
Tudományos szinten a hadisír-kutatásról 

 

„Elfeledett emlékezet”címen rendezett konferenciát a Magyar Honvédség 5. Bocskai 

István Lövészdandár és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kossuth laktanyában. 

A találkozó a szakma számára az idén 100 éves Honvédtemető (Hősök Temetője) témakörben 

nyújtott lehetőséget színvonalas előadások megtartására, ismeretek bővítésére.  

A konferencia elnöke, Takács Attila dandártábornok, a lövészdandár parancsnoka 

megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az alakulatnál olyan kutatómunka indult el a 

hadisír-gondozás területén, amely mára elérte a tudományosság szintjét. 18 ország katonai 

nyugszanak a Hősök Temetőjében, akikre emlékezni kötelességünk, hiszen – ahogy 

fogalmazott a parancsnok – aki a múltját nem ismeri, annak nincs jövője.  

A rendezvényen – többek között – részt vett dr. Nagy László nyugállományú ezredes, 

a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke is. Az ezredes köszöntőjében utalt arra, hogy ez a 

konferencia méltó emlékezés azokra a hősökre, akik legdrágább kincsüket: életüket áldozták 

hazájukért. Nagy László így fogalmazott: „A temetőkben békesség honol, hiszen, ahogy a 

mondás tartja, a halott katona többé nem ellenség. A hadisír-gondozás jó eszköz ahhoz, hogy 

közelebb hozza egymáshoz a nemzeteket.” 

Dr. Papp László, Debrecen város polgármestere egy újabb mérföldkőnek nevezte a 

Bocskai-dandárral közösen szervezett konferenciát. A polgármester elmondta, hogy a 

városnak és a dandárnak közös ügye a katonai temetők gondozása és kutatása. 

A konferencián aláírták azt a szándéknyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy az 

elkövetkezendő időszakban végzendő munkát egy erre a célra átalakított civil szervezet, a 

korábbi Őrváros Közalapítvány fogja koordinálni, a Magyar Hadtudományi Társaság 

Debreceni Tagozatának szakmai segítségével. A szervezet célja, hogy kiemelt területként 

kezelje a Hősök Temetőjét, az Orosz Hadifoglyok Temetőjét, valamint a Nagysándor József-

halomra elhelyezett emlékművet és környékét, továbbá közreműködjön egy Katonai 

Technikai Emlékpark létrehozásában. 

A konferencia részeként levetítették Mata János Méltósággal című, 1990-ben forgatott 

filmjének egy részletét, amely azt taglalta, hogy Rajcsinecz Anna hogyan találta meg az első 

világháborúban elhunyt fiának végső nyughelyét a Hősök Temetőjében.  

A szakmai találkozó második részében a meghívott előadók értekeztek az informatika 

lehetőségeiről a hadisír-kutatásban, illetve – többek között – szó volt a hadisír-gondozás 

pedagógiai jelentőségéről. A középiskolai és a felnőtt oktatás lehetőségeiről a Kratochvil 



Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, valamint az MH Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ szakemberei számoltak be. 

Mindezek után egy úti beszámolót is meghallgathattak az érdeklődők az Isonzó Expresszről. 

A nap záróakkordjaként a szerzők bemutatták a Magyar Honvédség 5. Bocskai István 

Lövészdandár könyvtárának gondozásában megjelent Orosz hadifoglyok temetője 

Debrecenben c. forráskiadványt. A könyv érzékelteti az első világháború korabeli város és 

polgárai mindennapjait, illetve hiteles forrásokon keresztül mutatja be a hadifoglyok 

sírkertjét. A forráskiadvány bárki számára elérhető a Bocskai-dandár könyvtárában.  
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