
Abelt Mihály gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Ádám János huszár m. kir. 5.hon. hu. e. · Andornai János népfelkelő gyalogos cs. és kir. 67. gy.e. 

Antal Mihály gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Antal Miklós tüzér cs. és kir. 27 táb.á.e. · Babocsay Árpád tartalékos hadnagy cs. és kir. 60 gy.e. 

Balázs  Sándor  cs. és kir. 60 gy.e. ·  Balkay  Balázs  Béla  tartalékos  hadapród  cs. és kir. 60 gy.e .  ·  Balog  Ferenc  gyalogos 10 hon.nf.gy.e. 

Balog István  címzetes őrvezető cs. és kir. 66. gy.e. ·  Balog József  gyalogos  10.hon.gy.e. ·  Balog József  őrvezető  cs. és kir. 20. eü.o. 

Balogh       Imre      gyalogos      10.     hon. gy. e.      ·      Balogh      István     gyalogos,      címzetes      őrvezető     cs.   és     kir.   66   gy.e.   

Balogh    József    egészségügyi    katona,   címzetes   őrvezető  cs.  és  kir.  20.  eü.o.   ·  Bánfi  János  gyalogos  cs.  és  kir.  60  gy.e. 

Baranyai Gyula népfelkelő polgári munkás 9/III. nf. mun.o. · Bárdos Bertalan hadnagy cs. és kir. 60 gy.e. · Barna Jenő cs. és kir. 34. gy.e. 

Baróthy István  hadnagy  12.nf.gy. · Barta Ferenc tartalékos gyalogos cs.és kir. 60gy.e. · Barta György Dezső póttartalékos cs.és kir. 60gy.e. 

Barta   János   gyalogos   10. hon. gy. e.   ·  Bartmann   József   százados   cs.   és  kir.  60  gy.e.   ·  Bata  Sándor   tizedes   33.   nf. gy. e. 

Bauer  Ignác  gyalogos  cs. és kir. 60 gy.e. · Bauer Ignác  népfelkelő cs. és kir. 60 gy.e. ·  Becskei Sándor  őrvezető cs. és kir. 60 gy.e. 

Bendász István gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Berger Dezső tizedes cs. és kir. 60 gy.e. · Bessenyei György gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Beszteri     András     gyalogos     cs.  és  kir.  60  gy.e.     ·      Beszteri      József     népfelkelő     gyalogos     cs.   és   kir.   34.  gy.e.       

Beszteri  Sándor  címzetes  őrvezető  cs.  és  kir.  60  gy.e.   ·   Bindner  Bertalan   tizedes,   címzetes  őrmester  cs. és  kir.  67  gy.e. 

Birmesik Márton honvéd 10.hon.gy.e. · Biró Gáspár népfelkelő cs.és kir.60gy.e · Bleier Herman Ármin népfelkelő gyalogos cs.és kir.60gy.e. 

Bocskor  Elek  honvéd  12. hon.gy.e.  ·  Bodo  István  huszár  cs.és kir. 12 hu.e.  ·  Bodó  László  népfelkelő  gyalogos  cs. és kir. 34. gy.e. 



Bojki Mihály népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Boma Béla tartalékos tizedes cs. és kir. 15. táb.á.e. · Boma Jenő cs. és kir. 34. gy.e. 

Bonna  Béla  tartalékos  tizedes  cs.  és  kir.  15.  táb.á.e.  ·  Bordás  István   8.  hon.gy.e.  ·  Boros  János  gyalogos  cs.  és  kir.  60  gy.e. 

Boros János gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Bota Bernát cs.és kir. 12 hu.e. · Bóta Bernát (János?) tartalékos hajtótüzér cs. és kir. 27. táb.á.e. 

Bota   Sándor   őrvezető   3.   hon.gy.e.   ·    Bozsik   Béla   gyalogos   10.  hon.gy.e.   ·   Bozsik   Ferenc   zászlós   cs.   és   kir.   60  gy.e. 

Bőgős  Béla  népfelkelő  gyalogos  10.hon.gy.e.  ·  Bőgős Mihály  szakaszvezető  6.  hon.gy.e.  ·  Braun  Gyula  kadét  cs.  és  kir.  60  gy.e. 

Brdka  Lajos  gyalogos  cs. és kir. 71. gy.e.  ·  Bukucs  János  tizedes  cs. és kir. 60 gy.e.  ·  Bunyi Bertalan  gyalogos  cs. és kir. 60 gy.e. 

Chajcs   Ferenc   11.   hon.gy.e.   ·   Csabai   István   gyalogos   cs.   és   kir.   34. gy.e.   ·   Csech   József   István   tizedes   cs.   és  kir.  60 gy.e. 

Cseh I János gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Csetényi Sándor őrmester cs. és kir. 5. gy.e. · Csillag József népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Csirmáz     Pál     árkász     cs.    és    kir    5.    árk.zlj.     ·     Csonka     István      póttartalékos     őrvezető     cs.    és    kir.   60     gy.e.    

Csöke     Bernát     népfelkelő     gyalogos      cs.     és     kir.     60     gy. e.     ·     Danyi     Bertalan     gyalogos     10.    hon.  gy.  e.  

Demeter     Mihály     honvéd    m.   kir.   honvédmenház      ·    Deutsch     Ernő     tartalékos    hadnagy    cs.   és    kir.    5   gy.   e.    

Deutsch Lőrinc tüzér cs. és kir. 4 he. tü. e.  ·  Diczki János gyalogos 9. hon.gy.e.  ·  Dobre András  cs. és kir. 53. gy.e. sütödéje 

Domboroczki Márton gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Drahos János árkász cs. és kir. 2/6. árk.szd. · Eged István gyalogos cs. és kir. 34. gy.e. 

Egedi István gyalogos cs. és kir. 34. gy.e. · Egri Sándor gyalogos cs. és kir. 34. gy.e.  · Ehrlich Károly szakaszvezető cs. és kir. 60 gy.e. 

Ember     György      vonatkatona      cs.     és     kir.     6.     von.    o.      ·      Erdélyi     Lajos      gyalogos      cs.     és      kir.     60      gy.e.    



Erős Bernát szakaszvezető,címzetes őrmester cs.és kir. 14.hu.e. · Erös Gábor gyalogos 10.hon.gy.e. · Fábián Béla hadapród cs. és kir.60gy.e. 

Farkás György irányzótüzér cs.és kir.. 8. táb.tü.e. · Fehér Rezső gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Fehér Rudolf gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Fejes  János  őrvezető  cs.  és  kir.  60  gy.e.  ·  Fejes  Sándor  gyalogos  cs.  és  kir.  60  gy.e.  ·  Felder  Izidor  cs. és  kir   39.  gy.e.           

Feledi Sándor szakaszvezető m. kir. 5. hon.gy.e. · Ferenci Béla gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Fischer Zoltán gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Fleischer Márton tartalékos őrvezető cs. és kir. 60 gy.e. · Fodor Bernát honvéd 10.hon.gy.e. · Fonagy Lajos gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Fónagy Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Fügedi János szakaszvezető cs. és kir. 6. árk.zls. · Fülöp György gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Gál Bertalan honvéd 11. hon.gy.e. · Gál Ferenc gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Gál Ferenc gyalogos 10.hon.gy.e.                                           

Glatstein Jenő zászlós 3. hon.gy.e. · Golya Elemér tiszthelyettes cs. és kir. 60 gy.e. · Gölberzberger József gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Göndör Imre népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Gregan Lajos  honvéd 12. hon.gy.e. · Grégász József gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Gromantik Gyula gyalogos 10.hon.gy.e. · Grudka Lajos gyalogos cs. és kir. 71. gy.e. · Guló Béla gyalogos cs. és kir. 34. gy.e.                    

György Gábor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Gyulai Béla népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Gyulai Gábor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Gyulai Vilmos népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Gyurcsik Miklós népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                                            

Hajdú Ferenc népfelkelő gyalogos cs. és kir.60 gy.e. · Hajnal Bernát gyalogos cs. és kir.60 gy.e. · Hajnal György gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Harangi László gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Helli György gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Horánszki Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Horváth Ferenc főhadnagy 3.hon.gy.e. · Horváth János póttartalékos gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Inló Béla gyalogos cs. és kir. 34. gy.e. 



Istvánkovits József gyalogos 10.hon.gy.e. · Jáhor Ferenc  honvéd  29.hon.gy.e. · Jakab Gyula tartalékos gyalogos,őrvezető cs. és kir. 60 gy.e. 

Jakab István gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Jaksi György gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Jankovics Tivadar főhadnagy 10.hon.gy.e.          

Jaszanyi János népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Josvai Lajos népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                                                   

Juhasz Mihály őrvezető 10.hon.gy.e. · Kaknics András  honvéd 21. hon.gy.e. · Kállai András gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                         

Kapitány Gábor Mihály gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Karkus János árkász cs. és kir. 10. árkászzászlóalj · Katona József 20. hon.gy.e. 

Kelemen Bernát honvéd 18. hon.gy.e. · Kernáts Béla gyalogos 10.hon.gy.e. · Kilczin Lászkó tizedes cs. és kir. 9. hu.e.                                    

Király Adolf ménes katona m. kir. állami méntelep,Debrecen · Király Géza őrvezető 12. hon.gy.e. · Kis Antal vadász cs. és kir. 29.táb.vad.zlj 

Kojsza József gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Koncz Ferenc szakaszvezető 10.hon.gy.e. · Koncz József tiszthelyettes 310. hon.gy.e.          

Kormos András őrvezető címzetes tizedes cs. és kir. 66. gy.e. · Kormos András népfelkelő gyalogos cs. és kir. 66. gy.e.                           

Kormos Ferenc  honvéd · Korom János népfelkelő gyalogos cs. és kir. 34. gy.e. · Kovács Gábor cs. és kir. 34. gy.e.                                     

Kovács Kálmán vadász cs.és kir. 15 vad.zlj · Kovács László honvéd 15. hon.gy.e. · Kovacs Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                 

Kovács Sándor főhadnagy 9. hon.gy.e. · Kovács Sándor póttartalékos cs. és kir. 60 gy.e. · Kovács V János  gyalogos 10.hon.gy.e.           

Kozák Sándor törzsőrmester cs. és kir. 60 gy.e. · Kövér János gyalogos 10.hon.gy.e. · Kövér József  népfelkelő gyalogos 16.hon.gy.e. 

Kuczora Ernő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Laczkofszki János őrmester 10. hon.nf.gy.e. · Lakatos Miklós gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.       

Lang Ferenc őrvezető cs.és kir. 1. gy.e. · Lecsó András gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Lindner Bertalan címzetes zászlós cs. és kir. 67. gy.e. 



Linkó György őrvezető cs. és kir. 60 gy.e. · Lintaller Bernát gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Losonczi Bernárd gyalogos cs. és kir. 34. gy.e. 

·Lőwy Andor gyalogos cs. és kir. 34. gy.e. · Lőwy Jenő honvéd 10.hon.gy.e. · Ludnai Bertalan tizedes 10.hon.gy.e.                                       

Magda Miklós gyalogos 10. hon.nf.gy.e. · Majoros II Ferenc gyalogos 9. hon.gy.e. · Majoros István huszár cs. és kir. 12. huszárezred 

Majoros István huszár cs. és kir. 12. huszárezred · Majoros István huszár cs. és kir. 12. huszárezred                                                            

Majoros Pál népfelkelő gyalogos cs. és kir. 62. gyalogezred · Majoros Pál népfelkelő gyalogos cs. és kir. 62. gyalogezred                       

Margitai Mózes tartalékos gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Martinovich László, dr. tartalékos hadnagy cs. és kir. 65. gy.e.                          

Mayer Kristóf tartalékos főhadnagy cs. és kir. 6. gy.e. · Mayer László népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                                           

Mazányi József zászlós 9. hon.gy.e. · Mezei (Mező) Ernő vadász cs. és kir. 32. táb.vad.zlj · Mezei József tizedes cs. és kir. 60 gy.e.        

Mezei József szakaszvezető cs. és kir. 60 gy.e. · Mezei Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Mihály Marko gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.  

Miklós Antal népfelkelő tüzér cs. és kir. 27. táb.ntü.e. · Mikó Bernát gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                                                                      

Mile Bernhard (Bernát) gyalogos 10.hon.gy.e. · Misik Miklós huszár 7.hon.h.e. · Molnár Adalbert gyalogos cs. és kir. 34. gy.e.            

Molnár Antal gyalogos cs. és kir. 68. gy.e. · Molnár Béla gyalogos cs. és kir. 34. gy.e. · Molnár Bertalan honvéd 12. hon.gy.e.                 

Molnár Ferenc gyalogos cs.és kir. 60gy.e. · Molnár János népfelkelő gyalogos 12.hon.gy.e · Molnár János Ferenc gyalogos cs. és kir.60 gy.e. 

Morvay Pál tizedes cs. és kir. 60 gy.e. · Muskatal János huszár cs. és kir. 6. hu.e. · Muskotal Sándor gyalogos 10.hon.gy.e.               

Mühlhaus András népfelkelő őrvezető cs.és kir. 20 gy.e. · Nádasdi József gyalogos 10.hon.gy.e. · Nagy Bernát  népfelkelő 21.hon.gy.e.     



Nagy Gáspár huszár 5.hon.hu.e. · Nagy Mihály tisztiszolga 6.hon.nf.gy.e. · Nagy Pál gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                                        

Nagy Sándor gyalogos cs. és kir. 34. gy.e. · Nagy Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Nagy Sándor tizedes cs. és kir. 6. árk.zlj.             

Nemes Lajos főhadnagy  cs. és kir. 72. gy.e. · Nemes Panos Aurél százados 3.hon.hu.e. · Novák Juhász András cs. és kir. 34. gy.e.    

Orlovszki István gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Orosz György gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Öszi Bernát gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.             

Pál Gyula őrvezető cs. és kir. 60 gy.e. · Palagi Gábor honvéd 10.hon.gy.e. · Pálinkás Gergely gyalogos 10.hon.gy.e.                                    

Palogh Bertalan gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Pálok István cs. és kir. 34. gy.e. · Pálok Sándor szakaszvezető cs. és kir. 60 gy.e.           

Palovics Bernát gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Pencs Károly gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Pénz Károly gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.             

Pick Sándor őrvezető 30. rep.szd. · Pillinger József honvéd 10.hon.gy.e. · Pogonyi Sándor  gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                            

Polgár László gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Pöhnl József főtüzér cs. és kir. 27. táb.tar.e. · Prókai János vadász cs.és kir. 15 vad.zlj         

Prokosi Ferenc tizedes cs.és kir.60gy.e. · Przenyik Mihály honvéd 20.hon.gy.e. · Puchner Ferenc egyévi önkéntes gyalogos cs.és kir.60 gy.e. 

Punyi Bertalan népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Püchner Ferenc egyévi önkéntes s. és kir. 60 gy.e.                                                       

Reich József, dr. tartalékos hadapród cs. és kir. 60 gy.e. · Reinhardt Emil tizedes cs. és kir. 60.gy.e.                                                               

Rejtö Imre tartalékos hadnagy cs.és kir.37 gy.e. · Remenyik Imre őrvezető 9. hon.gy.e. · Ringelhann Rafael zászlós cs. és kir. 34. gy.e. 

Román Gábor gyalogos 10.hon.gy.e. · Rosznyai János népfelkelő gyalogos cs. és kir. 51.gy.e. · Rózsa Bertalan tizedes cs. és kir. 60 gy.e. 

Salamon Gábor hadapródjelölt cs. és kir. 60 gy.e. · Sári Vilmos honvéd 12. hon.gy.e. · Schwartz Ferenc gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.           



Sike József sebesültvivő cs. és kir. 60 gy.e. · Sikúr Ferenc népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Sikur Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Siller János honvéd 313. hon.gy.e. · Simon János gyalogos cs. és kir. 25 gy.e. · Soós János népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                 

Soos József honvéd 19. hon.gy.e. · Soós Sándor gyalogos 10.hon.gy.e. · Stern Sándor tizedes cs. és kir. 60 gy.e.                                               

Sütő Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Sváb Károly őrvezető 10.hon.gy.e. · Szabó Albert tartalékos hadnagy cs. és kir. 60 gy.e.         

Szabó András népfelkelő cs. és kir. 60 gy.e. · Szabó Dezső gyalogos 10.hon.gy.e. · Szabó György gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                    

Szabó Kálmán honvéd 10.hon.gy.e. · Szabó László gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Szabó Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                      

Szakács Sándor huszár cs. és kir. 6. hu.e. · Szakácsi Sándor őrvezető cs. és kir. 60 gy.e. · Szarvas András  tüzér cs. és kir.  15. táb.á.e. 

Szedlák József Sándor gyalogos 10.hon.gy.e. · Szekczák Béla gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Székely Elemér hadnagy 10.hon.gy.e.           

Székely Tibor Bertalan Zoltán Károly zászlós 11.hon.gy.e. · Szekerák Béla népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                                  

Szekrény Miklós cs. és kir. 34. gy.e. · Szele József gyalogos cs. és kir. 64. gy.e. · Szentgyörgyi László tizedes VI/1. nf.hadt.zlj         

Szokolowsky Miklós népfelkelő árkász cs. és kir. 3. árk.zlj · Szöke Imre trénkatona cs.és kir. 6. száll. Zlj                                                  

Szöllösi Lajos gyalogos 9.hon.gy.e. · Szücs Bernát gyalogos cs. és kir. 16. eü.o. · Szűcs Gyula őrvezető cs. és kir. 60 gy.e.                         

Tábori Sándor népfelkelő gyalogos 10.hon.gy.e. · Takács Ferenc vadász cs.és kir. 15 vad.zlj · Tónagy Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 

Tóth István gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Toth József népfelkelő gyalogos cs. és kir. 51 gy.e. · Tóth József gyalogos cs. és kir. 61 gy.e.        

Tóth László gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Tóth Mihály tartalékos gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Tóth Pál Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. 



Tóth Sándor népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Tömpe Sándor népfelkelő 11.hon.gy.e.                                                                              

Török Ferenc népfelkelő gyalogos cs. és kir. 51. gy.e. · Török Miklós cs. és kir. 60 gy.e. · Tregova István tizedes 10.hon.nf.gy.e.        

Trezsányik András gyalogos 10.hon.gy.e. · Trzenyik Mihály 20.hon.gy.e. · Udvarhelyi Imre tizedes cs. és kir. 5. gy.e.                                

Urbán József egészségügyi címzetes őrvezető cs. és kir. 60 gy.e. · Úri Gyula cs. és kir. 34. gy.e. · Ury József tüzér cs. és kir. 15. táb.á.e. 

Vadász János vadász cs. és kir. 15. táb.vad.zlj · Vaji Ödön gyalogos cs. és kir. 13. gy.e. · Vályi Sándor gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.            

Vanyo Sámuel cs. és kir. 34. gy.e. · Varga Flórián gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Varga Flórián gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                          

Varga József Mihály népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Varga Miklós gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                                                         

Varga Sándor tartalékos hajtótüzér cs. és kir. 18. táb.tü.e. · Vas Antal árkász cs. és kir. kőzetfúró tan- és pótzászlóalj                                    

Vas Lajos egyévi önkéntes, címzetes őrvezető cs. és kir. 60 gy.e. · Vasas Sándor egészségügyi katona cs. és kir. 20. eü.o.                           

Veréb János népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Veréb János népfelkelő gyalogos cs. és kir. 60 gy.e.                                                     

Vincze István gyalogos cs. és kir. 60 gy.e. · Weidl Viktor százados cs. és kir. 60 gy.e. · Weinberger Miklós cs. és kir. 2. tiroli vadász ezred 

Würth Gábor tartalékos zászlós cs. és kir. 60 gy.e. · Ziegler Károly tizedes cs. és kir. 37. gyalogezred · Zombori Lajos gyalogos 10.hon.gy.e. 


