
Észrevételek, 
feljegyzések a kiadott 

lajstromokról

MH. 5. Bocskai István Lövészdandár
Debrecen

Készült az I. Világháború 100. évfordulójának 
tiszteletére, és

Nagymamám emlékére!

Források:

Készítette:
Ilyés Imre Csaba ömt. őrnagy, nyá. rendőr alezredes

Gamma_59_DataSoft ©



Kiadás dátuma: 1914. 12. 23. Kiadá sszáma: Nr. 085.

A legtöbb személynél hiányzik a születési dátum.

Kutatási szempontból érintettek száma: 24

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 01. 17. Kiadá sszáma: Nr. 105.

Ez a lajstrom nem tartalmazza az érintettek születési évét.

Kutatási szempontból érintettek száma: 4

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 01. 26. Kiadá sszáma: Nr. 114.

Az alcsapattest csapattest zömmel nincs jelölve a neveknél.

Kutatási szempontból érintettek száma: 50

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 02. 06. Kiadá sszáma: Nr. 121.

Ebben a lajtromban a sebesülést szerzett katonák születési éve zömmel hiányzik.

Kutatási szempontból érintettek száma: 42

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 03. 23. Kiadá sszáma: Nr. 147.

Ebben a lajstromban Bihari katonák voltak, mind orosz fogságba esett.

Kutatási szempontból érintettek száma: 30

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1915. 03. 29. Kiadá sszáma: Nr. 151.

A szabolcsi katonáknál nincs megadva az alcsapattest, illetve a születési év!

Kutatási szempontból érintettek száma: 97

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 04. 22. Kiadá sszáma: Nr. 165.

Ebben a lajstromban berögzített császári és királyi 61. gyalogezredhez tartozó bihari katonák nagy valószínűséggel 
Szerbiában sérültek, vagy estek el.

Kutatási szempontból érintettek száma: 54

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 05. 11. Kiadá sszáma: Nr. 176.

A lajstromban szereplő katonák szinte mindegyike Oroszország területén sérült, vagy halt meg, illetve esett 
hadifogságba.

Kutatási szempontból érintettek száma: 189

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 05. 16. Kiadá sszáma: Nr. 178.

A lajstromból a születési év nagyrészt hiányzik.

Kutatási szempontból érintettek száma: 4

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 05. 19. Kiadá sszáma: Nr. 181.

A magyar királyi 11. honvéd gyalogezred szabolcsi katonáinál jórészt nem volt jelölve az alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 630

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1915. 05. 20. Kiadá sszáma: Nr. 182.

A bihari katonákhoz ebben a lajstromban nem volt megadva a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 162

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 06. 05. Kiadá sszáma: Nr. 188.

Ebben a lajstromban a császári és királyi 37. gyalogezredhez tartozó bihari katonák születési éve nincs feltüntetve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 82

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 06. 07. Kiadá sszáma: Nr. 189.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál hiányzik a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 198

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 06. 09. Kiadá sszáma: Nr. 191.

A magyar királyi 24. honvéd gyalogezred Hajdú megyei katonáinál hiányzik a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 14

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 06. 11. Kiadá sszáma: Nr. 192.

A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonáinál nincs megadva az alcsapattest megnevezése.

Kutatási szempontból érintettek száma: 81

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

4. oldal, összesen: 27Gamma_59_DataSoft ©

 

 

 

 

 

 

 

"Elfeledett emlékezet" 
háborús kegyeleti kutatócsoport 

Debrecen 

 

Ilyés Imre Csaba ny. r. alezredes 

ömt. őrnagy 



Kiadás dátuma: 1915. 06. 26. Kiadá sszáma: Nr. 201.

Szatmár megye katonáinál számos esetben névismétlődések voltak tapasztalhatók. Több berögzített név előző 
lajstromban már szerepel.

Kutatási szempontból érintettek száma: 160

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 06. 30. Kiadá sszáma: Nr. 202.

A hadifogság helyszíne a legtöbb bejegyzett katonánál nem szerepel.

Kutatási szempontból érintettek száma: 129

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 07. 16. Kiadá sszáma: Nr. 212.

A lajstromban a császári és királyi 5. gyalogezred alcsapattestje nem volt megnevezve, valamint sok esetben 
hiányzott a katona születési éve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 43

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 07. 26. Kiadá sszáma: Nr. 220.

A császári és királyi 37. gyalogezredhez tartozó katonák születési éve ebben a lajstromban javarészt hiányzik!

Kutatási szempontból érintettek száma: 93

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 07. 27. Kiadá sszáma: Nr. 221.

A lajstromban a császári és királyi 2. tábori vadász zászlóalj katonáinál nincs jelölve település. A császári és 
királyi 66. gyalogezred beregi katonáinál az adatok megadása bizonytalan, a megjegyzésben feljegyezve!

Kutatási szempontból érintettek száma: 56

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1915. 07. 28. Kiadá sszáma: Nr. 222.

A magyar királyi 4. népfelkelő gyalogezred katonáinál a hadifogság helye és ideje nincs lajstromozva!

Kutatási szempontból érintettek száma: 189

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 07. 31. Kiadá sszáma: Nr. 225.

Ebben a lajstromban a katonák jelentős részénél csapattestek, születési évek hiányoznak.

Kutatási szempontból érintettek száma: 21

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 08. 02. Kiadá sszáma: Nr. 226.

A magyar királyi 3. népfelkelő gyalogezred alcsapattestje a lajstromban zömmel nincs jelölve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 467

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 08. 06. Kiadá sszáma: Nr. 230.

Ebben a lajstromban a magyar királyi 11. népfelkelő gyalogezred katonáinak nincs megadva a születési éve. 
Hadifogság esetén nagyrészt hiányzik a hadifogság helye.

Kutatási szempontból érintettek száma: 82

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 08. 15. Kiadá sszáma: Nr. 238.

Ebben a lajstromban a hadifogságba esett katonák hadifogság helye az esetek zömében nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 195

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

6. oldal, összesen: 27Gamma_59_DataSoft ©

 

 

 

 

 

 

 

"Elfeledett emlékezet" 
háborús kegyeleti kutatócsoport 

Debrecen 

 

Ilyés Imre Csaba ny. r. alezredes 

ömt. őrnagy 



Kiadás dátuma: 1915. 08. 18. Kiadá sszáma: Nr. 241.

Ebben a lajstromban a születési évek hiányoznak.

Kutatási szempontból érintettek száma: 11

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 08. 22. Kiadá sszáma: Nr. 245.

A császári és királyi 5. gyalogezredhez tartozó katonáknál nincs megadva az alcsapattest, illetve a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 37

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 08. 24. Kiadá sszáma: Nr. 246.

Ebben a lajstromban szereplő katonáknál a hadifogság helye ismeretlen.

Kutatási szempontból érintettek száma: 95

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 08. 25. Kiadá sszáma: Nr. 247.

A lajstromban szereplő császári és királyi 66. gyalogezredből hadifogságba esett katonáknál nincs megnevezve a 
hadifogság helye.

Kutatási szempontból érintettek száma: 154

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 08. 31. Kiadá sszáma: Nr. 253.

A Hajdú, Bihar megyei katonák adatai rendívül hiányosak.

Kutatási szempontból érintettek száma: 7

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1915. 09. 01. Kiadá sszáma: Nr. 254.

A lajstromban a császári és királyi 5. gyalogezred katonáinál nincs megadva az alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 194

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 09. 15. Kiadá sszáma: Nr. 266.

Ebben a lajstromban szereplő eseményekből vélelmezhető, hogy a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 8. 
századába tartozó katonák igen jelentős része hadifogságba esett. Sajnos a lajtrom nem tartalmazza a hadifogságba 

esések helyeit.
A császári és királyi 15. tábori vadász zászlóalj katonáinál hiányzik a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 233

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 09. 22. Kiadá sszáma: Nr. 271.

Feltehetően a lajstromban szereplő magyar királyi 4. honvéd gyalogezred katonái Szerbiában sebesültek meg.

Kutatási szempontból érintettek száma: 102

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 10. 01. Kiadá sszáma: Nr. 280.

Ennek a lajtromnak az érdekessége, hogy a császári és királyi 63. gyalogezred bihari katonáinak 99%-a 1895. 
évben született, azaz 20 éves!

Kutatási szempontból érintettek száma: 26

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 10. 19. Kiadá sszáma: Nr. 295.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál hiányzik az alcsapattest megjelölése, valamint a katonák születési 
éve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 96

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1915. 11. 02. Kiadá sszáma: Nr. 305.

A hadifogság helye a császári és királyi 65. gyalogezred katonánál hiányzik.

Kutatási szempontból érintettek száma: 29

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 12. 03. Kiadá sszáma: Nr. 328.

A császári és királyi 5. gyalogezred katonáinak adatai hiányosak!

Kutatási szempontból érintettek száma: 549

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 12. 11. Kiadá sszáma: Nr. 333.

A császári és királyi 31. gyalogezred katonáinál a hadifogság helye nincs feltűntetve.
A császári és királyi 5. gyalogezred katonáinál hiányzik az alcsapattest, valamint egyes személyeknél a 

településnév.

Kutatási szempontból érintettek száma: 302

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 12. 20. Kiadá sszáma: Nr. 338.

A magyar királyi 2. honvéd huszárezred katonáinál az alcsapattest nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 368

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1915. 12. 27. Kiadá sszáma: Nr. 343.

A császári és királyi 89. gyalogezred katonáinál  hiányzik a lajstromból a teleülés neve.
A császári és királyi 64. gyalogezred katonái között meglehetősen sok a 19 éves katona, akik 1896-ban születtek.

Kutatási szempontból érintettek száma: 283

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1916. 01. 05. Kiadá sszáma: Nr. 350.

A magyar királyi 11. honvéd gyalogezred katonáinál nem ismert a hadifogság helye.

Kutatási szempontból érintettek száma: 235

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 01. 12. Kiadá sszáma: Nr. 355.

A magyar királyi 24. honvéd gyalogezred katonáinak jelentős részénél nincs rögzítve a lajstromban a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 25

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 01. 27. Kiadá sszáma: Nr. 366.

A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonáinak jelentős részénél nincs megadva a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 204

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 02. 07. Kiadá sszáma: Nr. 372.

A lajstromban a hadifogság helye nincs megjelölve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 63

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 02. 08. Kiadá sszáma: Nr. 373.

A hadifogság helye a lajstromban nincs feltűntetve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 26

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

10. oldal, összesen: 27Gamma_59_DataSoft ©

 

 

 

 

 

 

 

"Elfeledett emlékezet" 
háborús kegyeleti kutatócsoport 

Debrecen 

 

Ilyés Imre Csaba ny. r. alezredes 

ömt. őrnagy 



Kiadás dátuma: 1916. 02. 17. Kiadá sszáma: Nr. 378.

A lajstromban szereplő, hadifogságba eső katonák jelentős többségénél nincs megjelölve a hadifogság helye.

Kutatási szempontból érintettek száma: 730

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1914. 11. 28. Kiadá sszáma: Nr. 003.

E 3. jelzést kapott ez a veszteség lajstrom.

Kutatási szempontból érintettek száma: 22

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1914. 11. 29. Kiadá sszáma: Nr. 004.

E 4. jelzést kapott ez a veszteség lajstrom.

Kutatási szempontból érintettek száma: 267

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1914. 11. 30. Kiadá sszáma: Nr. 070.

Ebben a lajstromban szinte teljesen hiányzik az alcsapattest és a születési dátum megadása.

Kutatási szempontból érintettek száma: 35

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1914. 12. 21. Kiadá sszáma: Nr. 083.

A legtöbb személynél hiányzik a születési dátum.

Kutatási szempontból érintettek száma: 13

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1916. 02. 28. Kiadá sszáma: Nr. 383.

A magyar királyi 24. honvéd gyalogezred katonáinál a születési év jelentős részben nincs rögzítve a lajstromban, 
valamint a hadifogság helye is hiányzik.

Kutatási szempontból érintettek száma: 308

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 03. 02. Kiadá sszáma: Nr. 385.

A császári és királyi 39. gyalogezred póttartalékos katonáinál nincs megadva az alcsapattest. A magyar királyi 3. 
honvéd gyalogezred katonáinak zöménél nincs megadva az alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 969

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 03. 04. Kiadá sszáma: Nr. 386.

A magyar királyi 4. honvéd gyalogezred katonáinál zömmel nincs rögzítve a lajstromban az alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 111

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 03. 08. Kiadá sszáma: Nr. 388.

A lajstromban jelentős a császári és királyi 39. gyalogezred 4. századában szolgáló katonák száma.

Kutatási szempontból érintettek száma: 188

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 03. 13. Kiadá sszáma: Nr. 391.

A lajstromban jelentős számban szerepelnek a császári és királyi 39. gyalogezred 4. századának katonái.

Kutatási szempontból érintettek száma: 143

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1916. 03. 16. Kiadá sszáma: Nr. 393.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál nincs megadva a születési év.
A császári és királyi 39. gyalogezred lajstromban szereplő katonái szinte valamennyien az 5. századba szolgáltak.

Kutatási szempontból érintettek száma: 282

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 03. 29. Kiadá sszáma: Nr. 400.

A magyar királyi 11. honvéd gyalogezred katonáinál az alcsapattest nincs megadva, valamint hiányzik a 
hadifogság helyszíne.

Kutatási szempontból érintettek száma: 75

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 04. 12. Kiadá sszáma: Nr. 407.

A császári és királyi 39. gyalogezred katonáinál a hadifogság helye hiányzik  a lajstromban.
A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred alcsapattestje sok esetben nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 219

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 04. 17. Kiadá sszáma: Nr. 409.

A császári és királyi 39. gyalogezred 9. századának katonáinál a hadifogság helye nincs feltüntetve a lajstromban.
A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinak nincs megadva a születési éve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 109

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 04. 18. Kiadá sszáma: Nr. 410.

A császári és királyi 24. gyalogezred bihari katonáinál hiányzik a település név.
A császári és királyi 24. gyalogezred berögzített katonáinak 98%-a valószínűsíthetően román nemzetiségű.

Kutatási szempontból érintettek száma: 15

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1916. 04. 20. Kiadá sszáma: Nr. 411.

A lajstromban jelentős számban a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonái szerepelnek. Az ezredből sok a 
halott katona, a halál dátuma kifejezetten 1914.08.27.-1914.09.07.-e közötti időre esett.

Kutatási szempontból érintettek száma: 332

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 04. 26. Kiadá sszáma: Nr. 412.

A lajstromban a császári és királyi 31. gyalogezred katonái Bihar megyéből származnak. Feltételezhető a nevekből, 
hogy a katonák túlnyomó része román nemzetiségű.

Kutatási szempontból érintettek száma: 37

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 04. 27. Kiadá sszáma: Nr. 413.

A császári és királyi 57. gyalogezred katonáinál nincs megadva a lajstromban az alcsapattest.
Több csapattestből vezénylések szerepelnek a magyar királyi 301. honvéd gyalogezredbe.

Kutatási szempontból érintettek száma: 106

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 05. 05. Kiadá sszáma: Nr. 417.

A császári és királyi 39. gyalogezred 9. századához tartozó, hadifogságba esett katonák hadifogság helye hiányzik a 
lajstromból.

Kutatási szempontból érintettek száma: 85

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 05. 29. Kiadá sszáma: Nr. 425.

A magyar királyi 11. honvéd gyalogezred katonáinál a hadifogság helye, valamint az alcsapattest nincs megjelölve 
a lajstromban.

Kutatási szempontból érintettek száma: 116

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1916. 05. 31. Kiadá sszáma: Nr. 426.

A lajstromban nagy számban a császári és királyi 39. gyalogezred katonái szerepelnek.

Kutatási szempontból érintettek száma: 182

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 06. 09. Kiadá sszáma: Nr. 430.

A császári és királyi 39. gyalogezred Hajdú megyei katonáinak jelentős része 1895-ben született.

Kutatási szempontból érintettek száma: 275

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 06. 17. Kiadá sszáma: Nr. 432.

A lajstromban nagy számban fordul elő bihari román nemzetiségű katona, akik a császári és királyi 31. 
gyalogezredhez tartoznak.

Kutatási szempontból érintettek száma: 103

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 06. 27. Kiadá sszáma: Nr. 435.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinak adatai hiányosak a lajstromban.
A császári és királyi 5. gyalogezred katonáinál túlnyomó részben nincs feltüntetve az alcsapattest neve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 462

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 07. 04. Kiadá sszáma: Nr. 437.

A lajstrom egyes oldalai a széleken nem olvasatóak beolvasási hibák miatt!

Kutatási szempontból érintettek száma: 93

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1916. 07. 11. Kiadá sszáma: Nr. 439.

A lajstrom egyes oldalainak szélei olvashatatlanok, így a hibás területen lévő adatok nehezen, vagy egyáltalán nem 
olvashatóak.

A lajstromban nagy létszámban a császári és királyi 39. gyalogezred katonái szerepelnek.

Kutatási szempontból érintettek száma: 700

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 07. 15. Kiadá sszáma: Nr. 441.

A lajstromban szereplő magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonáinál jelentős számban nincs megadva az 
alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 336

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 07. 18. Kiadá sszáma: Nr. 442.

A lajstromban zömmel a császári és királyi 5. gyalogezred szatmári katonái szerepelnek.

Kutatási szempontból érintettek száma: 391

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 08. 24. Kiadá sszáma: Nr. 455.

A lajstromban Püspökladány nem volt Hajdú megyéhez csatolva, önállóan volt szerepeltetve.
A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred és a magyar királyi 4. honvéd gyalogezred alcsapattestjei zömmel 

nincsnennek megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 379

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1916. 12. 14. Kiadá sszáma: Nr. 502.

A császári és királyi 37. gyalogezred sebesült katonáinak nincs megadva a születési éve. 
A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonáinál a lajstromból hiányzik az alcsapattest megnevezése.

Kutatási szempontból érintettek száma: 271

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1916. 12. 30. Kiadá sszáma: Nr. 508.

A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonáinál az alcsapattest nincs megadva a lajstromban.

Kutatási szempontból érintettek száma: 473

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 01. 18. Kiadá sszáma: Nr. 514.

A császári és királyi 39. gyalogezred, és a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonáinál az alcsapattest neve 
nincs megadva.

A császári és királyi 39. gyalogezred katonáinál nincs megadva a hadifogság helye.

Kutatási szempontból érintettek száma: 213

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 01. 27. Kiadá sszáma: Nr. 517.

A császári és királyi 5. gyalogezred katonáinál az alcsapattest nincs megadva a lajstromban.

Kutatási szempontból érintettek száma: 422

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 02. 03. Kiadá sszáma: Nr. 520.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál nincs megadva a születési év. Ugyanakkor a tartalék századainál 
meg van adva a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 725

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 02. 16. Kiadá sszáma: Nr. 525.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál hiányzik a születési év.
A császári és királyi 39. gyalogezred és a magyar királyi 12. honvéd gyalogezred  katonáinál nincs feltűntetve az 

alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 259

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1917. 02. 26. Kiadá sszáma: Nr. 529.

A császári és királyi 5. gyalogezred katonáinál nincs megadva a lajstromban az alcsapattest, valamint egyes 
katonáknál hiányzik a születési év.

A lajstrom 37. és 38. oldalain ismétlődő nevek találhatók.

Kutatási szempontból érintettek száma: 269

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 02. 28. Kiadá sszáma: Nr. 530.

A császári és királyi 39. gyalogezred katonáinál nincs megadva az alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 136

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 03. 05. Kiadá sszáma: Nr. 532.

A lajstrom több oldala meglehetősen rossz állapotban van. Ezek az oldalak nagyon nehezen feldolgozhatók.

Kutatási szempontból érintettek száma: 174

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 03. 13. Kiadá sszáma: Nr. 535.

A lajstrom 19. és 20. oldalán több név ismétlődik.
A lajstromban szereplő katonák jelentős része a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred állományához tartozik.

Kutatási szempontból érintettek száma: 768

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 03. 14. Kiadá sszáma: Nr. 536.

Az 52. oldalon szerepel egy kilenc éves katona.  Nagy valószínűséggel ez elírás, de érdekességként megemlíthető.

Kutatási szempontból érintettek száma: 48

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1917. 03. 15. Kiadá sszáma: Nr. 537.

A magyar királyi 12. honvéd gyalogezred katonáinál nagy számban az alcsapattest nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 265

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 03. 22. Kiadá sszáma: Nr. 540.

A császári és király 37. gyalogezred katonáinak zöménél nincs megadva a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 287

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 03. 29. Kiadá sszáma: Nr. 544.

A császári és királyi 1. huszárezred katonáinál az alcsapattest nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 163

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 04. 04. Kiadá sszáma: Nr. 548.

A császári és királyi 16. huszárezred lábas különítményének katonáinál nincs megadva a születési év.
A lajstromban több oldal nagyon nehezen olvasható!

Kutatási szempontból érintettek száma: 381

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 04. 10. Kiadá sszáma: Nr. 551.

A lajstrom bizonyos oldalai nehezen olvasható.

Kutatási szempontból érintettek száma: 283

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1917. 04. 13. Kiadá sszáma: Nr. 553.

A császári és királyi 5. gyalogezred katonáinál nincs megadva az alcsapattest neve. A katonák jelentős része 
Szatmár megyei.

Kutatási szempontból érintettek száma: 777

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 04. 17. Kiadá sszáma: Nr. 555.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál nincs megadva a születési év.

Kutatási szempontból érintettek száma: 67

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 05. 04. Kiadá sszáma: Nr. 566.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál nagy számban hiányzik a születési dátum.

Kutatási szempontból érintettek száma: 526

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 05. 11. Kiadá sszáma: Nr. 571.

a császári és királyi 5. gyalogezred katonáinak jelentős részénél nincs megadva a lajstromban az alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 718

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 05. 25. Kiadá sszáma: Nr. 580.

A tapasztalatok alapján ebben a lajstromban több időszak eseményeivel kapcsolatos katonák lettek berögzítve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 897

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1917. 06. 19. Kiadá sszáma: Nr. 591.

A lajstromban a 40. oldaltól a 60. oldalig kettőzött rögzítés történt. Ugyanezen adatok a 20. oldaltól már 
szerepelnek. Tördelési hibás a lajstrom.

Kutatási szempontból érintettek száma: 436

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 06. 26. Kiadá sszáma: Nr. 592.

A császári és királyi 39. gyalogezred katonáinak jelentős részénél a hadifogság helye ismeretlen.

Kutatási szempontból érintettek száma: 347

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 07. 04. Kiadá sszáma: Nr. 594.

A császári és királyi 5. gyalogezred szatmári katonáinál a születési év és az alcsapattest jelentős számban nincs 
megadva!

Kutatási szempontból érintettek száma: 714

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 07. 26. Kiadá sszáma: Nr. 602.

Ebben a lajstromban jelenik meg először a "gefallen" (elesik) kifejezés a "tot" helyett.

Kutatási szempontból érintettek száma: 80

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 10. 27. Kiadá sszáma: Nr. 621.

A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonáinál az alcsapattest zömmel nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 649

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1917. 10. 30. Kiadá sszáma: Nr. 622.

A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonáinál az alcsapattest zömmel nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 452

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 11. 16. Kiadá sszáma: Nr. 628.

A császári és királyi 5. gyalogezred katonáinak jelentős részénél az alcsapattest nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 900

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1917. 11. 19. Kiadá sszáma: Nr. 629.

A császári és királyi 5. gyalogezred katonáinak jelentős részénél nincs megadva az alcsapattest.

Kutatási szempontból érintettek száma: 588

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 01. 26. Kiadá sszáma: Nr. 646.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál az alcsapattest jelentős részben nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 643

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 01. 29. Kiadá sszáma: Nr. 647.

A császári és királyi 37. gyalogezred katonáinál az alcsapattest jelentős részben nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 429

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1918. 02. 01. Kiadá sszáma: Nr. 648.

A császári és királyi 39. gyalogezred katonáinál az alcsapattest zömmel nincs megadva. A lajstromban egyes 
oldalak oldalsávjai rossz digitalizálás miatt nehezen, esetenként egyáltalán nem értékelhetők.

Kutatási szempontból érintettek száma: 872

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 02. 04. Kiadá sszáma: Nr. 649.

A lajstrom 7., 25., 32. oldalain található adatok nehezen, vagy egyáltalán nem olvashatók.
A császári és királyi 39. gyalogezred katonáinak zöménél az alcsapattest nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 826

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 02. 14. Kiadá sszáma: Nr. 652.

A lajstromban jelentős részben a császári és királyi 39. gyalogezred katonái szerepelnek. Sajnos zömmel nincs 
megadva az alcsapettest neve.

Kutatási szempontból érintettek száma: 766

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 02. 23. Kiadá sszáma: Nr. 654.

A császári és királyi 66. gyalogezred katonáinak zöménél az alcsapattest nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 248

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 02. 27. Kiadá sszáma: Nr. 655.

A császári és királyi 66. gyalogezred katonáinak zöménél az alcsapattest nincs megadva.

Kutatási szempontból érintettek száma: 329

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1918. 03. 13. Kiadá sszáma: Nr. 659.

A lajstrom 25. oldalának alján szerepel egy Kapcsar Mihály, népfelkelő gyalogos, császári és királyi 63. 
gyalogezred, Szabolcs. Több adat nem olvasható.

Kutatási szempontból érintettek száma: 550

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 03. 15. Kiadá sszáma: Nr. 660.

A lajstromban jelentős számban a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonái fordulnak elő.

Kutatási szempontból érintettek száma: 556

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 05. 01. Kiadá sszáma: Nr. 671.

A lajstrom bizonyos oldalai nehezen olvashatók.

Kutatási szempontból érintettek száma: 122

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 05. 31. Kiadá sszáma: Nr. 676.

A lajstrom több oldala rendkívül nehezen olvasható!

Kutatási szempontból érintettek száma: 626

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1918. 06. 03. Kiadá sszáma: Nr. 677.

A lajstrom bizonyos oldalai igen nehezen olvashatók!
A magyar királyi 11. honvéd gyalogezred katonáinál zömmel az alcsapattest nincs megadva.

Ez a lajstrom az előzetes keresések alapján 442 találatot mutatott. Ezzel szemben 579 találat volt. Ez azzal 
magyarázható, hogy a lajstrom igen sok oldala nehezen olvasható. A lényegesen magasabb találati eredmény a 

manuális szekvenciális keresés miatt van.

Kutatási szempontból érintettek száma: 579

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 08. 14. Kiadá sszáma: Nr. 691.

Ebben a lajstromban a szokásosnál jóval több tiszt szerepel.

Kutatási szempontból érintettek száma: 142

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 08. 24. Kiadá sszáma: Nr. 692.

A lajstrom 25., 39., 40. oldalainak 30%-a fekete.

Kutatási szempontból érintettek száma: 139

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1918. 11. 26. Kiadá sszáma: Nr. 702.

Ebben a lajstromban aki 1918.06.15.-1918.06.24. közötti időben halt hősi halált az a Montelló körüli csatatéren, 
Olaszországban történhetett.

Kutatási szempontból érintettek száma: 190

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1919. 01. 14. Kiadá sszáma: Nr. 709.

A lajstrom sorszám a kiadás dátumával nincs összhangban. A 708. sorszámnak kellene következni, de az a 
következő lajstrom sorszáma lesz. A Kramerius adattárában is a lajstrom az 1919. februári hónapban egyedüliként 

szerepelt.

Kutatási szempontból érintettek száma: 198

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1919. 01. 29. Kiadá sszáma: Nr. 708.

Az utolsó lajstrom rögzítése 2017. szeptember 24.-én (vasárnap) 9:32 órakor megkezdődött!

Kutatási szempontból érintettek száma: 211

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1914. 08. 01. Kiadá sszáma: Nr. 900.

A 900. sorszám alá kerül berögzítésre a hajdúhadházi halotti anyakönyv lajstromban nem szereplő hősi halottjai.

Kutatási szempontból érintettek száma: 116

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1914. 08. 02. Kiadá sszáma: Nr. 901.

A 901. sorszám alá kerül berögzítésre a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyv 
lajstromban nem szereplő hősi halottjai.

Kutatási szempontból érintettek száma: 17

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő

Kiadás dátuma: 1914. 08. 03. Kiadá sszáma: Nr. 902.

SZABOLCS VÁRMEGYE ÉS A KÖZIGAZGATÁSILAG IDEIGLENESEN HOZZÁCSATOLT KÉT UNG- 
ÉS NÉGY BEREGVÁRMEGYEI KÖZSÉG HADBAVONULT ÉS AZ 1914-1918. VILÁGHÁBORÚBAN 

ELESETT HŐS FIAINAK NÉVJEGYZÉKE -ben szereplő hajdúhadházi illetékességű katonák.

Kutatási szempontból érintettek száma: 5

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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Kiadás dátuma: 1914. 08. 04. Kiadá sszáma: Nr. 903.

A 903. sorszám alá kerül berögzítésre a császári és királyi 39. gyalogezred tábori halotti anyakönyv lajstromban 
nem szereplő hősi halottjai.

Kutatási szempontból érintettek száma: 41

Feljegyzés, megjegyzés a lajstrommal kapcsolatban:

fő
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