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Felsőtárkány első világháborús katonavesztesége újabb adatok tükrében 
 

 

 Az első világháború centenáriumát követően a „Magyar Katona Áldozatvállalása” program 

részeként közgyűjtemények közös munkája után publikálták a 

https://katonahoseink.militaria.hu/searchindex oldalon az első világháborúban hősi halált halt és 

egyéb háborús veszteséget (sebesülést, hadifogságot, eltűnést) jelentő magyar honosságú katonák 

adattárát, amelynek szerkesztője a HM HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM). Az 

együttműködő közgyűjtemények között a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltára is 

elérhetővé tette az említett első világháborús veszteség adatbázist a saját felületén, a 

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban 
oldalon. A publikált adattár indokolttá teszi Felsőtárkány első világháborús katonaveszteségére 

vonatkozó korábbi kutatás kiegészítését1.  

 

 Felsőtárkány első világháborús hősi halottaira vonatkozó adatok az alábbi források alapján 

voltak a hivatkozott 2018. évi cikkben részletezve: 

 

 Felsőtárkány polgári Halotti anyakönyvei; 

 Felsőtárkány I-II. világháborús hősi emlékműve; 

 Osztrák-Magyar Monarchia egykori Császári és Királyi Hadügyminisztériumának 

veszteségkimutatásai (más néven veszteséglajstromai), az ún „Verlustlisten”; 
 Az „arcanum.hu” közgyűjteményi digitális adatbázisban, az egykori Budapesti Közlöny 

számaiban, közzétett holttá nyilvánítási adatok. 

 

 Ezeket vált szükségessé kiegészíteni az új adattárban található többlet információkal és 

forrásokkal. Felsőtárkány első világháborús katonaveszteségének egy teljesebb összeállításához az 

alábbi már használt és újabb források (1.-től 7.-ig) nyújtottak további segítséget: 

 

 1. 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 (VL); 

 

 Nachrichten über Verwundete und Kranke, Wien 1914-1919, k.k. Hof- und Staatsdruckerei/ Az 

Osztrák-Magyar Monarchia Császári és királyi Hadügyminisztériumának Beteg- és 

sebesültlajstromai, Bécs 1914-1919, cs. és kir. Udvari és Állami Nyomda (VL) hypertext: 

http://kramerius.nkp.cz/, https://kramerius5.nkp.cz/periodical/uuid:6b980390-1630-11df-b3c0-

0013d398622b  

 

 2. Felsőtárkány község polgári halotti anyakönyvei 1909-1924, 1925-1957, 1958-1977 (MNL 

Heves Megyei Levéltára), Borsosberény község polgári halotti anyakönyve 1909-1922 (MNL 

Nógrád Megyei Levéltára) hypertext: https://www.familysearch.org/; 

Az első világháborúban hősi halált halt katonák, akik nevei magyarországi polgári halotti 

anyakönyvekben maradtak fenn (MNL Országos Levéltára) hypertext: 

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-elso-vilaghaboru-vesztesegi-adatbazisa;  

 

 3. Felsőtárkány I.-II. világháborús magyar hősi emlékműve, II. Rákóczi F. utca 126. (volt 

Művelődési Ház épülete előtti tér). Képek az 5.sz mellékletben. Képek forrása: Farkas Gábor 

HTBK DSZ 2016.05.14. 

                                                 
1 In.: http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/a-heves-megyei-felsotarkany-kozseg-elso-

vilaghaborus-hosi-halottai  

https://katonahoseink.militaria.hu/searchindex
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban
http://kramerius.nkp.cz/
https://kramerius5.nkp.cz/periodical/uuid:6b980390-1630-11df-b3c0-0013d398622b
https://kramerius5.nkp.cz/periodical/uuid:6b980390-1630-11df-b3c0-0013d398622b
https://www.familysearch.org/
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-elso-vilaghaboru-vesztesegi-adatbazisa
http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/a-heves-megyei-felsotarkany-kozseg-elso-vilaghaborus-hosi-halottai
http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/a-heves-megyei-felsotarkany-kozseg-elso-vilaghaborus-hosi-halottai
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 4. A HM HIM Hadtörténelmi Levéltár tulajdonában lévő első világháborús tábori halotti 

anyakönyvek (HL) HM HIM HL: VI. fondfőcsoport 36. rész: Katonai egyházi szervezetek 

anyakönyvei 1743–1951; közzétéve: hypertext: https://katonahoseink.militaria.hu;  

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban;  

 

 5. A Bécsi Hadilevéltárban (Wiener Kriegsarchiv) és a Pozsonyi Szlovák Állami Hadtörténeti 

Levéltárban őrzött tábori halotti anyakönyvek (KA, VHA/VHU) közzétéve: hypertext: 

https://katonahoseink.militaria.hu, https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-

aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban; 

 

 6. A Bécsi Hadilevéltár (Wiener Kriegsarchiv) első világháborús temetőkataszterei 

(Kriegsgräberakten 1-351.) közzétéve: hypertext: https://katonahoseink.militaria.hu, 

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban;  

 

 7. Nyúl Imre: „Nagyapám testvére” című cikke, 2020. 09. 01. Hypertext: 

http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/nagyapam-testvere;  

 

 Új adatok feldolgozását követően azonosítható hősi halottak száma 78 főre növekedett a 

2018-ban közzétett 66 főhöz (57 név a község hősi emlékművén, további 9 név levéltári 

forrásokban lévőhöz) képest!  

 

Észrevételek Felsőtárkány első világháborús katonai veszteségének forrásaihoz: 

 

 A felsőtárkányi illetőségű hősi halott katonákra és katonaveszteségre vonatkozó adatok 

bővítéséhez tovább kellett vizsgálni a polgári halotti anyakönyvekben rögzített első 

világháborúval összefüggésbe hozható bejegyzéseket. Az ebből levonható tapasztalat, hogy a Nagy 

Háborút követően évtizedekkel később is találhatók az első világháborúban elesett vagy eltűnt 

katonákra vonatkozó bejegyzések. Felsőtárkány esetében erre példa egy 1966. évi 4. számú 

bejegyzés, amely Rozsnaki István (1883.02.23.) holttá nyilvánítását tartalmazza. Ennek 

magyarázata, hogy öt évtizeddel az első világháború után is szükség lehetett holttá nyilvánításra 

magánjogi, örökösödési és egyéb jogi eset miatt a hozzátartozóknak. Ezért indokolt akár az 1980. 

évig kutatni halotti anyakönyvekben. A 2018. évben közzétett adatok szerint 1935-ig 34 fő 

katonaszemély halálozását tartalmazzák a község halotti bejegyzései. Azonban a kutatás számára 

elérhető végső dátumig, 1977-ig további nyolc bejegyzést találunk, amely az első világháborúban 

meghalt katonaszemélyekre vonatkozik. Így már 42 bejegyzésünk van. Ebből 36 fő felsőtárkányi 

születésű vagy itteni lakóhelyű katona hősi halálát és holttá nyilvánítását végezték el a település 

akkori anyakönyvezetői. A 42 bejegyzés közül négy személy, Bakondi C. József népfelkelő (magyar 

királyi 10. honvéd gyalogezred), Rozsnaki István népfelkelő (császári és királyi 60. gyalogezred), 

Bajzát Pál Péter (császári és királyi 60. gyalogezred) és Simon K. Imre nevét kétszer rögzítették a 

halotti anyakönyvben. Két katonaszemély bejegyzett haláleste közül az egyik egy Lasarov 

Alexander nevű orosz hadifogoly volt (Ostffyasszonyfai fogolytábor, született: 1882), a halál oka 

baleset, nem függ össze harctevékenységgel. A másik bejegyzett katonahalálozás betegséggel függ 

össze: Hampora János (magyar királyi 16. honvéd gyalogezred). 

 A polgári halottai anyakönyvekben szereplő hősi halottak kutatásakor számolni kell azzal, hogy 

egy általunk keresett személy nem csak egy település bejegyzései között lelhető fel. Az Osztrák-

Magyar Monarchia részét alkotó 1918 előtti Magyar Királyságban nem ismert fogalom az „állandó 

lakóhely” és „tartózkodási hely”. Egy katonaszemély a születési helyét jelentő településtől, lakott 

helytől eltérő településen is élhetett életvitelszerűen. A katonai egyházi iratokban legtöbbször az 

„illetőségi hely” jelenik meg, mint egy személy lakhelye, vagy származási helye. Viszont nem lehet 

https://katonahoseink.militaria.hu/
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban
https://katonahoseink.militaria.hu/
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban
https://katonahoseink.militaria.hu/
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban
http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/nagyapam-testvere
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kizárólagosan születési helyet vagy csak lakóhelyet érteni rajta. Költözés vagy házasságkötés is 

lehetett ok, hogy egy halott katonaszemély több település egyházi vagy polgári halotti 

anyakönyvében is szerepel, vagy esetleg más-más település hősi emlékművén felbukkan ugyanazon 

hősi halott neve. Erre példa Nyúl Ágoston gyalogos, Császári és királyi egri 60. gyalogezred (1889 

Horpács, Nógrád vm.), akinek nevét Felsőtárkány község magyar hősi emlékművén megörökítették. 

Felsőtárkány polgári halotti bejegyzései között neve nem szerepel. Nyúl Imre, debreceni 

helytörténeti kutató munkájának köszönhetően azonban tudható, hogy a hősi halott az egykori 

Nógrád vármegyei Horpács községben született. Halálesete katonai forrásokon kívül a nógrádi 

Borsosberény község (volt lakóhelye) halotti anyakönyvében lelhető fel (1916/4 számon). Felesége 

révén kötődik Felsőtárkányhoz, özvegye és leszármazottai ott éltek.  

 (In.: Nyúl Imre - „Nagyapám testvére” című cikke, 2020. 09. 01. Hypertext: 

http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/nagyapam-testvere)  

 A polgári halotti anyakönyvek másodpéldányainak kutatására az MNL megyei levéltáraiban 

van lehetőség a levéltári törvényben meghatározott kutatási szabályok betartásával. Azonban ma 

már digitális adatbázisokban is elérhetők halotti bejegyzések, családfakutatás, oktatási vagy 

tudományos célból egyaránt. Ezek a felületek a fentebb hivatkozok források listájában olvashatók 

(2. pont). 

 

 Felsőtárkány magyar hősi emlékművén, az első világháborús emléktáblán 57 fő hősi halott 

neve olvasható. Az újabb forrásoknak köszönhető további adatokkal jóval több hősi halott 

azonosítható a felvésett nevek mögött. Az emlékmű meglévő 57 nevéből 45 fő hősi halott nevével 

egyező vagy azzal azonosítható névalak volt megtalálható az átvizsgált levéltári forrásokban. A 45 

fő esetében a források feltárják a felsőtárkányi első világháborús katonák adatait, életkorukat, 

alakulatukat, legtöbb esetben halálozásuk idejét és helyét. Legtöbb esetben ezek a helyszínek az 

akkori Magyar Királyság határain kívül eső hadszíntereken voltak. (Főleg Galícia és az Orosz 

Birodalom területén). A kutatás eredményeként a forrásokból összesen 21 fő hősi halott került elő, 

akik neve nem található meg Felsőtárkány magyar hősi emlékművén. A nevek a következők: 

Bajzát Sándor, Bajzáth Péter, Bata (Patanek) Sándor, Boros János, Bóta József, Csitári Lajos, 

Erdélyi (Cece) József, Farkas István, Hampora János, Kakuk (Bandi) Imre, Kakuk (Vaskó) 

Károly, Kakuk Antal, Kakuk Lajos, Kakuk Lajos, Lasarov Alexander, Répási Kálmán, Róth 

Hermann, Sike (Csillag) János, Sike Simon, Simon (Kuli) Imre, Somogyi Imre. Az említett 

katonaszemélyek közül nem helyi lakosok voltak Lasarov Alexander orosz hadifogoly és Hampora 

János népfelkelő (M. kir. 16. hgye.).  

 A kutatás ezzel nem tekinthető befejezettnek, mert az első világháborúban hősi halált halt 

felsőtárkányi katonák közül 12 fő neve mellé nem sikerült többlet adatot találni az átvizsgált 

közgyűjteményi forrásanyagban. Tovább lépésre már csak a helyi közösségben lappangó források 

bevonásával van lehetőség. Leszármazott családtagoknál, örökösöknél található dokumentumok 

segíthetnek és az egyházi halotti bejegyzések vizsgálata. Felsőtárkány az első világháború idején 

római katolikus többségű település volt, a hősi halottak és a háború vonult katonák nagy többsége 

szintén római katolikus felekezetű volt. 

 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia egykori Császári és Királyi Hadügyminisztériumának 

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

anyagából szintén sikerült többlet adatmennyiséget találni felsőtárkányi hősi halott katonákra, 

sebesültekre, betegekre és hadifoglyokra vonatkozóan. A korábbi megoldásoktól eltérően, ami a 

közlönyök több ezer oldalas dokumentumainak évjáratonként és laponként történő átvizsgálását 

jelentette, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) katonahoseink.militaria.hu nevű 

internetes adatbázisát lehetett felhasználni. A kereső felület lehetővé teszi egy katona nevére, 

születési idejére, helyére, csapattestére történő közvetlen keresést. A találatok között a Monarchia 

veszteséglajstromaiból származó információk is megjelennek (haláleset, sebesülés, hadifogság) 

http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/nagyapam-testvere


4 

 

megjelölve a kiadvány sorozatszámát és az oldalt, amelyen a veszteségi esemény olvasható. Pl..: VL  

504/40. Ami azt jelenti, hogy a Veszteséglajstromok 504. számú példányáról van szó, a 40. oldalán 

olvasható a veszteségi adat. Kiadták 1916. december 19-én Bécsben. Az említett bejegyzés Répási 

Kálmán honvédról szól, született: 1896-ban Felsőtárkányban, csapatteste a Magyar királyi 

miskolci 10. honvéd gyalogezred 9. százada volt. Meghalt 1916. június 15-én. 

 

Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum https://katonahoseink.militaria.hu 

 

Forrás: Cseh Köztársaság Kramerius Nemzeti Könyvtára https://kramerius5.nkp.cz  

 

 A Veszteséglajstromok nem csak a halálozásokat, hanem sebesültek és hadifoglyok adatait is 

tartalmazzák. Felsőtárkányi katonák első világháborúban elszenvedett veszteségei eseményei közül 

29 fő hadifogságba esett katonaszemélyre vonatkozóan sikerült adatokat feltárni a jelen cikk 

elején, 1.-től 7. pontig felsorolt forrásanyagban. 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. A hadifoglyok névsora a cikkhez kapcsolódó 3. számú táblázatban olvasható a 

hadifogság helyére vonatkozó egyéb információkkal. A hadifogolyként megjelölt katonák között 

nem olvashatók, akik hősi halottként vagy elesettként már szerepeltek más forrásban és a hősi 

halottak táblázatában vannak feltüntetve (2. számú táblázat). 

 A sebesültek és betegek esetében szintén érvényes az előző megállapítás. 29 fő sebesült és 

beteg katona névsora és a forrásokból származó adataik a 4. számú táblázatban olvasható.  

 

 A HM HIM Hadtörténelmi Levéltár tulajdonában lévő első világháborús tábori halotti 

anyakönyvek, a Bécsi Hadilevéltárban (Wiener Kriegsarchiv) és a Pozsonyi Szlovák Állami 

Hadtörténeti Levéltárban őrzött tábori halotti anyakönyvek és temetőkataszterek bejegyzései 

szintén szolgáltatnak információkat az első világháborúban hősi halált halt magyar honosságú 

katonákról, akik az egykori Magyar Királyság területén éltek. A felsorolt levéltárakban őrzött 

források magyar katonákra vonatkozó adatai már elérhetők a 

https://katonahoseink.militaria.hu/searchindex és https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-

katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban oldalakon. A digitalizált adatbázisok létrejötte előtt a 

kutatóknak helyben személyesen kellett meglátogatni az adott közgyűjteményt, hogy a papír alapú 

dokumentumokat átvizsgálhassák. Ez jóval több időt, költséget és szervezést igényelt. Az interneten 

elérhető adatbázisok megkönnyítik a kutatást, hiszen otthonunkból elérhetővé válnak a források. 

Különösen igaz az 1920-ban Magyarországtól elcsatolt területeken vagy más országokban őrzött 

https://katonahoseink.militaria.hu/
https://kramerius5.nkp.cz/
https://katonahoseink.militaria.hu/searchindex
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban
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levéltári anyagokra. A felsorolt forrásokban legalább 21 fő hősi halott felsőtárkányi katonára 

vonatkozóan sikerült többlet információkat találni, személyes adataikról, halálozási idejükről, 

helyükről vagy alakulatukról. A felsőtárkányi első világháborús hősi halott katonák kibővített 

névsora, 78 fő katona adataival jelen cikkhez csatolt 2. számú táblázatban olvasható. Az 

emlékműre vésett 57 néven kívül 21 további hősi halott neve került a listára adatokkal. Az eredeti 

57 név közül 12 katonáról továbbra sem tudható más információ a neveiken kívül. 

 A budapesti, bécsi és pozsonyi hadilevéltárak forrásaiból legfontosabbak a csapattestek tábori 

halotti anyakönyvei, amelyek nagy mennyiségű többlet információt szolgáltattak felsőtárkányi hősi 

halott katonákról. A 2018. évi kutatáshoz képest (lásd: 

http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/a-heves-megyei-felsotarkany-

kozseg-elso-vilaghaborus-hosi-halottai . most részletesebb képet lehet kapni a katonák 

csapattesteiről. A legtöbb hősi halott a Császári és királyi egri 60. gyalogezred és a Magyar királyi 

miskolci 10. honvéd gyalogezred állományába tartozott. A felsőtárkányi katonák alakulatai és 

helyük az akkori Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erőiben részletesen szintén a hivatkozott 

tanulmányban kerültek ismertetésre. A legújabb adatok szerint elfordul még a tárkányi katonák 

alakulataként a Magyar királyi kassai 9. honvéd gyalogezred, a Magyar királyi szatmári 12. honvéd 

gyalogezred, a Magyar királyi besztercebányai 16. honvéd gyalogezred, a Császári és királyi kassai 

34. gyalogezred.  

 

 Összegezve elmondható, hogy a felsorolt forrásanyagokból 136 fő felsőtárkányi 

katonaszemély veszteségadatai azonosíthatók. Ebbe bele kell érteni a hősi halottakat (halottak, 

elesettek, eltűntek, holttá nyilvánítottak), a hadifoglyokat, a sebesülteket és betegeket. A 

veszteséglista mindenesetre nem végleges. Az átvizsgált közgyűjteményi forrásanyagot jelentősen 

módosíthatják a helyi közösségben lappangó források, leszármazottak családi dokumentumai és 

egyházi halotti bejegyzések. Felsőtárkány első világháborús katonaveszteségének összesített listája 

jelen cikkhez csatolt 1. számú táblázatban olvasható. 

 

 Debrecen, 2020. január 2. 

 

Farkas Gábor  

HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” 

Háborús Kegyeleti Kutatócsoport 

beosztott kutató 

Mellékelve: 

 

1. sz. táblázat: Teljes veszteséglista 

2. sz. táblázat: Hősi halottak 

3. sz. táblázat: Hadifoglyok 

4. sz. táblázat: Sebesültek és betegek 

5. sz. melléklet: Felsőtárkányi magyar hősi emlékmű 

http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/a-heves-megyei-felsotarkany-kozseg-elso-vilaghaborus-hosi-halottai
http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/a-heves-megyei-felsotarkany-kozseg-elso-vilaghaborus-hosi-halottai

