Dr. Nahaj Balázs Ferenc

Edelény második világháborús hősi halottai
és áldozatai a veszteség nyilvántartásokban
Szinte minden településen megtalálható a második világháborús
hősi halottak, áldozatok emléktáblája. Így van ez Edelényben is. Az
emléktáblákon szereplő katonákról, áldozatokról sokszor már az idősek is csak keveset tudnak. Az emléktáblákon szereplő nevek olvasása során elgondolkodunk-e azon, hogy ezek a katona hősök hol, mikor áldozták életüket a hazáért? Az eseményeket átélők, szemtanúk,
családtagok már egyre idősebbek, sokan már nincsenek közöttünk,
ahogy múlik az idő, a fiatalabb generációk egyre kevesebbet fognak
tudni a hősökről, áldozatokról.
A hősi halottakról, áldozatokról rendelkezésre álló adatok, információk sokszor hiányosak, nem található meg a különféle nyilvántartásokban minden egyes, az emléktáblákon feltüntetett személy sem.
Nehezíti továbbá a személyekre történő keresést az is, hogy az adatok több helyen hiányosan, pontatlanul, olykor tévesen kerültek feltüntetésre, rögzítésre az adatbázisokban, melyek változtatás, javítás
nélkül kerülnek a következőkben feltüntetésre.
Az emléktáblákon nyolcvannégy név szerepel, az adatbázisokban
ugyanakkor harminchat személyre vonatkozóan találhatunk adatokat.
Fentiek alapján az IQSYS-Hadifogoly adatbázisban, a Magyar királyi Görgey Artúr 13. honvéd gyalogezred történetével foglalkozó
honlapon, a Hadisir.hu adatbázisában és a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum 2017-ben közzétett adatbázisában szereplő hősi halottakról, áldozatokról fellelhető információk áttekintésével emlékezünk
Edelény második világháborús hőseire és áldozataira a következő oldalakon.
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Edelény második világháborús hőseiről és áldozatairól
fellelhető információk a veszteség nyilvántartásokban,
adatbázisokban:
Bodnár István
Azonossági szám: 453070069; rendfokozat: tart. honvéd; csapattest: 43/I. zlj.; állománytest: 13/I. zlj.; születési idő: 1907. 11. 30.;
születési hely: Borsod; anyja leánykori neve: Juhász Julianna; iktatási szám: c=745545/22.v.1943.; esemény: beteg; esemény dátuma:
1943. 03. 16.; esemény helye: Dudarkowa; esemény bővebb leírása:
gyomorsav. 19. eü. oszlopnak; hozzátartozó értesítésének dátuma:..
(nincs odaírva – a szerk.)1

Buckó József
Rendfokozat: honv.; állománytest: 13/l. zlj.; születési hely, idő:
Finke, 1901.; anyja neve: Gáspár Mária; veszteség: sérült 1942. X. 6.2

Cziczlavicz János
Rendfokozat: - (nincs adat); alakulat: 13/II. zászlóalj; születési
hely: Edelény; születési év: 1914. 11. 15.; honosság (lakhely): (nincs
adat); veszteségi eset típusa: - (nincs adat); hadszíntér: keleti hadszíntér; helyszíne: (nincs adat); időpontja: (nincs adat); oka: eltűnt a
doni hadműveleti területen 1943. 01. 14-én.3

Cudar László
Születési év: 1921; születési hely: Égerszög; lakóhely: Edelény;
rendfokozat: tizedes; alakulat: 7. tü. oszt.; fogságba esés ideje: 1944.
12. 13.; fogságba esés helye: Miskolc; fogva tartás helye: 2917. hdf.
kórház, Penza; halál ideje: 1945. 03. 15.; eltemetés helye: 2917. hdf.
kórház temetője, Penza 6. sír.4

Dobos János
Azonossági szám: 455150023; rendfokozat: tart. honvéd; csapattest: 13. II. zlj.; születési idő: 1915. 04. 08.; születési hely: Edelény;
anyja leánykori neve: Tóth Borbála; iktatási szám: c-7559322.v.1943; esemény: eltűnt; esemény dátuma: 1943. 01. 15.; ese-
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mény bővebb leírása: eltűnt; hozzátartozó értesítésének dátuma: . .
(nincs odaírva – a szerk.).5

Duzs István
Azonossági szám: 0453.13.0045.; rendfokozat: tart. tiz. c. szkv.; állománytest: 13/I. zlj.; születési hely, idő: Borsod, 1913.; anyja neve:
Gadóczi Magdolna; veszteség: eltűnt 1943. L 14.6

Fazekas Béla
Azonossági szám: 0455.20.0034.; rendfokozat: honv.; csapattest:
20. k. ho. hír. szd.; állománytest: VII. hír. zlj.; születési idő: 1920;
születési hely: Edelény; anyja leánykori neve: Lete Erzsébet; esemény dátuma: elt. 1943. I. 27.7
Azonossági szám: 455200034; rendfokozat: honvéd; csapattest: 20.
k. ho. hir. szd.; állománytest: VII. hir. zlj.; születési idő: 1920. 05.
30.; születési hely: Edelény; anyja leánykori neve: Berentés Erzsébet; esemény: eltűnt; esemény dátuma: 1943. 01. 27.; esemény helye:
Bisek; esemény bővebb leírása: eltűnt; hozzátartozó értesítésének dátuma: … (nincs odaírva – a szerk.).8

Galkó Ferenc
Rendfokozat: honv.; alakulat: 82. táb. tü. o. 3. ü.; születési hely:
Finke; születési év: 1922. 01. 01.; honosság (lakhely): Edelény; veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: magyarországi hadszíntér,
helyszíne: Szekszárd; időpontja: 1944. 10. 20.; oka: lövés.9
Rendfokozat: honv.; csapattest: 82/III. tü. üteg; születési idő: 1922;
születési hely: Finke; anyja leánykori neve: Juhász Borbála; esemény: meghalt; esemény dátuma: 1944. 10. 20.; esemény helye:
Szekszárd; esemény bővebb leírása: lőtt seb az arcon és szemen;
hozzátartozó értesítésének dátuma: . . (nincs odaírva – a szerk.).10
Rendfokozat: honv.; alakulat: 82. táb. tü. o. 3. ü.; születési idő:
1922; születési hely: Finke; lakóhely: Edelény; anyja leánykori neve:
Juhász Borbála; halál időpontja: 1944.10.20.; halál helye: Szekszárd;
halál oka: lövés; temetés helye: Szekszárd.11
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Galkó József
Rendfokozat: t. honv.; alakulat: 43/II. zlj.; születési hely: Edelény;
születési év: 1906.04.30.; honosság (lakhely): (nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: keleti hadszíntér; helyszíne:
Breszt-Litovszk; időpontja: 1943.12.27.; oka: szívlövés.12

Galkó József

Garzsik Gusztáv
Rendfokozat: - (nincs adat); alakulat: - (nincs adat); születési hely:
Finke; születési év: (nincs adat); honosság (lakhely): (nincs adat);
veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: magyarországi hadszíntér; helyszíne: (nincs adat); időpontja: 1945.02.01.; oka: (nincs
adat).14
Születési hely: Finke; halál időpontja: 1945.02.hó.; temetés helye:
Farád.15

Gazdik János
Rendfokozat: c. szkv.; alakulat: 13/I. táb. pótzlj. 2. szd.; születési
hely: Edelény; születési év: 1922.01.01.; honosság (lakhely): Edelény; veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: Magyarországi
hadszíntér; helyszíne: Szind; időpontja: 1944.09.22.; oka: mellkaslövés.16
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Anyja neve: Szene Erzsébet; születési idő: 1922; születési hely: Edelény; lakóhely: Edelény; alakulat: 13/I. táb. pótzlj. 2. szd.; rendfokozat: c. szkv.; halál időpontja: 1944.09.22.; halál helye: Szind; halál
oka: mellkaslövés.17

Görgei Béla
Név, azonossági szám: Förgei Béla 0455.22.0021.; rendfokozat:
honv. c. őrv.; állománytest: 13/I. zlj.; születési hely, idő: Edelény,
1922.; anyja neve: Kasza Lidia; veszteség: eltünt 1O42. xii.18
Az adatbázisban szereplő Förgei Béla valószínűleg azonos az emléktáblán szereplő Görgei Bélával – a szerk.

Jakab József
Rendfokozat: c. őrv.; alakulat: 13/II. zlj.; születési hely: Borsod;
születési év: 1920.03.03.; honosság (lakhely): (nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: keleti hadszíntér; helyszíne:
Perejezsaja; időpontja: 1942.09.29.; oka: aknaszilánk.19

Dr. Kara Ödön
Apai név: Antal; születési év: 1910; születési hely: Edelény; lakóhely: Edelény; rendfokozat: főhadnagy; alakulat: 7. gy. e., I. zlj.; fogságba esés ideje: 1945.05.09.; fogságba esés helye: Graz; fogva tartás
helye: 182/4. hdf. táb., Sahti; halál ideje: 1945.11.16.; eltemetés helye: 182/4. hdf. táb. temetője, Sahti 2/36. parcella/sír.20

Káli Ferenc
Rendfokozat: őrv.; alakulat: 13/II. zlj.; születési hely: Edelény; születési év: 1911.05.11.; honosság (lakhely): (nincs adat); veszteségi
eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: keleti hadszíntér; helyszíne: Novij Oszkol; időpontja: 1943.01.22.; oka: nyaklövés.21
Anyja neve: Simkó Borbála; születési idő: 1911.05.11.; lakóhely:
Edelény; alakulat: 13/II. zlj.; rendfokozat: őrv.; halál időpontja:
1943.01.22.; halál helye: Novij Oszkol; halál oka: nyaklövés; temetés helye: Novij Oszkol.22
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Káli István
Név: Kálli István; rendfokozat: honv.; alakulat: 13/I. táb. pótzlj. 2.
szd.; születési hely: Edelény; születési év: 1922.01.01.; honosság
(lakhely): Edelény; veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér:
magyarországi hadszíntér; helyszíne: Szind; időpontja: 1944.09.17.;
oka: fejsérülés.23

Kovács István
A különféle adatbázisokban két Kovács István is található, egyikük
Edelényben született, míg másikuk Borsodon született és Borsodon
is lakott. Mivel további kutatások lennének szükségesek annak megállapítására, hogy melyik Kovács István szerepel az emléktáblán,
mindkét személyre vonatkozóan tekintsük át az adatokat:
- Rendfokozat: honv.; alakulat: 13/I. zlj.; születési hely: Edelény;
születési év: 1921.01.15.; honosság (lakhely): (nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: keleti hadszíntér; helyszíne: Sokolow; időpontja: 1944.06.04.; oka: aknaszilánk.24
Azonossági szám: 0455.21.0008.; rendfokozat: honv.; állománytest: 13/I. zlj.; születési hely, idő: Edelény, 1921; anyja neve:
Lengyel Róza; veszteség: elesett 1944. VL 4.25
- Rendfokozat: honv.; alakulat: 10/I. zlj.; születési hely: Borsod;
születési év: 1923.01.01.; honosság (lakhely): Borsod; veszteségi
eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: magyarországi hadszíntér;
helyszíne: Nagyvárad; időpontja: 1944.09.15.; oka: elvérzett. 26
Születési idő: 1923; születési hely: Borsod; lakóhely: Borsod;
alakulat: 10/I. zlj.; rendfokozat: honv.; halál időpontja: 1944.09.
15.; halál helye: Nagyvárad; halál oka: elvérzett; temetés helye:
Nagyvárad; sírhely/áttemetés: Rulikovszky tem.27

Kriston László
Rendfokozat: honv.; alakulat: 20. hir. zlj.; születési hely: Borsod;
születési év: 1922.09.25.; honosság (lakhely): (nincs adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: keleti hadszíntér; helyszíne:
Potok Zloty; időpontja: 1944.06.11.; oka: bombaroncsolás.28
Anyja neve: Kovács Júlia; születési idő: 1922.09.25.; lakóhely: Borsod; alakulat: 20. hir. zlj.; rendfokozat: honv.; halál időpontja:
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1944.06.11.; halál helye: Potok Zloty; halál oka: bombaroncsolás;
temetés helye: Potok Zloty; sírjel szám: 24481.29

Kun László
Születési év: 1920; születési hely: Edelény; rendfokozat: honvéd;
fogva tartás helye: 62. hdf. táb.; Voronyezs; halál ideje: 1943.03.
03.30
Vezetéknév: Kun; keresztnév: Laszlo; születési idő: 1920.01.01.;
születési hely: Vengrija, sz. Edelen, obl. Borsod; rang: szoldat; elhalálozás dátuma: 1943.03.03.; fogság helye: l.62.31

Lippay Sándor
Név: Lippai Sándor; apai név: Zsigmond; születési év: 1923; születési hely: Nyíregyháza; lakóhely: Edelény; rendfokozat: honvéd; alakulat: 910. mu. szd.; fogságba esés ideje: 1945.04.01.; fogságba esés
helye: Komárom; fogva tartás helye: 327. hdf. táb., Kciny, 5799. hdf.
kórház, Novozibkovo/Breszt; halál ideje: 1946.04.01.; eltemetés helye: 5799. hdf. kórház temetője, Novozibkovo/Breszt 1/20. parcella/sír.32
Vezetéknév: Lippai; keresztnév: Sandor; apja neve: Zigmond; születési idő: 1923.01.01.; születési hely: Vengrija, okr. Szobolcs, sz.
Nifegyhozo; lakóhely: sz. Edemen, okr. Borsod; rang: szoldat; egység: 910 rabocsij b-n; fogságba esés helye: r-n Komarom; fogságba
esés dátuma: 1945.04.01.; elhalálozás dátuma: 1946.04.01.; fogság
helye: l. 327, sz.g. 5799; temetés helye: kl. g. 5799 k/m - 1/20.33

Lukács József
A különféle adatbázisokban két Lukács József is található, egyikük
Finkén született, míg másikuk Edelényben született és Edelényben is
lakott. Mivel további kutatások lennének szükségesek annak megállapítására, hogy melyik Lukács József szerepel az emléktáblán,
mindkét személyre vonatkozóan tekintsük át az adatokat:
- Rendfokozat: c. őrv.; alakulat: 43/III. zlj. gpu. szd.; születési hely:
Edelény; születési év: 1914.01.01.; honosság (lakhely): (nincs
adat); veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: keleti hadszíntér; helyszíne: Szevszk; időpontja: 1942.05.14.; oka: vesegyulladás.34
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azonossági szám: 0013.14.0049.; rendfokozat: honv. c. őrv.; állománytest: 43/III. zlj.; születési hely, idő: Edelény, 1914.; anyja
neve: Marticsák Julianna; veszteség: meghalt 1942. V. 14.35
Anyja neve: Márticsák Julianna; születési idő: 1914; lakóhely:
Edelény; alakulat: 43/III. zlj. gpu. szd.; rendfokozat: c. őrv.; halál
időpontja: 1942.05.14.; halál helye: Szevszk; halál oka: vesegyulladás; temetés helye: Szevszk.36
- Azonossági szám: 0457.19.0012.; rendfokozat: honv.; állománytest: 13/II. zlj.; születési hely, idő: Finke, 1919.; anyja neve: Magyar Teréz; veszteség: sebesülés 1942. VIIL 9.37

Malinkó János
Azonossági szám: 0455.14.0065.; rendfokozat: honv.; állománytest: 13. gye.; születési hely, idő: Edelény, 1914.; anyja neve: Góka
Mária; veszteség: eltünt 1942. VHL 8.38

Malinkó Pál
Azonossági szám: 0455.19.0051.; rendfokozat: honv.; állománytest: 13. gye.; születési hely, idő: Edclény, 1919.; anyja neve: Galkó
Mária; veszteség: elt 1943. I. 16.39

Mata János
Név: Matta János; születési év: 1910; születési hely: Edelény; rendfokozat: honvéd; fogva tartás helye: 62. hdf. táb., Voronyezs; halál
ideje: 1943.03.25.40
Vezetéknév: Motto; keresztnév: Janos; születési idő: 1910.01.01.;
születési hely: Vengrija, sz. Edelin, r-n Borsod; rang: szoldat; elhalálozás dátuma: 1943.03.25.; fogság helye: l.62.41

Meltzer Ilona
Apai név: Ferenc; születési év: 1923; születési hely: Borsod; lakóhely: Borsod; fogságba esés ideje: 1945.01.23; fogságba esés helye:
Borsod; fogva tartás helye: 1223. öá. mu. zlj., Krasznij Lucs; halál
ideje: 1947.04.26.; eltemetés helye: 1223. öá. mu. zlj. temetője,
Krasznij Lucs 3. sír.42
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Melher János
Születési év: 1914; születési hely: Edelény; rendfokozat: őrvezető;
fogva tartás helye: 62. hdf. táb., Voronyezs; halál ideje: 1943.03.
10.43
Azonossági szám: 0455.14.0029.; rendfokozat: honv. c. őrv.; állománytest: 13/I. zlj.; születési hely, idő: Edelény, 1914.; anyja neve:
Korbely Eleána; veszteség: hdf. 1943. L 12.44
Azonossági szám: 455140029; rendfokozat: honv. c. őrv.; csapattest:
13. I. zlj.; születési idő: 1914.03.14.; születési hely: Edelény; anyja
leánykori neve: Korbely Eleonora; esemény: hadifogságba; esemény
dátuma: 1943.01.12.; esemény helye: Markinál; esemény bővebb leírása: fogságba esett; legközelebbi hozzátartozó neve: özv. Melher
Imréné; hozzátartozója értesítésének dátuma: 1944.01.25.; hozzátartozója értesítésének tárgya: fogságba.45

Mészáros László
Azonossági szám: 455090029; rendfokozat: tart. honv. c. őrv.; csapattest: 13. II. zlj.; születési idő: 1909.03.26.; születési hely: Edelény; megye vagy ország: Borsod; anyja leánykori neve: Szabados
Mária; iktatási szám: C.755.913.22.v.1944.; esemény: meghalt; esemény dátuma: 1943.02.15.; esemény bővebb leírása: Edelényi.JB.pk,20076.1953.4. sz. holtányilvánitották.; legközelebbi hozzátartozó neve: Mészáros Lászlón; hozzátartozó értesítésének dátuma:
1943.09.21.; hozzátartozója értesítésének tárgya: meghalt.46

Pálinkás János
Anyja neve: Vozár Mária; születési idő: 1921.02.09.; születési
hely: Edelény; lakóhely: Edelény; alakulat: 13/I. táb. pótzlj.; rendfokozat: tiz.; halál időpontja: 1944.09.07.; halál helye: Nyírmező; halál
oka: fejlövés; temetés helye: Nyírmező.47

Rozman András
Név: Rózman András; apai név: András; születési év: 1905; születési hely: Finke; lakóhely: Finke; fogságba esés ideje: 1945.01.19.;
fogságba esés helye: Finke; fogva tartás helye: 1207/1. öá. mu. zlj.;
halál ideje: 1945.12.09.; eltemetés helye: 1207. öá. mu. zlj. temetője,
Krasznij Lucs.48

52

Slezsák János
Apai név: János; születési év: 1922; születési hely: Edelény; lakóhely: Edelény; rendfokozat: honvéd; alakulat: 58. hv. po. zlj.; fogságba esés ideje: 1944.11.22.; fogságba esés helye: Bajánháza; fogva
tartás helye: 183. hdf. táb., Boriszov; halál ideje: 1945.04.26.; eltemetés helye: 183. hdf. táb. temetője, Boriszov.49
Vezetéknév: Slezsak; keresztnév: Janus; apja neve: Janus; születési
idő: 1922.01.01.; születési hely: sz. Borsodmede Edelen, obl.
Miskalu; lakóhely: sz. Borsodmede Edelen, obl. Miskalu; rang: szoldat; egység: 58 pogr. b-n; fogságba esés helye: sz. Boja..., Csehoszlovakija; fogságba esés dátuma: 1944.11.22.; elhalálozás dátuma:
1945.04.26.; fogság helye: l.183; temetés helye: kl.l.183, 24/13.50

Smik István
Név: 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; halál ideje:
1947.05.25.; eltemetés helye: 2993. hdf. kórház temetője, Berdicsev/Koroszteny 27/17. parcella/sír.51
Vezetéknév: Smik; keresztnév: Sitvan; apja neve: Iozef; születési
idő: 1902.01.01.; születési hely: sz. Borsogy, okr. Borsod; lakóhely:
sz. Borsogy, okr. Borsod; fogságba esés helye: sz. Borsogy, 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 - 27/17.52

Suszter István
Azonossági szám: 0455.21.0058.; rendfokozat: honv.; állománytest: 13/I. zlj.; születési hely, idő: Edeleny, 1921.; anyja neve: Szűcs
Mária; veszteség: hdr. 1944. V. 2.53

Turai József
Azonossági szám: 0455090089.; rendfokozat: őrv.; állománytest:
13. gye.; születési hely, idő: Edelény, 1909.; anyja neve: Bárdos Erzsébet; veszteség: eltünt 1943. I. 16.54
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Tuzár József
Név: Tuzar József; apai név: József; születési év: 1899; születési
hely: Románia; lakóhely: Edelény; fogságba esés ideje: 1945.01.23.;
fogságba esés helye: Edelény; fogva tartás helye: 1208. öá. mu. zlj.,
Krasznij Lucs; halál ideje: 1945.05.17.; eltemetés helye: 1208. öá.
mu. zlj. temetője, Krasznij Lucs.55
Vezetéknév: Tuzar; keresztnév: Iozef; apja neve: Iozef; születési idő:
1899.01.01.; születési hely: Rumínija; lakóhely: d. Edelí, okr. Budapest; fogságba esés helye: d. Edelí, okr. Borsod; fogságba esés dátuma: 1945.01.23.; elhalálozás dátuma: 1945.05.17.; fogság helye: batn 1208; temetés helye: kl. ORB 1208.56

Üveges József
Név, azonossági szám: Öveges József, 0455.09.0064.; rendfokozat:
tart. honv.; állománytest: 13. gye.; születési hely, idő: Edelény,
1909.; anyja neve: Kovács Zsuzsanna; veszteség: eltünt 194. L 16.57

Várnai Lajos
Rendfokozat: honv.; alakulat: 442. klgs. mu. szd.; születési hely:
Finke; születési év: 1901.10.26.; honosság (lakhely): (nincs adat);
veszteségi eset típusa: (nincs adat); hadszíntér: keleti hadszíntér;
helyszíne: (nincs adat); időpontja: 1942.01.01.; oka: kivégezték.58
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