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I. világháborús hősök Jósvafőn 
 

 

Épp 100 esztendeje ért véget az I. világháború (a II. világháború előtt egyszerűen 

csak világháború, vagy „Nagy Háború”), amely a korábbi évszázadok háborúitól 

nagyságrendekkel nagyobb emberi veszteségeket hozott a hadban álló felek 

számára. A szarajevói merényletet követően az Osztrák-Magyar Monarchia hadat 

üzent Szerbiának, és Magyarország a Monarchia részeként – a háborúba lépést 

egyébként ünnepelve – egy csapásra a háborús események középen találta magát. Az 

orosz (galíciai), az olasz (Isonzó-környéki) és a később megnyílt román hadszíntéren 

a történelmi Magyarország területéről kb. 3,4 millió katona vett részt. Ebből több 

mint 500 000 elesett, 833 000 fogságba esett, 1 500 000 megsebesült (GLATZ 1996). 

A bevonulási, illetve hadkötelezettség Magyarország területén előbb a 18-50 éves, 

majd 1916-tól a 18-55 éves férfiakat érintette, így az ország minden településéről 

nagy számban szolgáltak a monarchia hadseregében. Jósvafő sem volt kivétel, az 

„Abauj-Torna Vármegye” című, két világháború között megjelent monográfia 

adatközlése szerint az I. világháborúban a település lakói közül összesen 63-an 

vettek részt, s közülük 13-an haltak hősi halált (MOLNÁR 1935). 

A hősi halottakra vonatkozó adatok napjainkban részben a töredékesen megmaradt 

katonai iratokból, részben az egykori bécsi Császári és Királyi Hadügyminisztérium 

sorszámozott füzetek formájában kibocsátott ún. veszteséglistáiból (Verlustlisten) – 

jelenleg az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische Nationalbibliothek) nyilván-

tartásából (http://anno.onb.ac.at/) – nyomozhatók. A tájékozódást segíti, hogy a 

„Nagy Háború” után Magyarország szinte minden településén emeltek emlékművet 

a hősi halottaknak. Jósvafő I. világháborús hősi halottainak nevét is a település 

központjában álló emlékműről ismerjük, s mivel azok a JHF lapjain még nem 

jelentek meg, a névjegyzéket (az elhunytak emlékét ily módon is ápolva) a haláleset 

időpontja és ábécé szerinti sorrendben, a hadszínteret is jelölve, itt közöljük. 
 

BERECZ JÁNOS (1914) – orosz front 

BODNÁR JÁNOS (1914) – orosz front 

KIRÁLY MÁRTON (1914) – orosz front 

GARAN BERTALAN (1915) – orosz front 

JUHÁSZ LÁSZLÓ (1915) – orosz front 

MAURNYI SÁNDOR (1915) – orosz front 

BALOGH ANDRÁS (1916) – orosz front 

GARAN LAJOS (1916) – orosz front 

OBBÁGY JÁNOS (1916) – orosz front 

BÉRES DÁNIEL (1918) – orosz front 

DELY ISTVÁN (1918) – orosz front 

SILYE BÁLINT (1918) – olasz front 

http://anno.onb.ac.at/
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Az emlékművön külön emléktáblán megtaláljuk a 13. nevet is. Ez a tábla Thuróczy 

Zoltánnak – Thuróczy Endre jósvafői tanító, majd jegyző fiának – állít emléket („A 

Hazáért / Thuróczy Zoltán / tart. hadnagy”), aki az I. világháború után orosz 

fogságban maradt és csak 8 év után, 46 évesen, rokkantként tért haza (MISKOLCZY 

1951, SZABLYÁR 1995). Tehát Thuróczy Zoltán nem az I. világháborúban halt meg, 

halála (1931) után azonban a község lakossága – frontszolgálata, fogsága, sebesülése 

okán – a hősi halottak között tartotta számon. 

A világháborúban részt vett, s onnan hazatért személyek teljes jegyzékének 

összeállítása a hiányos, részben megsemmisült katonai iratanyag és az emlékezet 

időbeli korlátossága miatt ma már valószínűleg nem lehetséges, de korábbi JHF-

riportok és egyéb feljegyzések alapján említeni tudunk néhány nevet. Tudjuk többek 

között, hogy 1915-ben Járdánházy József tanító (1913-1915 között tanított a 

faluban) Jósvafőről vonult be katonának (MISKOLCZY 1951). Fodor Géza, a település 

1903-1942 között szolgáló lelkésze az I. világháború idején – amellett, hogy 

Jósvafőn átmenetileg tanítóskodott is – tábori segédlelkészként is működött 

(CSÍKVÁRI 1939). Tanulmányait több évre megszakítva a hazai gép- és malomipar 

későbbi kiemelkedő alakja, a Berecz-soron emlékoszloppal rendelkező Dr. Szőke 

(Schwarz) Béla is részt vett az I. világháborúban. Több kitüntetést is kapott, meg is 

sebesült, s végül, mint főhadnagy szerelt le (SZABLYÁR 2004). Maurnyi László az I. 

világháborúban az orosz (galíciai) fronton harcolt, ott tanult meg oroszul, s a II. 

világháború idején, amikor átvonult a front Jósvafőn, tolmácsként is segédkezett 

(SZABLYÁR 1996). Bak István gazdálkodó (született 1888) az I. világháború kitörése 

után szintén bevonult, és több mint 4 évig teljesített szolgálatot műszaki 

alakulatoknál (VERMES – FÖLDES 1932). Szintén katonáskodott Dely Ferenc (Deli 

Feri bácsi édesapja, aki akkor még y-al írta a családnevét) (SZABLYÁR 2006) és Papp 

József is (JÓNA 2006). 

A jósvafői I. világháborús – turulmadaras – emlékművet a településen 1929-1939 

között jegyzősködő Vásárhelyi Jenő építtette, de nem arra a helyre, ahol ma áll, 

hanem a Klein-kúria előtti kis térre, ahol egyébként az 1920-as évek végén – 

Vásárhelyi Jenő visszaemlékezése szerint – még I. világháborúból visszamaradt 

tüzérségi ütegek is álltak (SZABLYÁR 2000a). Akkoriban a főút ugyanis nem a mai 

nyomvonalon futott, hanem a mostani buszforduló és az önkormányzat épülete előtti 

park irányában, a főút helyén (a mai kultúrház előtt) fekvő részen pedig három 

kisebb, dísznövényekkel beültetett kert helyezkedett el. A turul-emlékmű 

(szomorúfüzek előtt) a Szinpetri felé eső, drótfonattal kerített területen (az 1939-es 

kataszteri térkép felirata szerint: „Hősök tere”), keleti tájolással épült. Az emlékmű 

szélesebb talapzatán egy magasra törő oszlop állott, tetején a régi turul-szoborral, 

előlapján – egymás alatt – az 1914 és 1918 évszámokkal. Az oszloprész alján gúla 

alakba rendezve 10 db bronzból öntött, egy-egy hősi halott nevét tartalmazó plakett 

került elhelyezésre, illetve a lábazati rész két oldalára további 2 db, ugyanilyen 

plakettet rögzítettek. A lábazati rész közepén márványtábla állott, ez állított emléket 

a már említett Thuróczy Zoltánnak. 
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Jósvafő főutcája az 1930-as években (balra az első világháborús emlékmű, 

a harangtorony irányában a Hangya Szövetkezet épülete, 

jobbra a régi posta, mögötte a Klein-kúria) 
(Fotó: Veres József – HOM Fotótár) 

 

 

 
 

Az eredeti turul-emlékmű (kivágat) 
(Fotó: Veres József – HOM Fotótár) 

S hogy honnan tudjuk mindezt? 

Onnan, hogy egy bódvavendégi 

üvegnegatív gyűjteményből nem-

régiben (2011) előkerült 2 olyan 

fényképfelvétel, amely a teret, 

illetve az emlékművet ábrázolja! A 

képek készítője a Bódvavendégi-

ben született Veres József mérnök, 

a legendás kassai ipariskola tanára. 

A sokoldalú, de főleg műszaki 

fejlesztésekben jeleskedő tanár-

ember rendszeresen fotózott, s 

többek között a szülőfaluja kör-

nyéki települések nevezetességeit, 

emlékhelyeit is fényképezte 

(BODNÁR 2014). 450 darabos gyűj-

teménye nemrégiben a miskolci 

Herman Ottó Múzeum (HOM) 

Fotótárába került, az itt közölt 

képeket digitalizált formában on-

nan kaptuk meg. 
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Név szerinti bronzplakett a ma álló 

I. világháborús hősi emlékművön 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

A hősi emlékmű pontos építési ideje 

nem ismert, de az nyilván 1929 után 

(Vásárhelyi Jenő hivatalba lépését 

követően), talán még Thuróczy Zoltán 

halála (1931) előtt épülhetett (utóbbi 

szempont azért merül fel, mert Thu-

róczy emléktáblájának eltérő kivitele az 

utólagos felszerelést sejteti). Eredeti 

helyszínén a falun áthaladó (2603-as 

számú) közút 1960/1961. évi felújítá-

sáig állt, akkor a nyomvonal korrek-

ciója miatt áthelyezték a korábbi iskola 

(ma önkormányzat) épülete elé. Az 

áthelyezéskor az emlékműnek új talap-

zatot készítettek, de arra a turul-szobrot 

– nyilván a korszellem politikai meg-

határozottsága miatt – már nem helyez-

ték vissza, a helyi emlékezet szerint az 

bekerült (!) a készülő útalapba. 

 

Az újonnan készített emlékműre a hősi halottak bronzplakettjeit más elrendezésben 

(3 sorban 4-4 plakett) építették be, de Thuróczy emléktáblája a korábbi megoldásnak 

megfelelően továbbra is a lábazaton maradt. Az áthelyezett emlékműre a II. 

világháborús hősi halottak emléktábláját a rendszerváltást követően (Bak Albert 

koordinálásával) az önkormányzat készíttette. Ugyanekkor került az emlékműre a 

ma is látható turulszobor, amely Varga Éva, Miskolcon élő szobrászművész 

alkotása. A megújult emlékmű avatóünnepségére 1991. március 15-én, Berecz Béla 

polgármesteri ciklusában került sor. 

Az I. világháborút megjárt jósvafői katonák közül a már említett vármegyei 

monográfia (MOLNÁR 1935) szerint egy személyt avattak vitézzé. A „Vitézek 

albuma” (1939) és a JHF 39. számában e témakörben közölt összeállítás (SZABLYÁR 

2013) alapján ez a személy Parajdi István (született 1895, korábbi családneve 

Marek) földműves, közvitéz. A nevezett a „Vitézek albuma” szerint a magyar királyi 

9. kassai honvéd gyalogezredhez vonult be, a román és olasz harctéren egyaránt 

harcolt, s szolgálataiért megkapta a Legénységi I. és II. osztályú ezüst vitézségi 

érmet, a Bronz vitézségi érmet, 12 hetes folyamatos frontszolgálatért a Károly 

csapatkeresztet, továbbá sebesülése okán a Sebesülési érmet. Ezen felül SZABLYÁR 

(2013) összeállításában – a soroksári leszármazottaktól gyűjtött adatok alapján – 

további kitüntetések is szerepelnek, ezek ismételt felsorolásától azonban eltekintünk. 

Parajdi István a vitézi rendnek 1929-ben lett tagja („sorolási szám”: 7781). 

Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a vitézi cím öröklési lehetősége miatt a 

nyilvántartás (http://szlukacs.freeweb.hu/vitezirend/) ifj. Parajdi Istvánt (született 

http://szlukacs.freeweb.hu/vitezirend/
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1922) 1944-ben a vitézi rend várományosaként jegyezte („sorolási” szám: 7715), 

azonban a rend megszűnése miatt apja halála után ő már nem viselhette a címet. 

Az elmúlt években id. Jóna Albert többször is felhívta a figyelmünket, hogy Parajdi 

István mellett Jósvafőről egy másik személy, Dely József is felvételt nyert a vitézi 

rendbe. Ebben a kérdésben némi nyomozás után ismét a „Vitézek albuma” volt a 

segítségünkre. A kötetben megtaláltuk vitéz Dely József tiszthelyettest (született 

1888), aki jósvafői származású (születésű) volt ugyan, de a nyilvántartás szerint már 

Miskolcon élt. Ennek megfelelően a magyar királyi 10. miskolci honvéd 

gyalogezredhez vonult be, s katonai szolgálatért a Legénységi I. és II. osztályú ezüst 

vitézségi érmet, a Bronz vitézségi érmet és a Károly csapatkeresztet kapta. 1923-ban 

lett a vitézi rend tagja („sorolási szám”: 1246). Vitéz Dely József később 

visszakerült Jósvafőre, a kocsma melletti (korábban Petőfi Sándor u. 47., ma 45. 

szám alatti) házat (jelenleg Izápy Gábor és Izápy Zsóka tulajdona) ő építette. 
 

(Veres József fényképeinek közlésre bocsátását ezúton is köszönjük Dr. Bodnár 

Mónikának, a Herman Ottó Múzeum munkatársának!) 
 

Szmorad Ferenc 
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