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Pétervására katonai vesztesége Európa Nagy Háborújában 

(Újabb adatok egy Heves megyei település első világháborús hősi halottairól) 

 

Elérkezve az I. világháború századik évfordulójához és azt megelőzően, a 

Magyarországon és Európa más országaiban is megsokasodtak a “Nagy Háborúnak” is 

nevezett I. világháborúval kapcsolatos visszaemlékezések és történelmi tárgyú írások. 

Magyarországon az 1948-as politikai fordulatot követő négy évtizedes időszakban nem 

volt ildomos a magyar háborús veszteségeket emlegetni, annak a sok tíz és százezer 

magyar katonának az emlékét, akik a világégésekben haltak hősi halált. 

A külföldi, főleg közép- és kelet európai harctereken elesett magyar katonák sírjai 

közül nagyon sokat elemésztettek az eltelt évtizedek időjárási és a természetes 

környezet viszontagságai, valamint az épített mesterséges környezet változása. 

Az eltelt sok év ellenére egyre több család kíváncsi a felmenőire, dédapái és ükapái 

feledésbe merült hőstetteire és a veszteségre, amely a későbbi generációk életét döntően 

befolyásolta. Az 1948 utáni politikai rendszerben intézményesített felejtés és 

elhallgatás után, a rendszerváltást követően nyílt arra lehetőség, hogy hősi halottaink 

kutatása újra szervezett formában folytatódjon. Sajnos a második világháborút és a 

korábbi korszakokat még átélő emberek legnagyobb része már távozott. Emiatt 

napjainkra nagyon hiányzik a szemtanúk emlékezete. A nem lejegyzett emlékezett 

helyett csak az írásos és tárgyi források, katonai emlékhelyek és temetők kutatásával 

lehet feltárni és újra felidézni a hazánkért fegyverrel a kézben elesett hőseink neveit. 

Számomra is volt személyes indíttatása annak, hogy háborúban elesett felmenőim után 

kutassak, és többet tudjak meg haláluk helyéről. Fontosnak érzem, hogy ők, akik a 

Heves megyei Pétervásáráról származnak és ott éltek ne menjenek feledésbe. Innen már 

csak egy lépés volt, hogy a többi Pétervásáráról származó hősi halott katona nevét újra 

felfedni próbáljam a feledés homályából. A Nagy Háború, vagyis az I. világháború 

centenáriuma remek alkalmat kínált erre. 

Hősi halottaink adatainak feltárásához nagyszerű segítséget nyújt, hogy manapság 

már nem szükséges feltétlenül fizikai valóságunkban felkeresni írásos források tároló 

helyeit, levéltárakat, kivéve talán az egykori harctereket és a temetőket. A digitális 

technika és az internet segítségével most már közvetlenül kutathatóak a levéltárak, 



múzeumok, könyvtárak és egyéb közgyűjtemények adatbázisai Magyarországon és 

külföldön egyaránt. Szinte csak a nyelvtudás és a források felkutatásának módszerei 

szabnak gátat a széleskörű információgyűjtésnek és feldolgozásnak. A továbbiakban 

egy rövid cikk és veszteségadattár táblázatai formájában szeretném bemutatni a Heves 

megyei Pétervására I. világháborús hősi halottainak neveit és a háborúban eltűnt, 

hadifogságba esett vagy megsebesült katonáit. A lajstrom csak egy kezdeti lépés 

Pétervására Nagy Háborús veszteségének feltárásához, ami egy jóval nagyobb 

adatfeltáró munka kezdete, hiszen a források további felkutatásával bővíteni lehet az I. 

világháborúban odamaradt hősök névjegyzékét. A munka célja, hogy adatokat 

szolgáltasson a Nagy Háború helyi emlékezetéhez és többen, akik Pétervásárán élnek 

vagy kötődnek a településhez, de már elszármaztak onnan érdeklődésük esetén 

tudjanak felmenőik háborús részvételéről. Az alábbiakban olvasható néhány általános 

tudnivaló Magyarország I. világháborús veszteségéről és Pétervásáráról.   

Az Osztrák–Magyar Monarchia I. világháború idejében besorozott 8 millió 

katonájából 1 016 200 elesett, 1 943 000 sebesült meg, 2 128 600 hadifogságba esett. 

Az akkori Magyar Királyság területéhez és lakossághoz viszonyítva sokkal nagyobb 

háborús emberveszteséget szenvedett el, mint a Monarchia Lajtán túli tartományai. 

1917. december 31-ig az egész Monarchiában (a lakosság 1910. december 31-i 

lélekszáma szerint) Magyarország (Horvátországgal, mint társországával együtt) a 21 

millió fős lakosságából 516 095 fő halottat veszített.1 

Pétervására Heves megye északi részén, a Tarna völgyében fekvő település, 1989-

ben kapott városi rangot, így Magyarország legkisebb lélekszámú városa. A 2011-es 

népszámlálási adatok szerint 2511 fős lakossága volt.2 Pétervására azon magyarországi 

települések közé tartozik, amelyek szűkebb régiója, megyéje területe megmaradt, a 

Trianoni békediktátum következményei ellenére, az új országhatárokon belül. A város 

lakossága tradicionálisan a római katolikus egyházhoz kötődő magyar keresztény. 

Pétervására a Kárpát-medence magyar települései közül palóc néprajzi 

                                                                 
1 In.: Magyarország a XX. században. Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István. Babits Kiadó, Szekszárd 1996-2000. 

300. oldal.  

2 In.: A Magyar Köztársaság Helységnévkönyve. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 2011. 26. oldal. 

(hyperlink: https://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2011.pdf ) Lekérdezve: 2017.04.01. 



hagyományokkal rendelkezik. Történetében fontos szerepet játszott a horvát 

származású nemesi Keglevich-család.  

Pétervására a XX. század elején járásszékhely volt Heves vármegyében. A 

településen magyar királyi járásbíróság működött. Az akkor község jogállással bíró 

település lakosságának lélekszáma 1910-ben 2046 fő volt.3  

Heves vármegye és Pétervására az I. világháborút megelőzően 1914-ben, az 

Osztrák-Magyar Monarchia közös (cs.kir.) katonai kerületei közül, a Magyar 

Királyságban lévő kassai VI. hadtestparancsnoksághoz tartozott. A megye területe ezen 

belül a Császári és királyi 60. gyalogezred hadkiegészítő körzetében (Eger) volt. A 

császári és királyi hadseregen kívül a Magyar Királyi Honvédség, mint a monarchia 

fegyveres erejének második vonala hadkiegészítési rendszerében Heves vármegye a III. 

(szintén kassai székhelyű) honvéd kiegészítő kerülethez tartozott, azon belül pedig a 

Magyar királyi 10. honvéd gyalogezred miskolci székhelyű kiegészítő kerületéhez.4 A 

katonai igazgatás akkori rendszere szerint a pétervásárai lakóhelyű hadkötelesek 

legnagyobb részét az említett egri Császári és királyi 60. gyalogezred és miskolci 

Magyar királyi 10. honvéd gyalogezred állományába sorozták be. Ezen kívül 

természetesen más csapattestekbe is vonultak be pétervásárai illetőségű újoncok. 

A Nagy Háborúban harcoló és elesett, vagy eltűnt katonák neveinek feltárásához 

igénybe vehető források többfélék. Első körben a magyarországi polgári halotti 

anyakönyvek adatai használhatóak fel az I. világháború harccselekményeiben hősi 

halált halt, harctéren szerzett sebesülésben vagy ott szerzett betegségtől elhunyt, 

hadifogságba esett, eltűnt pétervásárai születésű és lakóhelyű katonák. A Nagy Háború 

frontvonalain elesett katonákat a csapattesteik veszteségkimutatásokban jelentették a 

hadvezetés számára és azokat a Császári és királyi hadügyminisztérium összesítette. Az 

elesett katonák hazai lakóhelyük szerinti anyakönyvezését a hatóságok a 

Belügyminisztériumon keresztül végrehajtották, azt a települések elöljáróságai 

elvégezték. Az 1895-től bevezetett polgári halotti anyakönyvezés jól dokumentált, 

főleg a megmaradt országterület településeire vonatkozóan. Az állami levéltárakban a 

                                                                 
3 In.: A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. 1. rész. A népesség főbb adatai községek és 

népesebb puszták, telepek szerin. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Szerk.: Vargha Gyula. Magyar 

statisztikai közlemények. Új Sorozat. 42. kötet. Budapest, 1912. .XI. 186-187. oldalon. 

4 In.: Szentváry-Lukács János: A Monarchia magyar Szent Korona országaiból kiegészített gyalogezredei 1914. 

Segédlet (hyperlink: http://www.hungarianarmedforces.com/1914/index.html). Lekérdezve: 2017.04.01. 

http://www.hungarianarmedforces.com/1914/index.html


városok, községek halotti anyakönyveinek másodpéldánya legnagyobb részben 

rendelkezésre állnak és nyitottak a helytörténészek és a kutatók számára. Külön 

érdekesség, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Utah állambeli Salt Lake City 

városában központtal rendelkező Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (az 

ún. Mormon Egyház) hívei az utóbbi évtizedekben világszerte erőfeszítéseket tettek, 

hogy anyakönyvi adatokat gyűjtsenek különböző országokból, vallási indíttatású 

genealógiai kutatásaik segítésére. Európai (és más) országok levéltáraiból, polgári és 

egyházi anyakönyvek már kutatható bejegyzéseinek millióit gyűjtötték össze és 

regisztrálták egy hatalmas adatbázisba. Az internet és a számítástechnika gyors 

fejlődése hatalmas segítséget jelentett az információk ilyen gyűjtéséhez. 

Könyvtárakhoz és állami archívumokhoz és közösségi adattárakhoz hasonlóan ez az 

adatbázis is közvetlenül elérhető, kulturális, tudományos és magán célból (kivéve az 

üzleti felhasználást) elérhető és kutatható. Ez projekt a „familysearch.org”5 domain 

néven működő szerver, ami díjtalanul használható eltérően más hasonló projektekhez 

vagy szervezetek térítés ellenében rendelkezésre álló honlapjaihoz.  

Pétervására polgári Halotti anyakönyvei az 1909-1918 és 1918-1935 közötti 

időszakból tartalmazzák a regisztrált és a háborúban meghalt vagy eltűnt és holttá 

nyilvánított katonaszemélyek adatait. 1914 és 1930 között mindösszesen 51 fő 

pétervásárai születésű vagy itteni lakóhelyű katona hősi halálát, eltűnését (fogságba 

esését) és holttá nyilvánítását végezték el a település akkori anyakönyvezetői. 51 főből 

24 fő a M.kir. Belügyminisztérium határozatai alapján került rögzítésre a halotti 

anyakönyvben 1915. december 28. és 1922. december 28. napjai között. Ezek az adatok 

a Cs.kir. Hadügyminisztériumtól és a M.kir. Honvédelmi Minisztériumtól származó 

veszteségkimutatások alapján készültek. Beérkezésük függött a háború időszerű 

menetétől és az adott csapattesttől. Az 1922-ig halotti anyakönyvezett katonák közül 

10 fő az egri Császári és királyi 60. gyalogezred állományában szolgált, 5 fő a miskolci 

Magyar királyi 10. honvéd gyalogezredben, 3 fő a Cs.kir. 34. gyalogezredben, 2 fő a 

16. M.kir. honvéd gyalogezredben, 2 fő a Cs.kir. 67. gyalogezredben, 1 fő a Cs.kir. 15. 

gyalogezredben és 1 fő a Cs.kir. 29. gyalogezredben. Az anyakönyvi bejegyzésekben 

szereplő további 27 fő hősi halott és eltűnt katona az illetékes helyi M.kir. járásbíróság 

                                                                 
5 A Magyarországról gyűjtött és digitalizált halotti anyakönyvek és temetői feliratok a következő hivatkozáson 

elérhetőek: hyperlink: https://familysearch.org/search/collection/location/1927145?region=Hungary Lekérdezve: 

2017.04.02. 

https://familysearch.org/search/collection/location/1927145?region=Hungary


végzése alapján lett holtnak nyilvánítva, betekintést enged arra vonatkozóan, hogy 

kibővítsük a Nagy Háborúban elhalt és eltűnt pétervásárai lakosok (vagy Pétervásárán 

születettek) körét 51 főre. A holttá nyilvánításokból csak arra lehet következtetni, hogy 

kik tekinthetők még az I. világháború katonai veszteségéhez sorolhatónak. Más 

információ azonban sorsukról nem tudható. Sokan közülük hadifogságban haltak meg, 

vagy nem maradt haláluk körülményeiről hiteles adat. Holttá nyilvánításukra 

magánjogi, örökösödési és egyéb jogi eset miatt volt szüksége a hozzátartozóknak. 

Emellett meg kell jegyezni, hogy az 1930. december 31-ig Pétervásárán halotti 

anyakönyvezett hősi halottak és eltűntek közül 9 fő lakóhelye más település volt 

(Kisfüzes: 4 fő, Ivád: 3 fő, Eger: 1 fő és Budapest: 1 fő). A holttá nyilvánító 

járásbírósági határozatok alapján anyakönyvezett katonák közül a legtöbben szintén a 

miskolci M.kir. 10. honvéd gyalogezred (10 fő) és az egri Cs.kir. 60. gyalogezred (9 fő) 

állományába tartoztak. További egyéb csapattest, ahol még szolgáltak 1922 után holttá 

nyilvánított és a háborúban eltűnt pétervásárai származású katonák: „6. árkász 

zászlóalj”, a miskolci Cs.kir. 65. gyalogezred, a M.kir. 16. honvéd gyalogezred és a 

M.kir. 17. honvéd tüzérezred. 

Pétervására I. világháborús katonai veszteségének megmaradt forrása a város 

központjában álló Nagy Háborús emlékmű, amely a közösségi emlékezet tárgyiasult 

formája és a mai napig hirdeti az első világégésben hősi halált halt és eltűnt pétervásárai 

katonák emlékét. (Az emlékmű képeit lásd az 1. sz. mellékletben.)  

Pétervására I. világháborús hősi emlékműve az egykori M.kir. Járásbíróság épülete 

előtt áll a Szabadság téren. 1924-ben állították megfelelve a Magyar Országgyűlés által 

alkotott 1917. évi VIII. törvénycikknek, amely szerint emléket kell állítani a hazájuk 

védelmében életüket áldozó katonáknak. Az emlékmű lépcsős alapzaton álló kőoszlop, 

amelyen Magyarország bronzból készült domborműves címere látható, tölgyágakkal 

övezve. A címer alatt vésett, aranyozott felirat: „AZ 1914-1918 ÉVI 

VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSEINK KEGYELETES EMLÉKÉRE 

ÁLLÍTATTA A PÉTERVÁSÁRAI HAZAFIAS KÖZÖNSÉG ÉS AZ AMERIKÁBA 

ELSZAKADT VÉREINK ÁLDOZATKÉSZ SZERETETE.” Az emlékmű két oldalára 

24 fő pétervásárai hősi halott nevét vésték fel aranyszínűre festett betűkkel. Az 

emlékművön feltüntetett nevek közül kettő nem található meg a halotti 

anyakönyvekben lévő adatok között és a Cs.kir. Hadügyminisztérium 

veszteséglajstromaiban sem! A helyi közösség emlékezete azonban megőrizte neveiket.  



Az I. világháború katonai veszteségének kutatásában további és alapvető források 

az Osztrák-Magyar Monarchia egykori Császári és Királyi Hadügyminisztériumának 

veszteségkimutatásai (más néven veszteséglajstromai), az ún „Verlustlisten”, amelyek 

rendszeresen kiadott hivatalos közlönyök voltak. A háború évei alatt, több tízezer 

oldalon megjelent iratok a tisztek, altisztek és a legénységi állomány személyi 

veszteség információit tartalmazzák névsor szerint.6 

A hivatalos közlönyök a Habsburg-dinasztia uralma alatt álló soknemzetiségű 

birodalom egész területéről behívott katonák adatait felsorolja. A közlönyökben a 

következő adatok vannak megadva: a katona neve, rendfokozata, a katona csapatteste, 

lakóhely, a katona születési éve és a személyi veszteség formája. Ezek általában a 

katona halálának ideje, megsebesülése, hadifogságba kerülése (esetleg hadifogságának 

helye). A veszteséglajstromokkal egy időben adták ki, egészen 1918-ig a 

„Sebesültekről és betegekről szóló híreket” („Nachrichte über Verwundete und 

Kranke”, ez a közlönysorozat is több tízezer oldalon adatott ki. Ezek a sebesültekről 

megadják a sérülésük fajtáját valamint, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia melyik 

kórházában gondozták a sebesültet, továbbá a halál okát és bizonyos esetekben a 

temetés pontos helyét.  A veszteséglajstromok és a sebesülti közlönyök egyaránt 

elérhetőek a Cseh Nemzeti Könyvtár és az Osztrák Nemzeti Könyvtár internetes 

oldalain, ahol kutathatóak. A cseh adatbázis közvetlenül szavakra kereshető egy optikai 

szövegfelismerő programot használó alkalmazás segítségével.7  

A veszteséglajstromokban legalább 96 fő Pétervásáráról származó katona adatai 

találhatók meg, 1 fő kétszer szerepel sebesülés és hadifogságba esés adatokkal. Ebből 

14 fő katona haláláról található adat a közlönyökben a háború éveiből. Közülük 3 fő 

neve megtalálható az emlékművön és a halotti anyakönyvben is (Szántó József, cs.kir. 

29. táb.vad.z.alj., meghalt: 1916. október 9.; Simon István, cs.kir. 60. gye. 12. 

menetszd., meghalt: 1916. október 15.; Papp József, m.kir. 16. h.gye. 4. szd., meghalt: 

1916. augusztus 25.) Egy veszteséglajstromban szereplő katona halálozása 

                                                                 
6   Österreichische Nationalbibliothek, Verlustliste 1914-1919/Osztrák Nemzeti Könyvtár, Veszteséglajstromok 

1914-1919 (Eredeti címen: K. u. k. Kriegsministerium Verlustlisten, Wien 1914-1919, k.k. Hof- und 

Staatsdruckerei/ Az Osztrák-Magyar Monarchia Császári és királyi Hadügyminisztériumának Veszteséglasjtromai, 

Bécs 1914-1919, cs. és kir. Udvari és Állami Nyomda) hypertext: http://anno.onb.ac.at/info/vll_info.htm 

7 Kramerius National Library of the Czech Republic, Verlustlisten 1914-1919/Cseh Köztársaság Kramerius 

Nemzeti Könyvtár, Veszteséglajstromok 1914-1919 (Eredeti címen: lásd 6. sz. jegyzet). hypertext: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Search.do?documentType=&text=verlustlisten 



megtalálható a halotti anyakönyvben is (Bojtos Pál/Bojtos Paul, 6. árkász z.alj., meghalt: 

1915. február 18., születési éve a halotti anyakönyven 1877., a veszteséglajstromban 

1887). 1 fő katona a neve a veszteséglajstromból Szántó Ignác (m.kir. 10. h.gye. 3. szd., 

meghalt: 1915. április 20.) neve részben hasonló az emlékművön meglévő Szántó 

(Buczi) Ignác névalakhoz azonban eltérő „ragadványnév” van feltüntetve. Nem 

bizonyítható, hogy ugyanarról a két személyről lehet szó. Az anyakönyvi adatok közül 

hasonló alakú név nem került elő.  

A veszteséglajstromokban 27 fő pétervásárai származású katonáról találtam 

adatokat, akik hadifogságba estek. Érdemes ezeket a neveket külön kezelni a halálozási 

bejegyzésektől, mert nem minden hadifogságba esett katona maradt ott vagy halt meg 

a távollétében. Közülük sokan térhettek vissza a Nagy Háborút követő években pl.: az 

orosz hadszíntérről. Az 1920-as évek elején nagy számban tértek haza Szovjet-

Oroszországból magyar hadifoglyok, akik az orosz polgárháború frontvonalain 

harcoltak valamely szembenálló fél oldalán! A veszteséglajstromban bejegyzett 

hadifoglyok között 2 fő katona van, akik megtalálhatók a halotti anyakönyvben és holttá 

lettek nyilvánítva. (Bojtos Szabó Mátyás neve rajta van az emlékművön, szül: 1880, 

csapattest: cs.kir. 60. gye., hadifogság helye: Arhangelszk, Oroszország, fogság ideje: 

1917; Szimon Josef/Simon József, szül.: 1889, csapattest: cs.kir. 60. gye., fogság hely: 

Szaranszk, Pensa kormányzóság, Oroszország). A hadifogságba esett pétervásárai 

katonák közül 14 fő az egri Császári és királyi 60. gyalogezred állományába, 10 fő 

pedig a miskolci Magyar királyi 10. honvéd gyalogezredhez tartozott. 

A veszteséglajstromban talált hősi halottakon, eltűnteken és hadifogságba 

esetteken kívül még meg kell említeni 55 fő pétervásárai származású a fronton 

megbetegedett, vagy megsebesült katonát. Közülük 15 fő esetében van arról adat, hogy 

a Monarchia melyik részén, melyik kórházban kezelték. Ebből a csoportból is a cs.kir. 

60. gye. (27 fő) és a m.kir. 10. h.gye. (15 fő) állományába tartoztak a legtöbben!  

Összegzésként el kell mondani, hogy a pétervásárai I. világháborús hősi 

emlékműre felvésett 24 fő hősi halott nevével ellentétben a korábban említett írásos 

források; halotti anyakönyvi bejegyzések (BM határozatok, M.kir. járásbírósági holttá 

nyilvánítási határozatokon kívül), cs. kir. hadügyminisztériumi veszteséglajstrom és 

betegjelentések; jóval több hősi halottat és eltűntet, hadifogságba esettet mutatnak.  



Az összegyűjtött adatok alapján Pétervására katonai vesztesége a Nagy Háborúban 

összesen:8 

- Emlékművön szereplő adat: 24 fő (közülük 2 fő nem szerepel halotti 

anyakönyvben vagy veszteséglajstromban)  

- Halotti anyakönyvben rögzített hősi halott és eltűnt (fogságba esett vagy 

vissza nem tért) katona: 51 fő (közülük 22 fő neve szerepel az emlékművön). 

- Veszteséglajstromban szereplő hősi halott és hadifogságba esett: 41 fő 

(közülük 3 fő neve meg van a halotti anyakönyvben és az emlékművön is, 

ezeken kívül 1 fő neve a veszteséglajstromból szerepel a halotti anyakönyvben 

is). 

- Veszteséglajstromban és betegjelentésben szereplő egyéb katonaszemély: 55 

fő. 

Pétervására hősi halottainak, hadifogságba esett vagy eltűnt katonáinak a száma 

rendelkezésre álló adatok szerint mindösszesen: 90 fő, ennyi név adat szűrhető le a 

megvizsgált adatokból. 

Debrecen, 2017. április 5.  

Farkas Gábor 

Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Debreceni Szervezet, 

„Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport 
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