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Dr. Nahaj Balázs Ferenc 

Edelény, Borsod, Finke szülöttei, lakosai  

a második világháborús  veszteség  

nyilvántartásokban, adatbázisokban 

 
   Edelény második világháborús hőseinek, áldozatainak emléket állí-

tó emléktáblákon nyolcvannégy személy neve került feltüntetésre. A 

különféle második világháborús veszteség nyilvántartásokban, adat-

bázisokban ugyanakkor – az emléktáblákon nem szereplő – edelényi, 

borsodi, finkei születésű, lakóhelyű személyek adatai is megtalálha-

tóak. Az adatbázisokban találhatunk továbbá arra vonatkozóan is 

adatokat, hogy a második világháború idején Edelény, Borsod, vagy 

Finke területén kik kerültek hadifogságba.  

   Fentiek alapján az IQSYS-Hadifogoly adatbázisban, a Magyar ki-

rályi Görgey Artúr 13. honvéd gyalogezred történetével foglalkozó 

honlapon, a Hadisir.hu adatbázisában és a HM Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum 2017-ben közzétett adatbázisában szereplő információk 

közlésével, és rendszerezésével próbáljuk meg áttekinteni a második 

világháború Edelényt, Borsodot és Finkét, illetve ezen települések 

szülötteit, lakóit érintő adatokat. 

   Az adatok több helyen hiányosan, pontatlanul kerültek feltüntetés-

re, rögzítésre az adatbázisokban, melyek változtatás, javítás nélkül 

kerülnek a következő oldalakon közlésre. 

 

I. Edelény, Borsod, Finke szülöttei, lakosai a második vi-

lágháborús veszteség nyilvántartásokban: 
- Antal Sámuel: apai név: Sámuel; születési év: 1898; születési 

hely: Ziliz; lakóhely: Edelény; rendfokozat: honvéd; alakulat: 

23. gy. e., eü. részleg; fogságba esés ideje: 1945.04.06.; fogság-

ba esés helye: Budapest; fogva tartás helye: 101. hdf. táb., Vjat-

ka; halál ideje: 1945.10.22.; eltemetés helye: 101. hdf. táb., 

Vjatka.1 

- Bajusz Gyula: apai név: János; születési év: 1911; születési 

hely: Sátoraljaújhely; lakóhely: Edelény; rendfokozat: honvéd; 

alakulat: 58. u. szd.; fogságba esés ideje: 1944.04.27.; fogságba 
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esés helye: Kolomija; fogva tartás helye: Kolomija; halál ideje: 

1945.02.19.; eltemetés helye: 123. hdf. táb. temetője, Urju-

pinszk.2 

- Békési Ferenc: rendfokozat: honv.; alakulat: 43. gy. e.; születé-

si hely: Edelény; születési év: 1917.12.28.; lonosság (lakhely): - 

(nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: Ke-

leti hadszíntér; helyszíne: Kolibelka; időpontja: 1942.12.13.; 

oka: fejlövés.3 

Békési Ferenc: anyja neve: Orvos Lídia; születési idő: 

1917.12.28.; lakóhely: Edelény; alakulat: 43. gy. e.; rendfoko-

zat: honv.; halál időpontja: 1942.12.13.; halál helye: Kolibelka; 

halál oka: fejlövés.4 

- Bodzán Kálmán: apai név: József; születési év: 1903; születési 

hely: Borsod; lakóhely: Vatta; rendfokozat: honvéd; alakulat: 

III. öá. lgv. tü. ü.; fogságba esés ideje: 1945.01.18.; fogságba 

esés helye: Budapest; fogva tartás helye: 204. hdf. táb., Asztra-

hany; halál ideje: 1945.09.13.; eltemetés helye: 204/1. hdf. táb. 

temetője, Asztrahany 770. sír.5 

- Boholy Lajos: rendfokozat: honv.; alakulat: VII. u. zlj.; születé-

si hely: Borsod; születési év: 1920.02.28.; honosság (lakhely): 

(nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: Ke-

leti hadszíntér; helyszíne: Veszelovka; időpontja: 1943.11.03.; 

oka: fejlövés.6 

- Boros János: apai név: János; születési év: 1902; születési hely: 

Miskolc; lakóhely: Borsod; fogságba esés ideje: 1944.12.08.; 

fogságba esés helye: Miskolc; fogva tartás helye: 144. hdf. táb., 

6009. hdf. kórház, Golubovka/Kagyijevka; halál ideje: 1947.01. 

04.; eltemetés helye: 6009. hdf. kórház temetője, Golubov-

ka/Kagyijevka 43/15. parcella/sír.7 

- Csernics József: születési év: 1911; születési hely: Edelény; 

rendfokozat: honvéd; fogva tartás helye: 62. hdf. táb., Voro-

nyezs; halál ideje: 1943.03.29.8 

- Csernik József: azonossági szám: 0455.11.0065.; rendfokozat: 

honv. c. őrv.; állománytest: 13/I. zlj.; születési hely, idő: Ede-

lény, 1911.; anyja neve: Horváth Mária; veszteség: eltünt 1943. 

L 16.9    
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- Fried Hermann: születési év: 1917; születési hely: Borsod; 

rendfokozat: honvéd; fogva tartás helye: 62. hdf. táb., Voro-

nyezs; halál ideje: 1943.03.01.10 

- Gábor József: apai név: Sándor; születési év: 1916; születési 

hely: Finke; lakóhely: Miskolc; rendfokozat: honvéd; alakulat: 

8. ho. 42. gy.e. I. zlj.; fogságba esés ideje: 1944.11.01.; fogság-

ba esés helye: Kecskemét; fogva tartás helye: 108. hdf. táb., Be-

ketovo, 2102. hdf. kórház, Krasznooktyabrszkij/Beketovo; halál 

ideje: 1945.10.17.; eltemetés helye: 2102. hdf. kórház temetője, 

Krasznooktyabrszkij/Beketovo 23/4. parcella/sír.11 

- Glenczi Gusztáv: rendfokozat: honv.; alakulat: 11/I. zlj.; szüle-

tési hely: Borsod; születési év: 1917.08.17.; honosság (lakhely): 

(nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: Ke-

leti hadszíntér; helyszíne: Bohorodyczyn; időpontja: 1944.07. 

16.; oka: szilánksérülés.12  

- Jezoviczki György: apai név: István; születési év: 1911; szüle-

tési hely: Borsod; lakóhely: Borsod; rendfokozat: honvéd; ala-

kulat: 13. gy. e.; fogságba esés ideje: 1944.12.29.; fogságba esés 

helye: Nagyszalonta; fogva tartás helye: 125. hdf. táb., Liszi-

csanszk, 6011. hdf. kórház, Rubezsnoje/Kagyijevka; halál ideje: 

1946.05.29.; eltemetés helye: 6011. hdf. kórház temetője, Ru-

bezsnoje/Kagyijevka 9/4. parcella/sír.13 

- Juhász Márton: apai név: János; születési év: 1906; születési 

hely: Borsod; rendfokozat: honvéd; fogva tartás helye: 62. hdf. 

táb., Voronyezs; halál ideje: 1943.03.01.14 

- Kachelmann Kúnó: apai név: Valentin; születési év: 1897; szü-

letési hely: Edelény; lakóhely: Tibolddaróc; rendfokozat: főhad-

nagy; fogságba esés ideje: 1945.05.11.; fogságba esés helye: 

Sankt Pölten; fogva tartás helye: 287. hdf. táb., Valk; halál ide-

je: 1946.08.09.; eltemetés helye: 257. hdf. táb. temetője, Mag-

nyitogorszk 2/18. parcella/sír.15 

- Katona István: apai név: István; születési év: 1917; születési 

hely: Edelény; lakóhely: Somoskőújfalu; rendfokozat: őrvezető; 

alakulat: 24. táb. pótgy. e. vagy 24. öá. zlj., 1. szd. vagy 8. tü. 

oszt., 1. ü.; fogságba esés ideje: 1944.12.10.; fogságba esés he-

lye: Pécel; fogva tartás helye: 157. hdf. táb., Bogszitogorszk, 
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1114. hdf. kórház, Szjasz; halál ideje: 1947.12.31.; eltemetés he-

lye: a holttest a Morszki Akadémiára került.16 

- Kerényi Dezső: azonossági szám: 0455.16.0038.; rendfokozat: 

karp. őrm.; állománytest: 13/I. zlj.; születési hely, idő: Edelény, 

1916.; anyja neve: Rybár Mária; veszteség: sérült 1942. Vili. 

io.17  

- Kis István: születési év: 1921; születési hely: Borsod; lakóhely: 

Borsod; rendfokozat: honvéd; alakulat: 11. gy. ho.; fogságba 

esés ideje: 1944.10.05.; fogságba esés helye: Perecseny; fogva 

tartás helye: 182. hdf. táb., Sahti; halál ideje: 1945.03.10.; elte-

metés helye: 182. hdf. táb. temetője, Sahti.18 

- Kis István: születési év: 1912; születési hely: Borsod; rendfo-

kozat: honvéd; fogva tartás helye: 64. hdf. táb., Morsanszk; ha-

lál ideje: 1943.03.01.19 

- Kola Béla: apai név: Béla, születési év: 1921; születési hely: 

Borsod; lakóhely: Borsod; rendfokozat: honvéd; alakulat: 13. 

gy. e.; fogságba esés ideje: 1944.12.20.; fogságba esés helye: 

Domoszló; fogva tartás helye: 315/4. hdf. táb., Dnyepropet-

rovszk; halál ideje: 1945.03.29.; eltemetés helye: 315/4. hdf. 

táb. temetője, Dnyepropetrovszk 1. parcella 13. sír.20 

- Kovács József; apai név: József; születési év: 1906; születési 

hely: Berente; lakóhely: Borsod; rendfokozat: honvéd; alakulat: 

13. gy. e., III. zlj.; fogságba esés ideje: 1944.10.06.; fogságba 

esés helye: Körösladány; fogva tartás helye: 5091. hdf. kórház, 

Cserepovec; halál ideje: 1945.10.10.; eltemetés helye: 5091. 

hdf. kórház temetője, Cserepovec.21 

- Krajnyák János: rendfokozat: honv.; állománytest: 13/II. zlj.; 

születési hely, idő: Finke, 1912.; anyja neve: Barázda Mária; 

veszteség: sebesülés 942. VHL 11.22 

- Lehocki István: azonossági szám: 0457.14.0037.; rendfokozat: 

honv.; állománytest: 13/l. zlj.; születési hely, idő: Finke, 1914.; 

anyja neve: Nagy Mária; veszteség: sebesülés 1942. VIIL 3o.23   

- Lizák Ferenc: rendfokozat: tiz.; alakulat: 23/I. zlj.; születési 

hely: Edelény; születési év: 1916.02.04.; honosság (lakhely): 

(nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: Ke-

leti hadszíntér; helyszíne: Sztorozsevoje; időpontja: 1942.09. 

09.; oka: fejlövés.24 
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- Marosi József: apai név: Ernye; születési év: 1920; születési 

hely: Edelény; lakóhely: Edelény; fogságba esés ideje: 1945.02. 

01.; fogságba esés helye: Szerencs; fogva tartás helye: 1223. öá. 

mu. zlj., Krasznij Lucs; halál ideje: 1945.11.19.; eltemetés he-

lye: 1223. öá. mu. zlj. temetője, Krasznij Lucs.25 

- Mátyuska Dezső: apai név: Károly; születési év: 1914; születési 

hely: Borsod; lakóhely: Miskolc; fogságba esés ideje: 1945.01. 

23.; fogságba esés helye: Miskolc; fogva tartás helye: 62/12. 

hdf. táb., Kijev; 6009. hdf. kórház, Golubovka/Kagyijevka; 62. 

hdf. táb., Kijev, 3986. hdf. kórház, Odessza; halál ideje: 1950. 

06.14.; eltemetés helye: 3986. hdf. kórház temetője, Odessza 

789. sír.26 

- Nagy József: apai név: József; születési év: 1907; születési 

hely: Borsod; rendfokozat: honvéd; fogva tartás helye: 62. hdf. 

táb., Voronyezs; halál ideje: 1943.03.18.27 

- Nemes Lajos; apai név: Lajos; születési év: 1920; születési 

hely: Cserépfalu; lakóhely: Borsod; rendfokozat: honvéd; alaku-

lat: 7. k. ho., 43. gy. e.; fogságba esés ideje: 1943.01.18.; fog-

ságba esés helye: Kamenyka; fogva tartás helye: 3249. hdf. kór-

ház, Volszkoje; halál ideje: 1943.02.20.; eltemetés helye: 3249. 

hdf. kórház temetője, Volszkoje.28 

- Németh János: születési év: 1923; születési hely: Edelény; la-

kóhely: Edelény; rendfokozat: honvéd; alakulat: 9. (táb. pót) 

ho., 2. e., I. zlj.; fogságba esés ideje: 1944.12.05.; fogságba esés 

helye: Szörény; fogva tartás helye: 280/19. hdf. táb.; Donyec-

medence, 177. hdf. táb., Csernyigov-Csisztyakovo; halál ideje: 

1947.12.02.; eltemetés helye: 177/1. hdf. táb. temetője, Cser-

nyigov/Csisztyakovó 4/19. parcella/sír. 29 

- Paszuk István: azonossági szám: 0455.15.044.; rendfokozat: 

honv.; állománytest: 13. gye.; születési hely, idő: Edelény, 1945. 

(azonossági száma alapján a születési ideje: 1915 – a szerk.); 

anyja neve: Tomolya Julianna; veszteség: eltünt 1943. i. 16.30  

- Péczeli Ödön: apai név: Árpád; születési év: 1909; születési 

hely: Edelény; lakóhely: Balassagyarmat; rendfokozat: honvéd; 

alakulat: 4. ti. isk.; fogságba esés ideje: 1945.04.25.; fogságba 

esés helye: Németország; fogva tartás helye: 306/2. hdf. táb., 
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Sepetovka; halál ideje: 1947.01.02.; eltemetés helye: 306. hdf. 

táb. temetője, Sepetovka 1/11. parcella/sír.31 

- Pejkó János: születési idő: 1926.03.08.; lakóhely: Edelény; 

rendfokozat: honv.; halál időpontja. 1944.11.19.; halál helye: 

Pestimre; halál oka: sebesülés; temetés helye: Kispest.32 

- Péter László: rendfokozat: kmsz.; alakulat: XI/4. kmsz szd.; 

születési hely: Edelény; születési év: 1920.09.14.; honosság 

(lakhely): Budapest VII.; veszteségi eset típusa: (nincs adat); 

hadszíntér: Magyarországi hadszíntér; helyszíne: Técső; idő-

pontja: 1944.08.31.; oka: vesebaj.33 

- Rezes Iozef: születési idő: 1901.01.01.; születési hely: Vengrija, 

g. Borsod; lakóhely: sz. Diosdior, g. Borsod; fogságba esés he-

lye: sz. Diosdior, g. Borsod; fogságba esés dátuma: 1945.01.23.; 

elhalálozás dátuma: 1945.04.21.; fogság helye: bat-n 1206; te-

metés helye: Donbaszsz, Vorosilovgradszkaja obl., Vorosi-

lovszkij r-n, s. 5 bisz, m – 10, o. z. – FIO.34 

- Ricz József: apai név: József; születési év: 1908; születési hely: 

Edelény; lakóhely: Újtelep; fogságba esés ideje: 1945.01.23.; 

fogságba esés helye: Takta; fogva tartás helye: 1028. öá. mu. 

zlj., Makejevka; halál ideje: 1947.02.24.; eltemetés helye: 1028. 

öá. mu. zlj. temetője, Makejevka 15/299. parcella/sír.35 

- Sipos János: azonossági szám: 0457.13.0025.; rendfokozat: 

tart. honv.; állománytest: l3/I. zlj.; születési hely, idő: Finke, 

1913.; anyja neve: Borics Erzsébet; veszteség: eltünt 1943. L 

16.36   

- Slajfer Katalin: születési év: 1927; születési hely: Edelény; la-

kóhely: Edelény; fogságba esés ideje: 1945.01.23.; fogságba 

esés helye: Temesvár; fogva tartás helye: 1223. öá. mu. zlj., 

Krasznij Lucs; halál ideje: 1945.11.17.; eltemetés helye: 1223. 

öá. mu. zlj. temetője, Krasznij Lucs.37 

- Szűcs József: rendfokozat: honv.; alakulat: 21/II. zlj.; születési 

hely: Edelény; születési év: 1912.06.19.; honosság (lakhely): 

Abaújszántó; veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: 

Magyarországi hadszíntér; helyszíne: Algyő; időpontja: 1944. 

10.10.; oka: sebesülés.38 
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- Vályi Sándor: rendfokozat: honv.; alakulat: 2. gk. dd. feld. zlj.; 

születési hely: Edelény; születési év: 1918.11.17.; honosság 

(lakhely): (nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); had-

színtér: Magyarországi hadszíntér; helyszíne: Beregszász; idő-

pontja: 1940.09.07.; oka: hastífusz.39 

- Volf János: rendfokozat: őrv.; alakulat: 25/I. zlj.; születési hely: 

Edelény; születési év: 1922.04.26.; honosság (lakhely): Ede-

lény; veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: Magyaror-

szági hadszíntér; helyszíne: Alsótekeres; időpontja: 1945.02.11.; 

oka: fejlövés.40 

- Wachal Béla: apai név: Károly; születési év: 1921; születési 

hely: Borsod; lakóhely: Diósgyőr; fogságba esés ideje: 1945.01. 

23.; fogságba esés helye: Diósgyőr; fogva tartás helye: 1205. öá. 

mu. zlj., Krasznij Lucs, 4. szd.; halál ideje: 1945.11.12.; elteme-

tés helye: 1205. öá. mu. zlj. temetője, Irmino/Kagyijevka.41 

- Wolf János: rendfokozat: őrv.; alakulat: 25/I. zlj. 1. szd.; szüle-

tési hely: Edelény; születési év: 1922.04.20.; honosság (lak-

hely): (nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszín-

tér: Magyarországi hadszíntér; helyszíne: Balatonvilágos; idő-

pontja: 1945.02.11.; oka: fejlövés.42 

 

 

II. Edelény, Borsod, Finke, mint a fogságba esés helyeként 

feltüntetett település a második világháborús veszteség 

nyilvántartásokban: 
   A nyilvántartásokban szereplő adatok közül valószínűleg a legér-

dekesebb adalékok Edelény, Borsod, és Finke második világháborús 

történéseivel, a helyi és környékbeli harcokkal kapcsolatosan. Mie-

lőtt a nevekre és a fogságba esés konkrét időpontjaira térnénk, a kö-

vetkező néhány gondolat erejéig tekintsük át a térségben harcoló 

hadseregeket és hadtesteket. 
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Magyarország északi területeinek felszabadítása  

1944. november – 1945. január43 

   „Az 1. hadsereg arcvonalán a magyar és a német csapatok vissza-

vonulása 1944 decemberétől folyamatossá vált. A szovjet 27. hadse-

reg Sajó, majd Bódva-völgyi előrenyomulása, valamint az 1. hadse-

reg V. hadtestének egyes szakaszain elért szovjet és román betörések 

miatt december 15-én először a Hernád völgyét lezáró, trianoni ha-

tárhoz közeli Garadna – Vilmány – Regéc – Nagybózsva – Felsőmi-

hályi vonalában műszakilag részben előkészített Rózsa-állásba vo-

nultak vissza.”44 

„A Róza-állás a Karola-állás mögött kiépített támpontok rendszere. 

A Sajó (Rima) – Hernád völgyét zárta le Putnok és Kassa között. A 

Hernád völgyét Garadna – Vilmány-D – Regéc – Nagybózsva – Fel-

sőmihály; a Bódva völgyét Edelénynél és a Szögliget – Bódvaszilas; 

a Sajó völgyét a Bánréve – Serényfalva – Gömörszöllős – Aggtelek 

terepszakaszon zárta le. 1944. decemberben a 40. szovjet és a 4. ro-

mán hadsereg a XVII. német és az V. magyar hadtest ellenében lé-

pésről-lépésre tudta magát „átrágni" a Róza-álláson.”45 

   „Vidékünket a 2. Ukrán Front egységei szabadították fel Mali-

novszkij marsall vezetésével. A Vörös Hadsereg hadműveleteinek 

eredményeképpen 1944. december 3-án felszabadult Miskolc, 11-én 
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Boldva, 12-én Sajószentpéter, 13-án Kazincbarcika, Múcsony és Ká-

nó, 14-én  a szénbányák: Edelény, Szuhakálló, Sajókaza és Izsófalva-

Ormosbánya, 15-én Rudabánya, Kurityán, Felsőnyárád, Szuhogy, 

Szendrő és Szalonna, 16-án Becskeháza, Alsó- és Felsőtelekes, Zu-

bogy és Felsőkelecsény, 17-én Perkupa, Varbóc, Szögliget és Torna-

szentjakab, 18-án a Galyaság falvai:  Szőlősardó, Égerszög, Teresz-

tenye, Tornakápolna és Aggtelek, valamint Szin és Bódvaszilas, a 

Bódva túlpartján pedig Tornaszentandrás és Hidvégardó, 19-én Szin-

petri és Jósvafő, 20-án Trizs, 22-én Bódvarákó, végül 23-án Marto-

nyi, Bódvalenke, Komjáti és Tornanádaska. A karácsonyt már az 

egész vidék a fasiszta megszállóktól felszabadulva ünnepelhette.”46 

   Fentieket olvasva megállapítható, hogy Edelény 1944. december 

14-én „szabadult fel”, a következőkben felsorolt magyar katonák, 

személyek többé-kevésbé a Róza-állás védelmi harcai során kerül-

hettek orosz hadifogságba. A fogságba esések dátumaként 1944. 

szeptember 6. napjától 1945. március 22. napjáig kerültek a nyilván-

tartásokban időpontok megjelölésre, holott a Róza-állás Edelénynél 

vívott védelmi harcaira 1944 decemberében került sor.    

 

 

II.1. Edelény, mint a fogságba esés helyeként megjelölt te-

lepülés: 
- fogságba esés ideje: 1945.01.23.:  

Tuzar József, apai név: József; születési év: 1899; születési 

hely: Románia; lakóhely: Edelény; fogva tartás helye: 1208. öá. 

mu. zlj., Krasznij Lucs; halál ideje: 1945.05.17.; eltemetés he-

lye: 1208. öá. mu. zlj. temetője, Krasznij Lucs.47 

Tuzar Iozef, apja neve: Iozef; születési idő: 1899.01.01.; szüle-

tési hely: Rumínija; lakóhely: d. Edelí, okr. Budapest; fogságba 

esés helye: d. Edelí, okr. Borsod; elhalálozás dátuma: 1945.05. 

17.; fogság helye: bat-n 1208; temetés helye: kl. ORB 1208.48 

Tuzár József neve szerepel Edelény második világháborús hősi 

halottainak és áldozatainak emléktábláján.  
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II.2. Borsod, mint a fogságba esés helyeként megjelölt tele-

pülés: 
- fogságba esés ideje: 1944.09.06.: 

Vincze János, apai név: József; születési év: 1917, születési 

hely: Borsodgeszt; lakóhely: Miskolc; rendfokozat: honvéd; 

alakulat: 101. hír. e.; fogva tartás helye: 315/4. hdf. táb., Dnye-

propetrovszk; halál ideje: 1945.04.10.; eltemetés helye: 315. 

hdf. táb. temetője, Dnyepropetrovszk 2. parcella.49  

- fogságba esés ideje: 1944.10.07.: 

Kóka János, apai név: János; születési év: 1905; születési hely: 

Andornak; lakóhely: Andornak; rendfokozat: honvéd; fogva tar-

tás helye: 242/4. hdf. táb., Gorlovka; halál ideje: 1945.05.09.; 

eltemetés helye: 242/4. hdf. táb. temetője, Nyikitovka/Gorlovka 

3/4. parcella/sír.50 

- fogságba esés ideje: 1944.10.11.: 

Kriják István, apai név: János; születési év: 1920; születési 

hely: Karcag; lakóhely: Karcag; rendfokozat: honvéd, alakulat: 

IX. u. zlj., 2. szd.; fogva tartás helye: 182. hdf. táb., Sahti; halál 

ideje: 1945.07.06.; eltemetés helye: 182. hdf. táb. temetője, Sah-

ti 19. parcella 21. sír.51 

- fogságba esés ideje: 1944.10.14.: 

Fekete Pál, apai név: Lajos; születési év: 1916; születési hely: 

Hosszúmező; lakóhely: Debrecen; rendfokozat: honvéd; alaku-

lat: 102. u. zlj., 2. szd.; fogva tartás helye: 182/8. hdf. táb., Sah-

ti; halál ideje: 1945.05.01.; eltemetés helye: 182/8. hdf. táb. te-

metője, Sahti 17/21. parcella/sír.52  

- fogságba esés ideje: 1944.11.06.: 

Szakács Imre, apai név: Márton; születési év: 1910; születési 

hely: Tiszanána; lakóhely: Tiszanána; rendfokozat: honvéd; ala-

kulat: 10. hu. e. 5. hu. szd.; fogva tartás helye: 315. hdf. táb., 

5905. hdf. kórház, Dnyepropetrovszk; halál ideje: 1945.11.04.; 

eltemetés helye: 5905. hdf. kórház temetője, Dnyepropetrovszk 

7/12. parcella/sír.53  

- fogságba esés ideje: 1944.11.16.: 

Tófalvi Dávid, születési év: 1922; születési hely: Kápolnásfalu; 

lakóhely: Kápolnásfalu; rendfokozat: honvéd; alakulat: 62. po. 
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oszt.; fogva tartás helye: 144/15. hdf. táb., Kagyijevka; halál 

ideje: 1945.05.22.; eltemetés helye: 144/15. hdf. táb. temetője, 

Kagyijevka 13. parcella 11. sír.54 

- fogságba esés ideje: 1944.11.29.: 

Lénárt István, apai név: Mihály; születési év: 1903; születési 

hely: Nagykálló; lakóhely: Felsőzsolca; rendfokozat: honvéd; 

alakulat: 5. gk. löv. zlj.; fogva tartás helye: 242/3. hdf. táb., Gor-

lovka; halál ideje: 1945.04.01.; eltemetés helye: 242/3. hdf. táb. 

temetője, Gorlovka 1/13. parcella/sír.55 

Péter Dénes, apai név: Péter; születési év: 1924; születési hely: 

Máriafölde; lakóhely: Máriafölde; rendfokozat: őrvezető; alaku-

lat: 14. tü. oszt.; fogva tartás helye: 315/4. hdf. táb., Dnyepro-

petrovszk; halál ideje: 1945.06.24.; eltemetés helye: 315/1. hdf. 

táb. temetője, Dnyepropetrovszk.56 

- fogságba esés ideje: 1944.12.02.: 

Gonda Géza, apai név: Imre; születési év: 1919; születési hely: 

Harsány; lakóhely: Harsány; rendfokozat: honvéd; alakulat: 7. 

gy. ho., 12. gy. e., 2. gy. szd.; fogva tartás helye: 315. hdf. táb., 

5905. hdf. kórház, Dnyepropetrovszk; halál ideje: 1945.11.23.; 

eltemetés helye: 5905. hdf. kórház temetője, Dnyepropetrovszk 

8/10. parcella/sír.57 

- fogságba esés ideje: 1944.12.03.: 

Nagy János, apai név: János; születési év: 1914; születési hely: 

Kiskunhalas; lakóhely: Kiskunhalas; rendfokozat: honvéd; ala-

kulat: 5. gy. ho., 20. gy. e.; fogva tartás helye: 242/3. hdf. táb., 

Gorlovka; halál ideje: 1945.03.28.; eltemetés helye: 242. hdf. 

táb. temetője, Gorlovka 1. parcella 7. sír.58 

- fogságba esés ideje: 1944.12.04.: 

Káposztás József, apai név: József; születési év: 1913; születési 

hely: Sarkadkeresztúr; lakóhely: Okány; rendfokozat: szakasz-

vezető; fogva tartás helye: 315/4. hdf. táb., Dnyepropetrovszk; 

halál ideje: 1945.04.24.; eltemetés helye: 315. hdf. táb. temető-

je, Dnyepropetrovszk 3/14. parcella/sír.59 

Tóth István, apai név: István; születési év: 1905; születési hely: 

Göncruszka; lakóhely: Göncruszka; rendfokozat: honvéd; alaku-

lat: 8. ho. 51. zlj. 2. szd.; fogva tartás helye: 144. hdf. táb., Ka-
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gyijevka; halál ideje: 1945.04.16.; eltemetés helye: 144. hdf. 

táb. temetője, Kagyijevka 6. parcella 17. sír.60 

- fogságba esés ideje: 1944.12.06.: 

Horovicz László, apai név: Pál; születési év: 1922; születési 

hely: Markaz; lakóhely: Markaz; rendfokozat: honvéd; alakulat: 

7. ho., 7. feld. zlj., pc. gk. szd.; fogva tartás helye: 242/3. hdf. 

táb., Gorlovka; halál ideje: 1945.09.22.; eltemetés helye: 242/3. 

hdf. táb. temetője, Rumjancev bánya/Gorlovka 3. parcella 15. 

sír.61 

- fogságba esés ideje: 1944.12.19.: 

Szegedi Aladár, apai név: István; születési év: 1920; születési 

hely: Királd; lakóhely: Királd, rendfokozat: tizedes; alakulat: 8. 

ho., 8. feld. zlj., pc. gk. szd.; fogva tartás helye: 256/7. hdf. táb., 

Krasznij Lucs, 5927. hdf. kórház, Szverdlovka/Kagyijevka; ha-

lál ideje: 1946.03.27.; eltemetés helye: 5927. hdf. kórház teme-

tője, Szverdlovka/Kagyijevka 18/23. parcella/sír.62  

- fogságba esés ideje: 1944.12.21.: 

Mészáros István, apai név: István; születési év: 1920; születési 

hely: Szegvár; lakóhely: Szegvár; rendfokozat: honvéd; alaku-

lat: 5. gy. ho., 5. gy. e.; fogva tartás helye: 125. hdf. táb., Liszi-

csanszk, 6011. hdf. kórház, Rubezsnoje/Kagyijevka, Kagyi-

jevka, 5929. hdf. kórház, Kagyijevka; halál ideje: 1946.12.24.; 

eltemetés helye: 5929. hdf. kórház temetője, Kagyijevka 11/15. 

parcella/sír.63 

- fogságba esésé ideje: 1945.01.07.: 

Smid István, apai név: József; születési év: 1902; születési 

hely: Borsod; lakóhely: Borsod; fogságba esés ideje: 1945.01. 

07.; fogságba esés helye: Borsod; fogva tartás helye: 110. hdf. 

táb., Korosztyeny, 2993. hdf. kórház, Berdicsev/Koroszteny; ha-

lál ideje: 1947.05.25.; eltemetés helye: 2993. hdf. kórház teme-

tője, Berdicsev/Koroszteny 27/17. parcella/sír.64 

Vezetéknév: Smik; keresztnév: Sitvan; apja neve: Iozef; születé-

si idő: 1902.01.01.; születési hely: sz. Borsogy, okr. Borsod; la-

kóhely: sz. Borsogy, okr. Borsod; fogságba esés helye: sz. Bor-

sogy, okr. Borsogy, Vengrija; fogságba esés dátuma: 1945.01. 

07.; elhalálozás dátuma: 1947.05.25.; fogság helye: l. 110, 

g.2993; temetés helye: kl. sz.g. 2993, k/m - 27/17.65 
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Smik István neve szerepel Edelény második világháborús hősi 

halottainak és áldozatainak emléktábláján.  

- fogságba esés ideje: 1945.01.18.: 

Lökös Lajos, apai név: Lajos; születési év: 1909; születési hely: 

Sajószentpéter; lakóhely: Sajószentpéter; rendfokozat: altiszt; 

alakulat: 19. gy. e.; fogva tartás helye: 144. hdf. táb., 5929. hdf. 

kórház, Kagyijevka; halál ideje: 1947.03.06.; eltemetés helye: 

5929. hdf. kórház temetője, Kagyijevka 15/7. parcella/sír.66 

- fogságba esés ideje: 1945.01.23.: 

Leer Ferenc, születési év: 1927; születési hely: Borsod; lakó-

hely: Borsod; fogva tartás helye: 1206. öá. mu. zlj., Krasznij 

Lucs; halál ideje: 1945.05.20.; eltemetés helye: Vorosilovgrádi 

terület.67 

Vince Vince, születési év: 1901; születési hely: Borsod; lakó-

hely: Borsod; fogva tartás helye: 1206. öá. mu. zlj., Krasznij 

Lucs; halál ideje: 1945.05.19.; eltemetés helye: 5 bisz bána te-

metője, Donbasz (Vorosilovgrádi terület).68 

Meltzer Ilona, apai név: Ferenc; születési év: 1923; születési 

hely: Borsod; lakóhely: Borsod; fogva tartás helye: 1223. öá. 

mu. zlj., Krasznij Lucs; halál ideje: 1947.04.26.; eltemetés he-

lye: 1223. öá. mu. zlj. temetője, Krasznij Lucs 3. sír.69 

Meltzer Ilona neve szerepel Edelény második világháborús hősi 

halottainak és áldozatainak emléktábláján.  

- fogságba esés ideje: 1945.03.22.: 

Bálint István, apai név: József; születési év: 1909; születési 

hely: Galvács; lakóhely: Felsőtelekes; rendfokozat: honvéd; ala-

kulat: 7. gy. ho. törzs; fogva tartás helye: 280/3. hdf. táb., Do-

nyec-medence; halál ideje: 1947.06.15.; eltemetés helye: 280/4. 

hdf. táb. temetője, Honzsonkovo 10/23. parcella/sír.70 

- fogságba esés ideje: 1945.: 

Heicenreder Katalin, apai név: Henrik; születési év: 1922; szü-

letési hely: Varsád; lakóhely: Varsád; fogva tartás helye: 1026. 

öá. mu. zlj., Sznyezsnyanszk/ Makejevka, 6. szd.; halál ideje: 

1945.08.02.; eltemetés helye: 1026/6. öá. mu. zlj. temetője, 32 

Bisz bánya/Novij-Donbasz.71 
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II. 3. Finke, mint a fogságba esés helyeként megjelölt tele-

pülés: 
- fogságba esés ideje: 1945.01.19.: 

Rózman András, apai név: András; születési év: 1905; születé-

si hely: Finke; lakóhely: Finke; fogva tartás helye: 1207/1. öá. 

mu. zlj.; halál ideje: 1945.12.09.; eltemetés helye: 1207. öá. mu. 

zlj. temetője, Krasznij Lucs.72 

Rozman András neve szerepel Edelény második világháborús 

hősi halottainak és áldozatainak emléktábláján.  

 

Forrás:  
  1 Elhurcolva – távol a hazától, Szovjet fogságban raboskodott és ott meg-

halt magyarok adatbázisa és tárgyi emlékeik, 1941-1955, HM Hadtörténe-

ti Intézet és Múzeum, 2017. (továbbiakban: Elhurcolva – távol a hazától) 
  2 Elhurcolva – távol a hazától 
  3 

http://www.hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto (2018.10.23.) (továbbiakban: 

www.hadisir.hu) 
  4 http://www.hadifogoly.hu/web/hadifogoly/searchdetails?table=K&id=500 

22 (2018.10.24.) 
  5 Elhurcolva – távol a hazától 
  6 www.hadisir.hu 
  7 Elhurcolva – távol a hazától 
  8 Elhurcolva – távol a hazától 
  9 www.13.gyalogezred.hu 
10 Elhurcolva – távol a hazától 
11 Elhurcolva – távol a hazától 
12 www.hadisir.hu 
13 Elhurcolva – távol a hazától 
14 Elhurcolva – távol a hazától 
15 Elhurcolva – távol a hazától 
16 Elhurcolva – távol a hazától 
17 

http://www.13.gyalogezred.hu/index3.html (2018.10.23.) (továbbiakban: 

www.13. gyalogezred.hu) 
18 Elhurcolva – távol a hazától 
19 Elhurcolva – távol a hazától 
20 Elhurcolva – távol a hazától 
21 Elhurcolva – távol a hazától 
22 www.13.gyalogezred.hu 
23 www.13.gyalogezred.hu 
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24 www.hadisir.hu 
25 Elhurcolva – távol a hazától 
26 Elhurcolva – távol a hazától 
27 Elhurcolva – távol a hazától 
28 Elhurcolva – távol a hazától 
29 Elhurcolva – távol a hazától 
30 www.13.gyalogezred.hu 
31 Elhurcolva – távol a hazától 
32 http://www.hadifogoly.hu/web/hadifogoly/searchdetails?table=T&id=22203 

(2018.10.24.) 
33 www.hadisir.hu 
34 

http://www.hadifogoly.hu/web/hadifogoly/searchdetails?table=O&id=56 

545 (2018.10.24.) 
35 Elhurcolva – távol a hazától 
36 www.13.gyalogezred.hu 
37 Elhurcolva – távol a hazától 
38 http://www.hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto (2018.10.23.) (továbbiakban: 

www.hadisir.hu) 
39 http://www.hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto (2018.10.23.) (továbbiakban: 

www.hadisir.hu) 
40 http://www.hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto (2018.10.23.) (továbbiakban: 

www.hadisir.hu) 
41 Elhurcolva – távol a hazától 
42 www.hadisir.hu 
43 Magyarország Hadtörténete, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Liptai 

Ervin, Zrínyi Katonai Kiadó, 1985, II. kötet, 408-409. oldalak közötti 

térkép. 
44 Forrás: http://www.hadakutjan.hu/tortenetek_visszavonulas.php (2016.04. 

02.). 
45 Forrás: http://multunk-portal.hu/html/jobb_menu/vedelmi%20rendszerek. 

html#roza (2016.04.02.). 
46 A Bódvaszilasi-medence 700 éves története, Dénes György, Herman Ottó 

Múzeum, Miskolc, 1983, 132-133. oldal. 
47 Elhurcolva – távol a hazától 
48 http://www.hadifogoly.hu/web/hadifogoly/searchdetails?table=O&id=34 

871 (2018.10.24.) 
49 Elhurcolva – távol a hazától 
50 Elhurcolva – távol a hazától 
51 Elhurcolva – távol a hazától 
52 Elhurcolva – távol a hazától 
53 Elhurcolva – távol a hazától 

http://www.hadakutjan.hu/tortenetek_visszavonulas.php
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54 Elhurcolva – távol a hazától 
55 Elhurcolva – távol a hazától 
56 Elhurcolva – távol a hazától 
57 Elhurcolva – távol a hazától 
58 Elhurcolva – távol a hazától 
59 Elhurcolva – távol a hazától 
60 Elhurcolva – távol a hazától 
61 Elhurcolva – távol a hazától 
62 Elhurcolva – távol a hazától 
63 Elhurcolva – távol a hazától 
64 Elhurcolva – távol a hazától 
65 http://www.hadifogoly.hu/web/hadifogoly/searchdetails?table=O&id=327 

07 (2018.10.24.) 
66 Elhurcolva – távol a hazától 
67 Elhurcolva – távol a hazától 
68 Elhurcolva – távol a hazától 
69 Elhurcolva – távol a hazától 
70 Elhurcolva – távol a hazától 
71 Elhurcolva – távol a hazától 
72 Elhurcolva – távol a hazától 

 

   (A szerkesztő megjegyzése: Dr. Nahaj Balázs Ferenc két írásánál a 

rövidítések feloldásától eltekintettünk, mert részben túlzottan növel-

né az írások terjedelmét, másik ok pedig, hogy katonai műszavakról 

van szó, melyek meghaladják ilyen irányú ismereteinket. 

   Ezúton mondunk köszönetet a szerzőnek, hogy írásait rendelkezé-

sünkre bocsátotta.) 

 

   A szerkesztő utószava 

 

   Aggtelek község önkormányzata 2017-ben jelentette meg dr. Na-

haj Balázs Ferenc Aggtelek és a világháborúk: Hősök, katonák, 

mindennapok című könyvet. E könyv készítése során végzett kutatás 

kapcsán került a szerző birtokába számtalan adat a környék települé-

seivel kapcsolatban a második világháború emberi veszteségeiről. A 

szerző a szomszéd település, Jósvafő világháborúkkal kapcsolatos 

könyvén dolgozik, melyet nagy érdeklődéssel várunk, hisz az Aggte-

lekről szóló könyve is rendkívül érdekfeszítő, sok érdekes és értékes 

adattal. 
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   Az edelényi második világháborús emléktáblákon 84 név szerepel 

a Hősök terén álló hősi emlékművön. Nahaj Balázs Ferenc második 

írásában még 41, Edelény, Borsod, Finke községhez kötődő személyt 

talált a veszteség nyilvántartásokban, akik közül többnek szerepelnie 

kell az emlékművön. Talán azoknak is, akiknél a lakóhelyre vonat-

kozó adat hiányzik, hisz a három község valamelyike is lehetett a la-

kóhelyük halálukkor. 

   Az alábbiakban két táblázatot állítottam össze Nahaj Balázs Ferenc 

második írása alapján. Az első azokat a neveket tartalmazza, akiknek 

a szerepeltetése biztos az emlékművön, míg a második, a hiányos 

adat miatt feltételezi, hogy szerepelniük kell az emlékművön. 

 

A biztos nevek 

Sorsz. Név Születési hely Lakóhely 

1. Antal Sámuel Ziliz Edelény 

2. Bajusz Gyula Sátoraljaújhely Edelény 

3. Boros János Miskolc Borsod 

4. Jezoviczki György Borsod Borsod 

5. Kis István Borsod Borsod 

6. Kola Béla Borsod Borsod 

7. Kovács József Berente Borsod 

8. Marosi József Edelény Edelény 

9. Nemes Lajos Cserépfalu Borsod 

10. Németh János Edelény Edelény 

11. Pejkó János nincs adat Edelény 

12. Rezes Jozef Borsod Borsod 

13. Slajfer Katalin Edelény Edelény 

14. Volf János Edelény Edelény 
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A feltételes nevek 

Sorsz. Név Születési hely Lakóhely 

1. Békési Ferenc Edelény nincs adat 

2. Boholy Lajos Borsod nincs adat  

3. Csernics József Edelény nincs adat 

4. Csernik József Edelény nincs adat 

5. Fried Hermann Borsod nincs adat  

6. Glenczi Gusztáv Borsod nincs adat 

7. Juhász Márton Borsod nincs adat 

8. Kerényi Dezső Edelény nincs adat  

9. Kis István Borsod nincs adat 

10. Krajnyák János Finke nincs adat  

11. Lehocki István Finke nincs adat 

12. Lizák Ferenc Edelény nincs adat  

13. Nagy József Borsod nincs adat  

14. Paszuk István Edelény nincs adat 

15. Sipos János Finke nincs adat 

16. Vályi Sándor Edelény nincs adat 

17. Wolf János Edelény nincs adat 

 

   Amint látjuk a nyilvántartásokból előkerült még 14 név, akiknek 

biztosan ott a helyük az emlékművön, valamint olyan 17 személy 

neve, akik szintén felkerülhetnek az emlékműre, így újabb 31 névvel 

bővült a második világháborúban elesettek listája. Az emlékművön 

szereplő 84 névvel együtt így már 115 fő második világháborús ál-

dozata van a három községből létrejött városnak. (Hadobás Pál, 

szerk.) 

 


