gyalogezred 

nem ismert 

 

 

 

 

 

 

 



Racsai Sándor 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Róthstein Farkas 

gyalogos 

császári és királyi 15. gyalogezred 

nem ismert 

Salánki Lajos 

népfelkelő gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

3. tartalék század 

Seres Imre 

gyalogos 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

3. század 

Szabó I József 

nem ismert 

császári és királyi 39. gyalogezred 

I. tartalék zászlóalj 

Szabó József 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

8. század 

 

 

 

 

 

 

 



Szabó Miklós 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

16. század 

Szakács Kovács Miklós 

népfelkelő 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Szobonya Mihály 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

4. század 

Szűcs Sándor 

népfelkelő 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Tatár Imre 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

5. század 

Teller Dávid 

gyalogos 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

3. század 

 

 

 

 

 

 

 



Tiba József 

népfelkelő gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

5. század 

Vajda Kálmán 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

10. század 

Varga Gábor 

nem ismert 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

Varga László 

gyalogos 

császári és királyi 39. gyalogezred 

3. tartalék század 

Vass Mihály 

őrvezető 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Vass Miklós 

népfelkelő 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

 

 

 

 

 

 

 



Veres József 

szakaszvezető 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

nem ismert 

Veres László 

nem ismert 

nem ismert 

nem ismert 

Veres Mihály 

népfelkelő gyalogos 

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

7. század 

Zelese András 

népfelkelő 

császári és királyi 39. gyalogezred 

nem ismert 

 

 

 

 

 

 

 




