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Az Osztrák-Magyar Monarchia veszteségei:

Bevonultak Hősi 
halottak

Sebesültek Eltűntek Hadifogság Összesen

cs. és kir.
Hadügy-
minisztérium

8 172 458 
fő

905 299 
fő

1 838 450 
fő

837 483 fő 1 979 289 fő 5 060 521 fő

m. kir.
Belügy-
minisztérium

8 321 850 
fő

1 524 062 
fő

1 838 450 
fő

nincs adat 1 693 009 fő 5 060 521 fő

Dr. Gaston 
Bodart 11 190 000

fő
1 047 000 

fő
1 895 389 

fő
332 950 fő 1 672 672 fő 4 998 011 fő

Bevonultak Hősi 
halottak

Sebesültek Eltűntek Hadifogság Összesen

Hadi 
Statisztikai
Iroda Nincs adat

625 903 
fő

1 369 084 
fő

887 389 fő 812 413 fő 3 909 406 fő



Magyarország vesztesége: 

Bevonultak Hősi 
halottak

Sebesültek Eltűntek Hadifogság Összesen

Trianon 
előtt

3 800 000 

fő
611 000 fő 743 000 fő Nincs adat 734 000 fő 2 088 000 fő

Bevonultak Hősi 
halottak

Sebesültek Eltűntek Hadifogság Összesen

Trianon 
után Nincs adat 116 762 fő 367 673 fő 41 419 fő 174 427 fő 700 281 fő

Bevonultak Hősi 
halottak

Sebesültek Eltűntek Hadifogság Összesen

M. kir.
Honvédség Nincs adat 35 325 fő 128 084 fő 146 789 fő 112 311 fő 422 509 fő



Hősi halottak - 611 000 fő; 116 762 fő









Sebesültek - 743 000 fő; 367 673 fő

„A sebesültvivők is emberfeletti teljesítményeket
végeztek: a legnagyobb gyalogsági és tüzérségi tűzben
hozták ki és kötözték be a sebesülteket. Pihenésük egy
perczig sem volt; a mint az éjtszaka bekövetkezett s a
tüzérségi tűz egy kissé enyhült, a nehéz sebesülteket
és a halottakat kellett a hordágyon hátra szállítaniok.
Három nap alatt kilencz sebesültvivőből csak kettő
maradt. A többi részint elesett,- részint megsebesült”
/Udvardy Jenő főhadnagy 1919.

„A szerb harctéren gyalogsági puskától és géppuskától 
65—70%, tüzérségi tűztől 30—35% sebesült meg.
Az orosz harctéren a háború kezdetén a sérülések 70—
75%-át puskagolyó, 20—22%-át srapnell és 8—10%-át 
gránát okozta.
Az olasz hadszíntéren gránát és aknasérülések összege 
(telitalálat a fedezékekben stb.) körülbelül 50%
volt, srapnell 28%, géppuska és puska 25%. „/dr. Szepsi Sötér

Elek ny. orvostábornok és Suhay Imre
vkszt. ezredes. 1926.







Hadifogság - 734 000 fő ; 174 427 fő 



1915. július 18.



„A sebesültjeinket még el sem tudtuk szállítani a gránátverte
házcsoport udvaráról, a mikor az olaszok ágyúi megdördültek és ismét
égrengető pergőtűz kezdődött. Csak egy 80—90 czentiméter mélyre ásott
hevenyészett állás alkotta a fedezékünket. Gránát gránát mellett robbant
fülsiketítő lármát okozva. Nehéz ekrazit-fiist ereszkedett a környékre s közben
hol jobbról, hol balról hullott reánk a kőtörmelék. Az életünkről már
mindannyian lemondtunk, csak a pillanatot vártuk. a mikor a pokoli
borzalmaknak véget vet egy könyörületes gránát . . . Körülnéztem, hogy van-e
még mellettem élő ember ? Egy harántgát mögé ebben a pillanatban vágott le
egy huszonegyes s a tölcsérjéből egy széttépett köpeny, egy kettévágott
rohamsisak s egy csomó véres húsdarab repült a levegőbe . . . Iszonyattal
lapultam vissza az árok mélyére és vártam, hogy szűnjön már egyszer ez az
istenítélet. Csak az volt a szerencséje az embereimnek, hogy kevesen voltak —
tizenöt-húsz lépésnyire feküdtek egymástól — s így egy gránát legfeljebb csak
egy embert tudott a másvilágra küldeni.„/Udvardy Jenő főhadnagy 1919.



„…Nagyméltóságú Honvédelmi Miniszter Úr! Alulírott 
azzal az alázatos kérelemmel fordulok a Nagyméltóságú 
Honvédelmi Miniszter Úrhoz, hogy alulírottat tábori 
lelkésszé a magyar királyi honvédség tartalékába 
kinevezni méltóztassék. Maradok Nagyméltóságú 
Miniszter Úrnak alázatos szolgája:

Muha Béla római katolikus lelkész…”

„…Igazolvány.  Alulírott ezennel hivatalosan bizonyítom, 
hogy Muha Béla György mint fölszentelt áldozópap 
jelenleg a Máriaradnai zárdában tartózkodik :

P. Prieszter Ágoston zárdafőnök”



Hazatérnek… 1914-2014. A magyar 
katona 1914-1918. c. kötetből

MNL VML



Ütközet közben: Uram, legyen meg a te szent akaratod! Istenem,
erősíts meg a nehéz órákban. Imádlak Jézusom! Kínszenvedésedre
kérlek, irgalmazz nekem! Magyarok Nagyasszonya könyörögj
érettünk! Jézus szíve oltalmazz engem! Jézus szíve fogadj be
engem!/ In: Katonák imakönyve, 1917., 51. o.

Hazatérnek… 1914-2014. A magyar katona 1914-
1918. c. kötetből



Ferenczi Sándor, Sigmund Freud és Gonda Viktor 
pszichiáterek 1917-ben  a Magas-Tátrában

„ Mert akik még imádkoztak, 
azok is csak öntudatlanul 
végezték az, mert már nem 
voltak tisztában azzal sem, hogy 
hol van a Mindenható Úristen. 
Mert hiába nézték naphosszat az 
égre, onnan csak a pusztulás és 
halál jött rájuk.” / Imre Gábor



„Ennek a napnak is megvolt a maga szenzációja. A zászlóaljunk törzsénél szolgáló

egyik sváb fegyvermester, hogy megszabaduljon a mindjobban közelgő

veszedelemtől meglőtte a lábát. Elkövette az egyik legsúlyosabb vétséget,

amelyért a harcvonalban halálbüntetés jár. Egy cipót kötött a lábfejére, hogy a

lövés ne okozzon pörkölést, és ne ismerjék fel, milyen közel érte a golyó. Csak

egyre nem számított: a fájdalomtól és belső izgalomtól elájult, és úgy fedezték fel

tettének kétségbevonhatatlan bizonyítékaival együtt. Állítólag másnap már

halálra is ítélték és kivégezték.” / Imre Gábor




