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Farkas Gábor: Ébren tartott emlékezet - Sáp 
 

 

 Veszteségkutatás Sáp községben  
 

 Sáp a korábbi évszázadokban Saáp néven ismert kis sárréti falu község Hajdú-Bihar 

megyében, a Püspökladányi járásban. A Váradi Regestrum 1217-ben említi első alkalommal 

írásban. Ennek megfelelően 2017-ben 800 éves fennállását ünnepelte, noha minden bizonnyal 

az írott forrást megelőzően is lakott helynek kellett lennie. Viharos történelme során hosszabb 

időn át (Oszmán-Török Birodalom, ismertebben Hódoltság időszakában) írott emlékek 

nincsenek róla. A falu népessége valószínűsíthetően elmenekült. Közigazgatási értelemben 

több közigazgatási egységhez (vármegyéhez, járáshoz) tartozott. Népességszámának alakulása 

a XIX. század végétől ismert. Becsült népessége 2017-ben 970 fő. Az ismert adatok szerint 

népességcsúcspontja a múlt század negyvenes-ötvenes éveire esik. Akkor másfélezren éltek 

területén. Kisebb kiemelkedés a XX. század kilencvenes éveiben volt. Népessége azóta lassú 

ütemben fogy. A népességszám alakulása oksági kapcsolatban van a gazdasági 

teljesítőképességgel. 

 Saáp történelme során élte a Sárrét településeihez hasonló életét. Hadakjárta időkben 

próbált védekezni, legrosszabb esetben menekülni kényszerültek lakosai. Békésebb 

időszakokban pedig talált vitára okot szomszédjaival, ami Földes esetében sajnálatos 

tettlegességig is fajult. Tágabb környezetéhez hasonlóan a XVII. században Sáp is református 

hitre tért. Az évforduló kapcsán jelent meg gazdag települési múltját bemutatva a „Sáp 

évszázadai” című településtörténeti munka, ami ezekről az időkről is beszámol. Nagyon 

kiemelkedő szülötte volt Sápnak Benamy Sándor (Sáp, 1899. máj. 8.) újságíró, író, műfordító.  

 Az 1911-ben készült településtérképen a lakott terület északi részéhez közel - a 

település nagyságához viszonyítva szokatlan méretű - temetőt láthatunk (ev. ref. temető), 

amihez annak északi részén közös telekhatárú külön kijelölt izraelita temető csatlakozott. 

Sajnos ezen temetőknek ma írásos anyaga (pl. temetőkataszter) nem lelhető fel. A ma 

használatban levő temetőt köztemetőként használják, arról döntő módon a település 

önkormányzata igyekszik gondoskodni.  

 

A temető egyik sajátossága az általunk eddig sehol sem tapasztalt sírforma, amit a 

sírra telepített örökzöld(ek) nyírásával, gondozásával érnek el.1  

 

 

                                                           
1 Képmelléklet: Sápi temető sírjai  
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A helyben temetettekre nézve forrásanyagként a református egyház anyakönyvei 

jelenthetnek támpontot, bár az egyházi iratanyag hányattatott sorsú volt, ahogy arról 1944. 

december 26.-án Topa Dezső igazgató-tanító beszámolt több más egyházat ért kellemetlenség 

mellett: 

„… súlyosabb kárt szenvedett azonban egyházi irattárunk. Minden darab irat, okmány 

szétszóratott, feltüzeltetett vagy az udvarra kiszóratott, ahol az (eső2) szétáztatta, vagy a 

földbe taposódott. Egyházi anyakönyveink közül hat kötetet Hajdúszovátról mentettünk haza. 

A többiről nem tudjuk, vajjon menekülő lelkipásztorunk nem vitte-e magával?” Szerencsére 

azonban napjainkra az anyakönyvek nagy becsben vannak. Nagyban segíthetik a település 

történetének nyomon követését. Topa Dezső igazgató -tanító úr említést tett még beosztottja 

hiányáról is: „Balogh Sándor tanítónk, aki katonai szolgálatra volt behívva, még mindig távol 

van tőlünk.”3 Igazgató-tanító úr nem tudhatta, hogy (erősen valószínűsíthetően) az  

- 1912-ben Bakonszegen született, Sápon lakó, 4. huszárezredben szolgáló Balogh 

Sándor honvéd 1944. november 22-én Szigetszentmártonban hadifogságba esett. 

Fogságban tartásának helye a kijevi 62. hadifogolytábor volt. 1945. március 19-én 

a 4561. hadifogolykórházban meghalt. Eltemették a kijevi hadifogolykórház 

temetőjében!4 

Ugyanezen a forráshelyen találhatjuk az alábbi sápi illetőségű személyeket is: 

- Benke József (apja: Imre) 1902-ben Földesen született, Sápon lakó, 6. 

gyaloghadosztály/6. zászlóalj/4é században szolgált szakaszvezető, aki 1945. 

március 30-án esett fogságba Keszthelyen. Fogságának helyszínei: 176. 

hadifogolytábor Foksány, 139. hadifogolytábor Uszmany, 62. hadifogolytábor 

Kijev. Utolsó állomáshelyén érte a halál 1945. augusztus 18-án. Eltemették a 62. 

kijevi hadifogolytábor temetőjében.5 

 

- Molner József (apja neve: József) 1920-ban Sápon született, Sápon lakó, a 11. 

hegyivadász zászlóalj állományában honvédként harcoló 1944. október 29-én 

Szolyván fogságba esett, az 56. hadifogolytáborban - az 1945. február 22-én 

bekövetkezett haláláig Bobrujszkban fogságban tartott -, majd az 56/1. számú 

hadifogolytábor temetőjében Bobrujszkban temetett egykori sápi polgárt.6 

 

- Varga Gyula (apja neve: Gyula) 1923-ban Sápon született Kőszegi lakos, aki a 7. 

gyalogezred I. gyalogzászlóalj honvédje, fogságba esett Vas megyében 1945. 

március 31-én, fogva tartották a 181. hadifogolytáborban Rusztaviban, majd 2984. 

hadifogolykórházba került Foksányban, az 1946. október 22-én bekövetkezett 

                                                           
2 Beszúrta a szerző 
3 Krisztusban nyert erő I. 

A Tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája (1944-1945) 

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára  

- Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány - 

Debrecen, 2016 
4 Elhurcolva-távol a hazától 

http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatlap&type=prisoner&id=6227 

(Letöltés időpontja: 2018. 03. 04. 10:15) 
5 Elhurcolva-távol a hazától 

http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatbazis 

(Letöltés időpontja: 2018. 03. 04. 10:25) 
6 Elhurcolva-távol a hazától 

http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatbazis 

(Letöltés időpontja: 2018. 03. 04. 10:35) 

http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatlap&type=prisoner&id=6227
http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatbazis
http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatbazis
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halála után nevezett hadifogolykórház temetőjében a 4674. számú sírban helyezték 

örök nyugalomba.7 

További digitális kutatással is találhatunk hősi halottat Sápról. 

- Katona Miklós honvéd, református, földműves 1910. június 21-én született sápi 

lakos (anyja neve: Katona Krisztina) 1941. augusztus 15-én halt meg Mihajlowkán 

veszteségkartonja tanúsága szerint.8 9 

 

 Újabb digitális kutatással találunk információt a Nagy Háború időszakából is. Gróf 

Zsigmond sápi honvédről tesz említést Wodlutschka Károly: A 29. honvéd gyalogezred 

története című munkájában.10 Nevezett gyalogezred 3. századában harcoló Gróf Zsigmondot 

az 1915.01.10.-én kiadott Nr. 098. számú Veszteséglista említést tesz, mint sebesültről. A 

település emlékművén nem szerepel. Közelebbi és további sorsa ezért nem ismert. 

 Jacobi Ágost: Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a 

világháborúban című munkája is tartalmaz sápi vonatkozást: „Topa József vasútépítő hidász, 

cementgyári alkalmazott. (Tatabánya, 1899.) Lakóhelye Sáp. 1917-ben vonult be a 

korneuburgi vasútezred 2. századához. Uzsokon teljesített szolgálatot az 1919-ben 

bekövetkezett kiutasításáig.”1112 

Topa Józsefet találunk ugyan a Veszteséglistában. Az ott szereplő Topa József 

azonban 1882-es születésű. Az emlékművön sem szerepel. 

 A rendkívül adatgazdag magyarezredek.hu tematikus oldalon további Sáphoz köthető 

személyek is vannak. A Vitézek albuma segítségével juthatunk újabb ismeretekhez. Ennek 

lapjain a következő adatokat találjuk: 

 

v. Balogh Imre közvitéz, földműves (Szentpéterszeg, 1897.), Lakóhelye Sáp. Bevonult 

a 3. honvéd gyalogezredhez. Legénységi I. oszt. ezüst vitézségi érem (két alkalommal). 

Legénységi II. oszt. ezüst vitézségi érem. Károly csapatkereszt. Sebesülés egyszer. 

v. Gyöngyössy Géza őrnagy. (Örkénytábor, 1894.) Lakóhelye Sáp. Bevonult a 3. 

honvéd gyalogezredhez. III. oszt. Koronás érdemkereszt kardokkal. Ezüst katonai érdemérem 

kardokkal. Bronz katonai érdemérem kardokkal. Tiszti I. oszt. ezüst vitézségi érem. Tiszti II. 

oszt. ezüst vitézségi érem. Károly csapatkereszt. Sebesülés egyszer. 

v. Körtvélyesi Imre tartalékos tizedes, földműves. (Sáp, 1897.) Lakóhelye Sáp. 

Bevonult a 3. honvéd gyalogezredhez. Legénységi I. oszt. ezüst vitézségi érem. Bronz 

vitézségi érem. Károly csapatkereszt. 

v. Kurucz Sándor népfelkelő közvitéz, földműves. (Sáp, 1897.) Lakóhelye Tetétlen. 

Bevonult a 3. honvéd gyalogezredhez. Legénységi I. oszt. ezüst vitézségi érem. Legénységi II. 

oszt. ezüst vitézségi érem. Károly csapatkereszt. Sebesülés kétszer. 

                                                           
7Elhurcolva-távol a hazától 

 http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatbazis 

(Letöltés időpontja: 2018. 03. 04. 10:45) 
8 Hadisírnyilvántartó 

http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=3110&bejegyzesek=lista&kategoria=1&p*=5&*=0&kifejezes=&nev= 

(Letöltés időpontja: 2018. 03. 04. 11:00) 
9 Képmelléklet_Sáp község hősi emlékműve és temetője: 02_Katona Miklós veszteségkartonja_II.VH JPG fájl 

110 KB 
10 Magyarezredek.hu 

 http://magyarezredek.hu/online-viewer-webapp/onlineviewer/25256#page/145/mode/1up/search/S%C3%A1p 

(Letöltés időpontja: 2018. 03. 04. 11:30) 
11 http://magyarezredek.hu/online-viewer-webapp/onlineviewer/12733#page/679/mode/1up/search/S%C3%A1p 
(Letöltés időpontja: 2018. 03. 04. 11:35) 
12 Képmelléklet_Sáp község hősi emlékműve és temetője: 03_Topa József_vasútépítő hidász JPG fájl 21KB 

http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatbazis
http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=3110&bejegyzesek=lista&kategoria=1&p*=5&*=0&kifejezes=&nev
http://magyarezredek.hu/online-viewer-webapp/onlineviewer/25256#page/145/mode/1up/search/S%C3%A1p
http://magyarezredek.hu/online-viewer-webapp/onlineviewer/12733#page/679/mode/1up/search/S%C3%A1p
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 v. Orosz Károly tartalékos szakaszvezető, Beszkárt asztalos. (Pestszentlőrinc, 1890.) 

Lakóhelye Sáp. Bevonult a 37. gyalogezredhez. Legénységi I. oszt. ezüst vitézségi érem. 

Károly csapatkereszt. Sebesülés egyszer. Szerb, orosz harctér. 

 

 

Sáp község temetőjében található hősi sírok és egyéb hadviseltek, polgári 

áldozatok nyughelyei 
 

2018. február 23-án Sáp község közigazgatási területén a Honvédség és Társadalom 

Baráti Kör (HTBK) Debreceni Szervezet hadisírkutató csoportja temetőfelmérést hajtott 

végre. 

 

I. Sáp község temetője: 

 

Adatgyűjtés ideje: 2018. február 23., 09.00-11.00 óra között. 

 

a) Hely: Sáp köztemető, Fő út (Földrajzi koordináták: Ész.: 47.261870, K.h.: 

21.348107) 

 

Tapasztalatok:  

 

A köztemető rendezett és karbantartott terület, a Sáp Községi Önkormányzat 

tulajdonában és kezelésében van. A temető a község észak-északnyugati peremén a Földes 

felé vezető út (Fő út) nyugati oldalán fekszik. A II. világháborút megelőzően a temetkezési 

hely a református egyházközség tulajdonában volt, ma köztemetőként üzemeltetik. Az 

öregtemető rész a keleti fele a mai köztemető egész területének. A temető karbantartását a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói végzik, 2017-ben az öregtemetőt borító bozótot 

megtisztították és a területén négy darab, az első világháború időszakából származó katonasírt 

fedeztek fel. A katonasírok meglétét Kállai Árpád úr, a Sápi Református Egyházközség 

gondnoka jelentette be telefonon az MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központnak. Az 

öregtemető területén a HTBK debreceni szervezet hadisírkutatói az alábbi hadisírokat és 

világháborús időszakkal kapcsolatba hozható polgári áldozatok és egyéb hadviselt 

katonaszemélyek sírjait találták meg:13 

 

1. Nem azonosított magyar honvéd (Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.262057, K.h.: 

21.347402). Szürke műkő sírjel. Rajta volt az elhunyt hadköteles neve, de már nem 

olvasható, mert szétmállott. 

 

                                                           
13 Képmellékletek: Nem azonosított honvéd_I, .Körtvélyesi Imre_I. VH hadviselt, Nem azonosított honvéd_I. VH,  

Harangi Pál népfelkelő,. Bakóczi Károly tizedes, Katona János szakaszvezető, Bodácska Jánospolgári áldozat, 

Nagy Miklós_II. VH, Ifj. Kiss János_MN hadköteles, Készítették Csákvári Sándor és Farkas Gábor. 
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2. Körtvélyesi Imre (Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.262122, K.h.: 21,347400) 

Szürke műkő sírjel. Rajta az elhunyt hadköteles nevével. Halálának körülményei 

további kutatást igényelnek. A község polgári halotti anyakönyvében és a 

református egyházközség anyakönyvében nem szerepel! 

 

 
 

3. Nem azonosított magyar honvéd (Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.262195, K.h..:     

21.347233). Szürke műkő sírjel. Rajta volt az elhunyt hadköteles neve, a sírkő a 

debreceni Preiszler sírköves műhely munkája, felirata: "1914-1918" volt. Csak egy 

"A" betű és az "1918. okt." halálozási dátum olvasható ki rajta. A sírkő többi 

felirata hiányzik. A temetőgondnok, Kállai Árpád Úr szerint a sírhely Jámbor 

Lajos népfelkelő hősi halotté. Az állítás további vizsgálatot igényel, mert község 

temetőjének a nyilvántartása nem maradt fenn! Csapatteste: Császári királyi 14. 

tábori ágyús ezred, anyja neve. Salamon Rozália, apja neve Jámbor Lajos. 
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Meghalt: Lipa. Holttá nyilvánítási végzés: 91520/1917. B.M. sz. (Polgári halotti 

anyakönyv). 

 

 
 

4. Harangi Pál népfelkelő (Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.262279, K.h.: 21.47210).   

Meghalt: 1921. április 21. Szürke műkő sírjel. Rajta volt az elhunyt hadköteles 

neve, a sírkő a debreceni Preiszler sírköves műhely munkája, felirata: "1914-

1918”. 

 

 
 

5. Bakóczi Károly tizedes (Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.262373, K.h.: 21.347104). 

Szürke műkő sírjel. Rajta volt az elhunyt hadköteles neve, a sírkő a debreceni 

Preiszler sírköves műhely munkája, felirata: "1914-1918". 
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6. Katona János szakaszvezető (Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.261989, K.h.: 

3467899). Született: 1885. Fekete gránit obeliszk családi síremlék, betonlappal 

lefedett sírhely.  A hősi halott a harctéren maradt, nem itt nyugszik. Holttá 

nyilvánítva: 808-1921-2. sz. végzés berettyóújfalui m.kir járásbíróság. Halál ideje 

jogilag: 1917. december 31. 

 

 

7. Bodácska János és Makszin Borbála (Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.261600, 

K.h.: 21.346945). Hasáb alakú műkő sírjel, amely ledőlt az alapjáról. Polgári 

személyek, Kállai Árpád Úr temetőgondnok és 

a sírjel felirata szerint a II. világháború polgári 

áldozatai:  

 

“Bodácska János és neje Makszin Borbála hősi 

halált haltak 1944” 

 

A szűkszavú felirat sajnos a személyek 

azonosítását is megnehezíti. Az eseményről 

nem is beszélve. idekívánkozik az a 

megállapítás, hogy a sápi református 

egyházközségnek ismert parókiatörténete 

nincs. 
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8. Nagy Miklós (Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.261582, K.h.: 21.346789). A sírjel 

felirata szerint hősi halált halt a II. világháborúban. Családi sírhely, fekete 

műmárvány hasáb alakú sírkő, keretezett beton fedőlappal takart sír. A felesége 

neve: Topa Emma 1917-1999. Nincs adat rá, hogy a hősi halott itt nyugszik. A 

nevét vésték fel. 

 
 

9. ifjabb Kiss János honvéd (1938-1960). A Magyar Néphadseregben szolgált 

hadköteles katona. Szolgálatteljesítés közben hősi halált halt. Halál oka: áramütés. 

Betonkeretes műkő síremlék, emeltette édesanyja és testvérei. Bejegyezve Sáp 

református egyházi halotti anyakönyvébe. Eltemették 1960. szeptember 28-án. 

 
 

II. Sápi Református Egyházközség hősi halottakra vonatkozó iratai: 

 

A Sápi Református Egyházközség (4176 Sáp, Torony utca 2.) a HTBK Debreceni 

Szervezet hadisírkutatói rendelkezésére bocsátotta az egyház halotti anyakönyveit, amelyek 
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egyedi módon 1816 (!) óta tartalmazzák a községben feljegyzett halálozási adatokat. Ezek 

szerint 1914. augusztus 01. és 1931. december 31 között a következő hősi halottak kerületek 

bejegyzésre: Hunyadi Imre, Mezei Ádám, Cs. Katona Imre, Társi Sándor, Végh Antal, Szabó 

Géza, Körtvélyesi Antal, Jámbor Lajos, Hunyadi Zsigmond, Jámbor Sándor, Gyöngyösi 

Lajos, Végh Antal, ifj. Polgári Ferencz. 

 

 

Sáp község Nagy Háborús veszteségének forrásai 
 

Sáp polgári Halotti anyakönyvei az 1914-1956 közötti időszakból tartalmazzák a 

regisztrált és a háborúban meghalt, vagy eltűnt és holttá nyilvánított katonaszemélyek adatait. 

1914 és 1940 között mindösszesen 27 fő Sáp községi születésű vagy lakóhelyű katona hősi 

halálát, eltűnését (fogságba esését) és holttá nyilvánítását végezték el a település akkori 

anyakönyvvezetői. 27 főből 13 fő a Magyar Királyi Belügyminisztérium határozatai alapján 

került rögzítésre a halotti anyakönyvben 1915. április 14. és 1924. május 09. napjai között. 

Közülük 12 fő még a háború befejezésének évében, 1918. december 16-án került bejegyzésre. 

Ezek az adatok a Császári és Királyi Hadügyminisztériumtól és a Magyar Királyi Honvédelmi 

Minisztériumtól származó veszteségkimutatások alapján készültek. Beérkezésük függött a 

háború időszerű menetétől és az adott csapattesttől.  

Az 1918-ig halotti anyakönyvezett katonák közül 3 fő a nagyváradi császári és királyi 

37. gyalogezred állományában szolgált, 3 fő a debreceni magyar királyi 3. honvéd 

gyalogezredben, 1 fő a békéscsabai császári és királyi 101. gyalogezredben, 1 fő a nagyváradi 

magyar királyi 4. honvéd gyalogezredben, 1 fő a debreceni császári és királyi 16. 

huszárezredben, 1 fő a császári és királyi 14. tábori ágyúsezredben és 1 fő a császári és királyi 

7. vonatosztályban teljesített szolgálatot. 1 fő „hadi szolgálatra be nem vonult katonaként” 

került bejegyzésre az anyakönyvbe. 1924. május 29-én még egy főt nyilvánítottak hősi 

halottnak magyar királyi belügyminiszteri határozat alapján. 

A polgári anyakönyvi bejegyzésekben szereplő további 13 fő hősi halott és eltűnt 

katona az illetékes helyi Magyar Királyi Járásbíróság végzése alapján lett holtnak nyilvánított, 

betekintést enged arra vonatkozóan, hogy kibővítsük a Nagy Háborúban elhalt és eltűnt sápi 

lakosok (vagy ott születettek) körét. A holttá nyilvánításokból csak arra lehet következtetni, 

hogy kik tekinthetők még az I. világháború katonai veszteségéhez tartozónak. Más adat 

azonban sorsukról nem tudható. Holttá nyilvánításukra magánjogi, örökösödési és egyéb jogi 

eset miatt volt szüksége a hozzátartozóknak. Emellett meg kell jegyezni, hogy az 1940. 

december 31-ig Sápon halotti anyakönyvezett hősi halottak és eltűntek közül 1 fő lakóhelye 

más település volt (Beregszász). A holttá nyilvánító járásbírósági határozatok alapján 

anyakönyvezett katonák közül a legtöbben a nagyváradi császári és királyi 37. gyalogezred (6 

fő) és az debreceni magyar királyi 3. honvéd gyalogezred (4 fő) állományába tartoztak. 

További egyéb csapattest, ahol még szolgáltak 1918 után holttá nyilvánított és a háborúban 

eltűnt sápi származású katonák: a nagyváradi magyar királyi 4. honvéd gyalogezred (1 fő), a 

debreceni császári és királyi 39. gyalogezred (1 fő), a munkácsi magyar királyi 11. honvéd 

gyalogezred (1 fő). Egy fő 1924-ben, belügyminiszteri határozat alapján halotti 

anyakönyvezett katona a nagyváradi császári és királyi 37. gyalogezred tartozott, egy katonát 

pedig csak 1937. május 06-án magyar királyi honvédelmi minisztériumi határozattal jegyeztek 

be a község halotti anyakönyvébe. 

 

Sáp I. világháborús katonai veszteségének megmaradt forrása a Kabai Sári Gusztáv 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működő, Ökrös István 

Tagiskola épülete előtt, a község központjában álló Nagy Háborús emlékmű, amely a 
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közösségi emlékezet tárgyiasult formája és a mai napig hirdeti az első világégésben hősi halált 

halt és eltűnt sápi katonák emlékét.14 

 

 
 

Sáp I. világháborús hősi emlékművét a felirata szerint nemes Kondorosi Katona Péter 

és Sáp község közönsége állították, megfelelve a Magyar Országgyűlés által alkotott 1917. 

évi VIII. törvénycikknek, amely szerint emléket kell állítani a hazájuk védelmében életüket 

áldozó katonáknak. 

Az emlékmű kocka alakú beton emelvényre állított kőoszlop, amelyen egy magyar 

gyalogos honvédet ábrázoló férfialak látható, akit egy gyermekét karján tartó nőalak búcsúzva 

ölel át. A dombormű feletti felirat: „1914-1918 ÉVEKBEN DÚLT VILÁGHÁBORÚ HŐSI 

HALOTTAINAK EMLÉKÉRE NEMES KONDOROSI KATONA PÉTER ÉS SÁP 

KÖZSÉG KÖZÖNSÉGE.” Az emlékmű emelvényén, elől egy idézet olvasható: „VÉRES 

CSATÁK UTÁN HONI VAGY IDEGEN HANTOK ALATT NYUGODJATOK BÉKÉN, 

HŐSI HALÁLT HALT FIAI A HONNAK. SÍRI ÁLMOTOKAT NE ZAVARJA, HOGY 

ORVUL RÁNK TÖRT ÉSZAK, KELET, DÉL, NYUGAT MINDEN HADA. A HAZA ÉL - 

BÁR CSONKÁN S EZER SEBBŐL VÉRZŐN, DE HISSZÜK SZELLEMETEKBŐL 

FAKAD JOBB JÖVENDŐ.” 

 

Az emlékmű emelvényének hátsó oldalára 54 fő sápi hősi halott nevét vésték fel. Az 

emlékművön feltüntetett nevek közül 21 fő neve található meg az 1940. december 31-ig 

halotti anyakönyvezett hősi halottak között és 20 fő neve a Császári Királyi 

Hadügyminisztérium veszteséglajstromaiban. Közülük 12 fő neve egyaránt megtalálható a 

polgári halotti anyakönyvben és a veszteséglajstromban. Kilenc katona neve az emlékmű 

listájáról egyaránt benne van a polgári halotti anyakönyvben, az egyházi halotti 

anyakönyvben és a veszteséglajstromokban. A helyi közösség emlékezete azonban még 27 fő 

                                                           
14 Képmelléklet: VH magyar hősi emlékmű_Sáp  
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hősi halott nevét őrizte meg az emlékmű névsorában, akiket nem lehet megtalálni az 1940. 

december 31-ig polgári halotti anyakönyvezett, egyházi halotti anyakönyvbe írt, valamint a 

veszteséglajstromokban rögzített katonahalottak között. 

 

 
 

 
 

 

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, azoknak akiket más módon kiértesíteni nem tudtak.15
 

A hivatalos közlönyök Ausztria-Magyarország egész területéről behívott katonák 

adatait sorolják fel. A közlönyökben a következő adatok vannak megadva: a katona neve, 

                                                           
15 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 

http://anno.onb.ac.at/info/vll_info.htm
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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 leírják 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 betegjelentések egyaránt elérhetőek a Cseh Nemzeti Könyvtár és az 

Osztrák Nemzeti Könyvtár internetes oldalain, ahol kutathatók.16 

A veszteséglajstromokban legalább 55 fő Sápról származó katona adatai találhatók 

meg, 5 fő neve kétszer szerepel különböző adatokkal (sebesülés, hadifogság, vagy halál 

életeseménnyel). A veszteséglajstromokban 12 fő katona haláláról található adat a háború 

éveiből (kettő fő közülük hadifogságban halt meg: Dezsö Imre népfelkelő, szül.: 1879, 

csapatteste: m. kir. 3. népf. gye.; Haas/Hász Kálmán, szül.: 1892, csapatteste: m. kir. 3. h. gye. 

10. szd.). Továbbá a halottakból 9 fő neve megtalálható az emlékművön és a halotti 

anyakönyvben is (Jámbor Alex, Katona Imre, Mezei Ádám, Végh Anton, Gyöngyösi Ludwig, 

Hunyadi Zsigmond, Körtvélyesi Antal, Szabó Géza, Tarsi Alexander). A 

veszteséglajstromban szereplő 3 fő halott katona neve az emlékművön kívül nem szerepel 

halotti anyakönyvi bejegyzésben (Hász Kálmán honvéd, szül.: 1892, csapatteste: m. kir. 3. h. 

gye. 10. szd.; Dezsö Imre népfelkelő, szül.: 1879, csapatteste: m. kir. 3. népf. gye., meghalt: 

1916. 06. 07.; Oláh Anton gyalogos, szül.: 1882, csapatteste: cs. kir. 39. gye. 17. szd., 

meghalt: 1916. 10. 16., eltemetetett a Bihar vármegyei Sáp községben!). Említést érdemel, 

hogy a legmagasabb rendfokozatú katona, Szabó Géza tartalékos hadnagy (született: 1893, 

csapatteste: a békéscsabai cs. kir. 101. gye. 14. szd., meghalt: 1917 07. 22. a Magura körüli 

csatatéren) neve egyaránt olvasható a veszteséglajstromban, a polgári halotti anyakönyvben, 

az egyházi halotti anyakönyvben és a hősi emlékművön. 
 

A veszteséglajstromokban 15 fő sápi 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 jöttek haza Szovjet- Oroszországból magyar hadifoglyok, akik 

az orosz polgárháború frontvonalain harcoltak valamely szembenálló fél oldalán! A 

veszteséglajstromban bejegyzett hadifoglyok között egy katona van, aki megtalálható a 

polgári halotti anyakönyvben és holttá lett nyilvánítva. (Katona János neve rajta van az 

emlékművön, szül: 1885, csapattest: nagyváradi cs. kir. 37. gye., hadifogság helye: 

Oroszország). A hadifogságba esett sápi katonák közül 9 fő a debreceni Magyar királyi 3. 

gyalogezred állományába, 3 fő pedig a nagyváradi Császári és királyi 37. gyalogezredhez, 1 

fő a Magyar királyi 3. népfelkelő gyalogezredhez és 1 fő a Magyar királyi 1. honvéd 

huszárezredhez tartozott. 

A veszteséglajstromban talált hősi halottakon, eltűnteken és hadifogságba esetteken 

kívül még meg kell említeni legalább 34 fő sápi származású a fronton megbetegedett, vagy 

megsebesült katonát. Közülük 10 fő esetében van arról adat, hogy a Monarchia mely részén, 

vagy külföldön melyik kórházban kezelték. A 34 fő sebesült katonából hárman később hősi 

halált haltak, egy közülük hadifogságba esett (Oláh Anton szakaszvezető/címzetes őrmester, 

cs. kir. 16 hu. e. 3. szd.; Végh Anton póttartalékos gyalogos, cs .kir. 39. gye. 13. szd.; Katona 

                                                           
16 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 

 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Search.do?documentType=&text=verlustlisten
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Imre honvéd, m. kir. 3. h. gye. 7. szd.,; Karacs Lajos honvéd, m. kir. 3. h. gye. 12. szd., olasz 

hadifogságba esett). Ebből a csoportból legtöbben a cs. kir. 37. gye. (9 fő) és a m. kir. 3. h. 

gye. (16 fő) állományába tartoztak! 

 

Sáp község református egyházi anyakönyvei, egyedi módon a bihari térségben a II. 

világháborús pusztítások ellenére, a XIX. század elejétől fennmaradtak, és 1915. és 1931. 

közötti bejegyzések 13 fő hősi halott nevét tartalmazzák. Az ott szereplő adatok jól 

kiegészítik a polgári halotti anyakönyvek és a veszteséglajstromok névjegyzékeit. Ezek az 

anyakönyvek nagyon értékes forrásai Sáp község elmúlt 200 esztendős történetének. 

Megőrzésükre a Sápi Reformáus Egyházközség rendkívül nagy gondot fordít, ami minden 

tiszteletet megérdemel.  

 

Összegzésként el kell mondani, hogy a sápi I. világháborús hősi emlékműre felvésett 

54 fő hősi halott nevei közül 27 fő katona nem tűnik fel a korábban említett írásos 

forrásokban (halotti anyakönyvi bejegyzések, belügyminisztériumi határozatok, magyar 

királyi járásbírósági holttá nyilvánítási végzések, császári és királyi hadügyminisztériumi 

veszteséglajstrom és betegjelentések). A helyi emlékezetben, a hősi emlékművön jóval több 

hősi halottat örökítettek meg, mint egyenként a halotti anyakönyvekben, vagy ami a 

veszteséglajstromok mutatnak. 

 

Az összegyűjtött adatok alapján Sáp község katonai vesztesége a Nagy Háborúban 

összesen:17
 

 

- Emlékművön szereplő adat: 54 fő hősi halott (közülük 27 fő nem szerepel halotti 

anyakönyvben vagy veszteséglajstromban)  

 

 
 

- Halotti anyakönyvekben (polgári és egyházi) rögzített hősi halott és eltűnt (fogságba 

esett vagy vissza nem tért) katona: 27 fő (közülük 21 fő neve szerepel az emlékművön, 6 fő 

csak halotti anyakönyvben).  

                                                           
17 Csatolva: “Sáp I. VH hősi halottai forrásösszesítve_2 diagram.xlsx” című táblázat. Farkas Gábor, HTBK DSZ 

“Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport. 
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- Veszteséglajstromban szereplő hősi halott és hadifogságba esett: összesen 25 fő (közülük 

12 fő hősi halott neve meg van a halotti anyakönyvben vagy az emlékművön, közülük 9 fő 

neve szerepel a halotti anyakönyvben, 3 fő neve csak az emlékművön; 13 fő a 

veszteséglajstromban hadifogolyként van megjelölve, közülük 7 fő neve fel van írva az 

emlékműre, 2 fő belőlük a polgári halotti anyakönyvben is regisztrált).  

- Veszteséglajstromban és betegjelentésben szereplő egyéb (beteg vagy sebesült) 

katonaszemély: 34 fő.  

 

 
 

 
 

A rendelkezésre álló adatok alapján Sáp község vonatkozásában, különböző források 

alapján összesen 67 fő rögzített hősi halott és hadifogságba esett I. világháborús katona van 

dokumentálva. 

 

A veszteségadatokat diagramok részletezik. 
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