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Jósvafő egyetlen vitézségi érdemrenddel kitüntetett polgára: 
Parajdi István 

 
A második világháború előtti időkből megőrzött fotókon egy jellegzetes 
férfialakot találunk, tekintélyt parancsoló megjelenésével egy kicsit elütve 
kortársaitól. Parajdi István ő, aki végigharcolva az első világháború embert 
próbáló frontjait és állóháborúit, a háború befejeztével visszatért szülőfalujába, 
ahol haláláig élt. 1895. február 26-án született. Mint egyetlen, ilyen 
megtiszteltetésben részesült jósvafői ember, mindenképpen megérdemli, hogy a 
ma még fellelhető adatokat összegyűjtsük róla, és átadjuk az utókornak. 
 

   
 
Ezzel a szándékkal indultam útnak ez év tavaszán, fia, Parajdi Nándor soroksári 
otthona felé, ahol kezdetben kicsit tartózkodva fogadtak, de később minden 
családi relikviát megmutattak, illetőleg lehetővé tették, hogy fényképfelvételeket 
készítsek róluk.  
 
Ezek bemutatása előtt tekintsük át, hogy mi is volt a vitézi rend.  
„A vitézi rend magyar alapítású rend, amelyet Horthy Miklós kormányzó 
alapított 1920-ban. Olyan személyeket avattak a rend tagjaivá, akik harcokban, 
vagy esetleg egyéb módon tűntek ki a magyar nemzet szolgálatában. Tagjai 
vitézi telket, azaz földbirtokot is kaptak, és a „vitéz” előnevet használhatták, a 
cím használatára a Rend alapszabálya szerint a legidősebb férfi leszármazott is 
jogosulttá vált. A cím használatát 1947 óta a ma is hatályos 1947. évi IV. 
törvény megtiltja. 
 
A rend története 
Nagybányai Horthy Miklós kezdeményezésre alapították meg a vitézi rendet. 
A rend székháza Budapesten, az Üllői út 8. szám alatt volt. 1944 decemberében, 
a főváros szovjet ostroma során az épület kiégett, a vitézi rend levéltára és 
dokumentációja megsemmisült. 
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A második világháború után a rendet feloszlatták és a vitézi cím használatát ma 
is törvény tiltja. 
 
Felvétel a vitézi rendbe 
A vitézi avatás meghatározott ceremónia keretében, fényes külsőségek mellett 
zajlott. 1921 és 1944 között 23 800 főt avattak vitézzé. 
A rendbe történő felvételt elsősorban hadi (katonai) kitüntetések 
megszerzéséhez kötötték. Az első világháborúban a tábornokok és törzstisztek a 
Lipót-rend lovagkereszt hadiékítménnyel és kardokkal, a főtisztek a Vaskorona-
rend III. oszt. hadiékítménnyel és kardokkal, és a legénységi állományúak 
részére a Nagyezüst vitézségi érem jelentette a biztos felvételt. A második 
világháborúban tábornokok és törzstisztek a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
hadidíszítménnyel és kardokkal, a főtisztek a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
hadiszalagon kardokkal és a legénységi állományúak részére a Nagyezüst 
vitézségi érem volt a biztos felvétel záloga. 
A szovjet megszállást követően a vitézi rend Magyarországon nem 
tevékenykedhetett tovább. Az akkori kormányzat 1945-ben betiltotta a 
szervezetet, de az emigrációba kényszerített vitézek összefogásának 
köszönhetően működött továbbra is a rend. 
A második világháború utáni első magyarországi vitézavatásra 1992. október 
26-án, Bicskén került sor. Látványos közéleti szereplésük pedig Horthy Miklós 
kenderesi újratemetésének (1993. szeptember 4) megszervezéséhez fűződik.” 
(Forrás: Wikipédia) 
 
A család betekintésre rendelkezésemre bocsátotta azt az albumot (Vitézek 
Albuma), amelyben a renddel kitüntetett férfiak legfontosabb adatai és fotója 
szerepelt. (lásd alább) 
 

 
 
 
A tíz érem közül egy a vitézséget kifejező, míg kilenc a különböző 
hadszíntereken végrehajtott, sikeres katonai akciók jutalma. Utóbbiak sajnos, 
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gyenge minőségű – ún. hadifémből – készültek, amely egy cinktartalmú ötvözet 
volt, és hamar oxidálódott.  
 

 
 
Az érmek azonosítására Hadobás Pál, edelényi éremszakértő- és gyűjtő 
barátomat kértem fel, aki a következő információkkal szolgált:   
1. Nagy ezüst vitézségi érem feltehetőleg, hadifémből, amelyet Ferenc József, 
vagy IV. Károly adományozott. Az érmen egy uralkodó képe, illetve felirat: 
Harctéren tanúsított bátorságért. Akinek volt nagy ezüst érme, kérhette magát a 
vitézi rendbe.  
2. Felvidék visszacsatolásáért adott Felvidéki Emlékérem, 1938-ból.  
3. Bronz vitézségi érem, IV. Károly adományozta.  
4. Károly csapatkereszt, amelyet 12 hetes, folyamatos frontszolgálatért adtak. 
Anyaga hadifém. 
5. Kis ezüst vitézségi érem. 
6. Sebesülési érem, IV. Károly adományozta, a szalagon a csík az első 
sebesülést jelenti. 
7. Háborús emlékérem karddal-sisakkal, 1932-ben alapították, és az első 
világháborúban részt vettek kapták. 
8. Bronz vitézségi érem, IV. Károly adományozta.  
9. Háborús emlékérem. 
10. A Vitézi Rend jelvénye, avatáskor kapták, van olyan, amelyiknek a 
feltűzőjén sorszám szerepel.  
 
Remélem, hogy a fentiek csak figyelemfelkeltésre szolgáltak, és a fiatalabb 
generáció érdeklődését is felkeltették, további kutatások irányába.  
 
 

 
 
 
 


