
Balmazújváros első világháborús hősei 
Balmazújvárosi első világháborús helytörténet oktatását segítő digitális taneszköz  
 
 
Célja:  

 Balmazújváros első világháborús veszteségének összegyűjtése, bemutatása, a meglevő 
történeti, helytörténeti információk kiegészítése. A város első világháborús 
emlékművén szereplő nevek kiegészítése a forrásokból megszerezhető adatokkal.  

 A helyi középiskolások által végzett adatfeltáró munka eredményeinek összegzése, 
megosztása a diáktársakkal, a település lakóival.  

 Korszerű digitális készségek, képességek fejlesztése, mint információ felkutatása, 
értékelése, összegzése, újszerű összerendezése. Vizuális felfogóképesség, figyelem, 
szövegalkotási készség fejlesztése. 

 
A CD egyfajta digitális ismeretforrás. Bemutatja a veszteségkutatás elsődleges és másodlagos 
forrásait, az abban található adatokat sokféleségét, az információ értékelésének lehetőségeit.    
 
Két részből áll: 

I. Adattár 
II. Források  
III. Dokumentumok 

 
Ajánlott korosztály:  - általános iskola 7-8. osztály 

- középiskolások 
 
Az adattár Access 2013 adatbázis szerkesztővel készült. Futtatásához, ha a gépen nincs access 
adatbázis program, szükséges az access 2013 futtatókörnyezet telepítése. A futtatókörnyezet 
a Microsoft hivatalos weboldalán megtalálható és szabadon letölthető, telepíthető. 
(https://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=39358) 
   
A letöltés telepítése:  
1. A Letöltés gombra kattintva töltse le és mentse a számítógépre a fájlt. Válassza a telepített 
Office-nak megfelelő x86-os vagy x64-es változatot. 
2. A telepítő elindításához kattintson duplán a letöltött AccessRuntime.exe fájlra. 
3. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
 
I. Adattár 
 
Az adatbázis felépítése: 

Az emlékművön található hősi halottak: 

1. Varga Antal adatai: id. Varga Antal balmazújvárosi tanító által 1942 októberében, az 

emlékmű készítéséhez gyűjtött adatokat tartalmazza. Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltára. (A dokumentum digitális másolata a II. Források részben 

megtalálható.)  

https://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=39358


2. Balmazújváros Halotti Anyakönyvében található adatok. Az anyakönyv sajátossága, 

hogy a háború idején, a fronton elhunyt, eltűnt vagy hadifogságban meghaltak 

anyakönyvezése rendszerint jóval a háború után történt. Ha nincs megadva az 

elhalálozás ideje, akkor az elhunyt életkorát az anyakönyvezés idejéhez számították.  

3. Veszteséglisták adatai: Alapját Ilyés Imre ömt őrnagy munkája képezi, a 

veszteséglistákban szereplő elhunyt balmazújvárosi katonák adatait tartalmazza. 

Akinél más információ forrás nem volt, a hadifogságba esés tényét is megadtuk. 

Néhány esetben a veszteséglistát kiegészítettük az „Értesítés a sebesültekről és 

betegekről” című periodikában talált, az emlékművön szereplő elhunytak adataival.      

4. Eltemetés helye: A Kriegsarchiv 318 sz. dobozából ismert a Balmazújvároson és 

Debrecenben eltemetett első világháborús balmazújvárosi hősök névsora és adatai. Az 

„Értesítés a sebesültekről és betegekről” című periodika néhány esetben tartalmazza 

az elhunytak eltemetésének helyét.  

5.  Képmelléklet: Jó néhány esetben az emlékművön szereplő hősi halott alakulatára csak 

az ezredalbumban szereplő adatok utalnak. Emellett veszteséglistákból, „Értesítés a 

sebesültekről és betegekről” c. periodikából tartalmaz kivágásokat. 

6. Melléklet: Különböző levéltári forrásokból, és a helyszínen készült temetőfotókat 

tartalmaz.     

Hősi halottak-bővítés 

A forrásokban talált, az emlékművön nem szereplő hősi halottak adatai tartalmazza. A lista 

koránt sem teljes, további kutatással bővíthető. Jelenleg 80 adatot tartalmaz. 

Balmazújvárosi vitézek 

A település vitézzé avatott első világháborús katonái, illetve máshol lakó, de 

Balmazújvároson földet kapott vitézek névsorát, adatait tartalmazza.  

Balmazújvárosi hadviseltek 

A háborút túlélt hadviseltek adatai. Alapját Farkas L. Ferenc (szerk.): Hajdú és Bihar 

vármegye [Debrecen], [1942] (Magyar Közélet 7. köt.) c. munka képezi. Emellett a 

magyarezredek.hu weboldalon található emlékalbumokból is tartalmazza a Nagy Háborút 

megjárt balmazújvárosiak adatait, a háborúban kapott kitüntetések felsorolását. 

Déri Múzeumban található források 

Még a Nagy Háború idején, és a befejeződése után is, a debreceni múzeum törekvése volt, 

hogy a Nagy Háború idején meghalt hősöket megörökítse az utókor számára. Zoltai Lajos, 

a Városi Múzeum vezetője, többször is felhívást tett közzé a napilapokban, hogy a háborús 

hősök anyagait összegyűjtse. E gyűjtemény balmazújvárosi katonák, a múzeumban 

található adatait, egyéni sorsait tartalmazza. 

 

 

 



II. Források 

A kutatómunka során megtalált levéltári dokumentumok digitális másolatai, a debreceni 

„Salvator Megfigyelőkórház” halotti anyakönyvei, újságcikkek, veszteséglisták kivágásai, a 

Magyar Közélet VII. kötet balmazújvárosi hivatkozása, református egyház halotti 

anyakönyvei, napilapok aktuális forrásai. Azaz minden, ami az összegyűjtött adatokat 

alátámasztja. Tartalmazza az 1914-1919 között kiadott veszteséglisták Balmazújvárosra 

vonatozó kivonatát. A kivonatban a balmazújvárosi katonákkal történt eseményeket 

(meghalt, megsebesült, fogságba esett stb.) lehet megtekinteni. Köszönet ezért a 

munkáért Ilyés Imre nyá. r. alezredes, ömt. őrnagynak.   

Köszönet ezért a segítő közgyűjteményeknek, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar 

Megyei Levéltárának, HM Hadtörténeti Múzeum és Hadtörténelmi Levéltárnak, 
Balmazújvárosi Református Egyházközségnek. 

III. Dokumentumok 

A kutatómunka pedagógiai programját, és az eszköz leírását tartalmazza. 

 

Debrecen, 2017. október 29.   

     

Martinkovits Katalin 
        „Elfeledett emlékezet”  

                                                                                   háborús kegyeleti kutatócsoport 

 

 

 

 


