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Bevezetés 
 

Az élet valamennyi terén nagy igény jelentkezik az informatika adta lehetőségek kiaknázására. 

Szinte valamennyi területen lehet már találkozni valamilyen informatikai eszközzel, ami 

megkönnyíti mindennapjainkat. Találkozhatunk vele az autónkba szerelt vezérléssel, az okos 

televízióink adta számos szolgáltatással, az okos telefonjainkban integrált alkalmazásokkal, és 

még sorolhatnám. 

 

Miért éppen ne alkalmaznánk a hadisír kutatásokban. Ezen a területen álláspontom szerint még 

sok a teendőnk. Na, nem azért, mintha már nem lennének nagy előrelépéseink a digitalizált 

kutatási adatok rendelkezésre állásában. Bár a legtöbb digitalizált kutatói munka nem azért 

készült el, hogy azokat közvetlenül lehessen elemezni, tovább feldolgozni, hanem azért, hogy 

az utókor számára nagyobb biztonsággal megmenthessük azok tényszerű és eredeti állapotát. 

 

Nagyon sok ember dolgozott és dolgozik azon, hogy a kutatási adatokat valamilyen módszerrel 

informatikai eszközökön tároljuk, őrizzük. Ezek az adatok azonban rendkívül szerteágazó és 

nem egységes, rendszerezett szemlélet alapján, és mentén történik. Ebben a feladatban van 

informatikusként nagy feladatunk, együttműködve a történészekkel, a kutatási munkát 

végzőkkel. 

 

 

A digitális eszközök használata 
 

Mik is ezek a digitális eszközök? Egyszerű válaszként megfogalmazható, hogy minden olyan 

eszköz, amely alkalmas arra, hogy nullákat és egyeseket állítson elő bármely adatról, 

információról, fényképekről, filmekről, emberi szóról. Tehát lehet ilyen eszköz egy digitális 

fényképezőgép, kamera, digitalizáló, különféle számítógép konfigurációk, és az azokon futó 

szoftverek, alkalmazások. Na de ezeket mind tudjuk, hisz szinte nincs is olyan eszköz a 

felsoroltak között, amelyiket valaki ne használta volna. 

 

Álláspontom szerint a hadisír gondozás informatikai támogatása egy igen komplex feladat, 

amely kizárólagosan az alapadatok meglétét feltételezve épülhet tovább. 

 

Tehát a kutatói munka alapvető iránya az alapadatok felkutatása, majd azok egy egységes 

adatbázis struktúrában történő tárolása. 

 

Mik is azok az alapadatok? 

Az alapadatok lehetnek: 

 katona neve, 

 rendokozata, 

 vallása, 

 születési ideje, 

 lakhelye, 

 katonai alakulata, ahol a katonai szolgálatát teljesítette, 

 a katonával kapcsolatos esemény megjelölése (sebesülés, 

hadifogságba esés, halálozás) 

 minden olyan dátum, amely összefügg a fenti adatokkal, 

 további anyakönyvi adatai (anyja neve, apja neve, házastárs neve, 

amennyiben házas volt) 
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Az alapadatok meglétét követően lehet csatoltan tárolni a hadisír adatokat. Melyik temetőben 

nyugszik, a sír azonosítási adatai, a halál oka, okai. 

 

A fentiekben felsorolt adatokat egy egységes adatbázis rendszerben kell tárolni, melyet 

publikussá kell tenni a további kutatási munkák elősegítésére, valamint a leszármazottak 

számára is nagyon sokat jelentenek. 

 

Ezt a komplex feladatot kizárólagosan egy részletesen kialakított, történészek, kutatók, 

informatikai szakemberek által végrehajtott konszenzusos munka kapcsán kell végrehajtani. 

 

Külön gondoskodni kell a már meglévő digitális adatok migrálására, amennyiben az lehetséges. 

Köztudott mindenki számára, aki ezzel a feladattal már foglalkozott, hogy mennyi féle adat van 

már digitalizálva különféle elvek, és eljárások mentén. Fontos ezeket az adatokat vizsgálni, 

értékelni, és eredményesség esetén a kialakított adatbázisokba konvertálni. 

 

Ez a feladat hosszú és meglehetősen munkaigényes. Ezért fontos a megfelelő munkamegosztási 

elvek kidolgozása. 

 

Rendkívül fontos az adatok hitelességének, redundanciájának vizsgálata, amely egyrészt 

történészi, kutatói, másrészt informatikai feladat. Itt is jól látszik, hogy mennyire fontos az 

összhang a két ágazat között. 

 

Összefoglalva elmondható, hogy történelmünk igen fontos szeletét szeretnénk és akarjuk az 

utókor részére rendszerezve tovább örökíteni, a hős katonáink emléke és tisztelete érdekében. 

 

 

Az adatok közreadásának módozatai 
 

Mint már a fentiekben megfogalmaztam, számos digitalizált anyag létezik, melyeknek egy 

része hozzáférhető bárki számára, aki ismeri azok elérhetőségét. 

 

Szeretnék megemlíteni a példa kedvéért két interneten elérhető adatbázist, amelyben lehetőség 

nyílik keresésekre is. 

 

Az egyik az erda.hu oldal, amely Debrecen városban található Honvéd Temető, Hősök 

temetője nyilvántartását tartalmazza meglehetősen látványos és egyedi módon. A magam 

részéről nem igazán ismerem az adatmodell, illetve a térinformatikai rendszer hátterét, de 

mindenesetre igen figyelemreméltó és látványos módja az adatok közreadásának. 
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Egy képrészlet a honlapról: 

 

 

 
 

A képről is jól érzékelhető, hogy mennyire látványos és vizuálisan jól értelmezhető 

kidolgozásról van szó. 
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A másik általam is ismert oldal a hadisir.hu. Ezen a weboldalon kereshetők hadisírok és 

fogolytáborok is. 

 

 
 

 

Természetesen a példákon felsoroltakon túl számos hazai és külföldi forrás található az 

interneten, amelyek tartalmaznak, illetve tartalmazhatnak számunkra értékes és jól 

felhasználható adatokat a munkánk teljesebbé tételéhez. 

 

Nem szabad elfeledkezni a Levéltárak digitalizált adathalmazairól, de mint már mondtam, ezek 

a digitalizált anyagok informatikai szempontból statikusak, azokból adatokat visszanyerni 

külön feladatot képez. Ez azonban az értékét egyáltalán nem csökkenti. 

 

 

Jól érzékelhető a két példából az, hogy a lehető legszélesebb módja a közreadásnak az internet 

felülete, ahol valóban igen széles spektrumban találhatók adatok. Sok esetben nehéz őket 

megtalálni, mert nem fontosak és nem minősülnek az elsők közötti prioritásnak a honlapok 

meta adatai, így keresésük nem válik egyszerűvé. Azonban aki tud és akar keresni, megtalálja 

ezeket az adatokat. 

 



 

6 

Meglehetősen sok nyomtatott – könyvek – irodalma van a témának, de sajnos nincs digitalizálva 

jelentős részük. Ha van is, nincsenek azok publikussá téve. Ennek sok oka lehet, ami elsősorban 

az én véleményem szerint anyagi jellegű lehet. 

 

Nagyon fontosnak tartom a digitális forrásmunkák feldolgozása során a forráshivatkozások 

megjelentetését, hisz tudjuk, milyen bonyodalmakat tud okozni a plágium gyanúja. 

 

Összefoglalva az alábbi módon lehetne szélesebb körben közreadni a digitalizált katonai hősök 

adatait, kutatási eredményeit: 

 

 Interneten naprakészen frissített adatokkal, 

 digitális szakmai kiadványok bármely elérhető adathordozón, 

 Levéltárak, nagyobb könyvtárak digitális szolgáltatásai, 

 Prezi.com felületeken akár oktatási céllal, stb. 

 

 

Biztos, hogy a közzétett digitális anyagok anyagi forrásokat is igényelnek. Nem várható el e 

területen sem, hogy az önkéntes kutatói munka magas szintű megléte esetén is ne képződjenek 

pénzügyi feltételek a munka során. Gondoljunk bele, hogy az internetes webhelyek, a 

hardverek, szoftverrendszerek mind pénzbe kerülnek. Ezekre komolyan áldozni kell, 

természetesen kihasználva a már meglévő erőforrásokat is. 

 

Mindezek teljesülése esetén kialakulhat egy olyan egységes digitális rendszer hősi 

katonáinkról, amely örök nyomot hagyhat az utókor számára. 

Ez kötelezettségünk történelmünkkel, nemzeti identitásunkkal szemben is. 
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A veszteség lajstromok feldolgozása 
 

 

Két fontos motívum indított el azon az úton, amelyben a Nagyháború során kiadott Veszteség 

lajstromok feldolgozását és értékelését el kívánom végezni. Az egyik fontos ok az, hogy ebben 

a monarchia Hadügyminisztériuma által kiadott kiadványban találtam meg hellyel-közel azt a 

hitelességet, amely dokumentálja a háborúban eseménnyel érintett katonákat. A másik fontos 

ok a személyes érintettség, ugyanis nevelő nagyanyám férje az I. világháborúban esett el, lett 

hősi halott. 

 

Nem vagyok történész, az I. világháború részleteit sem ismerem igazán, általános jellegű 

történelmi ismereteim vannak a vizsgált korszakról. 

A témát elsősorban informatikusi szemmel szeretném feldolgozni. Ennek érdekében a mindenki 

számára hozzáférhető Osztrák Nemzeti Könyvtár (http://anno.onb.ac.at) által digitalizált 

veszteséglistákat töltöttem le. Valamennyi veszteség lajstromot letöltöttem, melynek adataira 

kidolgoztam egy adatbázis struktúrát. A kidolgozott adatbázis tábláiba kezdtem el rögzíteni öt 

megye eseménnyel érintett katonáinak a lajstromokban nyilvántartott adatait. Az öt megye a 

következő: Hajdú; Bihar; Szabolcs; Szatmár; Bereg. A rögzítés során valamennyi érintett 

katonát és adatait berögzítek, legyen az a jelenlegi határainkon túli is. 

 

Elképzelésem szerint sok érdekes dolog fog kiderülni az adatfeldolgozások során, amire még 

álláspontom szerint nem rendelkezünk információkkal, adatokkal. 

 

 

A LAJSTROMOKRÓL 
 

 

Mint már a bevezetésben is leírtam, valamennyi lajstromot letöltöttem, azokat feldolgoztam a 

korrekt kereshetőség érdekében. 

A lajstromok katonánként az alábbi adatokat tartalmazza: 

 

Név, rendfokozat, csapat, alosztály, illetékes ország, ’*járás (megye), község, szül. év., hír, 

 

Tekintettel arra, hogy a lajstromok hivatalos kiadványnak tekinthetők, így az azokban szereplő 

adatokat alapesetben hitelesnek kell tekinteni. Jelenleg a rögzítői munkámban 1915. júniusában 

tartok, így már kialakult némi tapasztalatom az azokban szereplő adatokról. Ugyanakkor nem 

lehet teljes képet alkotni csak akkor, ha a munka befejezésre kerül. 

 

Az eddigi tapasztalataim az alábbiak: 

 

 Sok esetben hiányzik a katona születési éve. Ez a hiány konzekvensen kötődik 

csapattestekhez, melyekből joggal arra lehet következtetni, hogy az adatszolgáltatások 

nem voltak egységesek különféle csapattestektől. 

 Az eddig berögzített adatokban szinte kivétel nélkül nincs megjelölve a sebesülés helye, 

ideje. 

 Az eddig berögzített adatokban nincs megjelölve az elhalálozás helye. 

 Minden katonánál hiányzik a hadifogságba esés időpontja. 

 

Röviden összefoglalva: adatszegények a katonával összefüggő eddig berögzített hírek! 

http://anno.onb.ac.at/


 

8 

 

A kiadott veszteség lajstromok évekre, hónapokra bontva. 

 

 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

Január  27 19 2 8 3 

Február  15 17  8  

Március  20 17 6 9  

Április  17 13 17 6  

Május  15 12 7 6  

Június  17 9  7  

Július  23 11 4 4  

Augusztus 9 28 12 4 6  

Szeptember 9 26 13 4 2  

Október 23 24 13 11 4  

November 25 21 11 9 3  

December 18 21 13 7 3  

Összesen: 84 254 160 71 66 3 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy 1915-ben adták ki a legtöbb veszteséglistát.  

 

 

A táblázat diagramban ábrázolva 
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A hónapok során kiadott veszteséglisták 

 

 
 

A diagramból jól látszik, hogy október az a hónap, amelyben a legtöbb veszteség lajstrom került 

kiadásra. 

Összességében a háború évei alatt 638 veszteséglista került kiadásra. Az 1916.01.28.-a 

veszteséglista nem tölthető le a honlapról fájlsérülés miatt. Ez a hibás lista nem szerepel a 

számok között. 

 

 

TEVEZETT ADATFELDOLGOZÁSOK 
 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján számos értékes lista, elemzés készíthető, amelyek 

feltehetően gazdagíthatják az eddigiekben már ismert adatokat, tényeket. 

 

Természetesen a teljesség igénye nélkül fog elkészülni az elemzések, listák köre, de a 

rendelkezésre álló adatbázisból bármikor, igény szerint válogatható le adat, készíthető 

statisztikai jelentés, elemzés. 

 

Néhány elképzelés a lehetséges listákról, elemzésekről: 

 

Klasszikus listák: 

 

 Teljes lista név szerinti rendezésben. 

 Megyék szerinti lista. 

 Csapattestek szerinti lista, akár megyei bontásokban is. 

 Egyes településekre leválogatott lista. 
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Összetettebb listák: 

 

 Teljes lista eseményekre bontva (sebesülés, hadifogság, halálozás). 

 Csapattestekkel kapcsolatos részletes eseménylista (sebesülés, hadifogság, halálozás). 

 Megyék, települések eseménylistái. 

 Kórházakhoz köthető események kimutatása. 

 Hadifogolytáborokban lévők megoszlása. 

 

Elemzések: 

 

 Névazonosságok elemzése az eseményekre kiemelve. Kimutatható az, hogy egy katona 

a háború során milyen eseményeket szenvedett el. Vélhetően több katona is lesz, aki 

többször megsebesülhetett, fogságba eshetett, hősi halottá vált. 

 Életkorok alakulása a teljes adatbázis, csapattestek, megyék, települések tekintetében. 

 Események megoszlása évekre, megyékre, csapattestekre bontva. 

 A legtöbb esemény kötődése megyékhez, csapattestekhez. 

 Az események csatolása a háború során bekövetkezett csatákhoz, történelmi 

eseményekhez. 

 

 

ZÁRSZÓ 
 

 

A feldolgozások jelenlegi állása alapján a teljes munka várható elkészülése 2016. január hó. Az 

adatrögzítő modul internetes felületre is kidolgozható, melynek segítségével akár a teljes ország 

veszteség lajstroma elkészíthető megfelelő szervezési feladatok elvégzésével. 

A magam részéről a már fentiekben leírt megyék rögzítését, elemzését önként vállaltam, senki 

által nem késztett módon. 

 

kmf. 

 

 

 


