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Miközben hazánk első világháborús törté-
netéről egyre több könyv lát napvilágot addig 
szűkebb pátriánk a Hajdúság vonatkozásá-
ban bizony komoly hiánnyal találkozhatunk. 
A Nagy Háború hajdúböszörményi vonatko-
zásait is érintő teljes tanulmány, forrásokon 
nyugvó, tényfeltáró, eseményeket bemutató 
dolgozat eddig még nem készült. Részdolgo-
zatok tettek kísérletet az események bemuta-
tására. Korábban a helyi udvari történészek 
inkább ellenforradalmi rendszerről, Lenin-
szobrok dicsőítéséről, a szocialista művelő-
dés sehová nem vezető útjáról, a kolhozok, 
a téeszek történetéről írták borzasztóbbnál 
borzasztóbb hazug írásaikat. A hősökről, a 
magyar katonákról, az esküjükhöz és hazá-
jukhoz hű bakákról és a hátországról nem 
vagy csak szőrmentén jegyeztek írást. Lel-
kük rajta.

A hazáért, a királyért

Az 1914. július 28-i szarajevói merény-
let után Az Osztrák –Magyar Monarchia 
területén teljes mozgósítást rendeltek el, így 
Hajdúböszörményben is. Általánosságban 
elmondható, hogy 1914-ben a szerbiai had-
üzenet után Magyarországon nem volt hábo-
rúellenes hangulat. Mi több sokan lelkese-
déssel fogadták a hadba lépés hírét. A haj-
dúböszörményi sajtó például külön cikkek-
ben is foglalkozott a háborúba lépéssel. Ezt 
írták: „A Szerb gaztett kedveltté tette előt-
tünk a háborút, egybehozott bennünket most 
Ausztria népeivel… egyhangú lelkesedéssel 
sietnek Magyarország és Ausztria népei leg-
főbb hadurunk zászlója alá, hogy szent lel-
kesedéssel küzdjenek a hazáért, a királyért.”                                                   
(Hajdúböszörményi Hírlap 1914. július 31.) 

 

A hadba vonulásról több személyes visz-
szaemlékezést is ismerünk. Egyik Káro-
lyi Gáspár böszörményi gazdálkodóé, aki a 
3. honvéd népfelkelő gyalogezredben szol-

gált, ő világháborús naplójába a követke-
zőket írta: „1914 év július 28. ikán a hábo-
rú kitörése miat általános mozgósítás let és 
engemet 40 éves koromba mint még had-
köteles egyént ugyan ekor bekivántak mint 
népfelkelő hadkíegészitő parancsnoksághoz 
tehát bevonúltam1914 év október 1 én edig és 
töbször behítak ugyanide mínt létszám feletit 
mindig visza bocsátotak de ekor mán nem 
tehát október 1 seén szürke rúhába öltöztem 
és pedig a szerbiai hadjáratnak egy részébe is 
részt vetem”(szöveghű közlés). A böszörmé-
nyi katona története bevonulása után sebesü-
léssel kezdődött 1914. december 9-én, ami-
kor a szerbiai fronton roham közben lövést 
kapott a lábába. Felépülése után az olaszor-
szági hadszíntérre 
vezényelték. Ott 
ezredével részt 
vett a legvéresebb 
Isonzó folyó mel-
letti harcokban a 
doberdói fennsí-
kon, majd 1915 
nyarán fogságba 
esett. Naplójában 
erről ez olvasható: 

„Napok óta már 
nagyon el voltunk 
kényszeredve tel-
jesítettük hazánk 
és királyunk irán-
ti kötelességün-
ket erős kitartás-
sal, de sok vesz-
teséggel, de júli-
us 18-án mintegy 
328 ágyú tüzelt ránk percenként vagy 200 
lövedéket szór közénk. Evvel nagyon meg-

gyengített, majd 
aztán nagy erő-
vel rohamot 
intéztek az egész 
állásaink ellen 
és sok veszte-
séggel kényte-
lenek voltunk 
magunkat meg-
adni, mert más 
különben egyén 
sem menekül-
hettünk volna 
meg a haláltól 
ilyen úton fog-
tak el a taliánok”

A hétközna-
pi emberek per-
sze mit sem sej-
tettek a frontka-
tonák szenvedé-
seiről. Termé-
szetesen később, 
ahogy érkeztek a 

harcterekről a beszámolók, a katonai tábori 
levelek úgy vált a lelkesedés előbb aggoda-
lommá, s az első halálhírek megérkeztével 
kétségbeeséssé. Hajdúböszörményben leg-
először Dobó András családja kapta a szo-
morú értesítést. A 28 éves kereskedő a 39. 

gyalogezredben szolgált huszár őrmester-
ként, s a keleti fronton a Dobritz-i csatában, 
roham közben érte a halálos lövés.  Ő volt az 
első böszörményi hősi halott. Majd néhány 
nap múlva két böszörményi család is hozzá 
tartózója elvesztéséről szóló levelet kapott. 
Abban azt közölték, hogy 1914. augusztus 
29-én Márton György 26 éves honvéd a galí-
ciai harcmezőn hősi halált halt. Ugyan ezen a 
napon, ugyan abban az ütközetben vesztette 
életét a 23 éves böszörményi Tacsi Ferenc is, 
aki Rohatinnál az oroszok elleni rohamban 
kapta a gyilkos golyót. Utána K. Nagy Ferenc 
23 éves géplakatos nevét említhetjük, aki a 39. 
gyalogezredben szolgált a galíciai hadműve-
letekben, és a lengyelországi Lesniowiczében, 

roham közben 1914. szeptember 13-án érte 
repesz találat. Ezt követően pedig egyre 
nagyobb számban és folyamatosan érkeztek 
a frontról a szomorú gyászhírek.

Hajdúböszörmény polgárainak hábo-
rús katonai részvételével a következőkép-
pen rekonstruálhatjuk. Először 1914 júli-
usában és augusztusában hívták be a had-
köteleseket. Számuk elérte a kétezret. Itt 
érdemes megjegyeznünk, hogy a város lako-
sainak a száma ekkor 28 159 fő volt, akik 
közül 14 120 férfi élt a városban és közülük 
majd 8000-en voltak hadkötelesek. Ha tehát 
összevetjük az első behívásokat és a katona-
korúak számát azt állapíthatjuk meg, hogy 
a város jóval erején felül küldött embere-
ket a frontra. Összességében pedig 1914-től 
1918 –ig közel négyezren vonultak be kato-
nának. Kétharmaduk a 39. és a 3. honvéd 
gyalogezred kötelékébe szerelt fel. E mel-
let huszárezredekben, utászoknál, tüzérek-
nél, de még a haditengerészet egységeinél is 
szolgáltak. Galíciában, Doberdónál, de az 
erdélyi és szerbiai harctereken is részt vet-
tek az ütközetekben. A majd négyezer kato-
nából ismereteink szerint 883-an vesztették 
életüket, közülük 818-volt a honvéd, 1160-
an szereztek valamilyen sérülést és váltak 
rokkanttá. 1918-ban pedig 1500 hajdúbö-
szörményi katona szerelt le és tért vissza ott-
honába. Oda, ahol már döntően a nélkülö-
zést kellett elviselniük a lakosoknak.

Varjasi Imre

Böszörményi bakák a Nagy Háborúban

Károlyi Gáspár naplója 
(forrás: Hajdúsági Múzeum)

A páratlan értékű kép 1917 júniusában készült. 
Roham Galíciában, géppuska és ágyútűz közepette. 
(forrás: Fráter Tibor)
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Ami a háborús harcteret illeti, elmond-
hatjuk: a monarchia tartományában az orosz 
határnál húzódó Galíciában éveken át gyil-
kos küzdelem folyt. Csak egyetlen napon az 
1915. május 10-i Przemysl – i csatában pél-
dául 200 magyar katona vesztette életét. Az 
orosz hadsereg 1914-ben rohanta le a tar-
tományt, majd 1915 tavaszán és nyarán az 
egyesült német és osztrák–magyar offenzíva 
kiszorította őket a területről. Ezekben a had-
műveletekben több száz hajdúböszörményi 
katona is részt vett. Köztük Marsalkó Gusz-
táv gimnáziumi tanár, Tóth Ferenc szakasz-
vezető, malomtulajdonos, idősebb Töviskes 
János birtokos gazdálkodó, aki a vitézségi 
érdemrend mellett megkapta a Károly-csa-
patkeresztet, Szálkai Sándor kadét, vagy 
Héder Sándor és Szekeres Sándor huszárok 
is. Galíciában az oroszok kiverésekor a májusi 
offenzíva során pedig több böszörményi vesz-
tette életét. Köztük a Bocskai-főgimnázium 
két tanára, Kiss Ernő és Gaál Jenő. Csak ezen 
a hadszíntéren 1918-ig összesen 229 hajdú-
böszörményi katona halt hősi halált. 

Szemben a Taljánokkal

Hazatért a háborúból és kézzel írott harc-
téri naplójában rögzítette a történteket H. 

Varga Imre gazdálkodó, Polgári út 9. szám 
alatti lakos, aki a 39. gyalogezredben közle-
gényként szolgált Galíciában, majd később 
az olasz fronton, a doberdói fennsíkon. Az 
1915 májusi oroszok elleni offenzíváról pél-
dául a következőket írta naplójába:

„…nagy ágyútűzbe mentünk előre éhen, 
szomjan, harmadik napja nem ettünk már 
minázsit,  kenyeret is két napra kaptunk 
egy negyed-
részt, ha egy-
szer megette 
volna is félig 
sem lakott vol-
na vele jó sen-
ki, én 4 vagy 5 
falatot mertem 
belöle vágni.” „ 

… Nagyon lan-
kadt volt a csa-
pat még vizet 
sem ittunk, 
már sokan nem 
bánták vol-
na, ha halni 
vagy sebesülni 
kellett volna 
amellett meg 
marsolni eről-
tetett menéssel 
emelni a nehéz risztungot csak szédelegtünk. 
Már, fájó szívvel gondoltunk haza ahol leg-
alább kenyér volt. Sok édesanya, ha látná a fiát, 
vagy még jobb hogy nem látja, mert meghasad-
na a szíve fájdalmában…” (Szöveghű közlés)

H. Varga Imre naplója pontos, hiteles és 
érzelmekkel is átszőtt képet ad a Nagy Hábo-
rú eseményeiről. Több esetben már-már iro-
dalmi értékű tájleírásokat is olvashatunk tőle: 
Amikor például 1915 május végén átszállít-
ják ezredüket az olasz frontra a következő-
ket írta naplójába: „Bécset elhagytuk itt már 
a földek silányak és kavicsosak, silányak a 
vetések is, hanem a gyönyörű városok, a gyö-
nyörű falvak.  Még a tanyák is kevés kivé-
telével mind emeletesek, és ami fő, tiszták, 
mint a pohár. De lehet is nekik miből épít-
kezni, mert minden város és falu háta megett 
ott vannak a nagy fenyő erdők meg az óri-
ás magas hegyek. Ezeknek a magas hegyek-

nek a Kárpátok csak fiai lehetnek. …Az erre 
való népnek szép viseletek van…Sok alag-
úton mentünk keresztül,a hegyek Tetején 
meg oldalába,olyan házak mint nálunk a 
városháza meg a kollégium, de mind szép-
re festve olyanra,hogy papírra sem lehetne 
szebbet festeni.”(szöveghű közlés)

Az olasz hadszíntér gyilkos küzdelme-
ire egy másik jellemző példát is szeretnék 
leírni. Azt a témával foglalkozó írások min-
den esetben leszögezik, hogy az Isonzó folyó 
melletti Doberdónál a magyar hadsereg soha 
nem látott veszteségeket szenvedett el. Óva-
tos becslések szerint is legalább kétszázezer 
magyar katona halt meg az ütközetekben. 
Egyikük volt az a hajdúböszörményi fiatal-
ember, aki az 1915 októberi offenzívában vett 
részt. Katona Imre 19 évesen, népfölkelőként 
vonult be Debrecenbe a 39. gyalogezredhez. 
Rövid kiképzés után az olasz frontra vezé-
nyelték, ahol azonnal a doberdói véres ütkö-
zetben vett rész. Közel öt napon át tartott a 
csata. Hol az olaszok, hol a magyarok nyo-
multak előre lövészárkaikból. A katonáknak 
ezekben a napokban élelem alig, ivóvíz csak 
elvétve jutott. Ágyútűz, szuronyos roham jel-
lemezte az ütközetek hevességét, ahol gyilkos 
golyót kapott Katona Imre böszörményi nép-
felkelő. A későbbi dokumentumokból azon-
ban nem lehet pontosan megállapítani, hogy 
mikor vesztette életét, ezért a halálát 1915. 
október 26 és 28-dika közé írták be. Ugyan 
is a halottak napokig hevertek a frontvona-
lon, s csak később tudták tetemeiket elszál-
lítani és beazonosítani a szembenállók. 

 A hajdúböszörményi katonák története, a 
magyar hadtörténet szerves részét képezik. 
A világháborút lezáró tűzszüneteket köve-
tően Hajdúböszörményben előbb a Nemze-
ti Tanács alakult meg 1918 novemberében, 
majd a hazánkra nehezedő nemzetközi nyo-
más után 1919 márciusában a kommunisták 
vették át a hatalmat. A városban megalakí-
tott Munkástanács azonnal statáriumot hir-
detett. Hatalmuk április 23-ig tartott. Ekkor 
a román hadsereg elfoglalta Hajdúböször-
ményt, majd 1920 márciusában Horthy Mik-
lós zalai ezredének 9. százada űzte ki a romá-
nokat a városból.

 Néhány hónap múlva, 1920. június 
4-én pedig bekövetkezett a Trianoni tra-
gédia. A békediktátum rávetült hazánk 
egész modern kori történelmére. A magyar 
ajkú lakosság harmadát az ország határa-
in kívülre rekesztették, a 325 411 négy-

Ágyútűzben a magyar katonák Galíciában, 1917 júniusában
(forrás: Fráter Tibor)

A Jónás szakasz 
(forrás Hajdúsági Múzeum)
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zetkilométer nagyságú Magyar Királyság 
elveszítette területének több mint kéthar-
madát, amely 93 030 km²- re zsugorodott. 
A majd 21milliós ország lakossága 7 615 117 
főre esett vissza. Magyarország területéből 

hat állam részesedett. Az ország szétdara-
bolásának nagyarányúságát jellemzi, hogy 
csak a Romániának juttatott 31,7 százalékos 
rész nagyobb volt, mint a hazánknak meg-
hagyott egész terület, amely 28,6 százalékot 

tett ki a nagy Magyar-
országhoz viszonyítva. 
A frissen alakult Jugo-
szlávia és Csehszlová-
kia egyaránt 19 száza-
léknyi elcsatolt területet 
kapott, míg az osztrá-
kok, a lengyelek és ola-
szok egy százalék körüli 
területtel gazdagodtak. 

 Mindezt azért tar-
tottam fontosnak fel-
idézni, mert csak úgy, 
mint a csonka Magyar-
ország minden szegle-
tében, Hajdúböször-
ményben is mérhetet-
len fájdalmat és vesz-
teséget okozott a tri-
anoni ország csonkí-
tás. A háborút megjár 
böszörményi katonák, a 
hadirokkantak, a front-
harcosok szövetsége, a 
vitézi rend tagjai a hősi 
halált haltak hozzátar-
tozói mind-mind értet-
lenül álltak a nagyha-
talmak trianoni diktá-
tuma előtt. Ezt követő-
en már csak a remény 
maradt számukra és 
imáikban naponta 
mondták el a Magyar 

Hiszekegyet, amely így szólt: „Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy 
isteni örök igazságban, Hiszek Magyaror-
szág feltámadásában! Ámen.” 


