
"De mi úgy megyünk el innen, mintha itt se lettünk volna,

Mint a katonák a háborúban, úgy tűnünk el sorba."

Európa Kiadó



Az első világháborúban

1915. február-1916. december

 A keleti front déli szakaszának megerősítésére

1915 év elején több német hadosztály lett

átcsoportosítva: SÜDARMEE
- 48. tartalék hadosztály

- 1. gyalogos hadosztály

- 3. gárda gyalogos hadosztály

- 5. lovashadosztály

Súlyos harcok: Zwinin hegy, Stryj-Drohobycz

térsége, Gorlicei áttörés



 A frontról visszaszállított sebesülteket és betegeket

katonai kórházakban ápolták, melyek a város több

középületében berendezkedtek.

 A meghalt katonákat az 1915. január 21-én újra

megnyitott Honvédtemetőben temették el. Első

temetés: 1915. február 20.

 A több ezer császári és királyi hadseregben szolgált

katona mellett el lett temetve:

60 német katona a Honvédtemetőbe

(k.u.k. katonákkal közösen I; II; III; V. táblák)

21 német a Hatvan utcai temetőbe

1 a zsidótemetőbe

6 német ismeretlen helyen.



A német katonák

azonosítása



A háború után

 A háború után a katonasírok állapota

romlásnak indult, és csakhamar az

azonosításuk is nehézkessé vált.

 A Hatvan utcai temetőben nyugvó 21 német

katonából a még biztosan azonosítható 17-et

1935-ben a Honvédtemetőbe exhumáltak át.

Ezek a katonák a mauzóleum melletti „C” jelű

táblában két sorban nyugszanak.



A második világháborúban

1944. április-1944. október

 A II. világháború alatt a temetőt a frontról

visszaszállított sebesültek miatt újra meg kellett

nyitni.

 Ekkor még magyar katonák kerültek

eltemetésre, akik a Dontól döntően fagyásos

sérülésekkel tértek vissza. Ezek a katonák a XI.

tábla 1-7 sorában nyugszanak.



"Deutschen Befehlshaber im 

Operationsgebiet Ost-Ungarn"

 1944. március 19: német

megszállás, de a német csapatok

csak a Tiszáig hatoltak az

országba.

 Debrecenben a megszállás

1944. március 24-én veszi

kezdetét:

parancsnok:

Kuno-Hans von Both 

gyalogsági tábornok



A német megszállás következménye

 1944. áprilistól a Németország felé tartó

sebesültszállító vonatokról leemelik a szállítás

közben meghalt katonákat. 14 sebesültszállító

vonaton meghalt német katona a XI. tábla 7-8-9.

sorába lett eltemetve.

 1944. május: Kriegslazarett 4/601 települ a 6.

helyőrségi kórház mellé. Immár lehetővé vált a

sebesültek ellátása.





Megindul a "nagyüzem"

 1944. májusától eltemetésre kerülnek az első

Debrecenben meghalt német katonák. A fenntartott

XI. táblába 44 katonát temettek el.

 A XI. tábla megtelésével a temető valamennyi

parcellája használatban van. Szükségmegoldás: 1944.

augusztus elejétől a mauzóleumtól lefelé vezető két út

mentén lévő táblák (I; II; III; és IV.) oldalába (A-B

oldal) is temetnek. Két sorba 70 német katona kerül

ezekre a sírhelyekre egészen 1944. október elejéig

bezárólag (ideér a front!).



III. és IV. táblák közötti út mentén lévő sírok



I. és II. táblák közötti út mentén lévő sírok



1944. október

 A front megérkezte előtt a városban lévő

katonai-egészségügyi intézmények végrehajtják

a kiürítést és biztonságos távolságra települnek

át.

 A német Kriegslazarett 4/601 Kisújszállásra

települ. Debrecenben a helyét a Feldlazarett 13

(mot.) veszi át, mely néhány nap után

Nyíradonyba teszi át székhelyét.



A sírok jelölése, nyilvántartása

 A Honvédtemetőben a sírok utólagos

megjelölése úgynevezett párnakövekkel történt,

amennyiben a hozzátartozók nem állítottak

sírkövet az elhunytnak.

 Sajnos bár a temetőkönyv volt használva, az

elhelyezés mégsem sikerült kellő pontossággal.

Így keveredett német katonák sírköve I.

világháborús sírok közé, illetve több esetben egy

név alatt 2 sírkő is található a temetőben.



Gerald Maier őrmester és

Eberhard Löffler orvos százados

sírköve az IX. tábla

első világháborús sírjai között,

valamint külön-külön is.



Werner Sommering

szakaszvezető
Karl Riedl tizedes

Johann Oitzl őrvezető



Napjainkban

 A 1990-es évek elején a Német

Hadisírgondozó Szövetség kísérletet tett arra,

hogy a német katonákat exhumálja, és budaörsi

úgynevezett gyűjtőtemetőbe szállítsa, ez a

temető védettsége folytán meghiúsult.

 A német katonák áttemetése hosszas

huzavona után 2014. novemberében megtörtént.







Előretekintés

2016-ban fog megjelenni az „Elfeledett 

emlékezet” című DVD második része, mely a 

tervek szerint tartalmazni fogja:

debreceni köztemetőben nyugvó

850 magyar, 340 német, 1350 szovjet és 30 

román katona nevét, adatait, valamint a

légitámadásokban és a városért folyó harcokban 

meghalt mintegy 1300 civil adatait.



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!

források:

• Honvédtemető temetőkönyve

• magyar veszteségi adatbázis (http://www.hadisir.hu)

• német veszteségi adatbázis (http://www.volksbund.de)

• A debreceni honvédtemető  (Debrecen 2004)

• német megszállásról: LVIII. páncélos hadtest hadinaplójának mellékletei

• fényképek: Bundesarchiv, Aeroart, magánarchívum


