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A világháborúk áldozatainak emlékműve, 
Vácrátót településen 

(Böjte Horváth István alkotása, 2014)
Fotó: Papp Imre

„Sűrű sötét felhők tornyosultak az 
égen, ezer és ezernyi villám 
cikázott a láthatáron; dörgött a 
menny, dübörgött a föld… Kitört a 
világot rengető orkán!
A négy évig tartott véres zivatar 
ezernyi villáma, gomolygó 
felhőkben viharzó szélvészek millió 
rohama letördelte ágait egy ezer 
esztendős virágzó tölgynek s 
megtépte leveleit. Íme az öreg 
tölgy fiatal hajtásairól lehullott, 
elhervadt levelek.”

(Püspökladányi Hősi Halottak 
Albuma 1914-1918. / Bevezető
Szerk.: Nedolay Albert, 1927)



Az I. világháború veszteségei:

- 10 millió hősi halott
- 19-20 millió sebesült és megbetegedett katona

Ebből Magyarország:
- 661.000 hősi halott
- 800.000 sebesült

Ebből a császári és királyi debreceni 39. gyalogezred 
embervesztesége:
- 4500-5000 fő



A centenárium éveiben fokozott igény jelentkezett:

- a települések, egykori katonai alakulatok „hőslistáinak”,

- egy-egy katonaős sorsának megismerése iránt

A helytörténet-kutatás feladatai az emlékállításban:

- történeti kutatás egy település háborúban elszenvedett 
emberveszteségeinek összeállítása, a közös emlékállítás,

- családtörténet-kutatás egy-egy katona élettörténetének 
megismerése érdekében



www.puspokladanyanno.hu - helytörténeti honlap 
I. világháború rovat



A helytörténet-kutatás nehézségei: 

- a korabeli katonai veszteséglisták, különböző nyilvántartások 
pontatlanok, hiányosak, téves adatokat, vagy elírásokat is 
tartalmazhatnak, ezek vezetésének gyakorlata a háborús időszak 
kezdetén nem kiforrott 

- a II. világháború utáni iratmegsemmisítési hullám (pl. 
veszteségkartonok), selejtezés, szándékos rongálás következményei 
jelentősek

- a II. világháború pusztításai a helyi levéltárakat, hivatalos irattárakat 
sem kímélték, néhol az emlékművek is az enyészeté lettek 

- sok település nem rendelkezik helytörténeti monográfiával, korszakra 
vonatkozó elsődleges forrásmunkákkal



Mire irányulhat az adatgyűjtés?

- hősi halott
- eltűnt (esetleg később holtnak nyilvánított)
- a háború után, de a háborús sebesülés következtében 
elhunyt katona
- hadifogoly (elhunyt, hazatérő, kint letelepedő)
- sebesült, rokkant 
- a háború civil áldozatai
- a háborúban harcoló, de túlélő katonák
adatai



Forrásmunkák, honnan történhet az adatgyűjtés: 

1. Emlékművek

1917. évi VIII. törvénycikk 2. §-a:  „Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, 
méltó emléken örökíti meg mindazoknak a nevét, akik lakói közül a most dúló 
háborúban a hazáért életüket áldozták fel. A részletes szabályokat a belügyminiszter 
rendelettel állapítja meg.”

1924. évi XIV. törvénycikk 1.§-a: „A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló 
elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi 
világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek 
dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló 
hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi 
halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját 
nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot - mint a Hősök emlékünnepét - a 
magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.” 

1942. április 17. belügyminiszteri, 25-én honvédelmi miniszteri rendelet: a II. 
világháború hőseinek neve is kerüljön fel az elkészült I. világháborús emlékművekre 
és a Hősök Napján adózzanak az ő emléküknek is.



Az emlékművek adataival kapcsolatos tapasztalatok:

- pontatlan adatok, névelírások, hiányos névsorok

- az adatok összegyűjtésének módszere, forrásai 
településenként változó

- az összegyűjtött adatok köre nem egységes 



2. Helytörténeti források

- helyi/megyei levéltárak: korabeli kiadványok, „hőslisták”, 
dokumentumok a hősi halottak névsorával; helyhatósági, képviselő-
testületi közgyűlések jegyzőkönyvei stb. 

- magánszemélyeknél őrzött korabeli dokumentumok: tábori lapok, 
levelezőlapok, értesítések a katonák, hadifoglyok elhunytáról pl. 
hivatalos, Vöröskeresztes, vagy bajtársi értesítések, személyes 
hadinaplók stb.

- temetőkönyvek, temetőkataszterek

- Historia Domus (katolikus plébániákon vezetett egyháztörténetek), 
püspöki jelentések (református lelkészi hivatalok jelentései)



3. Állami és egyházi anyakönyvek

- A későbbi holttányilvánítási eljárások (Belügyminisztérium 
végezte, közlönyben is megjelentek) akár a Nagy Háborút 
követő sok évvel később is megtörténhettek, így nem 
elégséges csak 1914-1918 között az anyakönyvi adatgyűjtés, 
ki kell terjeszteni az időintervallumot.

- az anyakönyvek az interneten is elérhetőek, kutathatóak 



4. Veszteséglisták

- A háború személyi veszteségeit a Verlustliste (veszteséglista)
tartalmazza, melyet a Cs. és Kir. Hadügyminisztérium adott ki, 
sorszámozott füzetek formájában. 
- Megjelenésük heti, napi rendszerességű volt.
- 878 füzet, több mint 39 000 oldalon 
- 1914. 08. 12. – 1919. 12. 06. között jelentek meg
- A Monarchia egész területéről besorozott, 1900 előtt született  
katonákról szolgáltatnak információt, beleértve a Magyar Királyság 
akkori teljes területét. 
- A veszteséglista tartalmazza a tisztek és közkatonák adatait; az 
elesett személyek és a sebesültek, eltűntek, fogságba esettek 
adatait is. 
- Adatok: név, rendfokozat,  alakulat neve, alegység, származási 
hely, születési év stb.



Az I. világháborús veszteséglisták az interneten:

- Cseh Nemzeti Könyvtár adatbázisa:  
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/
- Osztrák Nemzeti Könyvtár ANNO Zeitungen adatbázisa:  
http://anno.onb.ac.at/

- 2018. novemberétől lesz elérhető a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum veszteségi adatbázisa!!

A veszteséglisták adataival kapcsolatos tapasztalatok:

• Helytörténeti adatfeltáráshoz érdemes a katona születési helyét 
alapadatnak tekinteni 
• Keresést nehezítő tényezők:
- elírás, rövidítés (pl. település nevének használata során)
- hiányzó adat (pl. illetékesség: születési hely nincs kitöltve)
- többszöri találat (pl. sebesülés, betegség, hadifogság ténye is 
rögzítésre kerül, többszöri sebesülés stb.)

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/
http://anno.onb.ac.at/


5. Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír nyilvántartó 
adatbázisa: 

www.hadisir.hu

Több paraméter alapján kereshetünk (pl. név, alakulat, születési 
hely, születési év, rendfokozat)

6. Ezredtörténetek

- az ezred története, háborúban való szerepvállalása
- névsorok pl. hősi halottakról, kitüntetett katonákról

pl.  A CS. ÉS KIR. 39. GYALOGEZRED A VILÁG-
HÁBORÚBAN  (Szerk.: Lépes Győző, Mátéfy Artur, 1939.)

http://www.hadisir.hu/


7. Fegyvernemi albumok

- A MAGYAR TÜZÉR: A magyar tüzérség története
(Szerk.: Felszeghy Ferenc, Reé László, 1938.)

- A MAGYAR GYALOGSÁG: A magyar gyalogos katona története
(Szerk.: Doromby József, Reé László, 1939.)

- A MAGYAR HUSZÁR: A magyar lovaskatona ezer évének története
(Szerk.: Ajtay Endre, Péczely László, Reé László, 1939.)

- MAGYAR MŰSZAKI PARANCSNOKSÁGOK, CSAPATOK ÉS ALAKULATOK A 
VILÁGHÁBORÚBAN 1914-1918
(Szerk.: Jacobi Ágost,  Szederjei Elemér stb, 1938.)



8. Vitézi kiadványok:

- VITÉZEK ÉVKÖNYVE évfolyamai (1927-1929)
(Szerk.: Pekár Gyula)
- A VITÉZI REND 1921-1931.: A tízéves Vitézi Rend
(Szerk.: Szécsy-Oszlányi-Oszlányi-Farkass, 1931)
- VITÉZEK ALBUMA
(Szerk.: Kovách Géza, 1939)

A Vitézi Rend 1921-1945 tagjainak névsora:
http://katonahoseink.hu/vitezirend/index.html

http://katonahoseink.hu/vitezirend/index.html


6-7-8. pontban bemutatott korabeli hadialbumok:

- Segítség a háborút túlélő katonák adatainak kutatásához

- Nyomtatott albumokban: katonák névsora ABC-rendben, 
nincs bennük helységnév-mutató
(szakkönyvtárak, országos és megyei könyvtárak)

- Interneten is elérhető adatbázis
pl. Arcanum Digitális Tudománytár: 
https://www.arcanum.hu/hu/adt/ (Nem ingyenes!)

https://www.arcanum.hu/hu/adt/


9. Levéltárak:

-Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára:
* Katonaállítási lajstrom: http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/katonaallitas

Az állandó hadsereg felállításához, illetve kiegészítéséhez készült személyi 
nyilvántartás. 
* A Vitézi Rend fennmaradt levéltári forrásai

- Katonai szaklevéltárak:
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ezen belül a Hadtörténelmi Levéltár, 
illetve bécsi kirendeltsége (Kriegsarchív).
A katonaősök kutatásához szükséges adatok körét elektronikus adatlap 
kitöltésével is lehet igényelni:
http://m.militaria.hu/adatb/leveltariuj/content/katonaosok_kutatasahoz_sz
ukseges_adatok/

- Megyei és városi levéltárak (pl. hadigondozási iratok, helyhatósági 
közgyűlési jegyzőkönyvek)
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár: http://mnl.gov.hu/hbml

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/katonaallitas
http://m.militaria.hu/adatb/leveltariuj/content/katonaosok_kutatasahoz_szukseges_adatok/
http://mnl.gov.hu/hbml


A téma kutatását segítő további honlapok/adatbázisok/szervezetek:

- Magyar ezredek az I. világháborúban:   http://www.magyarezredek.hu/
- Az első világháború magyar hősei (Hősök Naptára – Hősök Albuma): 
http://www.katonahoseink.hu/
- Nagy Háború Blog:   https://nagyhaboru.blog.hu/

Hajdú-Bihar megye:

- MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtárának honlapja: 
http://bocskaikonyvtar.hu/
- A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete: 
"Elfeledett emlékezet" háborús kegyeleti kutatócsoport
http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas
- Császári és királyi 39. gyalogezred katonáinak emlékezete:

http://www.39gyalogezred.hu/
- Kitüntetések és jelvények:  https://kituntetes.webnode.hu/

http://www.magyarezredek.hu/
http://www.katonahoseink.hu/
https://nagyhaboru.blog.hu/
http://bocskaikonyvtar.hu/
http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas
http://www.39gyalogezred.hu/
https://kituntetes.webnode.hu/


Néhány példa Hajdú-Bihar megyei I. világháborús gyűjtőmunkára: 

(A felsorolás nem teljes!)

* Öt vármegye első világháborús vesztesége (közgyűjteményekben kutatható 

adatbázis) - Készítette: Ilyés Imre Csaba r. alezredes, ömt őrnagy, 2018.
BALMAZÚJVÁROSI első világháborús helytörténet oktatását segítő digitális 

taneszköz/veszteségkutató program  (2017)

(http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/balmazujvaros-projekt)

DEBRECEN: Elfeledett emlékezet – debreceni első világháborús katonasírok és temetőik 

(DVD)

Szerző: Debreceni hadisír kutatócsoport, 2015.

DEBRECEN: Orosz hadifoglyok temetője Debrecenben (nyomtatott anyag)

Szerk.: Csákvári Sándor, 2015.

DEBRECENI Köztemető – Katonák – Háborúk Debrecenben temetett áldozatainak 

emlékére (nyomtatott, DVD)

Szerk.: Csákvári Sándor, Dr. Kovács Ilona, Horváth Attila, 2016.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY - Meghaltak ők, hogy éljen a haza 1914–1918. (nyomtatott 

anyag)   Szerk.: Varjasi Imre. Közszolgálati füzetek 10., 2016.

HAJDÚDOROG az első világháborúban (nyomtatott anyag)

Szerző: Lázár Tibor Zoltán. Hajdúdorogi füzetek 14. , 2014



HAJDÚHADHÁZ katonái az első világháborúban  

(nyomtatott anyag,  http://bocskaikonyvtar.hu/images/emedia/kiadvany.pdf)

Szerk.: Ilyés Imre Csaba, Martinkovits Katalin, Csákvári Sándor, 2018. 

KABA I. világháborús hősi emlékműve és hősi halottai (nyomtatott anyag)

Szerző: Szikla Gergő. Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 7. , 2016.

PÜSPÖKLADÁNY: Püspökladány Anno honlap, I. világháború rovat–

www.puspokladanyanno.hu - Szerk.: Megyaszai Szilvia

SÁP első világháborús hősi halottai - Ébren tartott emlékezet  

(http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/ebren-tartott-emlekezet-sap)

Készítette: Farkas Gábor, 2018.

SÁRRÉTUDVARI: Emlékezünk az első világháborús hőseinkre 1914-1918 

(nyomtatott anyag)

Szerk.: Varga Ambrusné, 2014.

SZEREP első világháborús hősi halottai, Memento (nyomtatott anyag)

Szerk.: Dezsőné Bácsi Irma, 2014.

VÁMOSPÉRCS első világháborús vesztesége 

(http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/vamospercs-elso-vilaghaborus-

vesztesege)

Készítette: Rozalex Beatrix - Martinkovits Katalin, 2017.



SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

- időigényes gyűjtőmunka és nem garantált a 100 %-os 
eredmény, de fontos minden emlék összegyűjtése
- egyre több forrás kutatható interneten, ami 
meggyorsíthatja a munkánkat
- a lakosság a mai napig sok I. világháborús emléket őriz 
(fotók, dokumentumok, személyes hadinaplók, tárgyi 
emlékek, történetek stb.)
- a gyűjtőmunka során az adatbázisok kutatása mellett 
fontos a lakosság mozgósítása az emlékek összegyűjtése, 
digitalizációja érdekében



FEKETE SÁNDOR (1899. 07. 11 - 1979)

Bevonult: 1917. 03. 10-én az 5. vártüzérezredhez, 
Cattaróba  - Ekkor még nem volt 18 éves!
Kiképzése után a román harctérre került, ahonnan 
1918. májusban az olasz hadszíntérre vonult. Ott 
részt vett a Piave-menti harcokban, majd maláriában 
megbetegedett. Az összeomlás kórházban érte.
Kitüntetései: K.cs.k., H.e.é.
Forrás: A Magyar Tüzér: A magyar tüzérség 
története (Szerk.: Felszeghy Ferenc, Reé László, 1938)

Fia, FEKETE FERENC 
(szül: 1942, 76 éves)

Rövidfilm  (2015)
(Készítette: Megyaszai Szilvia, Lévai Péter)



HEGEDŰS BÉLA (1899 – 1922)

Hadiérettségi után, 1917. április 18-án vonult 
be a 39. gyalogezredbe, Königrätzbe. 1918. 
március 1-én ment ki az olasz frontra, ahol 
hadapród őrmesterként szolgált. A háborúban 
szerzett betegsége következtében 
Püspökladányban hunyt el 1922-ben, 
műegyetemi hallgatóként.
Forrás: Püspökladányi hősi halottak albuma 
1914-1918. (Szerk.: Nedolay Albert, 1927)

Unokaöccse  (testvérének gyermeke) 

NÉMEDY JÓZSEF
(szül: 1942, 76 éves)



Családi hagyaték Anyakönyvek

MNL Országos Levéltára

HM HIM Hadtörténelmi Levéltár
Vitézi kiadványok, 
ezredalbum

HM HIM HL Bécsi Kirendeltsége

Magángyűjtők

Nagy 
Háború 
Blog



A KUTATÁS EREDMÉNYEI:

- családi hagyaték (fénykép, családi Biblia személyes adatokkal: név, szül.idő, szül.hely)
- anyakönyvek (Római katolikus: keresztelési, esketési, halotti. Állami akv.)
- korabeli hadialbumok: 39. gyalogezred ezredalbuma, vitézi kiadványok (Vitézek
Évkönyve, Vitézek Albuma, 10 éves a Vitézi Rend)
- magángyűjtők (katona alakulatának fotója, kitüntetéssor)
- HM HIM Hadtörténelmi Levéltár:
* 39. gyalogezred szabadság-nyilvántartó kartonja
* KJL58289. számú kitüntetési javaslat (I. „nagyezüst”)
* KJL28983. számú kitüntetési javaslat (II. „nagyezüst”)

- HM HIM HL Bécsi Kirendeltsége (Kriegsarchiv):
* „kisezüst” felterjesztési irata (124. számú)
* „kisezüst” kitüntetési javaslata
* gyógykezelésről feljegyzés

- MNL Országos Levéltára:
* Vitézi esküokmány hiteles másolata
* 1945. évi vitézi kérdőív

-NAGY HÁBORÚ BLOG
* Kókay László hagyatéka: levelezőlapok

-*-

Fotó: Vitézek albuma  

Fotó: Budapesti magángyűjtő felajánlása –
1917.02.22, olasz front, 39. gyalogezred



Horváth József alakulata:
VII. hadtest
17. hadosztály
33. dandár
39. gyalogezred (Debrecen)
IV. zászlóalj
15. tábori század

Frontszolgálata:
1914. július 28. – október 15. (déli, majd északi-front: Rohatyn)
1916. március 28-tól (olasz front)

Kitüntetései: Fegyvertény (mikor, hol):
1916. 12. 25. – „kisezüst” (1916. október 4-10.–San Grado di Merna

1917. május – „nagyezüst” (1917. 05. 14. – Fajti-hrib 464. magaslat)

1917. június – „nagyezüst” (1917. 06. 03. – Fajti-hrib)
1917. szeptember – bronz vitézségi érem (1917. 09. 27.)
xxx - Károly-csapatkereszt
1923. június 17. – vitézi cím

Szabadság:
1917. március (18 nap)

Vöröskeresztes kórházi kezelés (reumával):
1918. május (Trencsénteplic)

Horváth József
(1885-1957) 

és fia, János (1920-1944)



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Megyaszai Szilvia
www.puspokladanyanno.hu


