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Farkas Gábor, Laub János: Hajdúszoboszló város első világháborús veszteségének 

forrásai és előzetes veszteségadattára   

   

   

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Debreceni Szervezet hadisírkutató 

csoportja, civilek, aktív és önkéntes tartalékos katonák már évek óta folytatnak kutatásokat a 

mai Hajdú-Bihar megye területén lévő települések első világháborús veszteségének feltárása 

érdekében. Ezen kutatás részét képezi Hajdúszoboszló város I. világháborús hős halottainak 

kutatása.   

A mai Hajdú-Bihar megye települései Nagy Háborús veszteségkutatása során 

egyértelművé vált számunkra, hogy a helyi közösségek emlékezetében, a hősi emlékműveken 

megörökített névsorok nem nyújtanak teljes képet a hősi halottakról. A források között számba 

kell venni levéltári anyagokat, egyházi és polgári halotti anyakönyveket, a HM HIM 

Hadtörténelmi Levéltárban őrzött és magánszemélyek birtokában fennmaradt dokumentumokat 

és korabeli k.u.k. veszteséglajstromokat. A néhai Hajdúkerület, az egykori Hajdú vármegye 

földjén fekvő települések lélekszámukhoz mérten nagy véráldozatot szenvedtek el az I. 

világháború esztendőiben. Ennek mértékéről a régió hősi emlékművei is tanúskodnak, hiszen 

az itteni települések akkori nagy lakosságszámából következően rengeteg név került fel a 

városok és falvak hősi emlékműveire és emléktábláira.   

  Hajdúszoboszló, mint kiemelt idegenforgalmi központ és nemzetközi hírű fürdőváros 

a mai Hajdú-Bihar megyében van, Debrecentől 22 kilométerre, délnyugatra. Az Árpád-kortól 

kezdve folyamatosan lakott település. A 2011-es népszámlálási adatok szerint 23 987 fős 

lakossága volt.1   

   

Hajdúszoboszló városa azon magyarországi települések közé tartozik, amelyek szűkebb 

régiója, megyéje területe megmaradt, a Trianoni békediktátum után. A város lakosságának 

nagyobb része tradicionálisan a református egyházhoz kötődő magyar keresztyén. Történetében 

fontos szerepet játszott Bocskai István erdélyi fejedelem, aki 1606-ban a szolgálatában álló 

hajdúkat telepítette le. A városnak a Nagy Háborút megelőzően, az 1910-es népszámlálás adatai 

szerint 16079 fő lakosa volt.2    

Hajdú vármegye és Hajdúszoboszló város az I. világháborút megelőzően 1914-ben, az 

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

temesvári VII. hadtestparancsnoksághoz tartozott. A megye területe ezen belül a Császári és 

királyi 39. gyalogezred hadkiegészítő körzetében (Debrecen) volt. A császári és királyi 

hadseregen kívül a Magyar Királyi Honvédség, mint a monarchia fegyveres erejének második 

vonala hadkiegészítési rendszerében Hajdú vármegye a VII. (szegedi székhelyű) honvéd 

                                                 

1 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Helységnévtára (hyperlink:  

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=05175 lekérdezve 2019.01.13.)   

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

puszták, telepek szerint. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Szerk.: Vargha Gyula. Magyar statisztikai 

közlemények. Új Sorozat. 42. kötet. Budapest, 1912. XI. A 298. oldalon.    
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kiegészítő kerülethez tartozott, azon belül pedig a Magyar királyi 3. honvéd gyalogezred 

debreceni székhelyű kiegészítő körzetéhez.3   

A katonai igazgatás akkori rendszere szerint a hajdúszoboszlói lakóhelyű hadkötelesek 

legnagyobb részét az említett debreceni Császári és királyi 39. gyalogezred és a Magyar királyi 

3. honvéd gyalogezred állományába sorozták be. Ezen kívül természetesen más csapattestekbe 

is vonultak be hajdúszoboszlói illetőségű újoncok, főleg a debreceni Császári királyi 16. 

huszárezred és a Magyar királyi 2. honvéd huszárezredbe.    

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

igénybe vehető források többfélék. Először 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 hajdúszoboszlói 

születésű és lakóhelyű katonákról. 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 ország terület településeire vonatkozóan. Az állami 

levéltárakban a városok, községek halotti anyakönyveinek másodpéldányai legnagyobb részben 

rendelkezésre állnak és nyitottak a helytörténészek és a kutatók számára.4   

   

Hajdúszoboszló polgári Halotti anyakönyvei az 1913-1914, 1915-1918, 1919-1925 és 

az 1926-1933 közötti időszakból tartalmazzák a regisztrált és a háborúban meghalt vagy eltűnt 

és holttá nyilvánított katonaszemélyek adatait. 1914. augusztus 1. és 1933. december 31. között 

mindösszesen 401 hősi halottra vagy katonaszemély halálára vonatkozó bejegyzést 

tartalmaznak.    

   

Hajdúszoboszló I. világháborús katonai veszteségének megmaradt forrása a város 

református temploma előtti téren álló magyar hősi emlékmű, amely a közösségi emlékezet 

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

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

Hajdúszoboszló I. világháborús hősi emlékműve a Kálvin tér 9. szám alatt található. A 

Hősök-tere és Gönczy Pál utca kereszteződésében, a református templom mellett épült 

1927-ben az I. világháborúban elhunyt hajdúszoboszlói hősök emlékére. Az emlékmű 

talapzatának középső részen sebesülten lehanyatló katona alakját Somogyi Sándor 

szobrászművész alkotta. A félköríves talapzat két oldalán az elesett hősök neve van bevésve. 

Az avatására 1927. október 27-én került sor, amelyen részt vett Vitéz nagybányai Horthy 

Miklós Magyarország kormányzója. Az emlékmű központi felirata: “A világháborúban elesett 

hős fiai emlékére e város közönsége”. 2014-ben teljesen felújították.   

   

                                                 

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

(hyperlink: http://www.hungarianarmedforces.com/1914/index.html Lekérdezve: 2019.01.13.)   
4 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: 2019.01.13.    
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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.5   

A hivatalos közlönyök a Habsburg-dinasztia uralma alatt álló soknemzetiségű birodalom 

egész területéről behívott katonák adatait felsorolják. 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 sebesülési közlönyök egyaránt elérhetőek a Cseh 

Nemzeti Könyvtár honlapján és az Osztrák Nemzeti Könyvtár internetes oldalain, ahol 

kutathatóak.6    

A császári és királyi veszteséglajstromok feldolgozását az egykori Hajdú vármegye 

településeire vonatkozóan Ilyés Imre nyá. r. alezredes (Hajdúhadház, a HTBK Debreceni 

Szervezet “Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport tagja) végezte el. A 2018-

ban publikált kiadvány Hajdúszoboszló város I. világháborús veszteségét tartalmazó részében 

1120 veszteségi esemény található, ami hajdúszoboszlói illetőségű katonákkal kapcsolatos, ez 

lehet hősi halál, eltűnés, hadifogságba esés, megsebesülés. A veszteségi eseményekből 179 fő 

hajdúszoboszlói katona hősi halála, háborús cselekményekkel összefüggő halálesete 

olvasható ki.7   

 

A mai Hajdú-Bihar megye településeinek, így Hajdúszoboszló város első világháborús 

katonai veszteségének feltárására indított munkában további forrásokat jelentenek az egykori 

debreceni és más állomáshelyű csapattestek tábori halotti anyakönyvei, amelyeket a HM 

HIM Hadtörténelmi Levéltárában őriznek. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

parancsnoksága és a Hadtörténeti Levéltár szakreferensei segítségével 2018-ban a tábori halotti 

anyakönyvek elérhetővé váltak a HTBK Debreceni Szervezet hadisírkutatói számára az MNL 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában. Az alábbi iratok hősi halottakra vonatkozó adatainak a 

feldolgozása történt meg:     

                                                 

5 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)   
6 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   
7 Ilyés Imre nyá. r.alez. - Veszteséglajstromok feldolgozása 1914-1919; HTBK Debreceni Szervezet, MH. 5. B.I.L.DD., 

Debrecen 2015-2018. (Őrzési helye: MH 5. B.I. L.DD. Könyvtára/MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára.)   
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M. kir. debreceni 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyvei 1914-1918 (295.  

jelzet); K.u.k. Infanterieregiment Nr. 39 Sterberegister 1914-1918 (195. jelzet); K.u.k. 

Infanterieregiment Nr. 39 Sterberegister 1914-1918 (196. jelzet); M. kir. debreceni 2. honvéd 

huszárezred tábori halotti anyakönyvei 1914-1919 (381. jelzet); Cs. kir. Huszárezredek tábori 

halotti anyakönyvei 1914-1920 (379. jelzet); M. kir. huszárezredek tábori halotti anyakönyvei 

1914-1919 (389. jelzet).8 Az M. kir. 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyvei 76 fő 

hajdúszoboszlói illetőségű hősi halott adatait tartalmazzák, a Cs. kir. 39. gyalogezred halotti  

anyakönyvei összesen 125 fő hősi halottét, a M. kir. 2. honvéd huszárezred tábori halotti 

anykönyvében 5 fő hősi halott szerepel, a Cs. kir. huszárezredek regiszterében 6 fő és a M. kir. 

honvéd huszárezredek halotti anyakönyveiben 5 fő hajdúszoboszlói hősi halott található. 

    

Az I. világháborús debreceni csapattestek tábori halotti anyakönyveinek feldolgozását 

2018. évben a HTBK Debreceni Szervezet hadisírkutató csoportjában tevékenykedő civil 

helytörténet kutatók, hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák valamint 

honvédelmi alkalmazottak végezték el, név szerint: Barna Hajnalka sz. őrvezető, Beke Gábor 

ömt. főhadnagy, Csákvári Sándor, Fácska Bettina ömt. főtörzsőrmester, Farkas Gábor százados, 

Ilyés Imre ömt. őrnagy, Kiss Róbert zászlós, Laub János ömt. százados, Martinkovits Katalin, 

Papp Zsófia ömt. főtörzsőrmester, Veres László ömt. százados.    

   

Hajdúszoboszló I. világháborús katonai veszteségének feltárásában forrásként lennének 

felhasználhatók a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség (Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9.) 

keresztelési és halotti anyakönyvei, valamint a Szent László Római Katolikus Plébánia 

(Hajdúszoboszló, Bocskai I. utca 1.) hasonló tárgyú iratai az I. világháborút érintő évekből. 

Ezek feldolgozása azután történhet meg, ha a kutatócsoport kérelmére az egyházközségek 

hozzájárulnak a történeti tárgyú iratokba való betekintéshez és kijegyzeteléshez. Más 

települések fennmaradt egyházközségi iratainak vizsgálatakor kiderült, hogy az I. világháború 

idején honi területen elhalálozott katonák (főleg hadikórházban elhunytak) halálesetéről az 

egyházak gyülekezetei értesítették a halott lakóhelye/illetőségi helye szerinti gyülekezetet, 

amihez az elhunyt tartozott.   

   

Összegzésként el kell mondani, hogy az összegyűjtött adatok alapján Hajdúszoboszló 

város Nagy Háborúban elszenvedett katonai veszteségéről a feldolgozott források különböző 

adatokat mutatnak. Jelen írásnak nem feladata a források összevetése és elemzése, az egy 

nagyobb lélegzetű tanulmány tárgya lesz. Itt a célunk csak a források adatainak megjelenítése 

volt egy csatolt adattárban9:   

   

- Emlékművön szereplő adat: 1056 fő hősi halott;   

- Polgári halotti anyakönyvben rögzített hősi halott és eltűnt (fogságba esett vagy 

vissza nem tért) hajdúszoboszlói illetőségű katona vagy ott elhunyt katonaszemély: 401 fő;   

                                                 

   
8 HM HIM HL: VI. Fondfőcsop. 36. Katonai egyházi szervezetek anyakönyvei 1743–1951; HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár és Központi Irattár.   
9 Csatolva: “Hajdúszoboszló I. VH_hősi halottai_források szerint” című táblázat. Laub János - Farkas Gábor, HTBK DSZ 

“Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport.   
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- Veszteséglajstromban 179 fő hősi halott neve található meg (rajtuk kívül 941 

további veszteségi esemény, sebesülés, eltűnés, betegség, hadifogságba esés olvasható);   

- Különböző debreceni és egyéb állomáshelyű csapattestek tábori halotti 

anyakönyveiben 217 fő hősi halott adatai szerepelnek.    

   

   

Hajdúszoboszló hadisírjai és egyéb katonasírjai   

   

   

Tárgy: 2018. novemberben Hajdú-Bihar megye területén rögzített ismeretlen hadisírok 

és katonasírok dokumentálása.   

   

Hajdúszoboszló temetői:   

   

Adatgyűjtés ideje: 2018. november 08. 08.45-12.15 óra között.   

   

a) Hely: Köztemető (Régi Vénkerti temető és Csepükerti v. Csepüsori temető), 

4200 Nádudvari útfél. (Hajdúszoboszló 146/3; 143/1 hrsz.).   

   

Tapasztalatok:    

   

A köztemető az egykori Vénkerti és Csepükerti temetők kibővített területét foglalja el 

Hajdúszoboszló északnyugati peremén. A Vénkerti temetőrész a Sólyom és Bihari utca 

kereszteződésében lévő bejáraton közelíthető, meg ami a Kösély-ér északkeleti oldalán van. A 

Csepüsori temetőrész a Nádudvari útról közelíthető meg. Egyben ez a mai köztemető főbejárata 

is. A Csepükerti és a Vénkerti reformátustemetők szerepelnek az Osztrák-Magyar Monarchia 

III. katonai felmérésének térképén és a Magyar Királyság 1941. évi katonai felmérésének 

térképén. Azóta használatban vannak. A temető területén az alábbi hadisírok és hadviseltek 

sírjai kerültek rögzítésre    

   

1. Szovjet tömegsír és emlékmű: (Kiemelt sor 20-21. sírhely; földrajzi koordináták: 

É.sz.: 47.448600, K.h.: 21.368940) 32 szovjet hősi halott nyughelye. A szovjet sír egy 

betonszegéllyel körbevett sírhely, megközelítőleg 2,5 méter x 3,5 méter alapterületen. A sírt 

beton fedlap borítja, hossziránti szélein fedetlen, oda növényeket ültettek. A fedlapon nagy 

kiterjedésű szürke emléktáblára 32 szovjet katona nevét vésték fel, valamint megemlítenek 9 

ismeretlen oda eltemetett szovjet hősi halottat. A síron egy fekete gránitból készült síremléket 

állítottak, amelynek felirata oroszul és magyarul olvasható: "A II. világháború harcaiban a 

városban elesett szovjet katonák emlékére." A szovjet sír a köztemető Nádudvari úti főbejárata 

közelében található, a díszsírhelyeken, a különsor 20-21. sírhelyén. A hajdúszoboszlói szovjet 

tömegsír a rendszerváltást megelőzően a főtéren volt (a mai Hősök terén). A szovjet tömegsír 

leírása megtalálható az 1949. évi megyei felmérések anyagában, Hajdú vármegye alispánja 

szovjet hadisírokról szóló jelentésében (Forrás: 1832/1949 Hajdú vármegye alispánja. Irattári 

irományjegyzék. Tárgy: Szovjet-orosz katonai emlékművek és sírok számbavétele. - Levéltári 

jelzete: IV.B. 906/b 365d. 1832/1949.)   
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A szovjet tömegsír névsora:   

   

Csegoljev, Nyikolaj Vasziljevics gárda százados;   

Perebejnosz, Ivan Lazarevics főhadnagy;  

Siván, Grigorij Tyihonovcs főhadnagy;  

Usztcsenko, Ivan Kuzmics főhadnagy;   

Kolov, Nyikolaj Jakovlevics gárda hadnagy;   

Pegrenko, Nyikolaj Gavrilovics törzsőrmester;   

Morokov, Nyikolaj Jeremejevics törzsőrmester;   

Szmitkin, L. G. őrmester;   

Sztockij, I. N. szakaszvezető;   

Luglicsenko, F. G. tizedes;   

Grama/Gracs/Graj Ivan vöröskatona;    

Grinyak, M. G. vöröskatona;   

Gulinszkij, Fjodor Nyikiforovics vöröskatona;   

Karszunjan, Varan vöröskatona;   

Manzaj, Nyikolaj Szemjonovics vöröskatona;   

Marin, Georgij vöröskatona;   

Matusztin, vöröskatona;   

Mitov, Jefim Dmitrijevics vöröskatona;   

Naumcev Mihail Petrovics vöröskatona;   

Parszilok, Akszal/Ukszal vöröskatona   

Petracsenko, Geraszim Szemjonovics vöröskatona   

Polisko, Ivan Vasziljevics vöröskatona   

Prusinszkij, Pavel Vlagyimirovics vöröskatona   

Szajva, Khumir vöröskatona   

Taktinyikov, Mihail vöröskatona   

Tyihenko, Dmitrij Andrejevics vöröskatona   

  Karpics, Filomon Danyilovics      

  Malisev, Valentyin Ivanovics      

Mamikonjan, Ruben Szarkiszovics    

Sztasz, Andrej Fjodorovics    

Stelbman, Szrul Smerlevics    

Andrejevics, Nyikolaj    és  

9 fő ismeretlen szovjet katona.  

 

        

2. Domokos Lajos népfelkelő (Meghalt 1920. április 10.) XIX. tábla T.8. sor 11.  

sír.   

Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.451930, K.h.: 21373820. Hasáb alakú műkő síremlék, 

19141918 a felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói köztemetőben lévő síremléket a  
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HM HIM által 2016 decemberében meghirdetetett I. világháborús sírfelújítási program 

keretében rekonstruálták. A felújított hadisír átadási ünnepségére 2017. november elsején került 

sor. A hősi halott adatainak feltárását és Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottjainak 

kutatását Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki 

összeállította a város hősi halottairól készült kiállítási anyagot.    

3. Dede Sámuel honvéd (Meghalt 1915. március 27.) XIX. tábla T.8. sor 20. sír  

Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.452030, K.h.: 21.373440. Hasáb alakú műkő síremlék, 

19141918 a felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói köztemetőben lévő síremléket a  

HM HIM által 2016 decemberében meghirdetetett I. világháborús sírfelújítási program 

keretében rekonstruálták. A felújított hadisír átadási ünnepségére 2017. november elsején került 

sor. A hősi halott adatainak feltárását és Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottainak 

kutatását Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki 

összeállította a város hősi halottairól készült kiállítási anyagot.     

4. Kovács Mihály (1870-1919) Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.451140, K.h.: 

21.372760. A sír a Hajdúszoboszlói köztemető régi részén, az egykori Vénkerti temetőben 

található, ami a Kösély-csatorna északkeleti oldalán van és a Sólyom-Bihar utcák 

kereszteződésében közelíthető meg. Beton fedlappal borított sírhant. Hasáb alakú beton 

síremlék, rajta fekete gránit tábla. Takács Imre úr, a temetőüzemeltető városgazdálkodás 

dolgozója szerint a sírban I. világháborús hősi halott nyugszik, akinek eredeti, katonai Preiszner  

-féle, "1914-1918" feliratú, kettős kereszt domborművel ellátott sírkövét a család cseréltette le 

a jelenlegi síremlékre. A sírra vonatkozó részletes adatok a temetőkönyvben nem találhatók. A 

II. világháború előtti temetőkataszter nem fellelhető.   

5.  Erdős Károly hadimunkás (Meghalt 1921. február 01.) Földrajzi koordináták: 

É.sz.: 47.450390, K.h.: 21.373780. XIV. tábla T.sor. Exhumálták a Kárászháti-temetőből! 

Hasáb alakú műkő síremlék, 1914-1918 a felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói 

köztemetőben lévő síremléket a HM HIM által 2016 decemberében meghirdetetett I. 

világháborús sírfelújítási program keretében rekonstruálták. A felújított hadisír átadási 

ünnepségére 2017. november elsején került sor. A hősi halott adatainak feltárását és 

Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottjainak kutatását Nagy István, a hajdúszoboszlói 

Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki összeállította a város hősi halottairól 

készült kiállítási anyagot. A sírhely 2017 novemberében már nyilvántartásba került.   

6. D. Nagy Sándor honvéd (Meghalt 1919. január 02.) Földrajzi koordináták: 

É.sz.: 47.450390, K.h.: 213737780. XIV. tábla T. sor. Hasáb alakú műkő síremlék, 1914-1918 

a felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói köztemetőben lévő síremléket a HM HIM 

által 2016 decemberében meghirdetetett I. világháborús sírfelújítási program keretében 

rekonstruálták. A felújított hadisír átadási ünnepségére 2017. november elsején került sor. A 

hősi halott adatainak feltárását és Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottjainak kutatását 

Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki 

összeállította a város hősi halottairól készült kiállítási anyagot.    

7. Kecskés István gyalogos (Meghalt 1916. november 1.) Földrajzi koordináták: 

É.sz.: 47.450350, K.h.: 21.340050. XIV. tábla T. sor. Hasáb alakú műkő síremlék, 1914-1918 

a felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói köztemetőben lévő síremléket a HM HIM 

által 2016 decemberében meghirdetetett I. világháborús sírfelújítási program keretében 

rekonstruálták. A felújított hadisír átadási ünnepségére 2017. november elsején került sor. A 

hősi halott adatainak feltárását és Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottjainak kutatását 

Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki 

összeállította a város hősi halottairól készült kiállítási anyagot.   
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8.  Székely Sámuel honvéd (Meghalt 1919. január 11.)  Földrajzi koordináták: 

É.sz.: 47.450270, K.h.: 21.373780. XIV. tábla T. 3. sor 14. sír. Hasáb alakú műkő síremlék, 

1914-1918 a felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói köztemetőben lévő síremléket a  

HM HIM által 2016 decemberében meghirdetetett I. világháborús sírfelújítási program 

keretében rekonstruálták. A felújított hadisír átadási ünnepségére 2017. november elsején került 

sor. A hősi halott adatainak feltárását és Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottjainak 

kutatását Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki 

összeállította a város hősi halottairól készült kiállítási anyagot.    

9. Dobozi Károly honvéd (1894-1915. szeptember 14.) Földrajzi koordináták: 

É.sz.: 47.450650, K.h.: 21.373710. XX. tábla T. 7. sor 34. sír. Csapatteste: m.kir. 3. honvéd 

gyalogezred. Meghalt a Bécsi Tartalékkórházban. Hajdúszoboszlói lakos. Édesapja neve 

Dobozi Bálint. Édesanyja neve Varga Juliánna. Hasáb alakú műkő síremlék, 1914-1918 a 

felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói köztemetőben lévő síremléket a HM HIM által 

2016 decemberében meghirdetetett I. világháborús sírfelújítási program keretében 

rekonstruálták. A felújított hadisír átadási ünnepségére 2017. november elsején került sor. A 

hősi halott adatainak feltárását és Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottjainak kutatását 

Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki 

összeállította a város hősi halottairól készült kiállítási anyagot.    

10. Hajzer Imre (1895-1916) Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.450460, K.h.:   

21.372260. Hasáb alakú, műkőből készült sírjel. Oldalán két kőváza. A sírhely fedlapokkal 

borított. A síremléken fekete grátittáblán van felirva a hősi halott neve. Családi síremlék, 

református egyházi jelképpel (kehely). Hajzer Imre I. világháborús hősi halott, apja Hajzer Imre 

(1868-1941) anyja Buglyó Borbála (1874-1932).  

11. Nagy Gáspár zászlós (Meghalt 1914. november 22.) Földrajzi koordináták: É.sz.: 

47.450600, K.h.: 21.372180. XII. tábla T. 12. sor 13.-14.-15. sír. Hasáb alakú műkő síremlék, 

1914-1918 a felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói köztemetőben lévő síremléket a 

HM HIM által 2016 decemberében meghirdetetett I. világháborús sírfelújítási program 

keretében rekonstruálták. A felújított hadisír átadási ünnepségére 2017. november elsején került 

sor. A hősi halott adatainak feltárását és Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottjainak 

kutatását Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki 

összeállította a város hősi halottairól készült kiállítási anyagot.    

12. Márton Lajos huszár (Meghalt 1914. december 20) Földrajzi koordináták:   

47.448580, K.h.: 21.369890. IV. tábla T. 7. sor 1.-3. sír. Hasáb alakú műkő síremlék, 1914-

1918 a felirata, Preiszner-féle sírkő. A Hajdúszoboszlói köztemetőben lévő síremléket a HM 

HIM által 2016 decemberében meghirdetetett I. világháborús sírfelújítási program keretében 

rekonstruálták. A felújított hadisír átadási ünnepségére 2017. november elsején került sor. A 

hősi halott adatainak feltárását és Hajdúszoboszló Nagy Háborús hősi halottjainak kutatását 

Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa végezte el, aki 

összeállította a város hősi halottairól készült kiállítási anyagot.    

13. Magyar honvédek sírjai (1944. október) XII. tábla 3. sor 22.-25.-26. sír. 10 

magyar hősi halott nyughelyei. A sírhelyekről többlet információ nem szerepel, a II. 

világháborút megelőző temetőkataszter nem maradt fenn!   

14. Dr. Fekete László és Körner Béla (Meghalt 1919. április 24.) Nem katonai 

veszteségek. Dr. Fekete László polgármester a Fekete család sírboltjában nyugszik a 

Hajdúszoboszlói köztemetőben, Kösely-csatorna délnyugati oldalán az egykori Csepükerti 

temetőben van. Az 1919. áprilisi vörösterror áldozata volt Hajdúszoboszlón. Körner Béla 

malomtulajdonos családi sírhelyen nyugszik a Hajdúszoboszlói köztemetőben, Kösély-csatorna 
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délnyugati oldalán az egykori Csepükerti temetőben. Síremléke egy talapzaton álló Krisztus 

szobor, amely haldokló emberi alakot tart karjaiban. A műkő szobor talapzatán, fehér 

márványtáblán olvasható az I. világháborút követő időszak polgári áldozatának neve. Az 1919. 

áprilisi vörösterror áldozata volt Hajdúszoboszlón. Haláluk körülményei10: “A helyi 

közigazgatás vezetőivel szembeni terror egyik érdekes epizódja Hajdúszoboszlón zajlott le, 

1919. április 24én. Az esetet egyrészt azért érdemes külön felidéznünk, mert több forrás is 

ellentmondóan írta le, másrészt azért, mert olyannyira ismert volt az utókor számára is, hogy a 

rendszerváltozás előtti marxista szakirodalom sem kerülhette meg bemutatását és értelmezését. 

Az eseményeket Váry Albert a következőképpen foglalta össze: „Mikor a románok bevonultak 

Debrecenbe, Hajdúszoboszlóról a kommunista direktórium elmenekült. A törvényes hatóságok 

átvették a hatalmat s a városházára fehér zászlót tűztek ki. Közben azonban Kaba felől megjött 

egy páncélvonaton Szamuely Tibor az ő terroristáival s a piactérre maga elé vezettette dr. 

Fekete László polgármestert, Körner Béla takarékpénztári igazgatót és Tokay József 

rendőrfogalmazót. Szamuely megkérdezte a csőcseléket, milyen emberek voltak dr. Fekete és 

két társa. Dr. Feketéről azt mondták, hogy nem volt őszinte, Tokay Józsefre ráfogták, hogy sok 

gazdát mentetett fel a háború alatt a katonai szolgálat alól, Körner Béla pedig nem szerette a 

népet. Erre Szamuely elrendelte, hogy mindhármat akasszák fel a piactéren az akácfára. Az 

áldozatok nyugodtan és férfiasán mentek a halálba." Az eseményeket azonban némiképp 

másképp adta elő Hajdúszoboszló későbbi polgármestere, aki a következőkről számolt be 

néhány hónappal később, 1919 szeptemberében: „a város piacán Böhm Vilmos és Szamuely 

Tibor népbiztosok jelenlétében és közreműködésével dr. Fekete László polgármestert, Körner 

Béla városi képviselőt, Tokay József rendőrfogalmazót kötél általi halállal kivégeztek. Körner 

Géza rendőrkapitány, Fehér Gábor tanácsnok, Nagy   

András városi iktató, Horogh Sándor földbirtokos és többek a kivégzés elől elmenekültek. [...] 

Böhm Vilmos és Szamuely Tibor népbiztosok hangosan kiabálva bitang gazembereknek 

nevezték az ártatlan áldozatokat, s ezt a csőcselék harsány ordítozással helyeselte. "A feltűnő 

különbség a két forrás között az, hogy amíg az előbbi nem tesz említést Böhm Vilmos 

jelenlétéről, addig az utóbbi Szamuely mellett neki is tulajdonítja az akasztásokat és a helyi 

lakosság felbőszítését. Érdemes tehát meghallgatnunk az érintettet, Böhm Vilmost, aki az 

1923ban megjelent visszaemlékezésében a következőképpen írta le a hajdúszoboszlói 

bevonulást: „A bevonulásnál megrendítő látványban volt részünk. A magyar csapatokat a várt 

örömrivalgás nem fogadta. A parasztok a házakban elbújva tartózkodtak. A piactérre 

érkeztemkor megtudtam, hogy miért nem lelkesedett a parasztság a románokat kergető, a 

fölszabadítónak érkezett magyar csapatokért. Két fán felakasztva csüngött a város 

rendőrkapitánya, Tokay József, dr. Fekete László polgármester és Körner Béla bankigazgató, 

akiket hatáskörüket túllépő egyenruhás személyek - de nem katonák - állítólagos 

ellenforradalmi ténykedés miatt statáriális módon kivégeztek. Ott, a helyszínen meg kellett 

állapítanom, hogy a törvénykezés, ítélkezés és kivégzés a Tanácsköztársaság törvényes 

rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával történt meg. Azonnal intézkedtem a megtorlás 

iránt. Ha a kivégzettek valóban ellenforradalmárok lettek volna, akkor is kötelessége lett volna 

a rögtönítélő bíróságnak, hogy szabályszerű tárgyalás alapján hozza meg ítéletét, amely 

tárgyalás nem volt megtartható ama 15-20 percnyi időközben, amely eltelt az előőrsök 

bevonulása és az én megérkezésem között. A barbár és törvénytelen kivégzéseknek megvolt a 

                                                 

10 Forrás: Vörös és fehér. A vörös és a fehér uralom hátországa 1919 vidéken - A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 30. 

(Veszprém, 2013) 56-57. oldal. Kerepeszki Róbert: Éberség. Az ellenforradalminak vélt folyamatok „kezelése" a 

Tiszántúlon. Hyperlink:  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VESM_30/?query=dr%20fekete%20l%C3%A1szl%C3%B3%20polg%C3%A1rmeste 

r%20hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3&pg=55&layout=s    
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szomorú következményük. A románok ismét támadtak, a lakosság passzív maradt, sőt helyenkint 

ellenségesen viselkedett - vissza kellett vonulnunk. A módfölött felháborodott parasztok a 

házakból lövöldöztek a visszavonuló csapatokra. [...] Az eset kapcsán tett ellenintézkedéseink 

már csak a konkrét esetet torolhatták meg, de nem akadályozhatták meg azt a veszedelmet, 

amely abból keletkezett, hogy a lakosság hangulata a Tiszántúlon végig ellenséges maradt a 

visszavonuló Vörös Hadsereggel szemben." Tehát ő egyértelműen - noha önigazoló szándéktól 

egyáltalán nem mentesen - úgy fogalmazott, hogy mire ő a városba érkezett, Tokay, Fekete és 

Körner már halottak voltak”.   

   

b) Hely: Kárászháti reformátustemető és Izraelita temető, 4200 Hajdúszoboszló, 

Kabai útfél. Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.431300, K.h.: 21.379690 (Régi reformátustemető); 

É.sz.: 47.431560, K.h.: 21.378520 (Izraelita temető). Hajdúszoboszló 0229/3hrsz.    

   

Tapasztalatok:    

   

Az egykori Kárászháti temető a város külterületén található a Kabai útfélen (4-es főút 

nyomvonalánál) a vágóhíd közelében. A temető szerepel az Osztrák-Magyar Monarchia III. 

Katonai felmérésének térképén. A temető felhagyott az 1960-as évek vége óta. A sírjelek nagy 

rész mára eltűnt, de a temetőárok és a határai még felismerhetők, és még néhány síremlék 

látható. A terület a Tesco áruháztól délkeletre van. Ma inkább legelőként használatos. A 

kiterjedt (több ezer négyzetméteres területen) van az egykori Izraelita temető is, amelyet 

betonkerítés véd. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2009. 

(IX. 10.) Képviselő-testületi határozatában hozzájárulását adta a zsidó temető MAZSIHISZ 

részére történő térítésmentes tulajdonba adásához. (Forrás: acenter.hu). Itt hadisír nem került 

regisztrálásra.    

   

Debrecen, 2019. január 13.   

   

   

    Laub János       Farkas Gábor   

   

Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Debreceni Szervezet,   

„Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport   
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