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Feleségemnek, Évának.

E l  s z ó
Sz kebb hazánk, a Bódva völgye és tágabb környéke, az egykori Edelényi

járás, a trianoni határok megvonása el tt három megyéhez tartozott: Borsodhoz,
Gömörhöz és Tornához (Abaúj-Tornához). Az 1920 után bekövetkezett kény-
szerhelyzet következtében ezek peremvidéke nagyobbrészt abba az aprófalvas
közigazgatási egységbe integrálódott, amelynek székhelye évtizedekig a közsé-
gek sorából csak nemrégiben kiemelkedett Edelény volt. A járások megsz nése
(1984) után, a városkörnyéki beosztásban részben Kazincbarcika, részben pedig
Edelény vonzáskörzetébe kerültek a terület települései.

Leszámítva Rudabánya és Szendr  középkori virágzását, vagy Edelény ké-
bbi fejl dését, város, jelent sebb település nem alakult ki ezen a tájon, éppen

periferiális jellege miatt. Így nem jöhettek létre híres iskolák, egyházi vagy vi-
lági intézmények sem, amelyek a kulturális központ szerepét betölthették volna.
Az itt él knek – néhány f úri vagy földbirtokos család tagjait leszámítva – nem
nyílt lehet sége tanulásra, önm velésre, irodalmi, képz vészeti vagy tudo-
mányos tevékenység folytatására. Els  hallásra ezért talán furcsának t nhet itt
„irodalmi emlékekr l” beszélni. Mégis büszkén mondhatjuk, hogy kedvez tlen
adottságai, divatos mai kifejezéssel élve „halmozottan hátrányos helyzete” elle-
nére ez a vidék m vel déstörténetünk szinte minden korszakában adott egy-egy
jelent s alkotót vagy alkotást nemzeti literatúránknak.

Kétségtelen, hogy a legtöbb esetben nem tartoznak a legels  vonalba kör-
nyékünk irodalmi emlékei. Inkább irodalmi ritkaságokról, kuriózumokról be-
szélhetünk, hiszen olyan nevek és m vek bukkannak fel a múltból szül földünk
vonatkozásában, amelyek sokszor nemhogy a tankönyvekben, még a lexiko-
nokban, kézikönyvekben sem mindig szerepelnek. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy érdektelenek. Hiszen Szeghalmi Elemér* szavai szerint az úttör k, a kis-
mesterek nélkül irodalmunk talajtalan lett volna; az ismeretlen vagy elfelejtett
írók, költ k alapozták meg Balassi költészetét, Pet fi és Arany népiességét, Ady
modernizmusát. Korábban hajlamosak voltunk arra, hogy egy-egy nagy írói
életm vet el zmények nélkül valónak hirdettünk. Az elmúlt évtizedek kutatásai
azonban kiderítették, hogy ez nem így van. Egy-egy irodalmi korforduló els  üt-
közeteit rendszerint nem a zseniális hadvezérek vívják meg, hanem azok a nél-
külözhetetlen közkatonák, akiket hasznos m ködésük után többnyire el is felejt
az utókor.
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Kikkel foglalkozik összeállításunk?
Olyan írókkal, akik itt születtek, függetlenül attól, hogy kés bb hol fejtették

ki irodalmi munkásságukat. (Az „író” fogalmát szélesen értelmeztük, úgy,
ahogy Szinnyei József tette Magyar írók élete és munkái cím  alapvet  m vé-
ben: vagyis mindenkit belevontunk, aki valamilyen szak- vagy szépirodalmi
jelleg  tevékenységet folytatott.) Azokkal az alkotókkal, akik hosszabb-rövi-
debb ideig vidékünkön éltek és dolgoztak. A szócikkek a szerz k születési
id rendjében követik egymást.

A tárgy iránt mélyebben érdekl k számára minden esetben bibliográfiai
adatokat is közlünk. Ahol lehet, képekkel, ábrákkal tesszük szemléletesebbé a
leírtakat.

Nem törekedtünk teljességre, ezért el fordulhat, hogy a tisztelt olvasó ismer
olyan írót a tárgyalt területr l, akit érdemes lett volna megemlíteni munkánk-
ban. Ahol aránytalanságokat vél felfedezni, ott az adatok és a források sz kös-
sége vagy hiánya akadályozta meg a b vebb tárgyalást.

Reméljük, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló, és szerény munkánk hoz-
zájárul els sorban természeti szépségei miatt számon tartott vidékünk szellemi
értékeinek feltárásához és közkinccsé tételéhez.

Tervezzük egy további kötet kiadását, melyben a ma is alkotó, itt született,
vagy itt él  írókkal, az itt keletkezett, vagy témájuk miatt helyi köt dés  m -
vekkel kívánunk foglalkozni, valamint az edelényi könyvtárban rzött helytör-
téneti pályamunkák azon szerz ivel, akiknek olyan munkáik maradtak fenn
kéziratban, melyek említésre méltók.

Itt mondok köszönetet Hadobás Sándornak és Laki-Lukács Lászlónak, hogy
kutatási eredményeiket rendelkezésemre bocsátották.

Edelény, 2005. sze

* Szeghalmi Elemér irodalomkritikus. Budapesten született 1929. május 7-én. Az Új
Ember munkatársa.
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A Halotti Beszéd és Könyörgés

A magyar nyelv s egyúttal a rokon uráli nyelvek jelenleg ismert legrégibb
összefügg  szövegemléke, amely a Pray-kódex 154a lapján maradt fenn. Kelet-
kezési helyeként (több más település mellett) Boldva is szóba jöhet, ezért feltét-
lenül foglalkoznunk kell vele. A kódexet a 12. sz. utolsó évtizedében és a 13. sz.
els  éveiben írt latin nyelv  egyházi szövegek alkotják. Schier Xystus fedezte
fel; els ként Pray György történetíró ismertette 1770-ben, és néhány soros sze-
melvényt is közölt bel le. (Ezért viseli a nevét a becses skönyv.) Még ugyan-
ebben az esztend ben teljes terjedelmében megjelent Sajnovics Jánosnak a ma-
gyar és a lapp nyelv rokonságáról írt korszakos jelent ség  m vének (Demons-
tratio. Idioma lapponum et ungarorum idem esse) nagyszombati kiadásában,
Faludi Ferenc olvasatával együtt.

A kódex törzsszövege három kéz írása, de számos más kézt l származó
bejegyzés is található benne. Több részb l áll, ezek közül a 4. és az utolsó (7.)
érdemel különösebb figyelmet. A 4. rész tartalmazza a legrégibb annalest, az
úgynevezett Pozsonyi Évkönyveket 997-1187-ig, illetve más kézt l származó
kés bbi bejegyzésekkel 1210-ig. Az utolsó rész utolsó el tti fejezete pedig
maga a Halotti Beszéd és Könyörgés, nyelvi és irodalmi szempontból egyaránt
jelent s nyelvemlékünk.

A Sermo super sepulcrum (Beszéd a sír fölött) cím  rész 32 sorból áll, tar-
talma papi búcsúztató és ima. A Halotti Beszéd 26 sorában 227 szó, a Könyör-
gés 6 sorában 47 szó, összesen 274, az ismétl déseket leszámítva mintegy 190
szótári szó fordul el . A Halotti Beszéd tulajdonképpen szabad fordítása a ma-
gyar szöveget kísér  latin szövegnek, de ez nem csökkenti jelent ségét. Megis-
merése óta számos olvasata született, a legismertebb közülük a Pais Dezs é.

A Pray-kódex keletkezési és használati helyének kérdésében, tekintettel a
Halotti Beszéd nyelvtörténeti jelent ségére, évtizedek óta vita folyik, amely
máig sem hozott megnyugtató eredményt. 1927-ig Deáki, Veszprém, Székesfe-
hérvár, Somogyvár és Jászó kerültek szóba. 1927-ben Nyíry Dániel, Borsod
megye f levéltárosa arra a következtetésre jutott, hogy a Halotti Beszédet
Boldván írták és használták. Jelenleg ez az álláspont látszik a legmegalapozot-
tabbnak, mellette törtek lándzsát olyan neves tudósok is, mint Bárczi Géza és
Mezey László.

Nyíry 1920-tól Boldván élt, és felkeltette érdekl dését a jelentéktelen kis
település román kori, monumentálisnak mondható református temploma. Nem
értette, hogyan épülhetett ide ilyen nagyméret  egyház. Gondolkodóba ejtette,
hogy a Pray-kódexet, amely körül éppen akkoriban élénk vita folyt, régebben
Sacramentarium Boldvense néven emlegették. Gondosan átvizsgálva a templo-
mot, annak északi tornyában egy befalazott ajtó maradványait fedezte fel. Meg-
er södött benne az a feltevés, hogy ez nem egyszer  falusi templom volt, ha-
nem valamilyen különösebb rendeltetése lehetett. Ásatásokat kezdett, amelyek
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során a templom északi oldalához csatlakozó nagyszabású épület alapfalai ke-
rültek felszínre. Kutatóárkokkal megállapította, hogy a templom déli oldalán
régi temet  terül el. Egy 1773-ban kelt okmányban pedig nyomára akadt az ak-
kor még álló, és a Pray-kódexben is szerepl  Szent Margit-kápolna említésének,
melynek alapjait anyagi nehézségek miatt már nem tudta kiásni. Kétségtelennek
látszott, hogy a felszínre került romok az 1203-ban t zvész által elpusztított,
Keresztel  Szent Jánosról elnevezett Boldva melletti bencés kolostor maradvá-
nyai. Az ásatások eredményei és a Pray-kódex között meglep  összefüggéseket
állapított meg Nyíri. A kódex szövegéb l ugyanis kit nik, hogy az olyan temp-
lom számára készült, ahol annak közvetlen közelében temet  volt; ahol a temp-
lom Szent János tiszteletére volt szentelve; ahol a templomban a Szent Kereszt
oltára állott; ahol a templom közelében Szent Margit tiszteletére rendelt kápolna
volt. Az ásatások bebizonyították, hogy Boldva ezeknek a kitételeknek eleget
tesz, és így nagy valószín séggel állítható, hogy a Pray-kódex és benne a Ha-
lotti Beszéd keletkezési és els  használati helye itt volt.

Irodalom

MARJALAKI KISS Lajos: Hol írták a Halotti Beszédet? = Borsodi Szemle, 5. évf. 1961. 4. sz.
409-410. p. (A szerz  szerint a Halotti Beszédet nem Boldván, hanem Jászón írták.)

MEZEY László: A Pray-kódex keletkezése. = Magyar Könyvszemle, 1971. 2-3. sz. 109-123. p.
BÁRCZI Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Akadémiai Kiadó, Bp. 1982. 195 p.

Lászai János

Erdélyi f pap, utazó, költ , a magyar reneszánsz érdekes személyisége.
1448-ban született az egykori Torna megye Lazo nev  falujában. Ez a település
ma már nincs meg, emlékét azonban a Lászi-puszta vagy Lászi-tanya helynév
rzi Perkupa és Sz sardó között. A falut írott forrás 1298-ban említi el ször

Lazow alakban. Eredetileg Borsodban feküdt, de Károly király 1337-ben át-
csatolta Tornához. Feltehet en a török id kben néptelenedett el, illetve vált
pusztává. Egy-két évtizeddel ezel tt még éltek itt néhányan; napjainkban már
csak gazdasági épületek találhatók a hajdani falu helyén.

Lászai János gyermek- és ifjúkoráról nem sokat tudunk. Gazdag rokona,
Sánkfalvi Antal, Mátyás király egyik legkiválóbb diplomatája, a kés bbi nyitrai
püspök 1463-tól folyamatosan gondoskodott a tehetséges ifjú iskoláztatásáról.
Itáliában végezte egyetemi tanulmányait, ahonnan az 1470-es évek közepén
magiszteri fokozattal tért haza. Egyházi pályára lépett, a gyulafehérvári káptalan
tagja lett; kanonok, kés bb telegdi f esperes.

1483-ban szentföldi zarándoklaton vett részt Itáliában megismert barátja,
Felix Faber ulmi domonkos szerzetes meghívására. Útitársaik olasz, német és
flamand el kel ségek voltak. Az utazás minden részletét jól ismerjük, mert a
társaság két tagja, Faber és Bernhard von Breydenbach naplót vezetett, melyek
kés bb több kiadásban nyomtatásban is megjelentek.
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Lászai János síremléke

1483 júniusának elején hajóval indul-
tak Velencéb l. Ciprus és Rodosz érinté-
sével Jaffában szálltak partra. A szoká-
sos zarándokhelyeken (Jeruzsálem, Beth-
lehem) kívül jártak a Holt-tenger partján,
Hebronban és Gázában, a Sinai-hegy tö-
vében lev  templomokban és kolosto-
rokban, majd Kairóba utaztak. Itt megte-
kintették a piramisokat, hajóztak a Nílu-
son, Lászai pedig felfedezte az egyipto-
mi magyar származású mamelukokat.
Alexandriában újból hajóra ültek, és
1484. január 9-én érkeztek vissza Velen-
cébe.

Faber útinaplójának több helyén elis-
meréssel szól Lászairól. Dicséri tudását,
gyors észjárását, szellemes, barátságos,
nyílt egyéniségét. Rövid jellemzést is ad
róla: ...t sgyökeres magyar ember volt,
szót sem értett németül, de jól tudott a
magyaron kívül latinul, szlávul és ola-
szul. Nemes, erényes férfiú volt, kiváló
szónok és matematikus.

1500 tavaszán Rómába látogatott,
hogy terveihez – kápolna alapításához és
újabb keleti utazásához – VI. Sándor pá-
pa engedélyét kérje. Ügyei kedvez  elin-
tézést nyertek. Második, talán hosszabb
szentföldi útjára valamikor 1500 és 1508
között kerülhetett sor, mert a jelzett id -
szakban hallgatnak róla a hazai írott do-

kumentumok. Források híján err l a zarándoklatról sajnos semmi közelebbit
nem tudunk.

1508-ban már ismét itthon, megszokott környezetében találjuk. Ekkor fogott
hozzá élete f vének, a legszebb erdélyi reneszánsz kápolnák egyikének lét-
rehozásához. A gyulafehérvári székesegyház északi mellékhajójához csatlakozó
toldaléképületet alakíttatta át kápolnává, amely h en tükrözi alapítójának hu-
manista m veltségét és kifinomult ízlését.

1517-ben Lászai ismét Rómába utazott, ahol a Szent Péter-bazilika magyar
gyóntatójaként m ködött egészen haláláig. Nem tudjuk, miért hagyta el Gyula-
fehérvárt. Az „örök városban” hunyt el 1523. augusztus 17-én, 75 éves korában;
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pestisjárvány áldozata lett. A Szent István királyunk tiszteletére szentelt Santo
Stefano Rotondóban temették el. Címerével ékesített sírlapja ma is ott látható.

Mindössze nyolc verse maradt ránk, három forrásban:
– három rögtönzött epigrammáját lejegyezte Faber említett útinaplójában;

társait bámulatba ejtette bravúros versel készsége, gyors alkotói módszere;
– 1512-ben elkészült gyulafehérvári kápolnájának oldalfalát saját verseivel

díszítette (a négy epigrammát feltehet en 1511-ben írta);
– végül ugyancsak maga szerezte a római sírlapján olvasható sírfeliratát is.
Nem valószín , hogy ez a nyolc költemény teljes poétai termése lenne. A

többi elkallódhatott az évszázadok folyamán.
V. Kovács Sándor irodalomtörténész, Lászai életm vének legjobb ismer je

így értékeli költészetét: ....költ i tehetsége nem jelentett felt  újdonságot.
Hogy mégis számon tartjuk humanista költ ink között, azzal magyarázható,
hogy tehetségesebb volt az átlagnál, alkalmi verseiben több a poézis, mint a
mesterség, s ezért helyet kérhet magának  ha mégoly szerényet is  a magyar-
országi reneszánsz költészet történetében. Költ i munkássága csak színezi
Mohács el tti költészetünkr l kialakított felfogásunkat...

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VII. köt. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.
Bp.1900. 933-934. hasáb.

V. KOVÁCS Sándor: Egy epigrammakölt  a Jagelló-korban. In: Eszmetörténet és régi magyar iro-
dalom. Magvet  Könyvkiadó Bp. 1987. 396-427. p.

HADOBÁS Sándor: Lászai János: egy megyénkb l elszármazott humanista portréja. = Szül föl-
dünk 13. (1988. dec.) 66-68. p.

Coelius Gergely

Pálos szerzetes, a 15. század végén, a 16. század elején élt: Pannóniai és
Gyöngyösi Gergelyként is ismert. A Bánffy-családból származott, apja ver cei

ispán volt. Tanulmányait Magyarországon végezte, majd Rómába ment, ahol
a Monte Coelius hegyen lév  Szent-Istvánról elnevezett monostor elöljárója
(perjele) volt. Itt hunyt el 1545-ben. Egy rövid ideig a Martonyi határában álló,
ma már romos pálos kolostorban is tartózkodott.

Munkái
1.  Collectanea in Sacram Apocalypsin D. Joannis apostoli et evagelistae dilecti a domino Jesu

Christo. Roma, 1500. (További kiadásai: u. o. 1510, Páris, 1541, Velence, 1547, Nagyszombat,
1672 és 1682.)

2.  Commentaria in Cantica Canticorum Salamonis. Viennae, 1681.
3.  Explanatio regulae S. patris Augustini (Ezt a munkáját is többször kiadták. Horányi említi)

Irodalom
TOLDY: A magyar nemzet irodalomtörténete. 1862. II. 46. p.
Egyetemes magyar encyclopaedia VII. 3. (Fraknói V.)
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SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 88-89. hasáb.

Elektronikus Régi Magyar Könyvtár. CD-ROM Arcanum Kiadó. Bp., é. n.

A Szendr i heged s-ének

Ismeretlen énekmondó szerezte Szendr  várában az 1540-es években. Ere-
deti kézirata az Országos Levéltárban található. A teljes szöveget Stoll Béla kö-
zölte el ször az Irodalomtörténeti Közlemények 1953. évi kötetében.

A vers annak a mulattató, nevettet  m fajnak a legkorábbi képvisel je,
amely a 16. sz. vége felé Moldovai Mihály, Heged s Márton és egy Névtelen
énekében jelentkezik. Az énekmondó saját maga nyomorúságán gúnyolódik,
tréfás célzásokkal szólítja fel hallgatóit az adakozásra, az t kinevet kre mulat-
ságosan kiforgatott átkokat szór. Ezt a m fajt a néphez közelebb álló, alacso-
nyabb rend  énekmondók m velték. Az ének formai sajátosságai is erre enged-
nek következtetni. Az énekmondó ugyanis a 16. században elég ritka, népies
jelleg  hetest használja, és néhol egészen kit  ritmust ad. A verssorok egy ré-
sze azonban 8 vagy 9 szótagos, tehát hosszú, ami rontja a ritmust. Ez valószí-

leg a rímes verselést megel  hatás, a szabad szótagszámú sorok emléke.
Figyelemre méltó az is, hogy a versszerz  párosrímeket alkalmaz, ami a 16. sz.

költ i gyakorlatában szinte egyedülálló.
A versben Szent Farkas nem más, mint az ausztriai Szent Wolfgang, aki

994-ben halt meg, s mint Regensburg püspöke, nagy szerepet játszott a magya-
rok keresztény hitre térítésében, f leg Gizella királynén keresztül, akinek ne-
vel je volt. Van adat arra is, hogy Géza fejedelmet  keresztelte meg. Kultusza
a fels -ausztriai Szent Wolfgang apátságból terjedt szét a német nyelvterületre,
és különösen a magyarországi németekre. A favágók, ácsok és pásztorok véd -
szentje. Ausztriában igen sok legendás és babonás hiedelem f dik Szent Far-
kashoz; általában a szem- és lábfájósok szokták segítségül hívni. A Szendr i
heged s ének ennek a népi babonának a tanúja, s egyúttal azt is bizonyítja, hogy
a Szent Farkas-kultusz az egész magyar földre kiterjedt már a 16. század els
felében.

Az énekmondó megnevezi a versírás helyét: Szendr  várát, és név szerint
említi a vár urát, Bebek Ferencet is. A versben szerepl  „két szép magzat”
Bebek György és Bebek Kata, Bebek Ferenc gyermekei; születési évüket ugyan
nem ismerjük, de az 1550-es években már mindketten feln ttek. György teljes
mértékben kiveszi részét apja er szakosságából, cselszövéseib l, Kata, Perényi
Ferenc felesége 1562-ben halt meg, mint öt gyermek anyja. Bebek Ferencet
1558-ban lefejeztette Izabella királyné, a vers tehát 1558 el tt keletkezett. Szer-
zési idejének pontosabb meghatározásához a Bebek-gyerekek életkorát vehetjük
figyelembe: bár a „magzat” nem jelent feltétlenül fiatal gyermeket, mégis
könnyebben elképzelhet , hogy a versszerz  akkor írta m vét, és el is „zen-
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gette” Bebek Ferenc el tt, amikor még az egész család együtt volt; ezek alapján
a vers keletkezése az 1540-es évekre tehet . Az eredeti kézirat írásmódja és a
szöveg nyelvi-helyesírási sajátosságai nem mondanak ellent ennek a feltevésnek.

Hogyan került az énekmondó Szendr  várába? Úgy látszik – erre kés bb is
találunk példát –, hogy Bebekék várában szívesen fogadtak komolyabb és dé-
vajabb énekmondókat egyaránt, s hogy énekesek e várat örömmel felkeresték.
Bebek Ferenc sógora volt Ráskay Gáspárnak, a Vitéz Franciskó cím  széphistó-
ria szerz jének, els  felesége ugyanis Ráskay húga, Dorottya volt. Valószín leg
Ráskay járt Szendr ben, és költeménye sem volt ismeretlen a várbeliek el tt. A
komolyabb énekmondók talán Ráskay szórakoztatására érkeztek, a mulattatókat
pedig a nagy borivó Bebek Ferenc élvezhette.

Irodalom

STOLL Béla: Szendr i heged s-ének. = Irodalomtörténeti Közlemények, 57. évf. 1953. 231-233. p.
(Szövegkiadás fakszimilével.)

HORVÁTH János: A „Szendr i heged s-ének” versalakjáról. = Irodalomtörténeti Közlemények,
1954. 269-276. p.

ECKHARDT Sándor: A Szendr i heged s-ének. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1954. 406-414. p.

Szendr i Névtelen

16. századi ismeretlen költ , a Szilágyi Mihály és Hajmási László cím
széphistória szerz je. Csak annyit tudunk róla, hogy Szendr ben írta versét
„veszteg ültében”. Némelyek ez utóbbi kifejezésen fogságban ülést értettek,
holott énekzáradékokban máshol is el fordul, és ráér  id t jelent. A régi Ma-
gyarországon két Szendr  volt; egy az Alduna mellett, Galambóc közelében,
egy pedig Borsodban, s az utóbbit tartják a szereztetés valószín bb helyének.
Ezzel az általánosan elfogadott véleménnyel szemben azonban újabban Katona
Imre néprajzkutató azt állította, hogy a széphistória inkább az aldunai Szend-

ben keletkezett. Igazának bizonyítására nemrégiben el került dokumentu-
mokra hivatkozik, amelyek eddig ismeretlenek voltak a kutatók el tt.

A Szendr i Névtelen Szilágyi és Hajmásiját két 16. századi kézirat rizte
meg, a Vasady és a Csoma-kódex, az el bbi 1561-es, az utóbbi 1571-es kelte-
zéssel. A Vasady-kódex változata 17 versszakkal b vebb, ezek azonban utóla-
gos betoldásnak látszanak. A m vel többen foglalkoztak, az alábbiakban Hor-
váth János munkájának felhasználásával foglaljuk össze a kutatás legfontosabb
megállapításait.

A széphistória tartalma röviden a következ :

A két vitéz úrfi török fogságba esett. Konstantinápolyban vannak elzár-
va, a császári palota közelében. Egyszer, pünkösd napján, Szilágyi, kinézve
a tömlöc rostélyán, keserves nótát penget a lantján, felsóhajtva, hogy ma egy
éve szüleivel és húgával még vígan élt otthon. Meghallja ezt ablakából a
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császár leánya, aki beleszeret Szilágyiba; egyszer titokban felkeresi, s meg-
ígéri neki, hogy kiszabadítja, ha elviszi magával és feleségül veszi. Szilágyi
ezt megfogadja, a leány erre megvesztegeti a tömlöctartót, egy-egy aranyos
szablyát ad az úrfiaknak, drága szép ruhába öltözteti ket. Azok fejét veszik
a lovászmesternek és a lovászoknak, három lovat felnyergelnek maguknak,
a többinek elcsapkodják a nyakát, s elvágtatnak a leánnyal. Reggelre kiderül
a szökésük, a császár vajdákat futtat utánuk, azok felriasztják a harmincado-
kat, vámokat. Hiába, az úrfiak h siesen harcolva átvágják magukat. A vaj-
dák tovább üldözik, s egy szép szigetnél utólérik a szökevényeket, de az úr-
fiak ket is legy zik. El bb azonban a szigeten rejtették el a leányt, s az
nagy siralommal várta, hogy mi lesz vele. Most már kihozza a szigetr l
Szilágyi, s tovább indulnak Magyarország felé. A határt átlépve Hajmási
felszólítja társát, vívjanak meg a leányért. Hasztalan inti Szilágyi, hogy neki
már van felesége, hiába tiltakozik a leány is, amaz nem tágít. Megvívnak,
Szilágyi „bokában” (csuklóban) elcsapja Hajmási kezét. Az megérdemeltnek
érezve büntetését, bocsánatot kér, s búcsút vesz t lük. Szilágyi pedig
hazaviszi a leányt, s feleségül veszi.

A változatos, szinte balladai el adású, a lélektani helyzeteket jól felismer ,
er teljes nyelv  széphistória 16. századi epikánk sikerült alkotása. A monda
keletkezésének van történeti alapja. Szilágyi Mihály, Hunyadi János sógora és
egy Hagymási László nev  temesi f ispán szomszéd birtokosok voltak. Ugyan-
csak szomszédja volt Szilágyinak egy szám zött és megvakított török herceg is,
aki 1432 körül költözött oda feleségével, két fiával és a keresztségben Katalin
nevet nyert leányával, akit itt Császár Katalinnak nevezgettek. Ez a leány Hu-
nyadi egyik udvarnokához, kés bb pedig egy régi bajtársához ment feleségül.
Szilágyi csakugyan volt úgy török fogságban 1448-ban, hogy megszabadult on-
nan. (Második fogságából, az 1460. évib l nem tért vissza, mert a szultán lefe-
jeztette.) Konstantinápolyi rabságáról, amit az ének állít, nem lehetett szó 1448-
ban, mert akkor ez a város még nem volt török kézen, s a szultánok Drinápoly-
ban székeltek. De ez az ellentmondás legfeljebb arra vall, hogy a monda kiala-
kulása vagy irodalmi megszövegezése kés bb történt, akkor, amikor az említett
tény már feledésbe merült.

Irodalom

HORVÁTH János: A reformáció jegyében. A Mohács utáni fél évszázad magyar irodalomtörténete.
Gondolat Kiadó, Bp. 1957. 227-231. p.

KATONA Imre: Szilágyi és Hajmási. Új felfedezés verses históriájuk kutatásában. = Magyar Nemzet,
1979. március 7. 7. p.
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Piltz (Piltzius) Gáspár

Az 1500-as évek utolsó évtizedeinek sok vitát kiváltó, érdekes egyházi sze-
mélyisége volt Pilz vagy Piltz (latinosan Pilcius, Piltzius) Gáspár, evangélikus,
majd református lelkész. Szepesváralján született 1526 körül. Német földön
végezte tanulmányait, ezután több fels -magyarországi település, egyebek kö-
zött Dobsina bányaváros prédikátora volt. Latin nyelv  irodalmi munkásságot is
folytatott, fennmaradt m veinek száma meghaladja a tízet. Közülük kett  szo-
rosan kapcsolódik Szendr höz. Mindkett  a Sáros megyei Bártfán (ma Barde-
jov, Szlovákia), a híres Gutgesell-nyomdában került ki a sajtó alól.

(Bártfa és Szendr  igen távol esett egymástól, mégis kapcsolatban álltak: a
magyar országgy lés 1578. évi törvénycikkének 9. §-a Bártfa városát is köte-
lezte a szendr i vár újjáépítésében való közrem ködésre. Valószín leg ezzel a
kontaktussal magyarázható, hogy Pilz kéziratait éppen itt nyomtatták ki.)

Az egyik úgynevezett gy zelmi vers, címe: Epinikion praelii cvm Tvrcis
commissi et victoriae incruentae militum Sendröensium 9. die Julij anni 1578.
acquisitae. Terjedelme mindössze négy oldal, egy kettéhajtott papírív. A címla-
pon Claudius Rousselhez, a vár egyik parancsnokához szóló ajánlás olvasható.
A címlap hátoldalán ajánlóvers szerepel, amely alatt a szerz  neve áll: Caspar
Pilcius Waraliensis, divini verbi minister in Sendrö. Piltz tehát Isten igéjének
szolgája , azaz prédikátor volt ekkortájt a Bódva-parti településen, amir l élet-
rajzai nem szólnak. Ebb l arra gondolhatunk, hogy szendr i m ködése rövid
élet  lehetett. A következ  lapon kezd dik a két hasábba szedett vers, amely a
szendr i vár hely rségének 1578. július 9-én a törökök felett aratott gy zelmét
dics íti. Bár évszámot nem nyomtattak rá, feltehet , hogy még ugyanebben az
esztend ben megjelent. Mindössze egyetlen eredeti példánya ismeretes, amely a
zágrábi egyetem könyvtárában (Horvátország) található.

A másik m faját tekintve lakodalmi köszönt vers: Christoph Menzll szend-
i várkapitány esküv jére készült ugyancsak 1578-ban. Csupán egylapos,

egyoldalas nyomtatvány. Címe: Epithalamion in honorem nvptiarvm prvdentis
ac circumspecti viri domini Christophori Menzll Curiensis, praetoris militaris
in Szendr , sponsi: et pudicissimae virginis Rosinae Balthasaris Hilzen, aulae
caesarianae quondam aurifabri filiae sponsae, conscriptum iambicis quater-
narijs a Casparo Pilcio. Szintén csak egyetlen eredeti példánya maradt meg,
amely egy könyv kötéstáblájából került el ; a l csei (Levo a, Szlovákia) levél-
tárban rzik. Nem szendr i vonatkozású, de minden bizonnyal itt keletkezett
Pilz egy harmadik munkája, a Philipp Queschin l csei tanító menyegz jére írt
lakodalmi köszönt vers, mivel ugyanarra az ívre nyomtatták, mint az el bbit.
Utána szétvágva külön-külön hozták forgalomba a két költeményt. Márkusfal-
ván hunyt el 1605-ben.
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Munkái

  1.  Epithalamion In honorem Nuptiarum Prudentis ac Circumspecti Virid Domini Christophori
Menzll Curiensis, Praetoris militaris in Szendr , sponsi: et Pudicissimae Virginis Rosinae,
Balthasaris Hilzen, Aulae Caesarianae quondam Aurifabri filiae, sponsae conscriptum Jambicis
quaternariis . . . . A. 1578. Bartphae. (15 négysoros versszakból álló költemény).

  2.  In Sponsalia Viri Doctrina et Eruditione Ornatissimi Domini Philippi Oeschin, Grammatici
Leuczouiensium sollertissimi, amicique sui charissimi, sponsi: et pudicissimae matronae
Susannae relictae praestantissimi viri Casparis Cromeri, scholae rectoris ibidem, Sponsae: Ex
dicto Gen. 2. Non est bonum hominem esse solum, faciamus ei adiutorem, quod sit coram illo.
U. ott, 1578. (11 distichonból álló költemény. Együtt jelent meg az el bbenivel.)

  3.  Meditationes Piae, Vario Metri Genere ex Euangelijs concinnatae; quibus etiam alia quaedam
pia carmina sunt adiecta. U. ott, 1583.

  4.  Ein Notwendige Protestation wider Herrn Benedictum Belsium Pfarherrn und Seniorn zu
Epperies. An die Wolgeborne und Gnedige Frawe, Fraw Judith Rueberin, geborne von
Friedeshaimb, weiland des Wolgebornen Herrn, Hern Hansen Rubers zu Grawenwerd vnd
Pyrendorff Freiherrn, des Romischen Kay: Ma: gewesenen Raht vnd veltobristen in ober
Hungerr, nach gelassene Wittib, geschehen durch ... (Krakkó, 1584.).

  5.  Assertio Regvlarvm Breviter & Simpliciter Coenae Dominicae Sententiarum complectentium,
aduersus Examen earundem, nomine Ecclesiae & Scholae Bartphensis, per martinum
Wagnerum Pastorem, Thomam Fabrum Ludirectorem & Seuerinum Sculteti lectorem scholae
typis ibidem editum. (U. ott, 1586.)
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  6.  Merkzeichen, dabei ein Schäflein Christi zu erkennen sei ... Die da fleischlich gesinnt sein, ist
der Tod. Ung geistlich gesinnet sein ist leben und Fride. Denn fleischlich gesinnet sein ist ein
Feindschaft wider gott. Hely és név nincs. (1586–87. Egyetlen példánya sem ismeretes.)

  7.  Brevis et perspicva Responsio ad maledicam et futilem Apologiam Martini Wagneri
testamentari  Bartphae editam operâ Jacobi Wagner N. Ministri Eccles. Bart. Thomae Fabri
Ludirectoris Bartphen. Seuerini Sculteti Ludirectoris Epperien. Instituta a ... (Bártfa, 1591.)

  8.  Assertio Regvlarum Breviter Et Simpliciter Coenae Dominicae Sententiam complectentium,
aduersus Examen earundem, nomine Ecclesiae & Scholae Bartphensis, per Martinum
Wagnerum Pastorem, Thomam Fabrum Ludirectorem, & Severinum Sculteti lectorem scholae
typis ibidem editum: a ... (Basel, 1591.).

  9.  Brevis Et Perspicva Responsio Ad Maledicam Et futilem Apologiam Martini Wagner
testamentari , Bartphae editam operâ Jacobi Wagner N. Ministri Eccles. Bart. Thomae Fabri
Ludirectoris Bartpheu. Seuerini Sculteti Ludirectoris Epperien. Instituta A... (U. o.), 1591.

10.  Drey Predigten, gehalten zu Scharosch vor der Rubrischen, im Jahre 1581. vnd hernachmals zu
bessern vnterricht der Einfeltigen, in kurtze Fragstück gebracht, durch ... Wittenberg, 1591.

11.  Topscha, sive Dobschina, (Die hüpsche Aue, zwischen dem Gebürge) Al. Topschinum,
Oppidum Metallico-Montanum Chalybiferum, Hungariae Superioris In Termino Boreali Comi-
tatus Gömöriensis Scepusium Versus Situm, Ante Hoc Ferme Seculum, Repentina Eaqve
Nocturna Turcarum Fillekiensium Irruptione Devastatum Incensis Et In Cinerem Redactis
Aedibus, Et, Proh Dirum Spectaculum! Captis Abdvctisque Omnibus Utriusq. Sexus Incolis
Anno 1584. die 14. Octobr. Cujus Casus Tragici Historiae olim contexta fuit a Caspare Piltzio
Loci Ejusdem tum Pastore; Nunquam autem Typis exscripta publicis: Inventa nunc in Scrinio
Chartarum Rapsodicarum; Producta & Posteritati commendata a Christophoro Daniele
Kleschio, Sempr. Dan. Fil. A. O. R. M. DC. LXXI. Wittenbergae. (Németül. Ford. Gotthard
Mihály. Kassa, 1795. Szerz  életrajzával. Ennek kézirata, censurai példány 1795. febr. 24.
megvan a m. n. múzeum könyvtára kézirati osztályában. Magyarul: A törökök betörése
Dobsinára 1584. okt. 14. Piltzius Gáspár ezen eredetijének fordítása el szóval és a szükséges
magyarázatokkal. Rozsnyó, 1903.)
Még több munkáját is említik, ilyenek: Instructiones ad Laicos. Farrago. Censura librorum et
concionum quarundam. Protestationes Circumstantiae synodi Ao. 1584. Eperjesini contra se
habitae, Propositiones 79., melyek részint latinul, részint németül kiadattak. Ezek azonban
könyvészetileg ismeretlenek. Üdvözl  verseket írt: Carmina gratulatoria ... Jacobi Monavii ...
Gorlicii, 1591., Memoriae Nobilis ... Johannis Krausii ... U. ott, 1595. c. munkákba.
Nevét Pilcznek, Piltznek és Pilznek is írják.

Irodalom

Sárospataki Lapok 1889. 30. szám.
RÁTH György: Pilcz Gáspár és ellenfelei. Bp. 1893.
Irodalomtörténeti Közlemények II. 1892. 310., 313. p., IV. 1894. 160. p.
Magyar Könyv-Szemle 1892–93., 28–85. p. 228., 1895. 176., 183. p.
Protestáns Szemle 1897. 597. p.
Pallas Nagy Lexikona XIII. 1056. p.
ZOVÁNYI Jen  Theologiai Ismeretek Tára III. 85. p.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái X. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.

Bp. 1905. 1152-1157. hasáb.
Magyar Könyvészet (Petrik Géza) CD-ROM Arcanum Kiadó. Bp. é. n.
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Bocatius (Bock) János

Humanista pedagógus, költ , politikus. Szászországban született német-
szorb családban 1549-ben, mégis a magyar m vel déstörténet kiemelked
alakjává vált. Sokoldalú, kalandos élet  ember volt. Iskoláit szül földjén vé-
gezte, Wittenbergben szerzett magiszteri fokozatot. 1590-ben érkezett hazánk-
ba; 1592 (más adatok szerint 1594) és 1599 között az eperjesi kollégiumban ta-
nított. 1598-ban magyar nemességet és koszorús császári költ  címet kapott I.
Rudolftól. 1599-ben a kassai tanács meghívta iskolái vezetésére; fél évig rektor,
majd háromszor városi jegyz vé, kétszer f bíróvá (polgármesterré) választották.
Kés bb Bocskai István és Bethlen Gábor szolgálatában állt, egyebek mellett
diplomáciai küldetéseket teljesített. – Tanárként Seneca elveit vallotta, ta-
nítványait a gyakorlati életre készítette fel. T le származik a szállóigévé vált
mondás: Non scholae, sed vitae discimus , azaz Nem az iskolának, hanem az
életnek tanulunk . Latin nyelv  irodalmi munkái többnyire alkalmi jelleg ek,
de van közöttük néhány történelmi, jogi és pedagógiai tárgyú is.

Legismertebb, legtöbbet idézett m ve a Klöss Jakab által 1599-ben Bártfán
nyomtatott terjedelmes, több mint 500 oldalas M. Ioannis Bocatii poetae laure-
ati caesarei Hvngaridos libri poematum V ... cím  könyv, amely dics ít  versek
és levelek gy jteménye. A kötet 127. költeménye a 186-187. oldalon az In
Senderoviam címet viseli. (Magyarul: Szendr be; a település és a vár korabeli,
ritkán használt latinos névalakja Senderovia volt.) Az eredeti, néhol hibás latin
szöveg a következ :

En, quae[m] ad coelos heic surgere cernimus arcem?
Pileolo structum sidera pulsat opus.

Musa refert: Diui fecére hoc æra Rodolphi;
Illius auspicio celsior ista strues.

Quo Turcas contra gens Hungara tutior esset,
Prouidus hoc Heros monte parauit opus.

Rudera ac inferius, deiectaq[ue]; saxa quid ad rem?
Musa refert: sedes Bebbeciana fuit.

Digna strui non est arx quondam Marte rebellis,
Et defensori non satis apta suo est.

Quos tamen vlterius post vndas cerno penateis?
Oppida sunt oculis obuia bina meis?

Musa refert: habitat proles ibi Martia; forteis
Prima tenent Hunnos m nia pacta luto.

Altera Germanas defendunt aggere turmas,
Dux Rotallerus qua bene sceptra gerit.

Sendreadum, voueo, Turcis notissima virtus
Floreat & sacri Cæsaris ornet agros.
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Dr. Tóth Péter egyetemi docens (Miskolci Egyetem) által készített magyar
nyersfordítása:

Vajon milyen várat látunk itt az egekre emelkedni? / A hegytet re épített
 a csillagokat veri. / A múzsa elmondja: a szent Rudolf pénze készítette

ezt, / az  hatalmából magasodik ez az építmény, / s hogy a törökök ellen a
magyar nemzet nagyobb biztonságban legyen, / készítette az el relátó h s
ezt a m vet a hegyen. / És lentebb a romok, a leomlott sziklák mi végre van-
nak? / A múzsa elmondja: a Bebekek székhelye volt. / Nem méltó egykori
építés  vár, hogy Marssal szembeszálljon / és nem eléggé alkalmas a véd -
jének. / Távolabb pedig, a hullámok mögött mely lakóhelyeket látok? / Két
mez város tárul a szemem elé? / A múzsa elmondja: Mars sarja lakozik itt, /
a sárból készült falak egyike a vitéz hunokat fogja körül, / a másik a német
tömegeket védelmezi sánccal, / akik fölött Rottaller vezér tartja jó kézben a
vezéri pálcát. / Kívánom, hogy a szendr ieknek a törökök által igen jól is-
mert vitézsége / virágozzék és ékesítse a szent császár mez it.

A versb l kit nik két helyi vonatkozású név: a korábbi várbirtokos Bebek
családé és Rotaller (Rottaler, Rottaller) János várnagyé. Az utóbbiról Borovszky
Samu az alábbiakat írja: A Tisza mellékein ekkortájban mindinkább szaporodó
hajdúságot a szendrei kapitányok szívósan támogatták s különösen a német
Rottaler János mindent elkövetett, hogy ket saját hadm veleti czéljaira
felhasználja. 1599-ben, amikor a rabló tatárok Fels -Magyarország városait
pusztították, 700 hajdút bíztatott fel Rottaler ellenök s ezek Szendr  alatt
éjtszakának idején támadtak rájuk; «szörnyen lövék ket, az egész tatár tábor
elfuta Eger felé el ttük; 13000 lovat nyerének t lök, a rabokat elszabadíták és
sok prédát nyerének». A zsákmányon azután a szendrei német kapitány a haj-
dúkkal megosztozott.  A fenti dics ít  költeményt valószín leg ez a sikeres
katonai akció ihlette.

A szerz  szemléletesen írja le a település és az er dítmény korabeli állapo-
tát: a széles folyóvölgy fölé magasodott a Rudolf császár által újjáépíttetett
„fellegvár” a mai Várhegy tetején; alább a Bebekek emelte Alsóvár már romok-
ban hevert. A katonai objektumokat körülvev  vizesárkokon (vagy a Bódva
holtágain) túl, falak biztonságában külön-külön helyezkedett el a magyarok
lakta Óváros és az idegen ajkúaknak otthont adó Németváros. Ebb l az élet-
szer  ábrázolásból azt sejthetjük, hogy Bocatius rendelkezett szendr i kapcso-
latokkal, s talán többször személyesen is megfordult itt, akár eperjesi, akár
kassai évei alatt.

Lampe említi, hogy megirta Bethlen Gábor uralkodásának történetét is a fe-
jedelem meghagyásából, e munkája azonban elveszett. A Magyar nyelvmível
társaság Munkáinak els  darabja címét is adja: Res gestae in Hungaria et
Transylvania sub tribus imperatoribus et regibus Rudolpho II. Mathia II. et
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Ferdinando II. nec non Gabrielis Bethlen. Auctore Johanne Bocatio; ezen hoz-
záadással: kinyomattatott, de felette ritka, elfogyott. 1621-ben hunyt el.

Munkái

  1.  Celadon. Ecloga... Bartphae. (Azon alkalommal irta, mid n Belsius János leányát, Erzsébetet
1594. jún. 21-én n ül vette.)

  2.  Ungaria gratulans ser principi ac domino Maximiliano archiduci Austriaco... cum partes
Ungariae Superioris ingreditur. Bartphae, 1595.

  3.  Elegiae duae. Altera M. Joannis Bocatii P. L. altera P. Joannis Balogi Th. amincis lectoribus
exhibendae. (B. elégiája Balog János kisszilvási és demethei paphoz. Bártfa, 1595. Külön cím-
lapja nincs és nem volt.)

  4.  Oratio de profanitate Turcicae religionis, deque rebellionis maledicti regni initiis et incrementis.
Vittebergae, 1596. (Értekezése, mid n a bölcseletb l a mesteri fokozatot elnyerte. Selmec vá-
rosának ajánlotta.)

  5.  Siracides vel Ecclesiasticus Jesu, filii Sirach, Paraeneses ad vitam bene beateque transigendam
in locos communes redactae et versibus elegiacis redditae. U. ott, 1596.

  6.  Castra temperantiae. Bartphae, 1597.
  7.  Musae parentales. U. ott, 1598.
  8.  Munus Judiciale. U. ott, 1598.
  9.  Novus Annus. U. ott. 1599.
10.  Hungaridos libri poematum V. U. ott, 1599. (Munkái közül ezt ismerik legáltalánosabban és ezt

tartják legsikerültebbnek; mutatványokat is ebb l szoktak közölni; b vebben ismerteti dr. Tóth
rinc a kassai f gimn. 1884–85. évi Jelentésében.)

11.  Commentatio epistolica de legatione sua ad Stephanum Bocskay. Transilvaniae principem, et
suscepta cum eo anno 1605. in campos Rákos profectione. (Bel, Adparatus ad hist. Hung.
decad. I. monum. VII. Ezen ránk magyarokra kiváló érdek  munkából dr. Tóth L rinc b  kivo-
natot közöl a fönt említett Jelentésben.)

12.  (Olympias Carceraria.) Andachtige Schoene Geistliche Lieder. (Címlap nélküli csonka példány
a m. t. Akadémia könyvtárában, melynek el szava 1611. jún. 5-én kelt; ebben irja le fogsága
történetét.)

13.  Salamon Hungaricus vel de Mathiae Corvini, potentissimi ac felicissimi... Hungariae regis...
dictis. Cassoviae. 1611. (Galeotus munkájának B. által javított kiadása, melyben üdvözl  verse
II. Mátyáshoz és Thurzó György nádorhoz, végül pedig négy levélen egyéb versei vannak.)

14. Militia S. Georgii. U. ott. 1612.
15. Hebdomelodia Psalmi 103. U. ott, 1614.
16. Anser nuptialis. U. ott, 1618.
17. Historia Parasceve. U. ott, 1621.

Irodalom

TÓTH rinc: Bocatius. = A kassai premontrei gimnázium értesít je az 1884/1885. tanévre. Kassa,
1885. 23-27. old.

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái I. kötet. Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkeres-
kedése. Bp. 1891. 1114-1118. hasáb.

JANSON Vilmos: Bocatius János élete és munkái. Bp. 1918. Élet, 71 old.
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Csáky Istvánné (körösszeghi és adorjáni gróf)
Wesselényi Anna

Wesselényi Ferenc, Báthori István vezérkatonája és Sárkándi Anna (el bb
Békési Gáspárné, 1579. novemberét l özvegy) leánya. 1584-ben született Krak-
kóban vagy Landskronban. 1587-ben költöztek haza Lengyelországból. Apja
1595-ben halt meg. Legtöbbet Hadadon tartózkodott és anyja felügyelete alatt
az akkori id khöz képest a legkit bb nevelésben részesült. Nem csak a
gazdasszonykodásnak akkor megkívánt ezerféle ügyeihez értett, de erkölcs- és
vallástani ismeretekkel is bírt. Kés bb hosszú özvegységében némileg elsajátí-
totta a német nyelvet, jártas lett a politikában, könnyen írt és sok jeles emberrel
levelezett, olyan korban, amikor például menye, Forgách Éva (a nádor leánya)
alig volt képes egy pár sort leírni. 1600 körül Erdély egyik legjelesebb férfia,
körösszeghi Csáky István lett a férje, aki 1605-ben már meghalt és  közel öt-
ven évig özvegyen maradt. Anna, István és László gyermekeinek nevelése, a
gazdálkodás és a birtokok rendbentartása volt minden gondja. Különböz  birto-
kain tartózkodott: Szilágy-Somlyón, Adorjánban, Nagy-Károlyban, Vécsen,
Örményesen, Trencsénben, Almásvárban, Szendr ben, Szepesvárban. Élete
utolsó éveit Krakkóban töltötte, ahol 1649. július 5. és 1650. június 29. között
halt meg.

Irodalom

DEÁK Farkas: Wesselényi Anna, özv. Csáky Istvánné életrajza és levelezése. Bp. 1875. Franklin,
202 p.

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 146-147. hasáb.

Szinpetri (Petri) Ferenc

Református esperes. Szinpetriben született 1590-ben. Latin nyelv  gyász-
beszédei maradtak fenn. Halálának helyét és idejét nem tudjuk.

Irodalom

LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy. In: Tanulmányok a Bódva völgye múltjából.
Putnok. 1999. 599. p.

Csáky István (körösszeghi és adorjáni gróf)

Tárnokmester. Gr. Csáky István, Erdély f tábornoka és Wesselényi Anna
fia. 1603. május 3-án Regeteruszkán (Abauj megye) született. Apja 1605-ben
meghalt, anyja felügyelete alatt Sárosvárban és Adorjánban, Bihar megyében
magán nevelésben részesült. 1614-ben a római katolikus hitre tért. 1620-ban
Bécsben tanult, 1623-ban már ismét otthon volt és gazdálkodással foglalkozott.
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1625. június végén feleségül vette Forgách Zsigmond nádor leányát Évát, akivel
Erdélyben, Nagyalmás várában élt. 1625. júliusában Bethlen Gábor, Erdély fe-
jedelme Kolozs vármegye f ispánjává nevezte ki. Brandenburgi Katalinnak f
támasza volt, és 1630-ban mint trónkövetel t I. Rákóczi György kiüldözte Er-
délyb l. 1633. augusztus 25-én Szendr várának (Borsod megye) kapitányságát
és uradalmát szerezte meg a kincstártól, és erdélyi birtokait is visszanyerte.
1638-ban Szepesvárát 123 helységgel együtt 85 ezer forintért megkapta. Els
neje 1639. áprilisában meghalt. 1640. június 3-án Perényi György abaúji f is-
pán leányát, Máriát vette feleség l, aki 1641. szeptember 3-án meghalt. Har-
madszor 1643. július 19-én n sült, sombereki Erdélyi István özvegyével, Mind-
szenti Katalinnal lépett házasságra. A Rákóczi-szabadságharc alatt szerzett ér-
demeiért a király 1647-ben tárnokmesterré nevezte ki. Az 1649. évi pozsonyi
országgy lésen jelen volt és Bécsben is többször megfordult. 1662. november
10-én halt meg Szepesvárban.

Irodalom

DEÁK Farkas: Egy magyar f úr a XVII. században. Gr. Csáky István életrajza. Bp. 1883. Ráth
Mór, 351 p. – 2. kiad.: 1888. (Csáky István levelezését is közli.)

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 144. 145. hasáb.

Sz ll si Benedek

Jezsuita pap. Az els  magyar katolikus énekeskönyv 1651-ben jelent meg a
nyomdahely és a szerz  vagy szerkeszt  nevének feltüntetése nélkül. Címe:
Cantvs catholici. Régi és uj, deak és magyar ajitatos egyhazi enekek es litaniak:
kikkel a keresztyének esztend  által való templomi solennitásokban, processiók-
ban és egyéb ajitatosságokban szoktak élni... Terjedelme [10] + 269 + [8] oldal;
112 magyar és 80 latin versszöveget tartalmaz az Adventtel kezd  egyházi év
rendjében a f  ünnepekre, továbbá a szentek életére és más vallásos témákra,
kottákkal ellátva. (1655-ben szlovák nyelv  változata is napvilágot látott.) A
kutatók a tipográfiai jegyek összehasonlításával megállapították, hogy a
nyomtatás a l csei Brewer-m helyben történt. Egy halotti értesítést tartalmazó
levélb l a szerkeszt  kilétére is sikerült fényt deríteni: eszerint Sz ll si (vagy
Sz sy) Benedek jezsuita volt az anyag közreadója, és amint az ajánlásból
kiderül, összegy jt je és részben szerz je. Személye nem ismeretlen a rend
történetében. Valószín leg Garamszöll sön született 1609-ben. A források
szlovák nemzetiség nek (slavus) mondják. 1630. október 24-én lépett be a
jezsuita rendbe; noviciátusát a leobeni (Ausztria) kolostorban töltötte, ahol több
éven keresztül a növendékek között szerepel. 1633-ban a nagyszombati kollégi-
umban tanított. Ezután újabb 3 esztendei tanulás következett: Bécsben filozófiai
képzést nyert. 1637-ben újra a nagyszombati kollégium tanárai között említik,
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miközben már teológiát hallgatott.
1639-ben szentelhették áldozópap-
pá. Csak 1642-ben vált véglegesen
a rend tagjává, és segédlelkészként

ködött tovább. 1643 és 1650 kö-
zött a szendr i jezsuita misszió tag-
ja: lelkipásztorkodott és az iskola-
mesteri teend ket is ellátta. Kés bb
Kassán, Ungvárott, majd Znióvár-
alján szolgált szláv hitszónokként,
végül 1654-ben misszionáriusnak
rendelték Csáky Pál f ispán mellé
Szepesváraljára. Életének utolsó
évében súlyos betegségbe esett: a
lábát orbánc támadta meg. Hosszú
szenvedés után a jezsuiták túróci
rendházában, Znióváralján halt meg
1656. december 15-én; itt is temet-
ték el. – Latin, magyar és szlovák
nyelven írt verseket, értett a zené-
hez és az énekléshez.

Mivel Sz ll si az énekeskönyv megjelenése el tti hét évet Szendr ben töl-
tötte, nincs okunk kételkedni abban, hogy itt fogant a kiadvány ötlete, s a város-
ban végezte az anyaggy jtés és a sajtó alá rendezés sok id t és fáradságot
igényl  munkáját. E célból több helyen meg kellett fordulnia (egyházi közpon-
tokban, kolostorokban, iskolákban stb.). A viszonylag terjedelmes m  szedése,
hangjegyekkel való ellátása, korrektúrájának elvégzése, nyomtatása és végül
kötése hosszabb id t (akár 2-3 esztend t) is igénybe vehetett, ezért feltételez-
het , hogy a kézirat nyomdába adása ugyancsak Szendr l történt. Mindezek
alapján biztosan állíthatjuk, hogy az els  magyar katolikus énekeskönyv a
Bódva-parti településen született az 1640-es évek második felében.

Munkája

Cantvs catholici. Régi és uj, deak és magyar ajitatos egyhazi enekek es litaniak: kikkel a keresztyé-
nek esztend  által való templomi solennitásokban, processiókban és egyéb ajitatosságokban szoktak
élni... 1651.

Irodalom

WEISS-NÄGEL, Stanislav: Kto je autorom spevníka Cantus Catholici? = Kultúra, Trnava, 1935.
426. old.

HAJNÓCZY Iván: A Cantus Catholici nyomdahelye és szerkeszt je. = Magyar Könyvszemle,
1941. 84. old.

PAPP Géza: Sz ll si Benedek és énekeskönyveinek nyomdahelye. = Magyar Könyvszemle, 1967.
78-87. old.
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Barakonyi Ferenc

Naplóíró, költ . 1611-ben született, egyes források szerint Barkonyon (ma
Tornabarakony). Az 1660-as években egy lovasezred parancsnoka volt. Wes-
selényi Ferenc és Széchy Mária bizalmasa, de az összeesküvés gyanúja alól si-
került magát tisztáznia, és 1671-ben a bécsi bíróság felmentette. 1673-tól Torna,
1674-t l Abaúj vármegye táblabírája. Versei benne voltak Balassi egy elveszett
kéziratos versgy jteményéban. Erdélyi Pál Barakonyi Ferencet tartotta a 17.
század közepe tájáról származó Teleki-énekeskönyv szerz jének; a neki tulaj-
donított 49 és más helyr l a neve alatt kiadott versek egy kivételével nem az
övéi. Naplói, iratai, más versei a második világháborúban megsemmisültek.
1675-ben hunyt el Tornán (?).

Munkája

Búcsú ének. In. Régi Magyar Költ k Tára, XVII. sz., 9. kiadás. Varga Imre. Bp. 1977.

Irodalom

ERDÉLYI Pál: Barakonyi Ferenc költeményei. Kolozsvár. 1907.
KLANICZAY Tibor: Barakonyi Ferenc. Magyar Századok. 1948.
Magyar Irodalmi Lexikon. Els  kötet. Akadémiai Kiadó. Bp. 1963. 99. p.
Új Magyar Életrajzi Lexikon I. kötet. Magyar Könyvklub. Bp. 2001. 399. p.

Szalóczi Mihály

Református lelkész. 1626-ban született. 1646. január 29-én írt alá a sáros-
pataki f iskolán. 1665-68 között sajószentpéteri lelkész és esperes. Az 1669. évi
visitatio Szögligeten említi. Zubogyon volt lelkész, amikor 1674-ben a pozsonyi
rendkívüli törvényszék elé idézték, ahol március 5-én megjelent. A magyar-
országi ellenreformáció egyik hírhedt eseménye zajlott Pozsonyban. Mivel nem
volt hajlandó megtagadni a hitét, április 4-én „fejének és minden javainak” el-
vesztésére ítélték. Az ítélet után közel egy évig Pozsonyban és Leopoldváron
tartották fogva. 1675-ben Olaszországba vitték több prédikátor társával és má-
jus 8-án eladták ket a nápolyi gályákra, ahonnan sok viszontagság után 1676.
február 11-én Ruyter holland generális kiszabadította ket. Szabadulása után
Svájcba ment, ahol visszaemlékezést írt. 1676. július 13-án a Zürichben tartóz-
kodó Gyöngyösi István akadémikus tiszteletére üdvözl  verset írt, 1677. októ-
ber 10-én pedig a biltensei református egyház lelkészéhez, Kaegius Jánoshoz írt
emléksorokat és összeállította a gályarabok névsorát. 1678 szén kezdte meg
újra a szolgálatát a zubogyi egyház élén. Halálának idejét sajnos nem tudjuk. A
zubogyi református templomban tábla rzi a nevét.

Munkája

Az Isten-ember Jézus Christusnak személye fel l igazán ért  Tanítóknak, Válasz-tételek... Sáros-
Patak. MDCLX.
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Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XIII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1909.

355-356. hasáb.
FERENCZ Anna: Hitb l táplálkozva: Az 1674-es pozsonyi vésztörvényszék elé idézett gömöri lel-

készek és tanítók. MÉRY RATIO. Somorja. 2004. 81-82. p.

Mez laki István

1658-ban jelent meg Sárospatakon (1656-os évszámmal) az Igaz és Tökéle-
tes boldogságra Vezérl  Út. Avagy Bé-menetel a  Hitre, mely nélkül lehetetlen
dolog, hogy valaki Isten el tt kedves légyen, mely Kérdések és Feleletek által
rövideden, de felette igen hasznosan a  Biblianak minden Könyveinek és részei-
nek eleit l fogván utollyáig értelmére vezet cím  munka, amelyet Somosi
Petkó János szikszói református pap közelebbr l meg nem nevezett idegen
nyelvb l fordított. A bibliamagyarázatokat tartalmazó m  ajánlása Mez laki
István szendr i református prédikátornak szól (Keltezése: „Szikszón
M.DC.LVI. esztendeben. Sz. Jakab Havának [július], 3. nap”). Róla annyit tu-
dunk, hogy az 1650-es években mintegy 6 esztendeig lelkészkedett a szendr i
gyülekezetben. Mivel érdemelte ki e nem mindennapi megtiszteltetést? A for-
dító a dedikációban elmondja, hogy a szóban forgó könyv londoni tartózkodása
alatt került a kezébe, és annyira hasznosnak találta, hogy megfogadta: nyel-
vünkre ülteti azt. Körülbelül tíz hét alatt teljesítette is vállalását. Szerette volna
a hollandiai Leydenben vagy Utrechtben kinyomattatni a kéziratot, de mivel
nem volt pénze és pártfogója, hazahozta. Azonban itthon sem nyílt módja a ki-
adására, egészen addig, amíg 1656-ban Mez laki István meg nem látogatta t
Szikszón. Kérésére lelkésztársa megígérte, hogy támogatókat szerez a nyomta-
táshoz. Mez laki azonban kés bb úgy határozott, hogy maga vállalja a nyom-
daköltséget, ami nem lehetett „olcsó mulatság”, mert a könyv terjedelme több
mint 600 oldal! A szendr i prédikátor azzal, hogy mecénásként lehet vé tette
egy fontos vallási tárgyú m  megjelenését, beírta nevét a magyar irodalomtör-
ténetbe.

Irodalom
HADOBÁS Sándor: Adalékok Szendr  múltjából: Újabb adatok Szendr  16-17. századi irodalmi

életéhez. In: A Borsodi Tájház Közleményei 11-12. M vel dési Központ, Könyvtár és
Múzeum. Edelény, 2002. 37-47. p.

Köleséri Sámuel, id s

Református tanár, lelkész, esperes, egyházi író. Nagyváradon született
1634-ben. A leideni egyetemen tanult, majd Angliában töltött hosszabb id t.
1657-ben tért vissza Magyarországra és Nagyváradon lett teológia tanár. 1659-

l 1667-ig Szendr , majd Tokaj, végül az üldözések el l menekülve Debrecen
lelkésze volt. Itt 1681-ben esperes lett. Irodalmi munkásságát magyar és latin
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nyelven írt teológiai értekezések, prédikációk, imádságok, alkalmi beszédek és
versek alkotják. Debrecenben hunyt el 1683. július 16-án.

Munkái

  1.  Disputatio Logica, De Legibus Scientificiis: Qvam... Sub Praesidio... Adriani Heereboord...
Publice ventilandam proponit. Lvgdvni Batavorum, 1655.

  2.  Disputatio Theologica De Christi Potestate; Qvam Svb Praesidio... Johannis Cocceji... Publice
ventilandam proponit. U. ott, 1655.

  3.  Disputatio Theologica Textualis, ostendens Utilitatem Linguae Sanctae in interpretatione
Scripturae proV didaskalian & pruV elegcon, Qvam... sub Praesidio... Johannis Cocceji...
Publice ventilandam proponit. U. ott, 1655.

  4.  Idvesség sarka, Avagy az Evangeliom szerint-való, Igaz Religiónak, Els  fundamentomos
Igasságinak avagy Principiuminak (melyeknek tudása s hitele-nélkül senki nem idvezülhet)
öszve-szedegetése; Azoknak, nyílván-való és ellene-mondhatatlan Sz. Irás Tanu-bizonságiból-
való meg-állatása; Es a kegyesség-gyakorlásban, azokból kifakadó sokféle Hasznoknak, meg-
mutogatása. Mellyet, Edes Nemzete Lelke-javáért, világra bocsátott. Sáros-Patak, 1662. (2. ki-
adás. Debreczen, 1676.). (Szendr ben írta.)

  5.  Bankodo Lelek Nyögesi, Az az: Szent Irás szavaiból szedegetett s a fels  Esztend kben való
szomoru alkalmatosságokhoz szabattatott, néhány Könyörgések; Mellyeket a Szendrei R.
Ecclesia lelki épületire írt volt, mostan pedig némellyek kérésére kibocsátott. Sáros-Patak,
1666. (Az el bbeni munkával együtt egy kötetben, de külön-külön címlappal és önálló oldal-
számozással jelent meg.) (Szendr ben írta.)

  6.  Szem gyönyörüségenek mertekletes Siratasa, avagy Olly Halotti rövid Elmékedés, Mellyet A jó
Emlekezet , Istenes élet  és szelid erkölcs , néhai nemzetes Kalmar Kata asszonynak; Kegyes
és tisztességes élettel fényl  Nemes Boros Jenei István Deák Uramnak, Szeme s szive Gyönyö-

ségének, Ifiuságának tiszta élet  kedves Feleségének szomoru temetésekor prédikállott, a
Debreczeni Nagy-Temet ben. Mostan pedig, azon szerelmes, igen meg-keseredett Férje kéré-
sére, Maga s más hasonló keser ségben lév  Feleinek, oktatására, s vigasztalására, szem elei-
ben adott... Kolozsvár, 1672.

  7.  Apostoli Köszöntés a vagy olly Idvességes Tanitás, mellyben az Istent l küldetett, s törvénye-
sen hivatott Egyházi szolgának az Isten nyája köziben Apostoli köszöntésel, az az kegyelem és
békesség kivánással bé köszön  leg els  Tisztel rajzoltatik le, mellyet Sz. hivatalyában való be-
avatása alkalmatosságával a Debreczeni Gyülekezet elött predikállott 1672. Debreczenb. ezen
esztend ben. IöVeL ha Már VraM IesVs Mert MI Csak tégeD VárVnk. Debreczen. (Jankovich
Miklós kézirati Bibliographiájából. Szabó Károly nem ismerte).

  8.  Arany Alma Avagy alkalmatos id ben mondott ige. Az az, olly XXX. Predikatiok, Mellyeket
nagyobb részre szomoru (ritkán örvendetes) alkalmatosságokkal, a Debreczeni, sok tereh alatt
Pálma fa modgyára, Egh felé neveked  K. Gyülekezetnek s az ott nyomorgo Számkivetettek
Seregének, oktatására, vigasztalására s hitekben valo erosittetésekre, predikállott; Mostan pe-
dig, azon Isten Nepe s egyebek lelki hasznáért, ki-bocsátott. U. ott. 1673.

  9.  Atyai dorgálásnak jó izü Gyümölcse. Avagy, Olly Idvességes Halotti Elmélkedés, Melylyet, a
Boldog emlekezet , Isten Atyjai Dorgálásit, egy végben, kilencz-hólnapokig, nagy békességes-
türéssel el-szenvedett, Isten kedves Szolgáló-Leányának; Nehai Nemz. Dobozi Kata Asszony-
nak, Nemzetes Dobozi Benedek Uramnak edgyetlen edgy Szerelmes Leányának; Nemzetes
Kovacs Andras Uramnak penig kedves Házas-Társának, Teste felett, prédikállott, B jt-más ha-
vának 6. napján, a Debreczeni Nagy-Temet ben; mostan pedig meg nevezett édes Attya
kévánságára, kibocsátott. Kolozsvár, 1675.

10.  Szent Iras Ramaiara Vonatott Fel-Keresztyen, Avagy Igaz Vallas Szines Vallójának Próba-
Köve; Mellyben, melly magasan fel hághasson a Fél-Keresztyén egy húsz fogú Lajtorjan,
Menyország felé, de még is oda bé ne mehessen; Ellenben, Az Egesz Keresztyen, A Iákob husz
fogú Lajtorjáján, melly szépen fel ballagjon a mennyei Ierusalemben, meg mutogattatik:
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Mellyet, rész szerint Anglus Authorokból, rész szerint maga. Elmélkedésib l, öszve meleged-
vén, tíz. Prédikatiokban foglalva, az Emberek lelki állapottyának meg-rostálására, kibocsátott.
Debreczen. 1677.

11.  Keserü-Edes; Avagy Olly Idvességes Elmélkedés, mellyben a nyomoruságoknak, a küls  és
Bels  Emberre nezve külömböz  Gyümölcsei le-rajzoltatnak, es megmutattatik: hogy jóllehet a
világi nyomorúságok a Testnek kárára s fogyatására vadnak; de a Léleknek igen nagy hasznára.
Mellyet, minapi sulyos betegségébül való fel-épülésének alkalmatosságával, maga nyomoru-
ságain tanult, és Kis-Asszony-Havának 27. Napján, a Nagy Templomban prédikállott; mostan
penig edgy Isten Beszedének halgatásában Lelket gyönyörködtet  Halgatójának kivánságára,
ugyan annak költségével kibocsátott. Ugyanott, 1677. (Az el bbi munkával együtt nyomatott.)

12.  Istenenek s Nemzetenek Vegig Hiven Szolgalo David Patriarcha. Avagy Olly Halotti idvessé-
ges Tanitás; mellyet, amaz nagy emlekezetü, ritka példájú, Istenét s Hazáját szeret , Debreczen
Városanak, mind józan tanácsával, mind pedig veszedelmes id kben való sok nyughatlan-
ságival s Özvegyekért s Árvákért sok sanyarúság (csak nem halált) szenvedésivel, sokat
szolgált Patriarcha Embernek, Nehai nemzetes Id sbik Dobozi István Uramnak, A Debreczeni
Népnek siralmával lött Tisztesseges Temetésenek alkalmatosságával, a Ház el tt Kis-Asszony
havának 2. napján 1679-ben prédikállott; mostan pedig szerelmes kivánságára, a meg-holtnak
áldott emlékezetinek fenn hagyására s Virtusinak követésére ki-is bocsátott... U. ott, 1679.
(Végén: Irám Debreczenben kedves gyermekem K. M. halálán való szomorúságomban. András
h. 30. 1679-ben. Egyetlen ismert példánya a sárospataki ref. f iskola könyvtárában.)

13.  Josue szent maga-el-tökellese, Avagy. Haz nepbeli isteni tiszteletnek es könyörgesnek gyakor-
lása; Mellyet, él  nyelvel egy idvességes Tanitásban a Debreczeni Sz. Gyülekezet elöt summá-
son meg fejtgetett, mostan pedig a Háznépbeli porban hever  kegyességnek fel allatásáért (nem
a Tudosoc kedvéért, kik e nélkül nem szükölködnek, hanem a Christus gyenge Juhaiért) egy
buzgó Hallgatojának kivánságára s ugyan annak költségével b vebbetken világ szeme eleiben
terjesztett. U. ott, 1682.

14.  Ertelmes Catechizalasnak szükséges volta. Avagy, Olly idvesseges elmelkedés mellyben a
gyengék Kerdesekben és rövid Feleletekben valo mindenhai Oktatasa meg mutogattatik:
mellyet a Cathecizálásnac el kezdésének alkalmatosságával nagyobb épületnek okáért el l
botsátott, és a Debreczeni Nagy Templomban praedicállott; mostan pedig közönséges haszonra
kinyomtattatott. U. ott, 1682.

Irodalom
Brabeum, Vitae et rerum gestarum, Reverendissimi, Clarissimi, ac Ervditissimi Viri D[omi]ni

Samuelis Köleséri. Debrecini, Per Stephanum Töltési, 1683. 16 old.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-

hivatala. Bp. 1900. 23-28. hasáb.
Magyar életrajzi lexikon 1000-1990. CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.
Új Magyar Irodalmi Lexikon H-Ö. Akadémiai Kiadó. Bp. 2000. 1227. p.
Új Magyar Életrajzi Lexikon III. kötet. Magyar Könyvklub. Bp. 2002. 1175. p.

Csáky István (körösszeghi és adorjáni gróf)

Cs. és kir. valóságos titkos tanácsos, kamarás és országbíró. 1635. április
15-én született Szendr n. Anyja Forgách Éva. Birtokai a Felvidéken voltak.
1662-89-ben Bereg vármegye f ispánja, 1670-t l haláláig Szepes vármegye
örökös f ispánja, 1662-70-ben szatmári és tiszántúli f kapitány, 1681-t l fels -
magyarországi végvidéki és kerületi f kapitány volt. 1683-ban részt vett Bécs
török elleni védelmében, majd 1686-ban Budavár visszavételében. 1687 decem-
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berét l haláláig országbíró volt. Politica philosophiai okoskodás... cím  m vé-
ben német minta alapján, tankönyv-szer en vázolta fel az uralkodó és az egyén
erkölcsös életvitelének szabályait. Munkája a barokk erkölcsfilozófiai irodalom
jelent s alkotása. Három feleségét l huszonhét (Nagy Iván szerint 25) gyer-
meke született, legtöbbjük megélte a feln tt kort. Az Erdélyben és Magyar-
országon él  leszármazottak olyan sokan voltak, hogy egymást nem ismerték.
1699. december 4-én halt meg L csén.

Munkái

Politica philosophiai Okoskodás szerint való rendes életnek példája. Kiadja Hargittay Emil. Bp.
1992.

A családi Zöld-könyvbe írt feljegyzésein kívül 28 db levele maradt meg, melyeket Imre fiához írt,
aki kalocsai érsek és bíboros volt.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 145-146. hasáb.

Új Magyar Életrajzi Lexikon I. kötet. Magyar Könyvklub. Bp. 2001. 1070-1071. p.

Köleséri Sámuel, ifjabb

A teológiai, bölcseleti és orvosi tudományok doktora, valóságos titkos
tanácsos, az erdélyi királyi kormányszék f tanácsosa, az erdélyi bányászat

felügyel je, tartományi f orvos, messze földön ismert természettudós és
író volt. 1663. november 18-án született Szendr ben. Id s Köleséri Sámuel re-
formátus lelkész, egyházi író fia.

A debreceni református kollégiumban
végzett tanulmányai után Hollandiában, a
leydeni és a fraenekeri egyetemen folytat-
ta az ismeretek elsajátítását, és három dok-
tori diplomával tért haza. Erdélyben, Nagy-
szebenben telepedett le, ahol kiterjedt or-
vosi gyakorlatot folytatott. Emellett min-
den idejét Erdély ásványkincseinek meg-
ismerésére szentelte, s figyelme egyre in-
kább a bányászat felé fordult, s lett ennek
az si iparágnak rövidesen egyik legjelen-

sebb szakembere. 1700-ban már az er-
délyi bányászat felügyel jének nevezik ki.
Lipót császár az anyaországhoz visszatért
Erdély elhanyagolt arany- és ezüstbányá-

szatát az államkincstár számára jövedelmez vé kívánta tenni. E feladat megva-
lósításával Kölesérit bízta meg. Így lett teljhatalmú intéz je az erdélyi bányászat
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ügyeinek, s ett l kezdve lankadatlan szorgalommal munkálkodott a bányák új-
ranyitásán, az eredményes termelést gátló problémák megoldásán. Tevékeny-
sége olyan sikeres volt, hogy az erdélyi bányászat néhány évtized múlva való-
ban fellendült, és beváltotta az uralkodóház által hozzáf zött reményeket. Lipót
császár már nem érte meg a bányák felvirágzását, de utódai, különösen Mária
Terézia b ven dúskáltak az erdélyi aranyban, amelynek kiaknázását Köleséri
alapozta meg.

Nagy jelent ség  és sikeres munkássága csúcspontján, 1717-ben Nagysze-
benben jelent meg f  m ve, az Erdély bányászatáról latin nyelven írt Auraria
Romano-Dacica (A római-dáciai aranybánya). Ez az egyik legkorábbi magyar
bányászati szakkönyv, és ma is kiemelked  képvisel je a régi, gazdagnak nem
mondható szakirodalomnak. Munkájában els ként írja meg az európai hír  er-
délyi aranybányászat históriáját, kiegészítve természetismereti és kultúrtörténeti
adalékokkal.

Bemutatja a Traianus császár által meghódított Dácia (a kés bbi Erdély)
római kori bányászatát, és megjegyzi, hogy az aranytermelés a római foglalás-
nál sokkal régebbi kelet . Majd rámutat arra, hogy amikor a rómaiak kénytele-
nek voltak feladni Dáciát, a bányászat megsz nt, s azt csak a honfoglaló magya-
rok újították fel, központjai pedig Abrudbánya, Aranyosbánya, rösbánya és
Zalatna lettek. Részletesen beszámolt a 17-18. századi termel helyekr l és ezek
állapotáról, a bányászat római és korabeli módszereir l. Ismerteti az erdélyi
pénzverés történetét, és kitér a bányászat jogi és pénzügyi kérdéseire is. Majd az
erdélyi termésarany és aranyércek el fordulásáról, ásványföldtani viszonyairól
tájékoztat, és szól az aranym vességr l is. Végül az aranynak az orvostudo-
mányban és a gyógyászatban betöltött szerepét ismerteti.

Köleséri m vének legnagyobb elismerését az jelentette, hogy 1780-ban má-
sodik, b vített kiadásban is megjelentették, ami arra vall, hogy e könyv még a
18. sz. végén is megfelelt az elvárásoknak. A második kiadás el szavát a neves
történész, Pray György írta.

Köleséri Sámuel élete meglehet sen zaklatott és viszontagságos volt. Házas-
sága és családi élete nem volt szerencsés. Háromszor n sült, és végül is ellen-
felei, irigyei intrikáinak következtében 1732-ben a nagyszebeni börtönbe került,
és ott is halt meg ugyanazon év december 24-én agyvérzés következtében. Kö-
rülbelül 4000 kötetes, ritka és értékes m veket tartalmazó könyvtára szeren-
csére megmenekült a pusztulástól, széthordástól, s ma a debreceni Egyetemi
Könyvtárban rzik.

Ifjabb Köleséri Sámuel a 18. század eleji Erdély tudományos és közéletének
kiemelked  jelent ség , úttör  alakja volt, a karteziánus filozófia és természet-
tudomány polihisztor alkatú képvisel je. Több külföldi tudós társaság válasz-
totta tagjai közé. Az Auraria Romano-Dacica cím  m véért a világ akkori leg-
jelent sebb tudományos testülete, a londoni Royal Society is felvette soraiba. A
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magyar tudósok közül els ként t érte ez a megtiszteltetés. Tanulmányai befe-
jezése után is többször járt külföldön, például Angliában. Korának számos ki-
váló tudósával levelezést folytatott, amelynek több darabja fennmaradt.

Arcképe rézmetszet Schaffhauser Illést l, Bécsben (az Auraria Rom. Dacica
II. kiadásában 1780.).

Munkái

  1.  Disputatio Theologica. De Evangelio, Quam Subsidiario assistentis S. Sanctae Trinitalis favore
adjutus, Sub Praesidio... Georgii Martonfalvi... Author & Respondens. Debrecini, 1679.

  2.  Disputatio Philosophica. De Existentia Divinitatis, Quam Divina assistente gratia. Sub
Praesidio... Martini Szilágyi... Publice ventilandam proponit... Author & Respondens. Ad diem
15. Martij ... U. ott, 1679.

  3.  Disuptatio Mathematiko Physica De Lumine Pars Prima & secunda. Qvam... Sub Praesidio...
Burcheri de Volder... Publice ventilandam proponit... Author & Defendens Ad diem 12. & 15.
Martii... Lugduni Batavorum, 1681. Két füzet.

  4.  Disputatio Philosophica Contra Atheos Prima. Secunda & Qvarta. Qvam... Sub Praesidio...
Burcheri de Volder... Exercitii causa defendam suscipit... Ad diem ...Maji... U. ott, 1680–81.
Három füzet.

  5.  Disputatio Philosophica Inauguralis De Systemate Mundi, Qvam... Ex Authoritate... Rectoris,
D. Johannis Voet... Pro Gradu Doctoratus, & Liberalium, Artium Magisterio, Summisque in
Philosophia Honoribus & Privilegiis rite, ac legitime consequendis, Publico examini subjicit...
Ad diem 30. Junii,... U. ott, 1681.

  6.  Dissertationis Philologico Theologicae, De Sacrificiis, Pars Prima. Quam... Sub Praesidio...
Van der Wayen... Publicae disquistioni subjicit... Franequerae, 1682. Ugyanaz: Pars Prior.
Qvam... Sub Praesidio...Compegii Vitringa... Publico examint subjicit ... U. ott, 1683.

  7.  Disputatio Theologica Inauguralis De Benedictione Gentium Abrahamo Promissa. Qvam
Praeside... Rectoris D. Philippi Matthaei... Publico Eruditorum Examini subjicit... U. ott, 1684.

  8.  Tractatus brevis de Mediis qvibus Vita ac Sanitas Conservaretur & prolongaretur: necnon
Plures Morbi indeque oritura Senectus gravior in longius averteretur, ad Ductum & mentem
Celeberrimi D. Cornelii Bontekoe Consiliarii & Archiatri Serenissimi Electoris Brandenburgici
adornatus a. S. K. S. M. C. Solnae, 1693.

  9.  Consiliarius Principe Dignus in Funeralibus Exequiis Illustrissimi dum viveret Domini D.
Samuelis Keresztesi, de Nagy-Megyer, Sacrae Caesareae Regiaequae Majestatis in Inclito
Transylvaniae Gubernio Regio Consiliarii intimi, Comitatus Alba-Juliacensis, Comitis Supremi
&c. Familiae Ultimi. Representatus  S. K. D. K. Cibinii, 1707.

10.  De Scorbuto Mediterraneo Dissertatio Ad normam Philosophiae Mechanicae. U. ott, 1707.
(Ism. Acta Erud. Suppl. T. VI.).

11.  Pestis Dacicae Anni M.DCC.IX. Scrutinium Et. Cura. U. ott, 1709.
12.  Theologia Pracifica sive Comparativa, Religionis Christianae Essentialia ab Accessoriis,

necessariis, necessaria a minus necessariis discernens. Cui praemissa Praefacio Ad Christianum
Pacificum. Gemmula grata magis, quam magno pondere ferrum. U. ott, 1709. (Ezen munka
szerz je Gardenius Jakab; csak az el beszédet írta K.)

13.  Auraria Romano-Dacica. U. ott, 1717. K. arck. (De historia aurariarum Romano-Daciorum. De
labore auri metallico. De labore auri monetario. De constitutionibus provincialibus, de re
metallica et monetaria. De origine, generatione et proprietate auri. De labore auri medico. Ism.
Acta Eruc. 1719. 52. 1. Ujabb kiadása: Auraria Romano-Dacica, una cum Valachiae Cis-
Alutanae subterranea descriptione Michaelis Schendo C. Eq. Vanderbech. Iterum edita curis
Joannis Seivert. Posonii & Cassoviae, 1780. (Szerz  rézm. arck. és térképpel).

14.  Monita anti-loimica, occasione pestis an: 1719. Claudiopoli recrudescentis, & passim per
Principatum Transilvaniae grassantis, ex amore bonipublici, communicata. Claudiopoli, 1719.
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15.  Tanács adása. Mellyet az 1719. eszt. Kolozsvárott megújúlt, és az erdélyi fejedelemségben
széllyel uralkodó pestisnek alkalmatosságával, a közönséges jóhoz kész indulattal viseltetvén,
deákul közönségessé tött. Azután pedig magyarul is kinyomtatott. U. ott, 1719.

16.  Proteus febrilis novissima Virmondiana affligens. Cibinii, 1722. (Ism. Acta Eruc. 1723. 214. 1.
Német kivonata: Sammlung von Natur u. Medicin. Leipzig u. Erlangen XX.)

17.  Axiomata juris naturae de officiis justi, honesti et decori, cum introductione paraenetica. U. ott,
1723. (Ism. Acta Erud. 536. 1.)

18.  Summarium philosophiae, excell. nomini Königseggiano dicatum. Claudiopoli, 1723.
19.  Énchiridion mathematicum Scheuchzerianum, protographiam universe matheseos complectens

usui Transilvanorum accomodatum, cum praefacione Sam. Köleséri. U. ott, 1723. Excerpta ex
litteris K. de litteratura tantugatana. Lipsiae, 1724. (Acta Euroditorum.)

20.  Dacia vetus. (Claudiopoli, 1725.
21.  Primum pietatis erga Deum officium. Via ad vitam beatam. ... 1724.
22.  Tibullus Corvinianus. Seu Albii Tibulli, Triumviri, poetices, quae supersunt. E codie manu-

scripto Mathiae regis Hungariae, recens. Claudiopoli, 1727. (Apafi Mihály fejedelem könyv-
tárának eladott kéziratából.)

23.  Animi grati et ingrati character, e majori opere Paschaliano. Cibinii, 1729.

Irodalom

BERTÓK Lajos: Ifjabb Köleséri Sámuel könyvhagyatékának magyar és magyar vonatkozású
nyomtatványai. = A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve,
1954. 383-438. p.

BERTÓK Lajos: Ifjabb Köleséri Sámuel könyvhagyatéka. = A Debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Könyvtárának Évkönyve, 1955. II. 5-330. p. Különlenyomat is. (Mátrai László
megjegyzései: Magyar Könyvszemle 1957. 374-375. p.)

FALLER Jen : Köleséri Sámuel (1663-1732) élete és munkássága. = Bányászati és Kohászati
Lapok, 101. évf. 1968. 10. sz. 647-656. old. 11. sz. 725-730. p.

SZENTGYÖRGYVÖLGYI Gábor: Köleséri Sámuel pályája és jelleme. = Orvostörténeti Közlemé-
nyek, 93-96. Bp. 1981. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Múzeum, 183-187. p.

CSIKY Gábor: Köleséri Sámuel, a bányászat polihisztora. = Magyar Nemzet, 25. évf. 1982. dec. 29. 8. p.
SEBESTYÉN Mihály: Ifjabb Köleséri Sámuel orvosdoktor Marosvásárhelyen rzött könyvei. =

vel dés, 37. évf. 1984. 10. sz. 38-40. p.
CSÍKY Gábor: Köleséri Sámuel, a magyar bányászat úttör je. = Földtani Tudománytörténeti Év-

könyv 1982. 10. sz. Bp. 1985. 231-243. p. (Angol nyelvi összefoglalóval.)
S. M.: Múlt és múlt. Régen volt emberek ügyes-bajos dolgairól és jószágairól. Marosvásárhely,

1995. 109-115. p. Jegyz.: 124. p. (Az els  közlés b vített átd.)

Bossányi Farkas

Jezsuita tanár. 1669. június 21-én született Szendr ben. Nagyszombatban
tanult. 1687-ben belépett a jezsuita rendbe. Nagyszombatban nyolc évig tanított
bölcsészetet és hittudományt. 1715-ben Kassán tanított, ahol az iskola mellett
nyomdát létesített. Majd Nagyszombatban és Esztergomban folytatta hivatását.
A Kassa melletti gönci fürd ben hunyt el 1726. augusztus 31-én.

Munkái

1.  Tripartitum juris philosophici actibus logicis principia tradens. Tyrnaviae, 1706.
2.  Curiosum quare per quia Aristotelicum resolutum. Respondente Stephano Varju. Ugyanott,

1707. (Ugyanaz. Resp. Georgio Szoblakovics. U. ott. 1708.)
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3.  Sacculus distinctionum, sive philosophicum A. B. C. continens ordine alphabetico... U. ott,
1707. (Új címlappal. U. ott, 1708. és 1720.)

4.  170 Proverbia Aristotelis a Joh. Rabai proposita. U. ott. 1707. (Új címlappal. U. ott, 1708.)
5.  Parentalia magni curiae judicis comitis Georgii Erd dy. U. ott, 1714.
6.  Theologia polemica. Bartphae, 1715. (Újra nyomtatva Kolozsvártt 1715. és 1753.)
7.  Rövid napokban foglalt hosszú érdemes élet, azaz mélt. csábrági gr. Kohári Ignácz úrfi 16

esztendeig tartó életének kóros napokra lett megfordulása. Nagyszombat, 1720.
8.  Magyar koronának és országnak nagy áron lett megvétele. Pozsony, 1723. (Szent-István-napi

egyházi beszéd Pannonhalmán.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái I. kötet. Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkeres-
kedése. Bp. 1891. 1278. hasáb.

Szathmáry Király Ádám

1692. július 3-án született Nyomá-
ron. Szathmáry Király Miklós kuruc
ezereskapitány és Pongrácz Borbála fia,
el kel  Borsod vármegyei köznemesi
család sarja. Középfokú tanulmányait
Kassán végezte, majd valószín leg 1707-
ben Mikes Kelemennel együtt került
Rákóczi Ferencnek a nemes ifjak szá-
mára fenntartott udvari iskolájába. Már
itt jó francia nyelvtudásra tett szert.
1711. július 19-t l udvari bejáró. Ett l
kezdve éveken át Rákóczi egyik bizal-
mas bels  embere, aki a bujdosó feje-
delmet Danckán (Danzig, Gdansk) át
Párizsba is elkísérte. 1713 januárjától
tartózkodott vele és udvarával együtt
Franciaországban, és 1717 februárjának
végén indult vissza Magyarországra,
miután szülei kieszközölték számára a
hazatérési engedélyt. A Lengyelországban, majd a Franciaországban történt ese-
ményekr l, az 1711. március 11. és 1717. januárja közötti id szakról pontos
naplót vezetett, s ez mindmáig a Rákóczi-emigráció európai szakaszának egyik
nevezetes forrása. Szathmáry Király ugyan nem rendelkezett Mikes Kelemen
írói tehetségével, naplója is f ként a fejedelem társasági érintkezéseit, s ezek
ünnepi alkalmait örökítette meg, bizonyos fokú irodalmi érzéket mégsem lehet
megtagadni t le. Különösen kiemelkednek a lengyel városokról adott szép
leírásai. A naplót Thaly Kálmán adta ki el ször 1866-ban, a Rákóczi Tár I. kö-
tetében.
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Rákóczi Ferenc és kísérete, köztük Szathmáry Király, 1713 februárjában ért
a francia f városba, s ott az uralkodóknak kijáró tisztelettel fogadták. Párizsban
szinte kizárólag az udvar fény , vadászatokkal, szórakozásokkal, táncvigal-
makkal telt életét élte. Szathmáry Királynak b ven volt tennivalója a fejedelem
kíséretében. Részt vett a gyakori vadászatokon, Rákóczi fegyverét hordozva
vagy vezetéklovát tartva kantáron. Gyakran fordult meg Párizs, Versailles, Tri-
anon, Chantilly királyi kastélyaiban, üzeneteket hordva, egyéb udvari szolgála-
tokat teljesítve. Megtörtént, hogy a fejedelem számára ezer aranyat kézbesített
egy párizsi bankból. Közben szorgalmasan képezte is magát, különös érdekl -
déssel fordult a hadmérnöki tudomány felé. Naplóját pedig buzgón írta. Ebben
jórészt csak a napi eseményeket jegyezte fel; hol járt Rákóczi, kinél ebédelt,
kikkel érintkezett. Megörökített azonban színesebb eseményeket is. Megcso-
dálta Versailles és Trianon szök kútjait, részletesebben beszámol egy udvari
álarcosbálról, a perzsa követ fogadásáról stb. S n látogatja a m vészi neveze-
tességeket is, bár ebben a vonatkozásban nem árul el behatóbb ismereteket vagy
hozzáértést.

Szathmáry Király nehéz szívvel búcsúzott el a fejedelemt l Grosboisban
1717. január 30-án, de csak február 27-én indult útnak Dél-Németországon ke-
resztül. Április l-én érkezett Bécsbe, innen azonban csak szinte egyhónapi ki-
hallgatás után engedték haza. Hátra lev  éveit falusi birtokán, Boldván élte le.
1724-ben feleségül vette Máriássy Krisztinát. További irodalmi vonatkozása
munkásságának, hogy magyar nyelv  emlékiratot állított össze Rákóczi Ferenc
egyéniségér l, tetteir l. A kézirat 1830 táján a Ragályi családnál volt lemásolás
céljából, de itt nyoma veszett. Nincs kizárva, hogy lappang valahol. Kéziratait,
magyar és francia hadm tani iratait, rajzait mind elhozta magával és gondosan
meg rizte.

Szathmáry Király Ádám életének 61. évében, 1752. december 18-án halt
meg Boldván, ott is temették el. Kora egyik m velt, világot látott magyarja volt,
s mint író is érdemes arra, hogy emlékezetét meg rizzük. A nyomári templom-
ban tábla rzi az emlékét, a boldvai általános iskola a nevét vette fel.

Munkája

Szathmári Király Ádám Napló-Könyve 1711-1717. Esztend kben II. Rákóczi fejedelem bujdosási-
ról. Pest, 1866. (Rákóczi-Tár. Szerkeszti Thaly Kálmán. I. 233-420. l.; eredeti kézirata 1711.
március 3-tól 1713. dec. 31-ig a m. n. múzeumban 8rét 61 levél, Thaly Kálmán ajándéka; má-
solata az eredetir l 1711-t l 1717. ápr. 24-ig ugyanott; Szalay László, II. Rákóczy Ferenc
bujdosása. Pest, 1863-64. 1., 2. füzetében csak eleje jelent meg; de ebben is csak mint adattárt
használta fel. A naplót Mikes Kelemen folytatta.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VI. kötet. Hornyánszky Viktor Könykiadóhivatala.
Bp. 1899. 211-213. hasáb.

HOPP Lajos: A Rákóczi emigráció Lengyelországban. Akadémiai Kiadó. Bp. 1973. 230 p. (A 32-
45. old.-on Szathmáry Király Ádám naplójáról.)



32

BÁN Imre: Szathmáry Király Ádám. = Napjaink, 1976. 11. sz. 8.p.
HAJDÚ Imre: A fejedelem nemes apródja. = Észak-Magyarország, 35. évf. 1979. máj. 13. 7. p.

(Szathmáry Király Ádám).

Horváth István (jákfalvai)

Apát-kanonok. 1700-ban születet Jákfalván. El ször k szegi plébános,
majd a madocsai Szentlélek templom apátura, a vasvári káptalan re és kano-
nokja volt. Kés bb Gróf Vásonke i Zichy Ferenc gy ri püspök vasvári püspöki
egyháztanácsában találkozunk a nevével. Sárvárott hunyt el 1770-ben.

Munkái

1.  Tekéntetes nemes Sopron vármegyében Vadosfai nev  nemes helységben az er s k szálon épí-
tett gy zhetetlen és vitézl  római anyaszentegyháznak az mennyei dics ült szentek tiszteletinek
megadásában dicséressen lett, és történt dics séges gy zedelme. Mid n t. i... Szent István els
és apost. királyunknak tisztességére építtetett kis kápolna ugyan az emlétett Vadosfai helység-
ben örökös állandóképpen bé helyeztetett és meger síttetett, és az mostan folyó 1753. eszt. Kis-
asszony havának 20. napján az legel ször tartott ünnepl  aitatosságnak buzgó alkalmatosságá-
val... él  nyelvével hirdetett. Sopron, 1753.

2.  Az ó testamentombeli Dávid királynak az patakbul választott öt igen sima köve. Azaz: Mária
Therezia föls. kir. Asszonyunk ötödik fiának, Maximilian herczegnek szerencsés születése után
tartott: «Te Deum laudamus» alkalmával mondott beszéd. Bpest, 1757.

3.  Istenben boldogul kimult mélt. Rappolt Anna Mária asszonynak Palényi Inkei Gáspár...
Generális házastársának... halál által történt elválasztása, melyet 1760. sz. Jakab havának 10.
napján Kanisán hirdetett Bpest, 1760.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái IV. kötet. Hornyánszky Viktor
Könyvkiadóhivatala. Bp. 1896. 1210-1211. hasáb.

Szathmáry Király György

Országgy lési követ, méhészeti szak-
író. 1703-ban született Hangácson. Szath-
máry Király Ádám testvére. Külföldi
egyetemeken tanult. Angliában hosszabb
id t töltött, ahol különösen a méhészetre
fordította figyelmét. Hazatérve tagja volt
Borsod megye törvényszékének, négy
országgy lésen viselt követséget. 1763-
tól haláláig a sárospataki Kollégium f -
gondnoka volt. Ebben a min ségében
megírta a sárospataki iskola történetét.
Sárospatakon új könyvtárat és gondnoki
házat építtetett 1765-ben a saját költsé-
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gén, majd 1768-ban új tantermet építtetett. 1769-ben a kollégium udvarán kutat
csináltat. Nemcsak elsajátította az ismereteket külföldön, igyekezett azt saját
környezete, egyháza, hazája javára kamatoztatni, továbbadni. Kiadta magyar
nyelven az Angliában megjelent méhészkönyvet Balkóczy Ferenc egri püspök
anyagi támogatásával, mely három kiadást ért meg. Az els  kiadás végén, a har-
minc oldalon összegzett ismeretanyag Szathmáry Király György önálló mun-
kája. Kiváló gyakorlati méhész lehetett, nagyszer  megfigyel  volt. Sok újat írt
és azok nagy része még ma is megállja a helyét. Úttör  munkát végzett a ma-
gyar méhészeti nyelv kialakításában is.

1775. augusztus 26-án halt meg Hangácson. A még halála el tt a lakóházá-
ban kialakított sírboltban helyezték örök nyugalomra. A nyomári templomban
tábla rzi az emlékét.

Munkái
1.  Anglia méhes kert, mely a méhekkel való bánásnak mesterségét és titkait szemünk elejébe ter-

jeszti. Azokat, melyeket a régi és új írók e dolgokrúl írtak, rövid summába foglalja és a méh-
kasok elkészítésének egy új és igen hasznos módjával együtt, a méhes gazdáknak eddig feltalált
minden módoknál hasznosabb kevesebb költség  és fáradságú rendet nyújt, melyet kiadott
angliai nyelven Gedde János és helyben hagyott a London-béli királyi tudós-társaság 1721-ben,
most pedig német nyelvb l... magyar nyelvre fordított s maga különös jegyzésével is megna-
gyobbított. Eger. Három táblával. (2. kiadás u. ott, 1768, 4 képpel, 3. k. 1781. Négy réznyom.
táblával u. ott.)

2.  A barmokról Ausztriában tett rendelések, melyek az 1729. és 1730. eszt. uralkodott marha
döginek alkalmatosságával az uraságok majorosainak béadott tudósításokbúl szedegettettek és
mind a megoltalmazásra, mind a gyógyításra készíttettek s uraságok s jobbágyoknak hasznokra
az ez után magát kiüthet  dögnek alkalmatosságával, véle leend  élésre, az felséges fejedelmi
méltóság tisztvisel i által, már harmadízben kibocsájtattak. Nyomtattattak pedig Bécsben 1753.
eszt., most pedig német nyelvb l... által a magyar gazdák hasznokra magyar nyelvre fordíttattak
s maga különös jegyzéseivel is megnagyobbíttattak. Eger, 1760.

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VI. kötet. Hornyánszky Viktor Könykiadóhivatala.

Bp. 1899. 217. hasáb.

Ipach Ferenc Xavér

Jezsuita pap, tanár. 1722. október 22-én született Edelényben. Húsz éves
korában lépett a rendbe, s a bölcsészetet tanította Kolozsvárott. Kassán halt meg
1774-ben. Egyetlen ismert munkája latin nyelven jelent meg. Az edelényi Vá-
rosi Könyvtár falán tábla rzi az emlékét.

Munkája
Thalia legitima, sive de tempore, loco et personis religiose concivium instituentibus. Claudiopoli,

1752.

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái V. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.

Bp. 1897. 145. hasáb.
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Gyulai Sámuel

Cs. kir. kamarás, altábornagy, költ , író. 1723-ban született Nádaskán
(ma Tornanádaska). Gróf Gyulai Ferenc tábornok és gróf Bánffi Mária fia.
1745-ben katonai pályára lépett. 1752-ben már rnagy volt apja ezredében. Bá-
torságról és vitézségr l tett tanúbizonyságot a poroszok elleni hadjáratokban.
1762. október 14-én és 15-én a Freibergnél elsáncolt poroszok ellen intézett tá-
madások során súlyosan megsebesült. E h siességéért megkapta a Katonai Má-
ria Terézia Rend lovagkeresztjét. A hubertsburgi béke után ezredével állandó
állomáshelyére, Szebenbe vonult. 1767-ben tábornokká nevezte ki az uralkodó.
1773 márciusában a 32. gyalogezred tulajdonosa lett. 1777. január 6-án altá-
bornaggyá nevezték ki, majd károlyfejérvári parancsnok lett. 1802. április 24-én
Berén (Alsó-Fehér vármegye) hunyt el.

Munkái

1.  Gyulai Sámuel gróf versei, Gyulai Kata gróf kisasszonynak, gróf Bánffi Mária leányának vélet-
len halálára. Hely n., 1733.

2.  Quod bene vertat! Sylloge continens specimina studiorum c. Samuelis Givlai... publico examini
proposita informatore Josepho Hvszti, ao. 1740. Cibinii.

3.  Magyar oratio. Melyben hogy az eklesiai szent hivatal a f  rendnemeseket illesse megmutatta-
tik a méltósagos grof Losonczi Banffi Mária aszszonynak mint kedves édes aszszonyannyának
fiúi alázatos engedelmességgel lábai eleiben tétetett Gyulai Sámuelt l Berven 1740. eszt. Sz.
Mih. Hav. (Végén hét lapon búcsúztató versek).

4.  Emlékezet k , melyet emelt Gyulai Kata gróf kisasszonynak. Hely n., 1742.
5.  Hadi készület, a vagy buzgó imádságok. Melyeket mindennapi szükség szerint idegen Földeken

bujdostában egyszer és másszor irt, mostan pedig rendben szedett és együvé tett... 1747. eszt.
Mind Sz. Havában. Szeben, 1750. (Végén: Irtam Olaszországban, mid n quártéroznánk az
Parmai Ducatusnak Caete magyore: a régi irasok szerént pedig Castellanto nev  városkájában).
Kéziratban: fiához gr. Gy. Ignáczhoz intézett, katonai dolgokra tartozó, terjedelmes német ok-
tató levél; a károlyvárosi katonai iskola megnyitásakor mondott beszéde; mind a kett  Kuun
Géza gróf marosnémeti levéltárában.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái IV. köt. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.
Bp. 1896. 162-163. hasáb.

Magyar Életrajzi Lexikon. Els  kötet. Akadémiai Kiadó. Bp. 1967. 650. p.

Gvadányi József (gróf)

Író, költ , tábornok. A nemesi-nemzeti ellenállás eszméinek egyik leghatá-
sosabb hirdet je. 1725. október 16-án született Rudabányán. sei olasz szár-
mazásúak voltak, Arezzóból, Petrarca szül városából kerültek Magyarországra
Habsburg-szolgálatban álló zsoldosokként a 17. sz. utolsó harmadában. Nagy-
apja, Gvadányi Sándor érdemei elismeréseként Szendr  várkapitányságát kapta
a császártól.  szerezte a magyar honosságot és a grófi címet, amit 1686-ban a
Bécs felszabadítása alól a Bódva völgyén hazafelé tartó Sobieski János lengyel
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királytól kapott, miután t fényesen meg-
vendégelte. Rudabánya a szendr i vár
tartozéka volt ekkoriban, ezért itt telepe-
dett le és építette fel szerény udvarházát a
család. Az 1600-as évek végét l körül-
belül 1728-ig a Gvadányiak m velték a
település határában található, a középkor-
ban gazdag hozamú rézbányákat.

Gvadányi József Egerben tanult a je-
zsuitáknál, majd a nagyszombati egyete-
men bölcsészetet hallgatott. Iskolái el-
végzése után – követve a hagyományt –
katonai pályára lépett, részt vett Mária

Terézia örökösödési háborújában, majd a hétéves háborúban is. 1763-ban haza-
jött, ezredével a Felvidék különböz  helyein, majd Szatmár megyében és Zaj-
tán, kés bb Galíciában állomásozott. Közelr l ismerte katonái életét, részt vett
mulatozásaikban, vaskos tréfálkozásaikban. Ezekben az években halmozódott
fel az az élményanyag, amely kés bb irodalmi munkásságának egyik legfon-
tosabb forrásává vált. 1783-ban vonult nyugalomba tábornoki (vezér rnagyi)
rangban. Feleségének halála után másodszor is megn sült, és a Nyitra megyei
Szakolcán telepedett le. Részt vett a megyegy léseken, kertészkedett, hegedült,
olvasással, írással és társasági élettel töltötte idejét. Levelezést folytatott korá-
nak számos írójával. Szakolcán hunyt el 1801. december 21-én.

Gvadányit körülbelül 16 éves koráig kötötték szorosabb szálak szül földjé-
hez. Érthet , hogy m veiben alig találjuk nyomát gyermek- és ifjúkori élmé-
nyeinek. Viszont mindvégig meg rizte a vidék jellegzetes magyar nyelvét,
amely beépülve munkáiba, nagyban hozzájárult azok sikeréhez. Öreg korában
(például a Péczeli Józsefnek írt egyik levelében) is büszkén emlegeti borsodi
származását.

Rudabányán elevenen rzik és ápolják Gvadányi József emlékét. A refor-
mátus templom el tti téren áll az író mellszobra, Pásztor János neves szobrász-

vész alkotása, amelyet születésének 200. évfordulója alkalmából közadako-
zásból emeltek 1925-ben. A róla elnevezett m vel dési ház falán 1975-ben,
250. születési évfordulója tiszteletére emléktáblát helyeztek el. Régóta utca,
2000-t l pedig a helyi általános iskola is rzi a nevét a községben.

Munkái

  1.  Pöstyényi förödés, a melyet egy magyar lovas ezredbül való százados az ottan történt
mulatságos dolgokkal, él  magyar nyelven, versekbe foglalt, 1787. eszt. Rák havának 12.
napján Tsöbörtsökön (Pozsony), 1787. (Névtelen l.)
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  2.  A mostan folyó török háborúra czélozó gondolatok, melyeket... írt 1789. eszt., mostan pedig a

vitézkedni kivánó magyar ifjaknak kedvekért, egyszersmind a nemes banderiumokból a Márs

mezején kiszállani vágyódókért közre bocsáttatott, Pozsony és Komárom, 1790.

  3.  Nándor Fejér várnak meg vétele, melyet Belgrád és annak kommendánsa között eshet  képzelt

beszélgetésben versekbe foglalt G. G. J. Pozsony és Komárom, 1790.
  4.  A nemes magyar dámákhoz és kisasszonyokhoz szólló versek, melyeket egy megváltozhatatlan

buzgó szivvel biró hazafi, a most közelebb történt változásokra nézve a megnevezett szép nem-

nek mulatságára és gyönyörködtetésére kibocsátott. Pozsony és Komárom, 1790. (Zenem -

melléklettel.)

  5.  Rettent  látás, rettent bb történet, a melyet Erzsébet herczegasszony véletlen halálának alkal-

matosságával 1790. versekbe foglalt. Pozsony és Komárom, 1790.
  6.  Egy falusi nótáriusnak budai utazása, melyet önnön maga abban esett viszontagságaival együtt

az elaludt vér  magyar szivek felserkentésére és mulatságára e versekbe foglalt. Pozsony és

Komárom, 1790. (Névtelen l. 2. kiadás. Pozsony, 1807. nevével, 3. kiadás. Pozsony, 1822., 4.

kiadás. Bpest, 1878., 5. kiadás. Bpest, 1895. Olcsó könyvtár 50. Görög István el ször dolgozta

át ezt szinm re, mely azonban 1813-ban csak kétszer került Pesten szinre; szerencsésebb volt

Gaál József, kinek Peleskei Nótárius c. bohózata 1838. okt. 8. óta igen sokszor el adatott.)
  7.  Aprekaszion, mellik mek sinalik fersben mikor megtartatik szent Franz Xavér Neve nat Patron

strenge Herr Kapitán úr N... Asz nemes Regiment Excellenx Gróf N... Huszaren. Pozsony és

Komárom. 1792. (Névtelen l. 1775-ben Homicsirban, Galíciában írta.)

  8.  A mostan folyó ország gy lésnek satyrico critice való leírása, a melyet egy Isten mezején lakó

palócznak szinlése alatt írta azon buzgó szívvel biró hazafi, a kinek pennájából folyt ki a falusi

nótáriusnak Budára való utazása; ezen munkáját is négy sorú versekben hazájának eleibe ter-
jesztette 1790. eszt. bak havának 25. napján. Lipsiában (Pozsony), 1791. (Névtelen l.)

  9.  Tizenkett dik Károly Svétzia ország királyának élete, és álmélkodást felmuló vitézségének és

több csudálkozást okozó nagy dolgainak leírása, melyeket hazánk anyanyelvén az olvasásban

gyönyörköd k kedvekért írt. Pozsony és Komárom, 1792. (Voltaire munkájának fordítása.)

10.  Rontó Pálnak egy magyar lovas közkatonának és gróf Benyovszki Móricznak életek, földön,

tengereken álmélkodásra méltó történettyeiknek, s véghezvitt dolgaiknak leírása, melyet hazánk
dámáinak kedvekért versekbe foglalt. Pozsony és Komárom, 1793. (2. kiadás. Pozsony, 1816.

Újabb kiadásai: Pest, 1864. Tatár Pétert l versben Bucsánszkynál, rövidítve s elrontva, és Mu-

lattató Zsebkönyvtár Esztergom, 1883. 19., 20. és 1888. 41–46. füzet).

11.  Unalmas órákban, vagy is a téli hosszú estvéken való id töltés. A melyet a versekben gyö-

nyörköd knek kedvekért kiadott. Pozsony, 1795. (G. hadalai viselt dolgai s poétai levelezése

Csizi Istvánnal és Molnár Borbálával. Ism. Badics Ferenc, Ujvidéki kath. f gymn. Értesít je
1884.)

12.  Egy a Rhenus vize partján táborozó magyar lovas katonának Pozsony városába egybegyült ren-

dekhez írott levele. Pozsony, 1796.

13.  A falusi nótariusnak elmélkedései, betegsége, halála és testámentoma, melyeket két soros ver-

sekkel kiadott és új esztend béli ajándékba, hazánk dámáinak, és gavallérainak nagy

szivességgel nyujtja... ezen béállott 1796. eszt. els  napján. Pozsony, 1796. (2. kiadás. Pozsony,
1822.)
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14.  A világnak közönséges historiája. A melyet magyar hazájához viseltet  szeretett l ösztönöztet-

vén, néhány jeles, és hiteles authorokból kiszedegetvén ugyan ezen hazájának él  nyelven bá-

torkodik nékie, mint igaz fiú szeretetnek áldozatját bényujtani. Pozsony, 1796–1803. (Hat kötet,

az I. kötetben szerz  arczk., a VII. kötetet Kis János 1805-ben, a VIII. és IX. Sikos István írták

Pozsony. 1809. és 1811. a VI. kötet censurai kézirata a m. n. múzeumban). (Millot történelmi
vének fordítása.)

15.  Verses levelezés, a melyet folytatott... nemes Fábián Juliannával, nemes Bédi János élete párjá-
val, melybe több nyájas dolgok mellett, Komárom városába történt siralmas földindulás is

leírattatott, és a versekbe gyönyörköd k kedvekért kiadattatott. Pozsony, 1798.

16.  Méltóságos gróf Gvadányi József lovas generalisnak Donits Andráshoz írt levelei válaszaikkal.
Kiadta Cs. L. J. az A. I. r. t. Nagyszombat, 1834.

Irodalom

KOVÁCS Dénes: Gróf Gvadányi József. Irodalom-történeti tanulmány. Bp. 1884. Révai, 85 p.
Gvadányi-album. Szerk. dr. Kovács Dénes. Bp. 1887. 151 p.

SZÉCHY Károly: Gróf Gvadányi József 1725-1801. A Rontó Pál megjelenésének százados évfor-
dulójára. Bp. 1894. Magyar Történelmi Társulat, 320 p. 18 tábla, 70 ábra, m mellékletek, füg-

gelék. (Magyar Történeti Életrajzok.)

BARTA János: Gvadányi és haladó hagyományaink. = Irodalomtörténet, 1951. 465-416. p.

GERÉB László: Gvadányi József. Halálának 150. évfordulójára. = Csillag, 1951. 10. 1283-1290. p.

CSORBA Zoltán: Gvadányi József élete és munkái. Születésének 250. évfordulójára. Miskolc,
1975. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 78 p. 7 tábla.

VIKTOR Gyula – HADOBÁS Sándor: Gvadányi József. Bibliográfia. Rudabánya, 2000. Érc- és
Ásványbányászati Múzeum, 52 p. 8 ábra. (Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 21.)

Sindler József

Piarista tanár, 1770-ben elkészítette Edelény térképét, melyen a L'Huillier-
kastélyt is megrajzolta. Sindler 1770-ben a váci Theresianum matematikatanára
volt. „Melle gyengülése miatt” magánoktatást vállalt f rend  családoknál, ek-
kor került Edelénybe Dessewffy Ferenc gróf házitanítójaként. Ifjú tanítványával
is megrajzoltatta az épületet a déli oldaláról. Kés bb a tatai gimnáziumban ta-
nított. Az iskola igazgatójaként halt meg 1782. július 12-én, alig 49 éves korá-
ban. M vészi kézzel megfestett térképe egyetlen és számunkra kedves hagyatéka.

Munkája

Terrytorium Edelinense... 1770. Színezett térkép Edelényr l és a hozzá tartozó területr l, rajta az
edelényi kastély rajza.

Irodalom

PAPP-VÁRY Árpád - HRENKÓ Pál: Magyarország régi térképeken. Gondolat - Officina Nova. Bp.
1989. 118-119. p.
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Csenkeszfai Poóts András

Református lelkész, költ . Edelény-
ben született, hogy mikor, pontosan nem
tudjuk. A legújabb kutatások 1747-re
valószín sítik ezt a dátumot. Sáros-
patakon és külföldi egyetemeken ta-
nult, harminc éven át református lel-
kész volt. Többször házasodott és el-
vált, 1806-ban áttért a katolikus hitre.
1815-ben görög katolikus papként Ung-
váron halt meg. Zaklatott. Szerencsét-
len élete volt, tele bonyolult és kínos
ügyekkel, fegyelmi vizsgálatokkal, be-
börtönzéssel.

Az irodalomtörténet mint költ t
tartja számon. Verseskötete, a Sénai
Lukrécia, 1791-ben jelent meg. Ebben
Aeneas Silvius nyomán újra feldolgozta Eurialus és Lucretia széphistóriáját, és
elégiákba foglalta els  feleségével, Miskoltzy Zsuzsannával történt vesze-
kedéseit, tárgyilagosan mindkét fél igazának hangot adva.

Költészete több gúnyt és kárörömöt aratott, mint sikert. Pedig vannak érté-
kei: gúnyos és öngúnyos, keser  bölcselked . Hangja többnyire rikoltozó, mint-
ha kapatos volna, alighanem legtöbbször az is lehetett. Józan állapotban igen
tanult tiszteletes, latinul és görögül is verselt, széles klasszikus olvasottsága
volt. Költeményeket írt a Magyar Hírmondóba és a Magyar Múzsába. Kéziratait
a Sárospataki Református Kollégium Levéltára és a Magyar Nemzeti Múzeum
rzi.

Egyetlen kötete ma is eleven olvasmány, szomorúan nevettet ; olykor elég
nehéz követni logikai tekervényeit, s eligazodni ravasz félrevezetésein. Bizarr,
bolondos epigrammái élvezetesebbek, mint hosszú kompozíciói, melyek csak
többszöri elolvasásra árulják el titkaikat. Poóts senkire sem hasonlító, sajátsá-
gos, tragikomikus költ . A feledésb l Weöres Sándor emelte ki, el bb a Kor-
társban, majd Három veréb hat szemmel cím , a magyar költészet mell zött al-
kotóinak munkáiból összeállított antológiájában hívta fel rá a figyelmet. Mo-
dern irodalomtörténeti értékelését Kovács Sándor Ivánnak köszönhetjük. Szül -
helye, Edelény könyvtára 1997-ben kiadta az életér l és költészetér l szóló ösz-
szeállítást, az épület falán pedig elhelyezték emléktábláját.
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Munkái
1.  Csenkeszfai Poóts András ifjúi versei. Két darab. Pozsony és Komárom, 1791. (I. darab: Senai

Lukrétzia, kinek törvénytelen életét és példás halálát Aeneas Sylvius írásaiból magyar versekbe
szedte egy Liber Baronissa parancsolatjára és most világ eleibe is botsátotta... Befejezte 1787.
jan. 5. egri börtönében. (Az ajánlásban a költészet hasznosságáról értekezik és annak magyará-
zatát írja meg, mért hogy a magyarok közt oly kevés a jeles költ .) Pozsony és Komárom, 1791.

2.  Század eleire készített papi, historiai és orátori tanítás, melyet az reformátusok templomában
mindenféle rangú s vallású számos gyülekezet hallatára él  szóval elmondott... a XIX. század-
nak els  napján. Pest, 1801.

Irodalom
MITROVICS Gyula: Cenkeszfai Poóts András élete = Protestáns Szemle, 1890. 505-522. p.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái X. Kiadja Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.

Bp. 1905. 1424-1430. hasáb.
KOVÁCS Sándor Iván: A „trágyadombi Baudelaire.” = Holmi, 7. évf. 1995. 1. sz. 76-87. p.
KOVÁCS Sándor Iván: Vágy és emlékezet. Kalauzolás felföldi írókhoz és „Kárpát szent bércére”.

Tanulmányok, esszék. Széphalom Könyvm hely – Fels magyarország Kiadó – Nap Kiadó, Bp.
– Miskolc – Dunaszerdahely, 1996. 277-292. p.

Csenkeszfai Poóts András élete és költészete / Szerk.: Hadobás Pál. Edelényi Füzetek 16. Városi
Rendezvények Háza és Könyvtár, 1997. 135 p.

Gasparóczky Ferenc

Református lelkész. 1771-t l 1776-ig büdi lelkipásztor. 1776-tól Komjáti-
ban szolgált, 1783-tól 1798-ban bekövetkezett haláláig pedig görg i lelkipásztor
volt. 1771. április 10-én feleségül vette Szepsiben Nikházi Sárát. 1771. no-
vember 26-án született József nev  gyermeke. 1795-t l dékán. Prédikációs
könyvét névtelenül adta ki.

Munkája

Örökkévalóság, avagy oly 13 prédikációk, melyekben a pokol szörny ségét és a menyország gyö-
nyör ségét lerajzolta egy lelkipásztor. Kassa. 1793.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1894. 1037. hasáb.

BENKE Imre: Abauji lelkipásztorok 1685-1799. Kassa. 1943. 129-130. p.

Horváth András

Egri egyházmegyei áldozópap. 1760. február 11-én született Ládbeseny n.
Iskoláit Miskolcon, Esztergomban, Vácon, Kassán és Egerben végezte. 1779-
ben lett kispap Egerben. 1787-ben felszentelték. Káplán volt Pélyen, Füzes-
abonyban és a káptalannál Egerben, majd plébános Tiszapalkonyán. Innen
el bb Egyekre, azután 1805-ben Szirákra (ma Borsodszirák) költözött. 1818
után halt meg Szirákon.
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Munkája
Divus Joannes apostolus ante Portam Latinam, dioecesis Agriensis patronus, ab amore Magistri erga

se et suo erga Magistrum in cathedrali ecclesia Agriensi dictione panegyrica celebratus, dum
schola episcopalis Agriensis ejusdem divi Tutelaris sui honores annuos solenni ritu instauraret.
Anno reparatae salutis 1765-o. mense Maj. die 5. Agriae.

Irodalom
KONCZ Ákos: Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 108. p.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái IV. kötet. Hornyánszky Viktor

Könyvkiadóhivatala. Bp. 1896. 1134-1135. hasáb.

Csesznok István

Református lelkész. Rimaszombaton született 1761-ben. Teológiai tanul-
mányait Sárospatakon végezte. 1791-ben Utrechtbe és Göttingenbe, majd 1792-
ben Jénába ment. Hazatérve 1793-1795 között káplánkodott, majd 1795-ben
rendes lelkész lett Hangácson, ahol 1828-ban hunyt el.

Munkája
Az igaz keresztyéni szeretetnek minden más keresztyén virtusok felett való méltóságáról írott

idvességes elmélkedés. Debreczen, 1807. (Szathmári Király Pál felett tartott halotti beszéd.)

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.

Bp. 1893. 340. hasáb.
MOKOS Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen Bp. 1890. 80. p. (Ábel Jen vel)

Vásárhelyi József

Református lelkész. Tiszakeresztúron, Bereg vármegyében született 1762-
ben. Debrecenben és Sárospatakon tanult. 1787. május 22-t l Érszentkirályon
volt rektor. 1790-ben a heidelbergi egyetemre ment, ahonnan két év múlva tért
haza és rövid káplánkodás után Boldván választották lelkésszé, ahol 1829-ben
hunyt el. A község földesurát búcsúztató halotti beszéde nyomtatásban is meg-
jelent.

Munkája
A bölts Keresztyén… Szathmári Király Pál gyászos megtisztelésére Boldván 1807. Pünkösthava 18.

Debreczen, 1807.

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XIV. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1914.

979. hasáb
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Kérészi Ábrahám

Református lelkész. Alsózsolcán született 1766-ban. Alsóbb iskoláit Mis-
kolcon végezte. 1779-ben a Sárospataki Református Kollégiumba ment. Tanul-
mányai befejezése után Losoncon négy évig tanított a gimnáziumban, majd
1793-ban Hollandiába ment az akadémiára. Németországban is tanult. Két év
után tért vissza Magyarországra és Cserépfalun, majd Sajószentpéteren volt
káplán. 1798-ban szini pappá választották. 1813-ban tornai esperes lett. Szinben
hunyt el 1852. április 2-án.

Munkája
Az igaz keresztyénnek örök élete. Melyet együgy en lerajzolt s azután néhai tek. ns., nemzetes és

vitézl  Fáji Fáy József úr... Torna várm. f adószed je gyászos megtiszteltetésének alkalmatos-
ságával a szini templomban él  szóval is elmondott... Szent Iván havának 28. napján 1813.
Miskolcz, 1815.

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VI. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-

hivatala. Bp. 1899. 70. hasáb.

Raisz Keresztély

Földmér . 1766-ban született Toporcon (Szepes megye). Tanulmányait a
pesti mérnöki intézetben fejezte be. 1791-ben Gömör és Kishont vármegye tiszti

mérnöke lett, majd 1807-t l az Esterházyak szádvári uradalmának kerületi
mérnöke lett. Az uradalom központja Bódvaszilason volt.  építtette a Torna
völgyét Rozsnyóval összeköt  szorosk i utat. 1801-ben felmérte az aggteleki
Baradla-barlangot, alaprajzot, hossz-szelvényt készített róla, s részletesen leírta
a látottakat.  járta be el ször a barlangot a Nehéz út nev  szakasztól a
Vaskapuig. Téves barlangkeletkezési elmélete miatt hosszú id n át csak tér-
képét fogadták el, a barlang ismertetése és feltárása terén elért eredményeit nem
becsülték.

Életének utolsó id szakát a Torna-völgyi Körtvélyes (Abaúj-Torna megye,
ma Szlovákiában Hru ov) községben családja, unokái körében töltötte. Ott halt
meg 1849. augusztus 13-án, ott temették el a kis Torna-völgyi falucska régi te-
met jében.

Munkái

1.  Gömör Vármegyében fekv  Baradla barlangjának... külön tábláji. In.: Görög D.: Magyar Átlás.
Bécs. 1802. 32/a, 32/b.

2.  Topographische Beschreibung der im Gömörer Komitate bei dem Dorfe Aktelek befindlicher
Höhle Baradla. In.: Bredetzky S.: Neue Beiträge zur Topographie und Statistik Königreichs
Ungarn. Bécs. 1807.
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Irodalom

DR. DÉNES György: 200 éve született Raisz Keresztély. = Karszt és Barlang. 1966/II. 85-86. p.
Magyar Utazók Lexikona. Panoráma Kiadó. Bp. 1993. 318. p.

Greskovics Ignác

Egri kanonok és apát. 1769. október 18-án született Csépányban (Hódos-
csépány ?). 1789-ben az egri egyházmegyei növendékpapok közé lépett, majd a
pesti központi papnevel  intézetbe küldték. 1792-ben miséspappá szentelték és
Miskolcra ment káplánnak. Négy év múlva sajószentpéteri plébános lett, majd
1798-tól Szendr ben volt lelkész. Visszament Miskolcra és 1806-ban kerületi
esperes, 1808-ban címzetes kanonok lett. 1818-ban valóságos kanonokká
nevezték ki, s az uralkodó 1820-ban a kompolti apátság jelvényeivel tüntette ki.
1843. február 23-án halt meg Egerben.

Munkája

Salutatio Ferdinandi Archiducis Miskolczinum advenientis...
Kéziratban maradt fenn a miskolci parókiáról készült írása.

Irodalom

Borsodmegyei Lapok. 1889. 67. sz.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.

Bp. 1894. 1465. hasáb.

Palóczy László

Politikus. Miskolcon született 1783.
október 14-én. Az 1820-as években
ügyvéd volt az edelényi Coburg urada-
lomban. A megyét 1826-ban, 1832-ben
és 1836-tól több országgy lésen képvi-
selte, ahol mindannyiszor a kerületi
jegyz séggel tisztelték meg. Az addig
latinul vezetett jegyz könyvet  kezdte
magyarul írni.

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc alatt az országgy lés kor-
elnöke volt. Az országgy lést követte
Debrecenbe és Szegedre is, annak ta-
nácskozásain rendszeresen részt vett.

A szabadságharc bukása után a pesti Újépületben tartották fogva és 1850. július
31-én az osztrák hadi törvényszék felségsértés miatt kötél általi halálra ítélte.
Palóczy azonban több társával kegyelemben részesült. Kiszabadulása után Mis-
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kolcon élt és legfeljebb kálvinista egyháza ügyével foglalkozott, ennek ellenére
népszer sége megmaradt. 1860. október 14-én, 77. születésnapján a miskolciak
megható ünneplésben részesítették. A nemzeti kaszinó 80 tagja kereste fel
Palóczyt, mely alkalommal Lévay József üdvözölte.

1860. december 5-én els  alispánságra, 1861. január 29-én pedig törvény-
széki elnökségre jelölték, Szendrei János szerint azonban egyik állást sem fo-
gadta el. 1861. március 18-án Miskolc országgy lési képvisel vé választotta.
Az országgy lést mint korelnök még megnyitotta, azonban áprilisban meg-
betegedett és 1861. április 27-én, néhány napi betegség után meghalt. Miskol-
con helyezték örök nyugalomra. Költeményei, írásai a korabeli lapokban, be-
szédei az Országgy lési Naplókban, valamint a Közlönyben (1848-49) jelentek meg.

Munkái

1.  Gyászversek, mellyeket kis-csoltói Ragályi József úr... hamvai felett zokogott... 1804. Pest.
1805. (Szathmári József gyászbeszédével együtt.)

2.  A tehénhiml  beoltása terjesztésének el vitelére a fels bb rendelések hagyomásához képest a
megyebéli tisztvisel k, orvosok, szül k és a városok és helységek elöljárói számára T. N. Bor-
sod vármegye által kidolgozott közönséges rendszabás és utasítás. Feljegyzette s kiadta...
Miskolcz. 1814.

3.  A helységek bírái számadása elkészítésének módja; és a helységek nótáriussai hivatalos
kötelességeinek folytatására szolgáló útmutatás. Mely T. N. Borsod vármegye kegyes rendelé-
séb l, minden illet  személynek számára, közönséges sinórmérték gyanánt készíttetett. Ki-
nyomtattatott közköltségen. U. ott. 1816.

4.  Tek. ns. Borsodvármegye törvényszéke és a fels bb itél szék által is rablásért és gyilkosságért
halálra ítéltetett Fodor Pál geszthi lakos ellen hozatott s Miskolczon 1818 Pünköst hava 25-én
kihirdettetett és végre is hajtatott ítéletek. Ugyanott.

5.  Nagymélt. revisnyei Revitzky Ádám úrnak f ispányi székébe való beiktatásakor mondott
beszédek. U. ott. 1828.

6.  Jelentése az 1832-34. országgy lésr l. U. ott.
7. Palóczy László beszédei és írásai, 1848-1849 / Sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell.: Fazekas

Csaba. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc. 1998.

Irodalom

Országgy lési Almanach 1843. 27. lap.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái X. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.

Bp. 1905. 222-225. hasáb.
SZENDREI János: Miskolcz város története 1800-1910. Kiadja a város közönsége. Miskolc. 1911.

4. kötet: 237-249. p. 5. kötet: 325-327. p.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Ragályi Tamás

Politikus, író. Balajton született 1785. december 28-án. Iskoláit Sárospatakon
és Pesten végezte. Tanulmányai befejezése után Pesten Segít  címmel „hónapos
írást”, lapot ad ki a „szépnek el mozdítására”. 21 esztend s ekkor. A füzetecske
formátumú lapnak mindössze két száma jelent meg, összesen 98 oldal terjede-
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lemben. Ragályi Tamás nem sok id t
tölt Pesten, visszatért Borsodba, és a
megyei életnek szenteli magát. Mint ki-

 szónok, csakhamar nagy népszer -
ségre tett szert. 1811-ben megn sült,
felesége az alsószuhai Ragályi Magdol-
na lett. Az 1825-re összehívott ország-
gy lésre a megye Vay Ábrahám alis-
pánt és Ragályi Tamást küldte fel. Az
1825. évi országgy lés nemcsak alkot-
mányos életünk, hanem a magyar nyelv
fejl dése szempontjából is rendkívül
fontos és érdekes. A borsodi követ is
harcosan, szenvedélyesen felszólal a
magyar nyelv általános használatáért;
pl. a deák nyelv kiküszöbölését, a ma-
gyar pénzekre magyar írást követel, a

magyar ifjak külországok iskoláiban való tanulását szorgalmazza, a bécsi Tere-
zianum mindenhatóságával szemben.

Az 1830-ra meghirdetett országgy lés Borsod megyei követe ismét a tábla-
bíró Ragályi Tamás és az a Lónyai László, aki Császtapuszta birtokosa. A rövid
id tartamú (három és fél hónap) országgy lés csak elodázta a megoldásra váró
problémákat, szinte egyetlen eredménye az anyanyelv hivatali használatának
törvényesítése. Az 1832-ben megnyíló országgy lésre készülve Borsod megye
követválasztó közgy lésén a kormánypárt gy zelmet aratott azzal, hogy meg-
buktatták az ellenzéki Ragályi Tamást. Az országgy lés befejezése után királyi
táblai ülnök, majd alnádor lett, s végül 1841-ben a hétszemélyes tábla bírájának
nevezték ki. A Magyar Tudományos Akadémia 1831. február 15-én törvénytu-
domány-osztályi tiszteleti taggá választotta. 64 éves korában, 1849. január 14-
én hunyt el Parasznyán. „Utolsó tisztessége megadása Borsodon (ma Edelény
része), temettetett Balajton a Családi sírboltba” január 17-én. A balajti temet -
ben lév  családi sírbolt elé kopjafát állítottak emlékére 1989-ben, halálának
140. évfordulóján. (Kazinczy Ferenccel rokonságban volt, ugyanis Ragályi

vérét Kazinczy öccse vette feleségül.)

Munkái

Az 1825. évi országgy lésen mondott beszédeit az Abafi Figyel jében (Ii. 1877) közli Vaszary
Kolos: A magyar nyelv ügye az 1825. országgy lésen címmel.

Levelei Kazinczy Ferenczhez: Pest, 1805. márcz. 30., ápr. 17., jún. 16., aug. 2., 8., decz. 11., 1806.
máj. 26., Miskolcz, 1811. aug. 9. (Kazinczy Ferencz Levelezése, közzéteszi Váczy János, III.,
IV., IX. kötet.).
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Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XI. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1906.
429. hasáb.

Ragályi Tamás: Borsodnak hírneves követe. / Összeáll. szerk.: Laki-Lukács László. Edelényi
Füzetek 13. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár. Edelény, 1995.

Tannenbaum, Wolf R.

Rabbi. Bodolón született 1787-ben. A szendr i hitközség els  rabbija volt
1820-tól 1847-ig. Verpeléti rabbi lett 1847-ben. Verpeléten halt meg 1853-ban
(más források szerint 1873-ban).  alapította 1836-ban a szendr i nagy jesivát,
(héber hittudományi f iskolát), mely egyike volt az ország leglátogatottabb
jesiváinak. Messze földr l özönlöttek ide az ifjak, akik számára Tannenbaum
rabbi menzát is alapított.

Munkái

1. Rechovosz Hanohór. Homiletikus magyarázatok.
2. Palgé Majim. 1836. (Szónoklatok)
3. Kirjó Neemonó. 1844.
4. Ajelesz Hasáchar

Irodalom

LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy: Lelkész írók a Bódva mentén régen és ma. In.:
Tanulmányok a Bódva völgye múltjából. Putnok. 1999. 587-601. p.

Lónyai László (nagylónyai és vásárosnaményi)

Politikus, 1848-49-ben nemzet r r-
nagy. Vásárosnaményban született 1791.
február 4-én. Édesapja beregi alispán
volt. Iskoláit Debrecenben és Sárospa-
takon végezte. Tanulmányait befejezve
hazatért Bereg megyébe, bekapcsolódott
a megyei közéletbe, ahol korán elhalt
édesapja nyomdokait követte. Bereg vá-
rmegyén kívül voltak birtokai Zemplén
és Borsod vármegyében is. Borsod vár-
megye f szolgabírájának majd táblabí-
rájának választotta. Felesége halála
után, 1836-tól a már 1827-t l árendába
vett, majd 1835-t l zálogba kapott csász-

tai (ma Edelény része) birtokán élt. Az 1830-ra meghirdetett országgy lésre
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Borsod megye Ragályi Tamás táblabírót és Lónyai László f szolgabírót válasz-
totta meg.

Az 1848-49-es eseményekben aktívan részt vesz: Borsod megye nemzet r-
ségének rnagya. A szabadságharc leverése után nem bántják, de 1850-ben
négy heti elzárásra ítélték fegyverrejtegetésért. 1861-ben az edelényi választó-
kerület országgy lési követté választotta. Beszédeit az Országgy lési Naplók
rzik. Az öreged  Lónyai László még életében szétosztja vagyonát két gyer-

meke között, fenntartva magának a császtai birtokot. Itt hunyt el 74 éves korá-
ban, 1865. október 20-án. A nép annyira szerette, hogy Edelényb l a császtai
házához vezet  utat, több száz öl hosszban, önként szórták le kaviccsal egyetlen
nap alatt, hogy a temetésére minél többen akadály nélkül mehessenek. Egyik
nekrológ írója így méltatja: „Mindig szabadelv  és meleg lelk  férfi volt, egy a
legszilárdabb jellemek közül.” Síremlékét 2006-ban Császta egykori temet jé-

l áthelyezték a hajdani falu területére.

Munkája

Széki gróf Teleki László máj. 8. 1861. Pest. 1861. (Költemény)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyv-
kiadóhivatala. Bp. 1900. 1383. hasáb.

NAGY Iván: Magyarország családai. VII. kötet. 161. lap.
A császtai Lónyayak. / Összeáll., szerk.: Laki-Lukács László. Edelényi Füzetek 10. Városi Rendez-

vények Háza és Könyvtár. Edelény, 1995.

Vass Imre

Mérnök, barlangkutató, szakíró. Rozsnyón született 1794-ben (a lexiko-
nokban még 1790 szerepel születési éveként, de az újabb kutatások nyomán ez a
dátum 1794-re módosult). Oklevelét 1818-ban a pesti Institutum Geometricum-
ban kapta. Kezdetben uradalmi mérnök, majd Gömör vármegye hites földmér -
je. Az aggteleki Baradla-barlangban 1826 – 29 között addig ismeretlen, több
mint 15 km hosszúságú járatokat fedezett fel s 1829-ben részletes térképet
készített róluk. A kutatásairól magyar és német nyelven is kiadott könyv az els
tudományos igény  hazai barlangtani munka. Kés bb Pestre költözött, és 1846-
ban a Tisza-szabályozáshoz jelentkezett munkára. A szabadságharc bukása
utáni sorsa ismeretlen. Sárospatakon hunyt el 1863. március 20-án. Síremléke
ma is megvan a Bodrog-parti város temet jében. Aggteleken a Baradla-barlang
bejáratánál lév  sziklafalon tábla rzi az emlékét.

Munkája

Az Agteleki barlang leírása… Pest, 1831.; Neue Beschreibung der Agteleker Höhle… (Pesth,
1831).
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Irodalom
KESSLER Hubert: Vass Imre, az Aggteleki-barlang els  kutatója = Turisták Lapja, 1940.
SÁRVÁRY István: Vass Imre, az els  magyar tudományos barlangkutató = Karszt és Barlang,

1962. 1. sz.
SZÉKELY Kinga: Mikor született Vass Imre? = Karszt és Barlang, 1985. I-II. sz. 59-60. p.
SZÉKELY Kinga: Adalékok Vass Imre életéhez és munkásságához. = Karszt- és Barlangkutatás,

X. évf. (1981-95). Bp. 1995. 19-26. p.

Simonfalvy Gellért

Szent Ferenc-rendi Salvatorianus szerzetes. Lektor és a humaniorák ta-
nára Szabadkán. Szilasi (ma Bódvaszilas) (Torna vármegye) származású.

Munkái
1.  Hódolat Föls. V. Ferdinánd ausztriai császárnak Magyarország királyának születése napján ta-

vasz hó 19. 1839. évben Mária-Theresiopolis szab. kir. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz
intézett beszédben téve. Szeged. (4rét 14 lap.)

2.  Üdvszózat Fölséges I. Ferdinand ausztriai császárnak Magyarország e néven V. királyának
örömteljes születése napján tavasz hó 19. 1840. évben, Mária-Theresiopolis szab. kir. városban
a serdült tanuló ifjúsághoz intézve. U. ott.

3.  Beszéd, mellyet dics sségesen országló föls. V. Ferdinand Magyarország királyának örömteljes
születése napján tavasz hó 19-ikén 1841. évben, Mária-Theresiopolis szab. kir. városban a ser-
dül  tanuló ifjúsághoz intéze. U. ott.

4.  Beszéd, mellyet dics ségesen országló fels. V. Ferdinand Magyarország királyának örömteljes
születése napján tavasz hó 19. 1842. évben Mária-Theresiopolis szab. kir. városban, a serdül
tanuló ifjúsághoz intéze. U. ott.

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1908.

1071-1072. hasáb.
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Jekelfalussy Vince (jekelfalusi és margitfalvai)

Katolikus pap, székesfehérvári püspök, bölcseleti doktor, a római pápa
trónállója s házi prelátusa, római gróf, a püspöki és szerzetesrendi ügyek
római szent gyülekezete s  cs. és apost. kir. felség tanácsosa. 1802. május 2-
án született Múcsony-ban. Kassán és Pesten tanult jogot. 1823. szeptember 16-
án papnövendék lett, a teológiát Nagyszombatban végezte. 1827-ben szentelték
pappá. Káplán volt Vásáruton és Érsekujvárott, 1828. áprilásától Esztergomban;
1830. szeptemberét l Rudnay érsek udvari káplánja, 1831-ben füzesgyarmati,
1833. február 13-tól párkányi, 1835. július 9-t l rimóci plébános. 1841-ben al-
esperes lett. 1842. június 13-án pozsonyi, 1844. áprilisában esztergomi kano-
nokká, 1846. júniusában almisi címzetes püspökké és királyi helytartósági taná-
csossá nevezték ki. 1848. júniusában szepesi megyés püspökké, 1866. október
20-án pozsonyi préposttá, november 19-én székesfehérvári megyés püspökké
lépett el . 1869. november 21-t l 1871. márciusáig részt vett a római ökumeni-
kus zsinaton. A csalhatatlanság dogmája miatt a kormánnyal nézeteltérése volt.
Kés bb ismét visszatért Rómába, és ott halt meg 1874. május 15-én. Székesfe-
hérváron temették el.

Munkái

1.  Egyházi beszéd, melyet ... Honth vármegyének háladatos ünnepén, mid n az, a kebelében dü-
höng  mirigy halál megszüntének emlékére, fogadmányossan megállapíttatott és szent Iván ha-
vának 27-kére rendeltetett évenkénti ajtatatosságát, e f. 1834. esztend ben búzgóan ismételné,
Ipolyságh városának templomában mondott... Közli maga a T. N. Honthi megye. Esztergom, év
nélkül.

2.  Szent beszéd a polgári házasságról. Székesfehérvár, 1873.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái V. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.
Bp. 1897. 465-466. hasáb.

Ruehietl Miklós

Uradalmi gazdatiszt. Ozorán született 1804. december 6-án, ahol apja Es-
terházy herceg gazdatisztje volt. 1814-ben Gy rbe került tanulni, majd Veszp-
rémben, Kaposváron és Székesfehérváron járt gimnáziumba. Szombathelyen és
Szegeden bölcsészetet tanult. Tanulmányai befejezése után Sopronba került
gazdasági gyakornoknak. 1828. április 14-én kinevezték Konkolyi László má-
sodalispán mellé írnoknak, majd mint Esterházy hercegi íródiák a csobánci
uradalomba, Gyulakeszire költözött. 1831 októberében a bujáki uradalomba ke-
rült, ahol már írogatott a Társalkodóba és a Regél be. 1835 októberében a szád-
vári uradalomba helyezték át, ekkor már az Ismertet  cím  gazdasági folyóirat-
nak tevékeny munkatársa volt: írt a hanyag gazdatisztekr l, a hálátlan dézsmá-
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ról és a ferde robotról, a mez gazdaság akadályairól stb. Írt a Hasznos Mulatsá-
gokba, a Borsos Márton Világába, a Jelenkorba stb. Gy jtötte a Torna megyei
tájszavakat, melyeket a Magyar Tudományos Akadémiához küldött be. 1848-
ban nemzet r hadnagynak választották. A szabadságharc bukása után zaklatták
és Kassára hurcolták, de gróf Nyáry kormánybiztos szabadon bocsátotta.

1849-ben megsz nt az úrbériség, a szádvári uradalom kétharmad részét
bérbe adta az uraság és Ruehietl is bérl  lett, de a mostoha körülmények miatt a
bérlettel felhagyott, ismét hercegi szolgálatba állt és kinevezték a bujáki urada-
lomba kasznárnak. 1861-ben nyugdíjba vonult. Turán telepedett le és kés bb
postamesternek nevezték ki, ahol 1872-ig volt, ekkor lemondott állásáról és
Pestre költözött, csak a nyarat töltötte vidéken. Boldogon halt meg 1889. szep-
tember 12-én.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XI. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1906.
1378-1380. hasáb.

RÉMIÁS Tibor: Ruehietl Miklós, a szádvári uradalom gazdatisztje mint publicista (1835-1849) =
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII-XXIX. Miskolc. 1991. 239-255. p.

Szeremlei Gábor, dr.

Református lelkész, teológus, filozófus (Hegel els  magyarországi köve-
je), tanár, tankönyvíró. Neve és személye ma már kevésbé ismert, bár a

maga korában a magyar szellemi élet egyik kiemelked  alakjaként tartották
számon. Azért még most is szerepel a lexikonokban.

Disznóshorváton (ma Izsófalva) született 1807-ben, ahol édesapja, Szerem-
lei Császár Sámuel akkoriban frissen megválasztott református lelkésze volt a
községnek. (El leg 18 esztend n keresztül Csehországban szolgált.) Keresz-
telési bejegyzése nincs meg a helyi anyakönyvben, de kétségtelen, hogy itt látta
meg a napvilágot, mert ez az adat mindenütt így szerepel. Valószín leg arról
van szó, hogy nem édesapja keresztelte meg, hanem a kor szokása szerint vala-
melyik lelkésztársa az egyik környékbeli templomban. Apja 1813-ban – java-
dalmazásának hosszú ideig történ  elmaradása miatt – elhagyta Disznóshorvá-
tot, és a nem túl távoli Lak községbe távozott. A kis Gábor itt végezte alapfokú
tanulmányait 1813 és 1816 között. Tanítója Antal József volt, aki jól képzett és
lelkiismeretes pedagógus hírében állt. 1816-1835-ig a sárospataki kollégiumban
folytatta tanulmányait, majd a bécsi egyetemen teológiát és jogot hallgatott.
1838-ban rövid ideig segédlelkész Fels nyárádon. 1839-t l a máramarosszigeti
teológiai akadémia tanára. 1841-ben Sárospatakra választották meg a filozófia
és a pedagógia professzorává. 1851 és 1855 között a bécsi egyetemen a teológia
tanára. Protestáns egyházszervezési kérdésekben jelent s tevékenységet folyta-
tott ezekben az években. Bécsb l hazatérve ismét Sárospatakon találjuk. 1862-
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ben a bécsi egyetemen a teológia doktorává avatták. 1867-ben hunyt el a „Bod-
rog-parti Athénban”.

Szeremlei Gábor számos tanulmányt, cikket és több könyvet írt pályafutása
során.  volt a több évtizedes szünet után napjainkban ismét megjelen  Sáros-
pataki Füzetek elindítója.

A kortársak visszaemlékezései szerint kit  nevel  volt, sikerrel és ered-
ményesen tanított. Sok el adása kéziratban maradt fenn a debreceni kollégium
nagykönyvtárának kézirattárában. Neveléstudományi könyve korszer  szelle-
mével és világos stílusával kiemelkedett a 19. század els  felének pedagógiai
irodalmából. A diákok azért kedvelték, mert könnyen tanulható volt. A nevelés
folyamatát történetileg is tárgyalta. Az általános pedagógiai problémák mellett
didaktikai és módszertani kérdéseket is érintett, sokszor ma is érvényes gondo-
latokat fogalmazott meg. Például: az emlékezet fejlesztésénél el bbre való a
gondolkodás nevelése; elítélte a testi fenyítést, úgy vélte, hogy a büntetés csak
„szellemi” lehet; a jó nevel nek alaposan meg kell ismernie a tanítványok lelki
tulajdonságait; a legfontosabb nevelési módszernek a példaadást tartotta; a ne-
velés sikerének elengedhetetlen feltétele a tanárok és a szül k jó együttm kö-
dése. Életm vének részletesebb feldolgozása még várat magára.

Munkái

1.  Az uj philosophia szellemvilági fejletében. Pest, 1841.
2.  Neveléstan. Sárospatak, 1843.
3.  Politika. Tanításainak rövid vázlatául. U. ott, 1844.
4.  Geographiai Kézikönyv VI folyamban. Gymnasialis iskolák számára. U. ott, 1845.
5.  Jogbölcsészet. U. ott, 1849.
6.  Keresztyén vallástudomány. Ugyanott, 1859–62. Három kötet.
7.  Válasz Ballagi Mór úrnak «Ker. vallástudomány» cz. munkám bírálatára. U. ott, 1863.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XIII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1909.
823. hasáb.

VARGA Gábor: Emlékezés Szeremlei Gáborra. = Honismeret, 14. évf. 1986. 6. sz. 39. p.
VARGA Gábor: Egy elfelejtett híres pataki diák: Szeremley Gábor. = Borsodi M vel dés, 13. évf.

4. sz. (1988). 54-56. p.

Borsodi József

Református lelkész. 1807-ben született Alsószuhán, földm ves szül k
gyermekeként. Iskoláit Miskolcon és Sárospatakon végezte. Sárospatakon 15
évet töltött, ahol teológiát is tanult. 1834-ben Boldvára került tanítónak, majd
1837-ben Rimaszombaton lett segédlelkész, kés bb mint rendes lelkész szolgált
itt nyolc évet. Az 1848-49-es szabadságharc alatt nemzet r volt. 1849-ben Si-
monyiban (Gömör és Kishont vármegye, Csehszlovákia; ma imonovce, Szlo-
vákia) lett lelkész, ahol 1886. február 14-én meghalt.
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Munkái

1.  Egyházi beszéd Droppa M. félszázados örömünnepére. Miskolcz. 1854.

2.  Templomi imák. Vasárnapokra, ünnepnapokra s más alkalmakra. Pest. 1855. 2. kiadás 1863.

3.  Imakönyv. Hétköznapi, b nbánati és alkalmi imák templomi használatra. Átnézte és sajtó alá
rendezte Mitrovics Gyula. Sárospatak. 1886.

Irodalom

KISS Károly, Sz.: Új Magyar Athenás: újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gy jte-
ménye. Bp. 1887. 70-75. p.

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái I. kötet. Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkeres-
kedése. Bp. 1891. 1265-1266. hasáb.

Simon József

Református lelkész, egyházi író. Miskolcon született 1807-ben. Az ottani
református gimnáziumban tanult, majd 1825-ben Sárospatakon tógátus diák. A
teológia elvégzése után Miskolcon lett segédlelkész; ahonnan a boldvai egyház
hívta meg lelkészének. Ebben az állásában a fels -borsodi egyházmegye f -
jegyz jének választotta. Évtizedekig élt és tevékenykedett Boldván. Élete vége
felé megvált a lelkészi pályától, és a tudományoknak élt. Nagyobb utazást tett
Nyugat-Európában, Ázsiában és Afrikában. Utolsó éveiben a tavaszt és nyarat a
budapesti Császárfürd ben, a telet pedig unokaöccsénél, Simon József balajti
lelkésznél töltötte. 1883-ban Budapesten hunyt el. Jelentékeny vagyonának
nagy részét a boldvai református egyházra hagyta. Kéziratban maradt m ve:
Nyugot-európai utazás. (Unokaöccse, Simon József balajti ref. lelkész birtoká-
ban volt az 1900-as évek elején, jelenlegi lel helye ismeretlen.) Olajfestés  arc-
képét – melynek hollétér l szintén nincs tudomásunk – sógora, Vancza Mihály
festette.

Munkája

Utazás Keleten a Suezi-csatorna megnyitása alkalmával, Olasz, Görög és Törökországon át
Palaestinában és Egyiptomban. Légrády Testvérek. Bp. 1875.

Irodalom

ÉDES Albert: Simon József emlékezete = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1883. 38. szám 1237-
1238. hasáb.

Borsodmegyei Lapok, 1884. 94. sz.

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1908.
1056-1057. hasáb.
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Egressy Gábor

Drámai színész, a Nemzeti Szín-
ház els  társulatának egyik legjelen-

sebb tagja, író. 1808. november 1-én
született Sajólászlófalván. A miskolci
református kollégiumban tanult. 1826-
ban lépett a színészi pályára. Ekkor
Disznóshorváton (ma Izsófalva) tartóz-
kodott, ahol édesapja, Egresi Galambos
Pál református lelkész volt. Harmad-
szori próbálkozásra innen szökött meg
(mert a család ellenezte szándékát),
hogy a közeli Pels cön Kakas Márton
vándor színtársulatához csatlakozzon.

(Atyját annyira megviselte a dolog, hogy agyvérzést kapott, és 1827 májusában
elhunyt. A disznóshorváti temet ben helyezték örök nyugalomra.) 1828-tól
Kassán lépett fel. 1831-ben megn sült, felesége Szentpétery Zsuzsika színészn
lett. 1833-tól Kolozsváron játszott, majd 1835-ben a budai Várszínház társulatá-
hoz szerz dött. 1837-38-ban Bécsben tartózkodott, ahová gyalog tette meg az
utat tanulás céljából. 1837 augusztusától a pesti Magyar Színház (kés bb Nem-
zeti Színház) tagja. A kor íróival, költ ivel (többek között Vörösmartyval, Pet -
fivel) baráti kapcsolatot tartott fenn. 1843-ban párizsi tanulmányúton járt.
Valószín leg ott vásárolta azt a Daguerre-féle készüléket, amellyel a hazai
fényképezés egyik úttör jévé vált. A legújabb kutatások szerint  készíthette azt
a dagerrotípiát, amely nagy költ nk, Pet fi egyetlen hiteles arcképe. 1848. már-
cius 15-én  szavalta a Nemzeti dalt a Nemzeti Színház közönségének. Elkísérte
Kossuth Lajost a népfelkelést szervez  útjára. A szabadságharc kitörésekor
nemzet rnek jelentkezett, majd két hónapig Szeged teljhatalmú kormánybiztosa
volt. A világosi fegyverletétel után Törökországba menekült. Távollétében ha-
lálra ítélték, ennek ellenére 1850-ben hazajött. 1851-ben amnesztiában részesült
és visszatért a színpadra. (Az emigrációban töltött hónapokról élvezetes stílus-
ban megírt, sikeres könyvet adott ki E. G. törökországi naplója 1849-1850. cím-
mel 1851-ben.) 1859-ben anyagi természet  viták miatt megvált a Nemzeti
Színháztól, és vidéken szerepelt. 1865-t l az akkor megnyílt Színitanoda tanára.
1866. július 30-án fellépés közben szélütés érte, és még aznap meghalt.

A kor legm veltebb magyar színésze volt, e m vészeti ág els  hazai elmé-
letírója. (A színészet könyve, 1863.) Repertoárja a klasszikus szerepekt l a tör-
téneti drámákon és a francia romantikus színm veken át a vígjátékokig széles
skálán mozgott. Jelent sek voltak Shakespeare-alakításai; az angol drámaíró
több m vét lefordította. Rendez ként is tevékenykedett. Elindította az els  ma-
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gyar színházi folyóiratot (Magyar Színházi Lap). A Kisfaludy Társaság 1863-
ban tagjául választotta. Több színm vet fordított magyarra.

A Honm vészbe kezdett írni, számos dolgozata jelent meg; irodalmi m kö-
dését leginkább a dramaturgiának, a magyar színi ügynek szentelte; írt az At-
henaeumba, Regél  Pesti Divatlapba, szikszói Enyhlapokba, a Pesti Divatlapba,
a Honder be is dolgozott, mely lapnak „pecsovics” szerkeszt jét a színpadon
„kiparódiázta”; írt a Figyelmez be, Társalkodóba olykor Kerepesi Barnabás és
Korányi álnevek alatt; írt továbbá az Életképekbe, a Márczius tizenötödikébe, a
Nagyenyedi Albumba, a Pesti Naplóba, Magyar Hirlapba, Délibábba, a Hölgy-
futárba, F városi Lapokba, Magyar Sajtóba, a Színházi Naptárba. Az Egye-
temes M. Encyclopaediának, a Szépirodalmi Figyel nek és Koszorúnak is mun-
katársa volt. Izsófalván, a M vel dési Házzal szemben áll bronz mellszobra,
mely az Izsó Miklós által készített márvány szoborról készült.

Munkái

1.  1848. márcz. 16. Pest. (Proklamáczió)
2.  A rácz lázadás és a magyar ügy. U. ott. 1848.
3.  Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. U. ott. 1851.
4.  A szinészet könyve. U. ott. 1866. (A szinészet iskolája címen Budapesten megjelent 1879-ben

az Olcsó könyvtár sorozat 57. számaként is.)
5.  Egressy Galambos Gábor emléke. U. ott 1867. M veib l fiai rendezték sajtó alá.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 1231-1236. hasáb.

Egressy Gábor és kortársai. Levelek Egressy Gáborhoz 1838–1865. Bp. 1908. 170 old.
RAKODCZAY Pál: Egressy Gábor és kora. 1-2. köt. Bp. 1911. Singer és Wolfner, 651, 611 old.
CSORBA Zoltán: Egressy Gábor. = Borsodi Szemle, 2. évf. 1958. 2. sz. 8-11. old. (Születésének

150. évfordulójára.)

Besze János

Politikus, író. 1811-ben született Szendr ben. Édesapja a gróf Csáky-ura-
dalom gazdatisztje volt. Szomolnokon, Kassán, Miskolcon, Egerben és Pesten
tanult. 1829-t l két évig katonáskodott Kassán, majd folytatta félbehagyott jogi
tanulmányait. 1832-ben a zempléni országgy lési követek mellett Pozsonyban
jurátus lett, és „minden zajosabb ifjúsági mozgalom élén állva, több ízben meg-
dorgáltatott”. Tíz hónapig tartó olaszországi barangolást követ en 1834-ben
ügyvédi oklevelet szerzett Pozsonyban. 1835-ben rövid ideig házitanító egy
Komárom megyei családnál. 1836-tól Esztergomban élt, ahol hamarosan a me-
gyei közélet ismert, ellenzéki beállítottságú alakjává vált. 1848-ban országos
képvisel vé választották. A szabadságharc alatt egy ideig Komárom váránál
szolgált, mint az esztergomi nemzet rök rnagya. 1848. decemberét l 1849.
februárjáig a borsodi és a hevesi népfelkelést szervezte. Részt vett a debreceni
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országgy lésen. Kossuth közvetlen kör-
nyezetéhez tartozott, elkísérte t a nép-
gy lésekre, szónoklataival lelkesítette a
hallgatóságot. 1849. júliusában Fejér vár-
megye kormánybiztosa volt. A világosi
fegyverletételt követ en bujdosásra kény-
szerült; 11 hónap múltán elfogták, és
el bb halálra, majd kegyelemb l tízévi
várfogságra ítélték. Ebb l 7 esztend t le
is töltött. 1861-ben visszatért a politikai
életbe: Esztergom színeiben határozati
párti képvisel  lett. 1865-ben Deák Fe-
renc mellé állt. 1869-ben a pénzügyi
törvényszék elnökévé nevezték ki, s a-
mikor ezt az intézményt a kúriába ol-
vasztották, nyugállományba helyezték.
Visszavonulása után Szegeden élt. Ké-

bb Aradra költözött, ahol 1892. októ-
ber 16-án, 81 éves korában elhunyt.

Munkái

1. Szózat a haladás barátaihoz. Esztergom, 1841.
2. Papi n tlenség. Esztergom, 1848.
3. Der Schlüssel unserer schöneren Zukunft. Pest, 1865.
4. Az életunt betyár 1849-50. Pest. 1872.
5. Helyzetünk fekete rámába foglalt tükre. Bp. 1875.
6. Történelmi bölcsészet vázlata. Szeged, 1885.
7. Egy öreg szabadk ves hattyúdala. Nagyszentmiklós, 1888.

Irodalom

SZINNYI József: Magyar írók élete és munkái I. kötet. Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereske-
dése. Bp. 1007-1009. hasáb

WEISZ Márton: Besze János életrajza. = Az Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve, 1936.
254-266. p.

Egressy Béni

Zeneszerz , szövegíró. 1814. április 21-én született Sajókazincon (ma Ka-
zincbarcika). A sárospataki kollégiumban tanult. 1826-27-ben Disznóshorváton
(ma Izsófalva) élt, ahol édesapja, Egresi Galambos Pál református lelkészként
szolgált. Tanító volt Mez csáton, majd bátyja, Gábor nyomdokait követve szí-
nész lett. Zenelméletet és nyelveket tanult. 1838-ban Milánóba gyalogolt, hogy
ott a hangját képezhesse. Hazatérve mint karénekes és kartanító tevékenykedett.
1843-tól a Nemzeti Színház tagja volt, baritonszerepeket énekelt. Részt vett a
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szabadságharcban, a kápolnai csatában
megsebesült. Felépülve Komáromba ke-
rült. Klapka kapitulációja után men-
levelet kapott, és visszatért a színházba.
1840-t l foglalkozott zeneszerzéssel.
1843-ban megzenésítette Vörösmarty
Mihály Szózatát, amellyel elnyerte a
Nemzeti Színház pályadíját. A kor leg-
kiválóbb magyar dalszerz je volt, els -
ként zenésítette meg Pet fi verseit. Erkel
Ferenc három operájának (Bátori Má-
ria, Hunyadi László, Bánk bán)  írta a
szövegkönyvét. A népies magyar m -
dal és a csárdás zene m vel je. Számos
színdarabot írt, legsikerültebb a Két
Sobri cím  népszínm ve (1851). Jelen-

s m fordítói tevékenysége: ötvennél
több színdarabot és 19 operaszöveget ültetett át magyar nyelvre, melyek közül
sok nem jelent meg nyomtatásban, mert csak a Nemzeti Színház részére
készítette a fordítást. Pesten hunyt el 1851. július 17-én.

Munkái

  1.  Lorenzino. Dráma 5 felv. Dumas után franciából ford. Pest. 1842.
  2.  A puritán család. Dráma 5 felv. Mallefille után franciából for. Pest. 1843.
  3.  Az ördög naplója. Vígjáték 3 felv. Arago és Vermond után franciából ford. Pest. 1843.
  4.  Hiszen csak tréfa! Dráma 5 felv. Rougemont után franciából ford. Pest. 1843.
  5.  Lucrecia.Szomorújáték 5 felv. Ponsard után franciából ford. Pest. 1843.
  6.  Linda. Nagyopera 3 szak. Olaszból ford. Zene Donizetti. Pest. 1844.
  7.  A párisi naplopó házassága. Vígjáték 2 felv. Vanderburk és Laureinan után franciából ford.

Pest. 1844.
  8.  Don Pasquale. Vígopera 3 felv. Olaszból ford. Zene Donizetti. Pest. 1845.
  9.  Az ügyvéd. Dráma 5 felv. Durantin és Fontaine után franciából ford. Pest. 1846.
10. Ernani. Opera 4 szak. Olaszból ford. Zene Verdi. Pest. 1847.
11. Lammermoori Lucia. Opera 3 szak. Olaszból ford. Zene: Donizetti. Pest. 1856.
12. Próféta. Nagyopera 5 szak. Ford. Szerdahelyivel. Zene: Meyerbeer. Pest. 1856.
13. Hunyady László. Opera 4 szak. Zene: Erkel Ferenc. Pest. 1862. (Bpest, 1886)
14. Nabukodonozor. Opera 3 felv. Cammerano után olaszból ford. Zene: Donizetti. Pest. 1863.
15. Bánk-bán. Eredeti opera 3 felv. Zene: Erkel Ferenc. Bpest. 1878.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 1225-1231. hasáb.

Magyar Életrajzi Lexikon. Els  kötet. Akadémiai Kiadó. Bp. 1967. 412-413. p.

CSORBA Zoltán: Egressy Béni. Miskolc, 1975.
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Kun Tamás

Orvos, egészségügyi szervez , a
Ferenc József-rend tulajdonosa, a Bor-
sod megyei orvosegyesület tiszeletbeli
elnöke. Kun Bertalan református püs-
pök testvérbátyja. 1815. február 23-án
Fels nyárádon született. A gimnáziu-
mot Miskolcon végezte, ahol a két utol-
só évben az ottani líceumban tanítóként
is alkalmazták. Innen a sárospataki f -
iskolára ment a teológiai tanulmányok
folytatására. Teológusként és végzett jo-
gászként mégis az orvosi pályát válasz-
totta, és beiratkozott a pesti egyetemre,
ahol nyelvórák tartásával és cikkek írá-
sával tartotta el magát. 1843. május 14-
én kapta meg az orvosi oklevelét, és
1843-44-ben Pólya József „elmekór ma-
gánintézetében” mint segédorvos dol-

gozott. Rövid ideig a bécsi és a prágai egyetemet is látogatta. 1846-ban Mis-
kolcon telepedett le, s ebben az évben Borsod megye tiszeletbeli f orvosának
nevezték ki. A szabadságharc alatt a Miskolcon 3000 betegre berendezett kór-
házban a Belügyminisztérium által kinevezett osztály- majd igazgató f orvos,
1849-ben a minisztérium egészségügyi osztályán titkár lett. 1858-ban a tiszalöki
orvosi állást fogadta el, ahol egy évig dolgozott, innen a szomszédos Szent-
mihályba került, mint Dessewffy Emil gróf uradalmi orvosa. 1860-ban Mez -
csát község második f orvosa, 1861 szén a megye els  f orvosa lett. Az 1866-
ban az egészségügy átszervezése miatt összehívott szakért i értekezletnek volt a
tagja, és közrem ködött a közegészségügyi törvények szerkesztésében. 1868-
ban, 1871-ben és 1874-ben a közegészségi tanács tagjává, 1872. augusztus 31.
pedig törvényszéki orvossá nevezték ki a miskolci törvényszék területén. 1878-
ban Miskolc városa egyik orvosának választotta meg. Miskolcon hunyt el 1894.
január 6-án. Gazdag szakirodalmi munkásságot folytatott. Cikkei, tanulmányai
az Athenaeumban, a Tudományos Gy jteményben, a Közleményekben, a Tudo-
mánytárban, az Orvosi Tárban, a Gazdasági Tudósításokban, a Magyar Gazdá-
ban, az Orvosi Hetilapban, a Gyógyászatban, a Honban, az Államorvosban, a
Borsodmegyei Lapokban stb. jelentek meg.

Munkái

1.  Orvostudori értekezés. A homeopathia mint áltan vázlatokban. Pest, 1843.
2.  Sebészség, melyet el adási kézikönyvül kiadott Chelius M. J. heidelbergi tanár. (A negyedik

kiadás után fordította Kun Tamás.) Buda, 1844.
3.  A megyei f orvos tiszti köre. Hat táblával. Miskolc, 1863.
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4.  Magyarország közegészségi és orvosi ügyeinek rendezése javaslati czikkekben. A tiszti orvosok
ködését szabályozó rendeletekkel. Pest, 1869. és 1870.

5.  Magzat elhajtás. Bpest. 1883. (Különnyomat az Orvosi Hetilapból.)

6.  A körülmetélés az izraelitáknál. Bpest. 1884. (Különnyomat az Orvosi Hetilapból.)

7.  Magyarország közegészségügyi közigazgatásáról. Bpest. 1890. (Különnyomat a Közegészség-
ügyi Szemléb l.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VII. kötet. Hornyánszky Viktor
Könyvkiadóhivatala. Bp. 1900. 467-471. hasáb.

KAPRONCZAY Károly: Magyar orvoséletrajzi lexikon. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. Bp.
2004. 225-226. p.

Mester István

Római katolikus plébános. Mester József és Párvy Erzsébet fia, 1815. jú-
lius 30-án született Gyöngyösön. A gimnáziumot szül városában végezte el.
1832-ben az egri papneveldébe lépett és négy évig teológiát tanult. 1838. április
20-án Rozsnyón misés pappá szentelték. Segédlelkész volt egy rövid ideig Pa-
tán, majd 1838. december 12-t l Szihalmon, ahol ugyanakkor községi tanító is
volt. 1840 februárjában Egyekre helyezték, ahol a német és francia nyelvtudását
továbbfejlesztette. 1841. november 13-án tanulmányi felügyel nek nevezte ki a
püspök. 1843. július 25-én tanítóképz i segédtanár lett, majd december 25-én a
Foglár-intézet aligazgatójának nevezték ki. 1845. február 22-én a miskolci ta-
nítóképz nek lett rendes tanára. 1845-ben a helytartótanács külföldre küldte a
németországi, különösen a bajor tanítóképz k tanulmányozására. Miskolcon a
konzervatív párt védelmében mondott beszédeivel felt nést keltett, különösen
1848-ban, amely év végén sajóvámosi plébánosnak nevezték ki, a plébániába
azonban csak 1852. április 20-án került beiktatásra. 1856. május 10-én Szirákra
(ma Borsodszirák) ment plébánosnak, ahol 1862. június 2-án halt meg.

A nevelést és a tanítást tárgyaló cikkeket írt a Századunkba, a Nemzeti
Ujságba és könyvismertetéseket a Religio és Nevelésbe. Az Egyetemes Magyar
Enciklopédiának is munkatársa volt.

Munkái

1.  Nézetek a káptalanok, apátok és prépostok országgy lési szavazatjogáról. Eger. 1847. (Névtelenül)

2.  A katholika religio tankönyve. Martin Konrád...után német eredetib l fordította. Kiadja a Szent
István Társulat. Eger. 1854. Két kötet. (2. kiadás, Eger, 1857.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VIII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereske-
dése. Bp. 1902. 1134-1135. hasáb.
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Somogyi László

Politikus, író. 1815. augusztus 16-
án született Miskolcon, elszegényedett
nemes családban. A gimnáziumot szül -
városában végezte el. 1832-ben a pesti
egyetemre ment, ahol bölcsészetet hal-
lgatott. 1834-ben Egerben hallgatta a
bölcsészet második évét és ott kezdett a
költészettel foglalkozni. 1836-ban Kas-
sán végzett a jogi pályán. 1837-ben kezd-
te használni a Ladár keresztnevet Lász-
ló helyett. Ez évben hívta meg báró
Maithényi Antal liptói f ispánhelyettes
titkárának és hozzá ment Pestre, ahol
április 15-én esküdött fel Végh István
ítél mester mellé jurátusnak. 1839. no-
vember 18-án ügyvédi vizsgát tett.

1840-ben a pozsonyi országgy lésen volt Maithényi báróval. 1841-ben Maithé-
nyi Antalnak, ekkor már liptói f ispánnak uradalmi ügyésze, Liptó- és Hont me-
gyék táblabírája lett. Letette a váltóügyvédi vizsgát. 1843-ban ismét a pozsonyi
országgy lésre ment, ahol továbbképezte magát az ének-, heged -, fuvola-,
festészet- és rézmetszésben, míg az országgy lés el tt a vizek szabályozására
összeült országos küldöttség írnokának alkalmazták. 1844-ben öröksége átvé-
telére Miskolcra visszaköltözött. 1846-ban Borsod megye aljegyz je lett. 1848–
49-ben mint a borsod megyei önkéntes vadászcsapat tagja részt vett a hadjárat-
ban. 1850-ben megn sült és Nemesbükkre költözött. 1861-ben Borsod megye
törvényszéki bírójává választották, de e tisztségr l a tisztikarral együtt lekö-
szönt. 1865-ben báró Vay Miklós f ispán másodalispánná nevezte ki. 1867-ben
az edelényi kerület Deák-párti programmal országgy lési képvisel vé válasz-
totta. 1872-ben a miskolci királyi törvényszék elnökévé nevezteték ki. 1876-ban
megbetegedett és nyugalomba vonult szuhogyi birtokára, ahol 1890. március
15-én halt meg.

Költeményeket, elbeszéléseket, cikkeket írt a Hasznos Mulatságokba, a
Kovacsóczy Szemlél jébe, a Részvét Gyöngyeibe, a Kovacsóczy Közlemények
c. divatlapba, a Világba és a Nemzeti Ujságba, a Pálffy Albert szerkesztette
Közvéleménybe.

Kassán joghallgató korában (1836-ban) «Szerelem koszorúja» c. vígjátékot
írt Komlósy színtársulata számára, mely megbukott. 1846-ban elbeszéléseit
sajtó alá rendezte, melyek azonban kiadatlanok maradtak.

Írásainál a következ  neveket és bet ket használta: Somogyi Ladár, Sierra
Leone, Sas Leo és S. L.
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Munkája
Bimbó Füzér. Kassa. 1836.

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1908.

1273-1274. hasáb.

Kun Bertalan (kókai)

Református püspök, költ , egy-
házi író. Kun Pál és Hézser Katalin
fiaként született Fels nyárádon 1817.
január 21-én. Tanulmányait 1824-t l a
miskolci református gimnáziumban –
amely akkor hároméves teológiai tan-
folyammal volt összekötve – végezte.
Két évig köztanító volt a gimnázium
alsóbb osztályaiban. 1836 szeptembe-
rét l a sárospataki teológiai akadémia
hallgatója volt. Tanulmányait befejez-
ve 1839 végén a német nyelv elsajátí-
tása érdekében Iglón, Szepes megyé-
ben töltött fél évet. 1840-ben nevel
lett Krasznokvajdán és ezalatt letette a
kápláni vizsgát. A szomszéd község-
ben, Szászfán segédlelkész lett. 1841-
ben lelkésszé választotta Gagybátor
gyülekezete, és állását 1842 tavaszán
foglalta el. 1843-44-ben meglátogatta
a bécsi teológiai intézetet, a hallei és a berlini egyetemeket. 1844 tavaszán tért
vissza az országba és feleségül vette Szunyoghy Máriát. 1849 tavaszán Mis-
kolcra került lelkésznek, de csak 1850 tavaszától töltötte be ezt a tisztséget.
1854-ben egyházkerületi aljegyz , 1860-ban f jegyz  lett. 1866-ban a tiszán-
inneni kerület szuperintendensévé választották, és szeptember 30-án iktatták be
hivatalába. 1873-ban királyi tanácsossá nevezte ki az uralkodó. Különböz
egyházi tisztségeket töltött be, ezek mellett f rendiházi tag is volt. 1891. szep-
tember 20-án a tiszáninneni református egyházkerület és a miskolci református
egyház 50 éves lelkészsége, 40 éves papsága és 25 éves püspöksége alkalmából
ünnepséget tartott. Az egyházkerület a miskolci és sárospataki f iskola szegény
tanulóinak „felsegélésére” Kun Bertalan nevére tekintélyes alapítványt tett.
Fels nyárádon hunyt el 1910. szeptember 28-án. Miskolcon a tetemvári Desz-
katemet ben helyezték örök nyugalomra.
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Költeményei a Társalkodóban, a Részvét Gyöngyében, az Athenaeumban, a
Koszorúban, a Közleményekben; cikkei az Ismertet ben, a Protestáns Naptár-
ban, a Sárospataki Füzetekben, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban, a Sá-
rospataki Lapokban jelentek meg. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak
munkatársa volt az 1840-es években.

Az 1840-es évek elején színm veket is írt (A kényúr, Pajkos diákok), me-
lyek kéziratban maradtak fenn.

Munkái

  1.  Visszhang a vegyes házasságok ügyében. Lipcse, 1844. (Névtelenül.)
  2.  A keresztyén pap. Jellemrajza a papi hivatásnak, egyházi beköszönt  ... Gagy-Bátorban 1842.

tavaszhó 10. Sárospatak, 1842.
  3.  Egyházi szónoklattan. Használható minden hitfelekezet , különösen protestáns lelkészek által.

Miskolc, 1855. (Ismertette: Pesti Napló, 1855. II: 131. sz.).
  4.  Halotti emlék Jakabfalvy András felett. Miskolc, 1859.
  5.  Mi örökíti s teszi áldottá köztünk a nagy emberek emlékezetét? Egyházi beszéd, melyet néh. gr.

Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak gyász-ünnepe alkalmával a miskolczi helv.
hitvallásuak avasi templomában 1860. ápr. 22. napján elmondott. Miskolc, 1860.

  6.  Gyászhangok néhai Piskóty Jánosné, szül. Bató Eszter asszony felett. Miskolc, 1861.
  7.  Az egyetemes papság egyházi beszédben. Pest, 1861.
  8.  Ima, és egyházi beszéd a Bató Eszter harang felavatásakor. Miskolcz, 1866. (Misley Károly

beszédével együtt.)
  9.  Emléklapok id. b. Vay Miklós félszázados egyházi hivataloskodásának Miskolczon végbement

örömünnepélye alkalmából. Szerk. Szinyei Gerzson. Sárospatak, 1873. (Kun B. és mások be-
szédei.)

10. Halotti beszédek és imák mélt. id. Szathmáry Király Pál úr felett. Budapest, 1879. (Kun B. és
mások beszédei.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-
hivatala. Bp. 1900. 450-452. hasáb.

Szendrei János: Miskolcz város története 1800-1910. IV. kötet. Miskolc. 1911. 357-361. p.

Új magyar életrajzi lexikon III. kötet. Magyar Könyvklub. Bp. 2002. 1247. p.

Szathmáry Király Barnabás

Katonatiszt. 1820-ban született Hangácson. Császári és királyi f hadnagy
volt a 37/3. gyalogezrednél. 1848 nyarán részt vett a délvidéki harcokban. 1848.
október 15-t l honvédvezérkari százados a hadügyminisztériumban. 1849. feb-
ruár 1-t l rnagy. Dembinszki altábornagy segédtisztje. Február közepén átállt a
császáriakhoz, ezért megfosztották rangjától.  volt a nevel je Lieb Mihálynak,
a kés bbi Munkácsy Mihály fest vésznek. Munkácsy féltestvérét, Lieb
Ceciliát vette feleségül. Miskolcon halt meg 1901. december 22-én.
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Elbeszéléseket írt a Honder be az 1840-es években és a Szivárvány Al-
bumba, melyet a miskolci t zvész emlékére adtak ki Pesten 1843-ban.

Munkája

Tizennyolc év el tt. Miskolc. 1867. (Önéletírás)

Irodalom

Vasárnapi Ujság. 1902. 1. sz. (Nekrológ)

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XIII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1909.
449. hasáb.

BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Zrínyi Katonai Kiadó. Bp.
1987. 370. p.

Finkei Pál

gimnáziumi tanár, tankönyvíró. Finkey József bátyja, 1820. december
30-án Szendr ládon született, ahol édesapja református lelkészként szolgált
(kés bb 1826-1849 között Hegymegen volt lelkész). A népiskola elvégzése
után a sárospataki gimnáziumba került. Az 1848 márciusi események hatása
alól nem tudta kivonni magát, és a tanári katedra helyett felcsapott honvédnek.
Nagy lelkesedéssel vett részt az eseményekben. Több hónapig a híres 9. kassai
ezredben, a „vörös sipkásoknál” szolgált. A honvédségt l hazatérve el bb káp-
lánkodott, majd 1850 júliusában a szikszói gimnáziumban lett tanár, majd igaz-
gató. 1852-ben a miskolci gimnáziumba hívták meg rendes tanárnak. Két évet
töltött itt, amikor 1854-ben a tiszáninneni református egyházkerület közgy lése
sárospataki rendes tanárnak megválasztotta. Haláláig Sárospatakon tanított és
egyike lett a pataki f gimnázium legnépszer bb és legszeretettebb tanárainak.
Rendszeresen publikált a Sárospataki Füzetekben, melyben (I. kötet, 1857) ma-
gyar fordításban közölte Szilágyi Benjamin István kéziratát: Acta synodi not, A
magyar nemzeti zsinat végzései címmel. Az 1872. évi kolerajárványkor vitte el
a betegség december 26-án.

Munkája
Latin nyelvtan a gymnasium alsó osztálya számára. Sárospatak, 1865. (2. kiadás 1868., 3. k. 1873.,

4. és 5. k. 1877., 6. k. 1883., 7. k. 1892. Sárospatak.)

Irodalom
KOVÁCS Gábor: Miskolczi evang. ref. f gymnasium története. Miskolcz. 1885. 125. lap.

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1894. 507. hasáb.
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Horkai Antal

Elemi iskolai tanító. 1821. május 5-én Kakon született (Zemplén várme-
gye), ahol apja gazdatiszt volt. Tanult Zádorfalván, Boldván, Sárospatakon és
Pesten, ahol óvóképz  tanfolyamot is hallgatott. Innen Jánosiba s 1846-ban
Lasztócra ment tanítónak, ahol Szemere Miklós házánál nevel  lett. Itt ismerke-
dett meg Kazinczy Gáborral. Szemere Miklós ajánló levelével aztán Pestre
ment, de nem telt bele egy év és elhagyta a f várost. 1847-ben Tiszafüreden ta-
nító volt, ahol árvaházat létesített Józsa György segítségével. Ez volt hazánkban
az els  árvaház. A szabadságharcban mint élelmezési biztos vett részt, azután
bujdosott, majd börtönbe jutott, ahonnan csellel menekült meg. 1852-ben került
Máramarosszigetre tanítónak az ev. református líceum I. és II. osztályába
(1866-ban jegyz je volt a máramaros-tájéki ev. református pap-tanító egyesü-
letnek.), innen 1873. szeptemberében meghívták „árva-atyának” Budapestre a
protestáns árvaházba. Elfogadta az állást, de már a következ  évben meghalt és
1874. július 7-én az írói segélyegylet temettette el.

Horkai el szeretettel m velte a gyermekirodalmat, e tekintetben úttör nek
számított. Szokása volt cseng -bongó versecskéit elterjedtebb népies dallamok-
ra írni. Az iskolákban néhány dalát sokáig énekelték. Munkáit Horkai bácsi név-
vel jegyezte.

Cikkei a Családi Lapokban, a Protestáns Népkönyvtárban, a Hazánk és a
Külföldben stb. jelentek meg.

Munkái

  1.  Halotti énekek temetkezési alkalmakra. Pest, 1855. (Bpest, 1890.)
  2.  Kis Heged , vagy magyar dalnok kis gyermekek számára. Pest, 1857. (Bpest. 1881. I. Vásárfia,

II. Kis heged , III. Kis mesél .)
  3.  Sziv tolmácsa. M.-Sziget, 1856. (Versek.)
  4.  Szomorú ének. A máramaros-szigeti helvét-hitvall. egyháznak 1859. aug. 10-r l. M.-Sziget,

1859.
  5.  Kis mesél . M.-Sziget, 1862.
  6.  Kis brugó. Magyar dalok gyermekek számára. 1862.
  7.  Kis templom. Imák és énekek elemi iskolák számára. Debreczen, 1862.
  8.  Vásárfia. Pest, 1862.
  9.  Kis katona. Honfidalok és versek. Kolozsvár, 1863.
10.  ABC és képes olvasókönyv gyermekek számára. Debreczen, 1863.
11.  Kis oltár. Imádságos és énekes könyvecske... kis gyermekek számára. Debreczen, 1866.
12.  Máramaros megye földleírása. Mogyoróhéjba szorítva kis iskolás gyermekek számára. M.-

Sziget, 1866. (2. kiadás.)
13.  Kis fülbevaló. Egészségtani szabályok. Pest, 1866.
14.  Kis pajtás, vagy abc- és olvasókönyvecske, az írva-olvasás tanítására. Debreczen, 1866.
15.  Kis bölcs , vagy M.-Sziget helyismerete; madárka tojásba szorítva. M.-Sziget, 1868.
16.  Kis lant, vagy szivnemesít  és erkölcsi magyar dalok. M.-Sziget, 1868.
17.  Kis trombita. Kolozsvár...
18.  Kis furulya...
19.  Kis zeng  bokor...
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20.  Kis csillag. M.-Sziget...
21.  Kis zongora, gyermekdalok...
22.  Kis dalnok..
23.  Kis orgona. Nagy-Bánya...
24.  Kis világ, tanulságos és erkölcsi versek...
25.  Egy akol és egy pásztor, valláskülönbség nélkül...
26.  Kisdedóvó segéd...
27.  Kis tanító, házi ABC...
28.  Kis izraelita...
29.  Kis rajzok a gyermekvilágból és állati országból...
30.  Kis természetrajz. Párbeszédben el adva kedélyes versekkel és dalokkal. M.-Sziget. 1872.
31.  Pest-Pilis-Solt megye földirata kis gy szübe szorítva. Bpest, 1874.
32.  Kis ország szive, vagy Budapest helyismerete, madárka tojásba szorítva. Bpest, 1874.
33.  Kis homokszem a hála oltárához. Jóltev iknek nyujtják karácson estéjén a prot. árvaház árvái.

Bpest. 1874. (Ism. Néptanítók Lapja.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái IV. kötet. Hornyánszky Viktor Könyv-
kiadóhivatala. Bp. 1896. 1085-1087. hasáb.

Finkey József

Gimnáziumi tanár, szótáríró. 1824. január 7-én született Szendr ládon.
1832-33-ban a szikszói gimnáziumban tanult, majd Sárospatakon folytatta ta-
nulmányait, ahol a teológiai akadémiát is elvégezte. Hamarosan tanító lett és
már 1848-ban tanárként alkalmazták Sárospatakon, majd 1849 novemberét l a
tanári kar javaslatára rendes tanárrá választották a görög nyelvi tanszékre, ahol
haláláig dolgozott. A tanszéken f ként fáradhatatlan szorgalmával t nt ki. Mint
író és m fordító többre vitte bátyjánál. Latin és görög nyelvtant írt és több ta-
nártársával együtt részt vett a legnagyobb magyar-görög szótár kidolgozásában.
Lefordította többek között Szofoklész öt tragédiáját is. 1872. december 20-án t
is, mint bátyját a kolerajárvány vitte a sírba. Munkatársa volt a Zsarnay Lajos és
Soltész Ferenc szerkesztése alatt 1857-ben megjelent els  görög-magyar szótárnak.

Kéziratban fennmaradt munkái: Lucanus Pharsaliája, mellyel az akadémiá-
nál pályázott, de Baksay nyerte el a jutalmat; Sophokles többi szinm vei.

Munkái

  1.  Görög nyelvtan. Krüger K. W. és mások után. Sárospatak, 1853. (Soltész Ferenczczel és
Somosi Istvánnal, teljesen átdolgozott kiadás 1861. és 1870. Sárospatak.)

  2.  Latin nyelvtan. Alsó és közép gymn. osztályok használatára dr. Putsche Károly Edward után.
Sárospatak, 1857. (2. kiadás 1858. 3. k. 1863. 4. k. 1866. 5. k. 1874. 6. k. 1883. 7. k. 1886.
Sárospatak.)

  3.  Sophokles szinm vei. Ford. Sárospatak, 1858–59. 1866. (Ajas, Philoktetes, Trachisi hölgyek,
Electra, Ojdipus király.) Négy rész.

  4.  Magyarok története, algymnasium számára. Sárospatak, 1863. (2. kiadás Sárospatak, 1866.)
  5.  Cornelii Nepotis vitae excellentissim. imperatorum cum notis. Sárospatak, 1863. (2. kiadás

1868., 3. k. 1871., 4. k. 1885. Sárospatak. Ezt Kérészi István társával adta ki.)
  6.  Phaedri fabulae aesopiae. Sárospatak, 1863. (2. kiadás 1871., 3. ki. 1886. Sárospatak.)
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Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1894. 506-507. hasáb.

Menner Adolf, dr.

Orvos, 1848-ban honvédorvos.
Tatán született 1824. április 28-án
(Szinnyei szerint 27-én.). Apja, Menner
Bernát 17 éves korától haláláig gróf
Esterházy Miklós zenekarának karnagya
volt. Fia örökölte zenei tehetségét,
mégis a tatai és gy ri iskolaévek után
Bécsbe ment az egyetem orvosi karára.
Apja korai halála miatt nem tudta foly-
tatni tanulmányait, s hogy magát fenn-
tarthassa, nevel i állást vállalt Ischlben.

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc kitörése után visszatért Ma-
gyarországra és felajánlotta szolgálatait
a reguláris hadseregnek, ahol – még

diploma nélkül – honvédorvosi beosztást kapott a gy ri katonai kórházban. A
forradalom és szabadságharc bukása után újra beiratkozott az egyetemre, most
azonban már Pesten. Az egyetemet 1852-ben fejezte be. A Rókus Kórházban he-
lyezkedett el, majd Bókay professzor gyermekklinikáján els  tanársegédként

ködött. Ez az intézmény nagy nehézségek között ápolta a gyermekeket és
anyagi gondokkal küzdött. Sokszor még az élelmezés költségeit is Bókaynak
kellett megel legeznie. Lehet hogy ez is közrejátszott, de els sorban a politikai
megbélyegzettség, hogy elhagyta Pestet, elvállalta Edelény község felkínált
körorvosi állását, s azt 1854-ben el is foglalta.

1864-ben Edelényben kötött házasságot Huber Máriával. Házasságukból hat
gyermek született: Ottó, Adolf Richárd, Johanna, Matild, Stefánia és Mária.

Harminchat évi edelényi körorvosi szolgálat után, orvosi és tudományos
ködésének elismeréseként 1890-ben Borsod vármegye tiszti-f orvosává ne-

vezték ki, s ekkor Miskolcra költöztek. 1896-ban állásáról lemondott és nyuga-
lomba vonult. Diósgy rbe költözött Ottó fiához és ott halt meg 1901. április 15-
én. Az orvosláson kívül a természettudományok is érdekelték. Cikkei a Család
Könyvében, az Orvosi Hetilapban, a bécsi Med. Presse-ben jelentek meg. Az
edelényi Városi Könyvtár falán tábla rzi az emlékét.

Munkája
Über das Prototyp der Schönheit. Allen Kunstfreunden gewidmet. Pesth. 1849.
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Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VIII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereske-

dése. Bp. 1902. 1083-1084. hasáb.

Dr. Menner Adolf (1824-1901) és a Menner család. / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Városi
Rendezvények Háza és Könyvtár. Edelény, 1999.

Tannenbaum Sraga Cevi

Rabbi. 1826-ban Szendr n született. 1848-ban lett a szendr i hitközség
rabbija, ahol 26 éven át m ködött. 1874-ben a mez csáti hitközség élére került.
Munkái három kötetben jelentek meg, s homiletikus magyarázatokat, glosszákat
és responsumokat tartalmaznak. Mez csáton halt meg 1897-ben.

Irodalom
LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy. In.: Tanulmányok a Bódva völgye múltjából.

Putnok. 1999. 599. p.

Kun Pál, id s (kókai)

Bölcseleti doktor, f gimnáziumi tanár. Kun Bertalan püspök testvéröcs-
cse. 1827. szeptember 4-én született Fels nyárádon (Borsod megye). Gimnázi-
umi és bölcsészeti tanulmányait Miskolcon, a jogi tanfolyamot Losoncon vé-
gezte. 1853. októberéig Jakabfalvy András gagybátori birtokos gyermekei mel-
lett nevel sködött. 1845-47-ig a miskolci f gimnáziumhoz csatolt nemzeti I. és
II. osztályok köztanítója volt. 1853-ban az iskolai tanács az elemi fiúiskola ta-
nítójává újra megválasztotta. 1854. április 23-án az újonnan szervezett gimná-
zium I. és II. osztályának tanára lett. 1868. augusztus 2-tól a fels  osztályokba
ment át és ott bölcsészetet, történelmet, németet, 1873-tól pedig a történelmet és
magyar irodalmat tanította. Meghalt 1896. március 15-én Miskolcon. Leánya
Kun Margit, a korán elhunyt zongoram vészn .
Cikkei a Vasárnapi Ujságban, a Sárospataki Füzetekben, a Magyar Ember
Könyvtárában, a Politikai hetilapban, a Miskolczban, az Egyetértésben, a Bor-
sodban, a miskolczi ev. ref. f gymnasium Értesít jében, a Borsodmegyei La-
pokban jelentek meg.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-
hivatala. Bp. 1900. 459-461. hasáb.
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Sáfrány Mihály

Református lelkész, naplóíró. 1828-ban született Sajókazán. Egyéves ko-
rában került Velezdre (ma Sajóvelezd), ahol édesapja ispán volt Radvánszky
báró birtokán. Velezdi elemi iskolai tanulmányai után Miskolcon, majd a sza-
badságharc után Sárospatakon tanult. A szabadságharcban honvédtüzér volt és a
hadnagyi rangig vitte. Több csatában is részt vett. Világosnál tette le csapatával
a fegyvert. Aradról sikerült megszöknie. 1852-ben káplán lett Miskolcon, majd
1858-tól tíz éven át Imola református lelkésze. 1868-ban Bánfalvára került, in-
nen 1871-ben Visnyóra (ma Nagyvisnyó), ahol 1903. augusztus 4-én meghalt.
Fia, vitéz Sáfrány Géza nyugalmazott honvéd altábornagy közrem ködésével
jelent meg emlékirata 1941-ben.

Munkája

Sáfrány Mihály 1848-49. honvédtüzér hadnagy ref. lelkipásztor emlékiratai. Kiadja az Emlékirat
Bizottság. Miskolc. 1941.

Irodalom
1848-1849 emlékei Edelényben és környékén / Szerk.: Hadobás Pál. Edelényi Füzetek 18. Városi

Rendezvények Háza és Könyvtár. Edelény. 1998. 61-62. p.
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848-49. évi szabadságharcban, hadnagyok és f had-

nagyok. CD-ROM. Arcanum Kiadó Bp. é. n.

Baksay Dániel

Református lelkész. 1830-ban szü-
letett. A sárospataki gimnáziumban ta-
nult, amikor tanáraival és diáktársaival
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc katonája lett. Bem sergében hu-
szár rmesterként szolgált. Nevét rzi a
Sárospataki Református Kollégium el -
csarnokában az a márványtábla, melyet
a szabadságharcban részt vett pataki
tanárok és diákok emlékére állítottak. A
kollégium könyvtárában rzött névjegy-
zékben „Baksay Dani huszár rmester”
is szerepel. Megtaláljuk nevét Gömör-
Kishont vármegye monográfiájának 592.
oldalán, ahol a könyv megjelenésének
id szakában a megyében még él  48-as
egykori honvédek nevét és lakhelyét
közlik.
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A szabadságharc leverése után néhány évig bujdosott, majd befejezte teoló-
giai tanulmányait és 1864-t l 53 éven keresztül Aggtelek református lelkésze
volt. Az aggteleki barlangot a Magyar Kárpát Egyesület gondozta, mely felkérte
Baksayt, hogy legyen a barlang gondnoka. 1917. március 6-án hunyt el Aggte-
leken, és a falu temet jében helyezték örök nyugalomra.

Munkái

1. Az aggteleki barlang 1899. Sárospatak. 1900.
2. Köznapi imádságok. 2. kiadás. Rimaszombat. 1905.

Irodalom

1848-1849 emlékei Edelényben és környékén / Szerk.: Hadobás Pál. Edelényi Füzetek 18. Városi
Rendezvények Háza és Könyvtár. Edelény. 1998.

BÓDIS Istvánné JANKA Irma: Baksay Dániel. Aggtelek. 2000.

Nagy Pál (vályi)

Ev. református esperes-lelkész. Nagy Pál ev. református tanító és Fügedi
Zsófia fia, 1831. szeptember 1-jén született Zubogyon. Hét éves korában ment a
rimaszombati ev. református gimnáziumba, ahol öt osztályt végzett, a hatodikra
1843-ban a losonci ev. református líceumba iratkozott be. 1847. szeptember 1-
jén Sárospatakon az akadémia ötödik osztályába vették fel és ott volt a tanév
végeig, amikor a szabadságharc szétrobbantotta az ifjúságot. Ezen id  alatt apja
mellett segédtanítóskodott. 1849 szén visszatért Sárospatakra s elvégezte a
teológiát, letette a kápláni vizsgát és az ima-író Borsodi József Rimasimonyi
lelkész mellett segédlelkész lett; azután Sajókesziben és Rimaszombatban dol-
gozott 1857-ig, amikor a báthai egyház hívei megválasztották rendes lelkész-
nek. Onnan 1869-ben Rimaszombatba (Gömör megye), 1872-ben pedig Tor-
nallyára ment szintén lelkésznek. 1860-ban egyházmegyei aljegyz vé, 1863-ban

jegyz vé, 1871-ben sárospataki papi vizsgai cenzorrá, 1872-ben egyházme-
gyei könyvtárossá, 1876-ban egyházkerületi tanügyi bizottsági és f iskolai
számvev széki taggá, 1882-ben elnökévé, 1883-ban igazgatótanácsossá válasz-
tották. 1881-ben lett gömöri esperes, 1891-ben zsinati tag, 1892-ben az egyház-
kerületi id szaki tanács tagja. 1901. szeptember 2-án a gömöri egyházmegye 50
éves papsága alkalmából jubileumi ünnepséggel tisztelte meg. Írásai a Vasár-
napi Ujságban és a Rozsnyói Hiradóban jelentek meg. Több egyházi és gyász-
beszéde kéziratban maradt fenn.

Munkái

1. Gyászbeszéd Szentmiklóssy Antal sírja fölött, elmondá U.-Panyiton 1870. jún. 12. Rozsnyó,
1870.

2. Gyászbeszéd Ragalyi Ferdinánd felett…
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Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái IX. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1903. 737-738. hasáb.

Izsó Miklós

Szobrász, az országos mintarajz-
tanoda és rajztanárképezde rendes
tanára. 1831. szeptember 9-én született
Disznóshorváton (1950-t l Izsófalva).
Apja Izsó József, anyja Szatmáry Eszter
köznemesek. Középiskolai tanulmánya-
it Sárospatakon végezte. 1849 február-
jában (más forrás szerint 1848. június 3-
án) beállt honvédnek és több csatában is
részt vett, Gy rnél, Vácnál sebet is ka-
pott. A forradalom leverése után egy
ideig erdészsegéd volt gróf Pallavicini
Roger kurityáni birtokán. 1852-ben

Jakowetz Antal rimaszombati k faragó mesternél dolgozott mint legény s köz-
ben szorgalmasan látogatta a városi rajziskolát. 1853-ban Ferenczy István szob-
rásznál „gyakorolta a képfaragást”. Utóbb Bécsben és Münchenben tanult,
ahonnan 1862-ben Pestre küldött Búsuló juhászával nagy felt nést keltett.
Hazatérve Pesten telepedett le és több képmást faragott, többek között Arany
Jánosét, báró Eötvös Józsefét. Megmintázta Csokonai Vitéz Mihály debreceni
egész alakos szobrát. A budapesti Pet fi és a szegedi Dugonics emlékm veket
már nem fejezhette be. Mintarajziskolai tanárrá 1875. február 20-án nevezték ki.
1875. május 29-én Budapesten meghalt. Izsófalván mellszobor és tábla rzi
emlékét. Edelényben nevét viseli a középiskola, melynek udvarán és folyosóján
mellszobor és egy domborm rzi emlékét.

Munkája

Izsó Miklós levelei. Összegy jtötte és sajtó alá rendezte Soós Gyula. (Magyar m vészek levelei I.)
Bp. 1958. (A kötetben: Izsó József: Epizódok Izsó Miklós életéb l)

Irodalom

GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái XV. kötet. Argumentum Kiadó és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtára. Bp. 1993. 409-410. hasáb.

GODA Gertrud: Izsó Miklós. Herman Ottó Múzeum. Miskolc. 1993.
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Izsó József

Vándorszínész. Izsó Miklós szobrász öccse. Disznóshorváton (1950-t l
Izsófalva) nevelkedett. Sem születésének, sem halálának idejét nem tudjuk és
életér l is nagyon keveset tudunk. „Egy ideig színm vek másolásával foglalko-
zott s így némi írói gyakorlatra tett szert”. A Magyar Nemzeti Galériában má-
solatban rzik az Epizódok Izsó Miklós életéb l cím  fennmaradt munkáját,
valamint az Országos Levéltár is riz t le egy kéziratot. A két fennmaradt kéz-
iratból közöl részleteket Soós Gyula az Izsó Miklós levelei (Bp. 1958) cím
kötetben.

Irodalom

GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái XV. kötet. Argumentum Kiadó és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtára. Bp. 1993. 408. hasáb.

Miklós Gyula (miklósvári)

Sz lész-borász, borászati kormány-
biztos, szakíró, országgy lési képvi-
sel . 1832. november 26-án született
Finkén (1963-tól Edelény része).
Apja Miklós Ferenc, aki 1848-ban
Borsod vármegye alispánja volt. Is-
koláit Eperjesen (ma Pre ov, Szlová-
kiában), Miskolcon és Pesten végez-
te. 1848-ban, még 16 éves sem volt,
beállt honvédnek. Kit  lovas volt,
s igen rövid id  alatt hadnagyi, majd
1849 márciusában f hadnagyi rangot
kapott. A világosi fegyverletétel után
besorozták a császári hadseregbe,
ahonnan 1855-ben leszerelt, majd
megn sült. Hazatért Finkére, ahol a
családi birtokon gazdálkodott.

1860-ban a szendr i járás f szol-
gabírájává választották. Az osztrák
önkényuralom átmeneti visszatérésekor (1861-1865) hivataláról lemondott és
azt csak 1867-ben vállalta el újra, s a koronázáskor  vezette a borsod megyei
bandériumot. 1871-1881 között az edelényi választókerületet képviselte az or-
szággy lésen. A fels borsodi református egyházmegye tanácsbírája is volt. Az
1879. évi székesfehérvári terménykiállítás keretében tartott gazdakongresszuson
figyeltek fel rá. Magas szint  tájékozottságot, hozzáértést árult el sz lészeti és
borászati kérdésekben. Még ebben az esztend ben borászati kormánybiztosnak
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nevezték ki. Az ezt követ  húsz év alatt örökre beírta nevét az ország sz - és
bortermelésének történetébe.

A 19. század utolsó évtizedei a magyarországi sz kultúra legtragikusabb
id szakát jelentették, ekkor pusztította az ország sz kultúráját a filoxéra. Mint
kormánybiztosnak, a filoxéra elleni harc szervezése volt az els dleges feladata.
Létrehozta a központi mintapincét a szakszer  borkezelés oktatására, bemutatá-
sára. Fellendítette a konyakipart a gyenge min ség  borok felhasználására. 
kezdeményezte a fels bb sz lészeti és borászati tanfolyamot hazánkban. Rend-
szeresen ellen rizte és tanácsokkal látta el az alsófokú sz lészeti, borászati
szakemberképzést is.

Szerkeszt je volt Magyarország els  borászati törzskönyvének. Számos
amerikai vessz szaporító telepet létesített, többek között Sajószentpéteren,
Szendr n és Tarcalon. 1884-ben létrehozta Kecskeméten az országos minta
sz iskolát, mely azóta is Miklós-telep néven ismert. M ködési ideje alatt len-
dült fel a Borászati Lapok cím  folyóirat, amelynek éveken át szerkeszt je és
számtalan szakmai és mez gazdasági cikk írója volt. Feladatai végzése közben
rengetegett utazott. A sok munka egészségi állapotának romlásához vezetett és
életének 62. évében, 1894. május 2-án Budapesten szívszélh dés következtében
meghalt. A finkei temet ben lév  családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
Országgy lési beszédei a Naplókban (1871-81) vannak. Kecskemét díszpolgá-
rává választotta 1884-ben. Egykori szül háza (ma Id skorúak Szociális Ott-
hona) falán tábla rzi az emlékét. Az egykori családi sírbolt (ma a finkei temet
ravatalozója) mögött a nevét visel  kertbarát kör síremléket állított a város ne-
ves szülötte emlékére.

Munkái

1.  Jelentése báró Kemény Gábor földmív.-, ipar- és keresk. m. k. miniszter úr  nagyméltóságához
a nevezetesebb borvidékek beutazása alkalmával szerzett tapasztalatairól. Bpest, 1880.

2.  Jelentése ugyanahhoz, melyben 1880. május havától 1881. dec. hó végéig a borászat terén
kifejtett m ködésér l jelentését beterjeszti. U. ott, 1882.

3.  Jelentése a központi mintapincze 1882. végéig terjed  m ködésér l. U. ott, 1883. (Ugyanaz
gróf Széchényi Pál miniszterhez 1883. évr l. U. ott, 1885).

4.  Jelentése gróf Széchenyi Pál földmívelés-, ipar- és kereskedelmi magyar kir. miniszterhez, a
borászat terén kifejtett m ködésér l 1880–81., 1882–84. U. ott, 1885.

5.  Hazai sz lészetünk és a phylloxera. U. ott, 1888.
6.  Néhány szó hazai sz lészetünk reconstructiójához. Ugyanott, 1892–94. Négy füzet.
7. Id. Miklós Gyula tervezete egy sz telepítési és borértékesítési részvény-társaság létesítése

iránt. Bp. 1894.

Irodalom

Miklósvári Miklós Gyula 1832-1894 = Borászati Lapok. 26. évf. 19. sz. (1894. máj. 6.) 215-217. p.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VIII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereske-

dése. Bp. 1902. 1323-1325. hasáb.
Miklós Gyula (1832-1894) In. Magyar agrártörténeti életrajzok I-P / Szerk.: Für Lajos és Pintér Já-

nos. Mez gazdasági Múzeum. Bp. 1988. 520-525. p.
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SLEZSÁK Imre: Miklós Gyula halálának 100. évfordulóján: Emlékülés, emléktábla avatás Ede-
lényben = Szül földünk 23-24. Ózd-Miskolc. 1995. jún. 92-96. p.

www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Futó Mihály

Református f gimnáziumi igaz-
gató-tanár, pedagógiai író. 1835. ja-
nuár 31-én született Boldván. Tanul-
mányait a sárospataki református f is-
kolán végezte. 1860-tól a hódmez vá-
sárhelyi református f gimnáziumban a
magyar nyelv és irodalom tanára, 1865-
66 között és 1877-t l 1904-ig igaz-
gatója. Alapította és szerkesztette a
Hódmez -Vásárhely cím  társadalmi
hetilapot (1871-1874). Számtalan cik-
ke jelent meg. Hódmez vásárhelyen
halt meg 1909. augusztus 6-án. A hód-
mez vásárhelyi Bethlen Gábor Gim-
názium falán domborm rzi emlékét,

melyen a halálozás éve tévesen szerepel.

Munkái

1.  Emlékbeszéd néhai Tóth Ferencz hódmez vásárhelyi református lelkész fölött. Elmondotta a
békésbánáti református egyházmegye aug. 5. 1869-ben tartott közgy lésén. Hódmez -Vásár-
hely. 1869.

2.  A társadalom, szül k és az iskola. Bp., 1880.

3.  Min  eszközökkel lehet protestáns középiskoláink bels  életére hatni? (A tiszántúli ev. ref. kö-
zépiskolai tanáregyesület évkönyve, 1881)

4.  A hódmez vásárhelyi református f gimnázium története Hódmez vásárhelyen. Hódmez vásár-
hely, 1897.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1894. 857-858. hasáb.

Vasárnapi Újság. 47. évf. 46. sz. (1900. nov. 18.) 767. p.
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Bényei Gábor

Református lelkész, költ , író, újságíró, lapszerkeszt . 1837. szeptember
7-én született Damakon. Édesapja Bényei Gábor, szintén református lelkész,
édesanyja Csiszár Mária. Fels bb iskolai tanulmányait Miskolcon kezdte meg
1848-ban, majd Sárospatakon folytatta. Itt a Kollégium híres tudós tanárának,
Erdélyi Jánosnak a pártfogását élvezte. A 8. osztály elvégzése után a pesti re-
formátus teológiai intézet hallgatója lett. Lelkésszé avatása után Baranya me-
gyében, majd Cegléden, Kecskeméten segédlelkész, Csepelen káplán. Politikai
szerepvállalása miatt – a balpárt népvezére volt – egy ideig megfosztották
hivatalától, így került Budapestre, ahol szerkeszt ként tevékenykedett 1870-71-
ben. Visszatérve a papi pályára, Jászkisérre helyezték káplánnak. 1873-ban a
Tolna megyei Medina község gyülekezete lelkésszé választotta. Két év múlva
Szentgyörgyvölgyön, 1886-ban Veszprémben szolgált.

Irodalmi m ködése már sárospataki diák korában elkezd dött A hodosi bíró
leánya cím  „ismert románczával”, egy bordalával pedig pályadíjat nyert. 1859
és 1871 között számos lap munkatársa volt, Napkelet, Nefelejts, Divatcsarnok,
Gombost , Népújság, Vasárnapi Ujság, Hölgyfutár, Népszava, F városi Lapok.
Ezeken kívül vidéki újságokba, kés bb a Protestáns Pap cím  lapba is írt. 1870-
71-ben szerkeszt je volt az alábbi két kiadványnak: Balpárti naptár, élczes és
komoly tartalommal, az 1870. évre. I. évfolyam és Országos balpárti naptár I. és
II. folyam, de szerkesztette a Körmös Ferkó cím  élclapot 1870-ben, amelyb l
csak hat szám jelent meg, valamint a Protestáns Népújságot 1890. január 1-t l
március 15-ig, melyb l szintén hat szám látott napvilágot. Kéziratban fennma-
radt egy kötetre való verse. Veszprémben hunyt el 1892. november 5-én.

Munkája

Bényei Gábor költeményei. Pest. 1861.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái I. kötet. Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkeres-
kedése. Bp. 1891. 877. hasáb.

GULYÁS Pál: Magyar Írók élete és munkái. Bp. 1940. 1159. hasáb.

Michalek Manó

Jogakadémiai tanár, római katolikus plébános, kanonok. 1838. decem-
ber 29-én (Szecskó Károly szerint 1839) született Jánosiban (Gömör megye).
Középiskoláit Rimaszombatban, Rozsnyón végezte. Érettségi után az egri Pap-
nevel  Intézetbe került, s 1862-ben szentelték fel. Pappá szentelése után Erd -
kövesden, Diósgy rött, Jákóhalmán, Szendr ben és Mez kövesden káplánko-
dott. 1870-ben Egerbe ment, hogy elfoglalja székesegyházi karkápláni, f egy-
házi gyóntatói, hitelemz i (hitoktatói) és a Foglár Fiúnevel  Intézet igazgatói
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tisztét, ahová Bartakovics Béla érsek nevezte ki. 1873-ban f pásztora megbízta
a helyi fiú tanítóképz ben is a hitoktatói feladatok ellátásával. 1878-ban a lí-
ceum alkönyvtárosa lett. 1881-ben, el bb fölmentést nyerve a hitoktatás alól, a
tanítóképz  intézet tanára lett. 1884-t l az egri jogakadémián a világtörténelmet
tanította, majd 1888-tól Samassa érsek megbízásából egyházmegyei könyvtáros,
kispréposti káplán és a joglíceumban a m vel déstörténelem el adója lett. Az
uralkodó addigi kiváló lelkészi, könyvtárosi és tudósi tevékenységét elismerve
Samassa érsek felterjesztésére 1900. május 14-én az egri f káptalan tiszteletbeli
kanonokjává nevezte ki. 1910. november 8-án az érsek felterjesztésére az
uralkodó mesterkanonokká léptette el . Érseke 1910. december 14-én kanonoki
kinevezése miatt felmentette az addig viselt f szentszéki ügyészi tiszte alól, s
mint tényleges kanonokot az érseki f szentszék ülnökévé nevezte ki. Halála
el tti utolsó jelent s egyházi elismerése volt, hogy az uralkodó Szmrecsányi
Lajos érsek javaslatára 1913. december 7-én a Szent Istvánról elnevezett eger-
vári címzetes préposti címet adományozta neki. Tanított az Angol Kisasszonyok
Intézetében is. 1911. június 30-án érseke az említett intézet tanítóképz jének és
leánygimnáziumának igazgatójává nevezte ki. E tiszte alól f pásztora 1913
júliusában „magas kora” miatt felmentette.

A sok elfoglaltsággal járó könyvtárosi, lelkészi és iskolai munkája mellett
hangyaszorgalommal kutatott, írt és publikált. Több önálló munkája, számos ta-
nulmánya és cikke látott napvilágot. Cikkei és tanulmányai az 1860-as évek vé-
gét l jelentek meg a Pesti Naplóban, a Magyar Államban, az Elemi Tanügyben,
a Népiskolai Tanügyben, az Egri Egyházmegyei Közlönyben, az Egerben, a
Függetlenségben és az Irodalmi Szemlében.

Mint tudósra jellemz  volt az igazság keresésének szenvedélyes vágya, s
tisztelet mások eredményei meg rzése iránt. Michaleknek legendás nyelvtudása
volt, az európai nyelveken kívül ismert több keleti nyelvet, többek között a
szanszkritot is. Egerben hunyt el 1915. október 5-én. Földi maradványait októ-
ber 8-án az egri f székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.

Munkái

1.  Az ember származása. Sidney Herbert Laing, A megczáfolt darvinismus, Darvinismus refuted
cz. munkája után ford. Pest, 1872. (Névtelenül, a Sz.-István-társulat Házi Könyvtára VIII.).

2.  Tanulmányok aquinói szent Tamás bölcsészetér l. Gonzales Zephirin spanyol eredetije után
fordítva. Kiadja a Sz.-István-társulat. Bpest, 1883–85. Három kötet.

3.  Nala, a Mahâ-Bráta cz. szanszkrit költemény epizódja. Az eredeti után átdolgozta. Eger, 1886.
(Ism. Bud. Szemle XLIX).

4.  Az egri érsekmegyei könyvtár szakszer  Czimjegyzéke. U. ott, 1893.
5.  Cantu Caesar Világtörténelme. (Lefordított 187 ívet és pedig: VI. k. 1866. 290–518. I., XI. k.

1869. 1–729. I., XIII. k. 1872. 671–1008. l., XIV. 1874–75. 568–996 l., XV. 1876. 170–1088. l.
és Az utolsó harmincz év történetéb l, Bpest, 1881. 1–338. l.).

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VIII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereske-
dése. Bp. 1902. 1225-1227. hasáb.



74

SZECSKÓ Károly: Michalek Manó (1838-1915) In. Kétszáz éves az egri F egyházmegyei Könyv-
tár 1793-1993: Emlékkönyv. F egyházmegyei Könyvtár. Eger. 1993. 271-277. p.

Keglevich István (buzini gróf)

Császári és királyi kamarás, az Ope-
raház és a Nemzeti Színház intendán-
sa. Gróf Keglevich János Nep. F udvar-
mester és gróf Folliot-Creneville Viktória
fia. 1840. december 18-án született Bécs-
ben. Tanulmányai végeztével 1857-ben a
katonai pályára lépett és a f hadnagy-
ságig vitte a 11. dzsidás ezrednél. Az
olasz hadjárat után a hadseregb l kilé-
pett. 1861-ben a f rendiház korjegyz je
volt. 1865-t l konzervatív párti ország-
gy lési képvisel . 1867-ben lemondott
mandátumáról és ett l kezdve gazdasági
téren dolgozott. 1880-ban a Bars megyei
gazdasági egylet élére állva nagy munkát
fejtett ki a hitelszövetkezetek érdekében.
Felállította a zsiva-újfalusi földm ves-

iskolát és több intézmény létrehozását támogatta, pl. 20.000 frt-tal járult hozzá
az aranyosmaróti kórház alapításához, 6000 frt-ot adott a „kisdedóvó” céljaira.
1883-ban a magyar bortermel k országos szövetkezetének létrehozásán fárado-
zott, e vállalkozása azonban nem sikerült. Az országos gazdasági egyesületben
és a szesztermel k országos egyesületében szintén tevékenységet fejtett ki.
1884-ben az aranyosmaróti kerületben országgy lési képvisel vé választották
párton kívüli programmal, de rövid id n belül a szabadelv  párthoz csatlako-
zott. 1885. elején a m. kir. opera és a nemzeti színház intendánsa lett. Mandá-
tumáról ekkor lemondott, de újra megválasztották. 1887 vége felé intendánsi
állásáról mondott le. Amikor a f rendiházi tagsághoz való jogát anyagi helyzete
miatt elveszítette, a király örökös taggá nevezte ki. Elnöksége alatt jött létre a
magyar vígszínház-részvénytársaság. Birtoka és háza volt Bódvarákón, ahol le-
ánya (Lánczy Margit színészn ) is született. Budapesten, párbajban halt meg
1905. május 29-én. Bódvarákón helyezték örök nyugalomra.

Írásai a korabeli lapokban jelentek meg. A Pester Loydnak is munkatársa
volt.

Munkái

  1.  A magyar mez gazdasági szövetkezetek kérdése és nézetek annak megoldására vezetend
rendszer fölött. Emlékirat az országos gazdasági egyesület szövetkezeti osztályához. Bpest,
1882.
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  2.  Über Vereinsthätigkeit auf dem Gebiete der Landwirthschaft. II. Bericht an den Landes-
Agrikultur-Verein über landwirthschaftliches Verbandwesen. U. ott, 1882.

  3.  Felhívás Magyarország sz birtokosaihoz egy országos borászati szövetkezet létesítése tárgyá-
ban. Intézi az országos m. gazdasági egyesület megbízásából. U. ott, 1882.

  4.  Keglevich István gróf jelentése a magyar bortermelés érdekében Francziaországban tett uta-
zásának eredményér l. U. ott, 1882.

  5.  A magyar bortermel k országos szövetkezete miként fog m ködni? U. ott, 1883. (Különnyomat
a M. Földb l.)

  6.  Sz ink átalakítása. U. ott, 1883.
  7.  Javaslat a gazdasági egyletek szervezete és munkaterve tárgyában. U. ott, 1884.
  8.  Keglevich István gróf véleménye az operáról. U. ott, 1887.
  9.  M iparunk és a lakberendezések tárlata 1892-ben. U. ott, 1891. [így!] (Különnyomat a Pesti

Hirlapból.)
10. Adatok a nemzeti Színház és a M. Kir. Operaház fenntartásának költségeir l. [s. n.] [Bp.]

[1901]

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái V. kötet. Hornyánszky Viktor Könyv-
kiadóhivatala.Bp. 1897. 1339-1341. hasáb.

Magyar Életrajzi Lexikon. CD-ROM. Arcanum Kiadó. é. n.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Keledi József

Ügyvéd. 1841. május 3-án született Szentandráson (ma Tornaszentandrás).
A gimnáziumi tanulmányait Rozsnyón kezdte és Szatmáron végezte, ugyanitt
hallgatta a jogi tanfolyamot és 1869-ben ügyvédi vizsgát tett. Nagyváradon volt
ügyvéd. Halálának idejét nem tudjuk.

Az 1860-as években a szépirodalmi lapokba több lírai költeményt írt Ladány
néven. 1881-83-ban a nagyváradi Bihar és Szabadság cím  lapokba politikai
cikkeket írt. A Szabadság cím  lapnak munkatársa volt. Szerkesztette a Bihar
cím  lapot 1883 szeptemberét l 1884 június végéig.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái V. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.
Bp. 1897. 1356-1357. hasáb.

Coburg Fülöp (szász-coburg-góthai herceg)

Császári és királyi lovassági tábornok. Ágost tábornok és Mária Cle-
mentina (Fülöp Lajos francia király leányának) fia. 1844. március 28-án (Az
Országgy lési Almanach szerint 26-án) született Párizsban. Gyermekéveit Co-
burgban töltötte, ahol a katonasághoz zászlótartónak nevezték ki. Nagyapja,
Ferdinánd herceg halála után a család Bécsbe költözött, nyáron azonban rend-
szerint magyarországi birtokain tartózkodott (pl. Edelényben, ahol családja
1820-tól a kastély birtokosa volt 1928-ig). Miután tanulmányait Bonnban befe-
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jezte, az osztrák hadseregbe állt és mint
vértestiszt Gy rött, Siófokon és Szé-
kesfehérvárott szolgált. 1866-ban részt
vett a königgrätzi csatában. 1868-ban
fivérével, Ágost Lajos herceggel Brazi-
liába utazott, ugyanekkor bejárta Kali-
forniát, az Egyesült Államokat és Ka-
nadát. Japánban is tett utazást. Utazásá-
ból sógorának, József f hercegnek, szá-
mos Európában ismeretlen növényt ho-
zott, melyek az alcsúti üvegházba ke-
rültek. Amerikából visszatérve, kisebb
utazásokat tett Európában. 1872-ben a
két hercegi testvér új föld körüli utazás-
ra indult. A vértesekt l saját kérésére a
honvédhuszárokhoz helyezték át rna-
gyi ranggal. Magyarországon telepedett
le és különösen a magyar földrajzi tár-
saság iránt érdekl dött, amely díszel-

nökévé választotta. 1875-ben feleségül vette Lujza belga királykisasszonyt.
1881-ben aranygyapjas vitéz lett, egyszersmind jogot nyert a fenség cím
használatára. A hadseregben a 19. század végén tábornok volt. Utazási élmé-
nyeit írta le és adta ki, de ezenkívül mint szenvedélyes numizmatikus is fejtett
ki irodalmi tevékenységet. Testvére, Ferdinánd bolgár cár lett. Góthában hunyt
el 1921. július 21(?)-én. Az edelényi kastélyon  végeztetett jelent s felújítást
1910-ben, melynek tábla rzi az emlékét a kastély keleti szárnyának déli
homlokzatán.

Munkái

1.  Eine Reise anderthalbmal um die Welt. (magyarul és franciául is)
2.  Vadászatok négy világrészben. Bpest, 1881. (Sport-Könyvtár, szerk. Sárkány János Ferencz.

IV. Cariudo álnévvel, mely japán nyelven vadászt jelent. Eredetije Bécsben jelent meg német l
1876-ban Kariudo név alatt, címe: Jagden in vier Weltheilen. 2. b v. kiadásban 1887-ben saját
neve alatt, 1886-ban franciául is megjelent.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 87-88. hasáb.

Országgy lési Almanach 1901-1906: Rövid életrajzi adatok a f rendiház és a képvisel ház tagjairól
/ Szerk.: Sturm Albert. Pesti Tudósító kiadása. Bp. 1901. 73-74. p.

Révai Nagy Lexikona XI. kötet. Bp. 1914. 770. p.
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Gérecz Károly, id s

Ev. református néptanító. Nemes Gérecz István kovácsmester és sassi
Szabó Eszter fia. 1844. május 7-én született Sajószentpéteren. Apja korán meg-
halt, így anyja kovács tanulónak adta. Mesterségét azonban csakhamar elhagyta
a tanulni vágyó ifjú, aki Sárospatakra ment, ahol a jószív  tanárok pártfogá-
sukba vették, könyvekkel látták el és megélhetésér l is gondoskodtak. A gim-
názium hatodik osztályának elvégzése után segédtanítónak hívták meg szül -
földje népiskolájához. 1863-ban Fels nyárád választotta meg rendes tanítónak.
Innen 1868-ban Sárospatakra hívták a népiskolához, ahol az állami képz ben
tanítói oklevelet szerzett. Tagja volt a sárospataki irodalmi körnek és az egy-
házmegyei tanügyi bizottságnak. Sárospatakon hunyt el 1910. július 11-én.

Írásai a Néptanítók Lapjában, a Független Polgárban, a Zemplénben, a Mis-
kolczban, a Hasznos Mulattatóban és a Sárospataki Lapokban jelentek meg. A
Vasárnapi Ujság olvasói mint jeles sakkozót ismerhették. Rendes bírálója volt
az egyházkerület részér l a népiskolai tankönyveknek. Kéziratban fennmaradt
írásai: Magyar polgári jogok és kötelességek (1878), Vezérkönyv a népiskolai
számtan tanításban s ehhez való példatár, Vallásos erkölcsi nevelés az elemi
iskola I. osztályában és Népiskola Verstára.

Munkái

1.  Gyászdalok és búcsúhangok. Prot. temetkezési használatra. Sárospatak, 1873.
2.  Népiskolai tanterv. A tiszáninneni ref. egyházkerület népiskolái számára. Sárospatak, 1877.
3.  Árvay József ABC az írvaolvastató tanmód szerint összeállítva. Sárospatak, 1880. (Középrészét

teljesen átdolgozta, imákkal és számtannal kib vítette.)
4.  Népiskolai földrajz. Sárospatak, 1882. (Soltész Ferencz Világ- és földismeret c. munkájának át-

dolgozása. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1884.) 1907-ben már a 9. kiadása jelent meg.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1894. 1146-1147. hasáb.

FEHÉR Erzsébet: Források a sárospataki alsófokú oktatási-nevelési intézmények történetéhez:
1868-1948. Sárospatak. 1995.

Magyar Könyvészet 1712-1920. (Petrik Géza). CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. én.

Sághy Gyula, dr.

Jogász, egyetemi tanár. 1844. május 8-án született Edelényben, Sághy Pé-
ter szuhogyi ispán és Mészáros Julianna gyermekeként. Középiskoláit Eger-
ben és Esztergomban végezte. Pesten, Pozsonyban és Bécsben volt joghallgató.
Törvényszéki és ügyvédi gyakornok volt, majd 1867-ben ügyvéd lett. Még
ugyanebben az évben állami ösztöndíjjal a heidelbergi egyetemre küldték,
ahonnan visszatérve a gy ri akadémián lett a római és az egyházi jog tanára.
1869-ben római jogból magántanári min sítést szerzett. 1870. május 8-án ne-
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vezték ki a pesti egyetemen az osztrák
polgári jog rendkívüli tanárává, majd
1872. október 24-én rendes tanárává,
ahol 1914-ig dolgozott.

n jelentek meg kisebb-nagyobb
dolgozatai, amelyek fontosabb jogi
kérdésekkel foglalkoztak. Az egyete-
men volt jogi kari dékán és rektor is.
Egyetemi professzor volt, de a politika
volt az igazi életeleme. Országgy lési
képvisel vé el ször 1884-ben válasz-
tották Dunaszerdahelyen. 1889-ben a
Széll-kormány megalakulásakor belé-
pett a szabadelv  pártba. 1892- és

1896-ban a nemzeti párt programja alapján a somorjai kerületben választották
meg. Az 1899. évi fúzió alkalmával a szabadelv  párt tagja lett és 1901-ben újra
megválasztották. 1903 novemberének végén kilépett a szabadelv  pártból és az
újra megalakult nemzeti pártnak lett a tagja és alelnöke. 1905 elején pedig a
párttal együtt belépett a függetlenségi és 48-as pártba. 1905-ben és 1906-ban a
somorjai kerület újra képvisel vé választotta. A szövetkezett ellenzék vezérl -
bizottságának, az igazságügyi, pénzügyi és a közoktatásügyi bizottságnak volt a
tagja. 1910-ben a régi kerülete egyhangúan képvisel vé választotta a Kossuth
Ferenc vezetése alatt álló függetlenségi és 48-as párt programja alapján. A
közoktatási bizottság tagja volt. Gyöngéje volt, hogy fölötte szeretett beszélni.
Alig volt olyan vita a képvisel házban, amelyben felszólalással részt ne vett
volna.

Id s korában is buzgón tevékenykedett, fáradhatatlanul politizált, szónokolt.
1916 augusztusának végén orbánc támadta meg a rendkívül élénk, mozgékony,
id s embert és rövid három nap alatt elvitte. Budapesten hunyt el 1916. szep-
tember 2-án. Cikkei a Jogtudományi Hetilapban, a Jogtudományi Közlönyben, a
Reformban és a Jog- és Államtudományi Folyóiratban jelentek meg.

Munkái

1.  A római salkotmány. Jogtörténelmi jelent ségében tárgyalva. Pest, 1872. (Ism. Budapesti
Közlöny 17. sz.).

2.  A kötelmi jog általános elmélete az ausztriai jog szempontjából, tekintettel a római jogra s
újabb törvényhozásokra. Bpest, 1877. (2. átdolg. és b v. kiad. Bp. Zsent István Társaság 1913.)

3.  Vélemény a gabona és általában az árúuzsora tárgyában. Bpest. 1902.

4.  Sághy Gyula orsz. képvisel  beszéde a képvisel ház 1904. okt. 21-én tartott ülésén. Bpest. (1904)

5.  Beszéd, mellyel a bpesti tudományegyetem rectori székét elfoglalta. Bpest. 1909.

6.  Beszéd, mellyel – rectori méltóságáról beszámolt 1910. évi szeptember 18-án. Bpest. 1910.
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7.  A tudománynak nemzetközi és nemzeti vonatkozásairól. Beszéd, melyet a bpesti kir, magy.
tud.-egyetem újjáalakításának CXXX. évfordulója alkalmából 1910. május 13-ikán tartott.

Bpest. 1910.

8.  A kötelmi jog általános elmélete. Az ausztriai jog szempontjából, tekintettel a római jogra s
újabb törvényhozásokra. 1. köt. 2. átdolg. és b v. kiad. Szent István Társulat. Bp. 1913.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1908.
22-23. hasáb.

Magyar Könyvészet 1712-1920 (Petrik Géza) CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.

Bahéry József

Kántortanító. 1844. december 8-án született Murányban, Gömör megyé-
ben, ahol apja Bahéry János k edénygyáros volt. A gimnáziumot Rozsnyón, a
tanítóképz t Besztercebányán végezte s 1864-ben Derenken nyert tanítói állást,
ahol négy évig dolgozott, majd Dern n és Gácson volt tanító. 1874-t l
Pohorellán tanított. A kormány három ízben kitüntette a magyar nyelv sikeres
tanításáért. 1884-ben a Murány-Garam tanítókörei elnökséggel tisztelték meg.

Írt vezércikkeket, tárcákat, elbeszéléseket, történeti mondákat és szakjába
vágó közleményeket a következ  lapokba: Igazmondó, Népnevel k Lapja, Ma-
gyar Pedagógiai Szemle, Magyar Állam, Magyar Korona, Független Polgár,
Rozsnyói Hiradó, Rimaszombat és Vidéke, Gömöri Lapok, Gömöri Közlöny,
Svornost, Slovenské Noviny, Vlast a Svet és Katolické Noviny.

A rozsnyói egyházmegyei római katolikus tanítóegylet megbízásából közzé
tette 1885-ben és 1888-ban Rozsnyón és Losoncon, az egylet munkásságát is-
mertet  Évkönyvet. Kéziratban fennmaradt több zenedarab és 500 éneket tar-
talmazó és orgonakísérettel ellátott, szlovák ajkúak számára készült egyházi
énektár. Halálának idejét és helyét nem ismerjük.

Írásai a következ  álnevek alatt is megjelentek: Józsa, Királyhegyi, Király-
Hegyaljai, Garami, Hronec, Ellai.

Munkája
Trúchlivé Hlasy. Turócz-Szent-Márton, 1883. (Halotti énekes könyv.)

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái I. kötet. Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkeres-

kedése. Bp. 1891. 338-339. hasáb.
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Kiss Lajos (gömöri)

reáliskolai tanár. Kiss Sándor
kertész és Izsó Zsuzsanna fia. 1849.

szeptember 1-jén született Ragályon
(Gömör megye). A gimnáziumot Sáros-
patakon végezte és 1869-ben ugyanott
az akadémia teológiai tanfolyamára írat-
kozott be, ahol 1873-ig tanult, közben
id. Vay Miklós báró korona r unokái-
nak nevel je volt. 1873-ban mint egy-
éves önkéntes Kassán a 34. gyalogez-
rednél katonáskodott és innen 1874-ben
a budapesti egyetemre ment, ahol a tör-
ténelmi s földrajzi el adásokat hallgatta
s ezalatt Lónyay Ödön házánál nevel s-
ködött. A tanári vizsgát történelemb l
és földrajzból Budapesten tette le 1878.
május 11-én. 1878. szeptember 22-én a
kecskeméti állami f reáliskolánál he-
lyettes tanárként alkalmazták. 1880. jú-
lius 22-én rendes tanári min ségben a pancsovai állami gimnáziumhoz, innen
1884. augusztus 29-én a szegedi f reáliskolához helyezték át. A szegedi Dugo-
nics-társaság tudományos osztályának volt a titkára. Szegeden hunyt el 1912.
január 28-án.

Írásai a Magyar Tanügyben, a kecskeméti f reáliskola Értesít jében, a
Kecskeméti Lapokban, a pancsovai Végvidékben, a pancsovai f reáliskola Ér-
tesít jében, a Földrajzi Közleményekben, a szegedi f reáliskola Értesít jében, a

városi Lapokban, a Sárospataki Lapokban, a Dugonics-társaság Évkönyvében
jelentek meg.

Munkái

1.  Nándorfehérvár bukása. A m. tudom. akadémia hadtudományi bizottsága által 20 aranynyal
jutalmazott pályamunka. Bpest, 1889. (Különnyomat a Hadtörténelmi Közleményekb l.)

2.  Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen. A m. tudom. akadémia hadtud. bizott-
sága által dicsérettel kitüntetett pályam . U. ott, 1891. (Különny. a Hadtört. Közleményekb l.)

3.  A rigómezei hadjárat (1448.) A m. tudom. akadémia hadtud. bizottsága által 500 arany koroná-
val jutalmazott pályam . U. ott, 1895. (A Hadtört. Közlemények 1–4. füzetében.)

4.  Világtörténelem középiskolák számára. I. kötet Ó-kor. Sárospatak, 1893. 94 m vel déstörté-
nelmi ábrával. (Gymnasiumi Könyvtár XVIII.)

5.  Világtörténelem középiskolák számára. II. kötet. Középkor. Kiadja a sárospataki irodalmi kör.
U. ott, 1896. XXVIII tábla rajzzal, 50 ábrával. (Gymnasiumi Könyvtár XXII.)

6.  Világtörténelem középiskolák számára. III. kötet. Ujkor. Kiadja a sárospataki irodalmi kör. U.
ott, 1897. (Gymnasiumi Könyvtár XXIII.)
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Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VI. kötet. Hornyánszky Viktor
Könyvkiadóhivatala. Bp. 1899. 367-368. hasáb.

A szegedi Magy. Kir. Állami F reáliskola XLIV. Értesít je / Összeáll.: Momor Géza. Szeged. 1912.
27-36. p. arcképpel.

Szegedi Napló. 35. évf. 25. sz. (1912. jan. 30.) 4. p.

Walla Károly

Római katolikus plébános. 1852. szeptember 13-án született Budapesten.
1872-ben lépett az egri papnevel  intézetbe és a hittudományi tanfolyam vé-
geztével 1877-ben pappá szentelték. El bb sátai, azután bogácsi, szendr i, majd
polgári káplán lett, ahonnan 1885-ben a Kovacsóczy István egri prépost-kano-
nok által alapított tiszaszajoli egyház els  lelkészévé nevezték ki. Innen 1895-
ben Csányba ment adminisztrátornak, ahol 1896. április 11-én meghalt.

Írásai az Egri Egyházmegyei Közlönyben és más lapokban jelentek meg.

Munkája

A szendr i parochiáról. Eger, 1885. (Adatok az egri egyházmegye történetéhez I.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XIV. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1914.
1408. hasáb.

Zachár Gyula (azari)

Tanár, közgazdasági író. 1853. május 21-én született Edelényben. Tanul-
mányai befejezése után, 1873-tól takarékpénztári könyvel  Kalocsán. 1880-ban
a Magyar Általános Takarékpénztár irodaf nöke, 1883-tól egyben a Magyar
Pénzintézetek Országos Nyugdíjegyesületének igazgatója, a Pesti Hírlap köz-
gazdasági rovatának a vezet je. 1884-t l kereskedelmi iskolai, majd a polgári
iskolai tanárképz ben volt tanár. 1886-tól 1896-ig szerkesztette és adta ki a Ke-
reskedelmi és Pénzügyi Szemlét. 1898-ban megalapította az Államgazdasági
Szemle cím  folyóiratot. Szerkesztette a Gyakorlati kereskedelmi tudományok a
pénz-, biztosítási, közlekedési intézetek, a gyári és kézm ipar, a magán- és köz-
forgalom, valamint a kereskedelem köréb l cím  gy jteményes munkát. Buda-
pesten halt meg 1910. május 26-án.

Munkái
  1.  A franczia kett s könyvvitel alkalmazása hitelintézetekben. Különös tekintettel a vidéki taka-

rékpénztárak lényeges és segédkönyveire. Egy táblázattal. Budapest, 1877.
  2.  Fali kamattáblázatok irodák, hitelintézetek részére a kamatokat 1 frttól 5000 frtig különféle ka-

matlábra számítva. Vászonra húzható ívekben. Budapest, (1879.) 12 tábla.
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  3.  A turfa-ipar keletkezése és fejl désének története. A pesti Lloyd-társaság által pályakoszo-
rúzva. Budapest. 1880.

  4.  Társadalmi önsegély. Az önsegély elmélete. Az iparos hitel szervezése. (Dicsér leg kitüntetett
pályam .) Budapest, 1883.

  5.  Fairbanks-mérlegek az 1885. magyar országos kiállításon. Budapest, 1885. (Különnyomat a
Pesti Hirlapból.)

  6.  Könyvviteltan iskolai és magánhasználatra. I. rész. Az egyszer  könyvvitel. Budapest, 1885.
(Lengyel Sándorral.)

  7.  Könyvviteli rendszerek. Az egyszeres és kett s könyvvezetés lényeges könyveinek alakja,
vezetése és lezárásának bemutatásával. Budapest, 1886. Három táblázat vászonra húzva.

  8.  Váltóisme, jog és szokások. Törvénymagyarázat illusztrált példákkal. (Budapest, 1888.
(Gyakorlati kereskedelmi tudományok II. kötet. Mattyasovszky Lászlóval.)

  9.  Általános üzleti könyvvitel az egyszer  és kett s mód rendszereiben. Budapest, 1888.
10.  Kereskedelmi isme, jog és szokások. A fennálló törvény szerinti intézkedéseknek a gyakorlati

életben való alkalmazásával. Budapest, 1889.
11.  A pénzintézeti üzletvitel, a megfelel  üzleti szokások, számolások és a kereskedelmi törvény

szerinti eljárás tárgyalásával. Budapest, 1892.
12.  Mez gazdasági könyvvitel az egyszer  és kett s könyvvitel rendszerében. Budapest, 1894.
13.  Pénzintézeti könyvvitel. Budapest, 1896.
14.  Általános üzleti könyvvitel. Az egyszeres olasz és franczia kett s könyvvitel rendszere. Buda-

pest, 1896.
15.  Könyvviteltan. Az egyszer  és kett s könyvvezetés elmélete és gyakorlata. Budapest. 1897.
16.  Gyakorlati kereskedelmi tudományok a pénz-, biztosítási, közlekedési intézetek, a gyári és kéz-

ipar, a magán- és közforgalom, valamint a kereskedelem köréb l. Szerkeszti –. I. kötet. Ál-
talános üzleti könyvvitel. 3 melléklettel. Bpest, 1899.

17.  Vasúti számtan és könyvviteltan. Budapest, 1903. Két kötet (Olgyay Kálmánnal).
18. A drágaság okai Budapesten és elhárításuknak módjai. Országos Iparegyesület. Bp. 1910.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XIV. kötet. Bp., 1914. 1690-1692. hasáb
Magyar könyvészet 1712-1920. CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Miklós Gyula, dr. (miklósvári) ifjabb

Jogász, országgy lési képvisel . Miklós Gyula borászati kormánybiztos és
buchenthali Dobrovolsky Eugenia fia. 1855-ben Finkén (1963-tól Edelény ré-
sze) született. Középiskolai tanulmányait a bécsi Theresianumban fejezte be. A
jogot a budapesti egyetemen hallgatta, ahol jogi doktorrá avatták. Borsod me-
gyei birtokaira vonult gazdálkodni. Itt csakhamar bekapcsolódott a megye poli-
tikai életébe. Az 1887. évi választások alkalmával szabadelv  párti országgy -
lési képvisel vé választották meg az edelényi kerületben, ahol 1892-ben újra
megválasztották. Tagja volt a közigazgatási és mentelmi bizottságnak. Cikkei a
Köztelekben jelentek meg. Budapesten hunyt el 1923. december 10-én.

Munkája

Népbiztosítás. Bpest, 1899.
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Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VIII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereske-
dése. Bp. 1902. 1325-1326. hasáb.

Miklós Ödön (miklósvári)

Okleveles mérnök, országgy -
lési képvisel . Miklós Gyula orszá-
gos borászati kormánybiztos fia.
Finkén (1963-tól Edelény része)
született 1856. december 14-én (Az
Új Magyar Életrajzi Lexikon szerint
1857-ben született). A középiskola
els  éveit Miskolcon, majd Buda-
pesten, a fels bb osztályokat pedig
Bécsben végezte. 1875 szén hall-
gatója lett a József M egyetemnek.
1876-ban beutazta Németországot,
1877-ben Svájcot és Belgiumot,
1878-ban a párizsi kiállítás tanulmá-
nyozására küldte ki Trefort Ágoston
miniszter és ez alkalommal nagyobb
utat tett Angliában is. 1879-ben mér-
nöki oklevelet szerzett és csakhamar
a kormány Amerikába küldte a ga-
bonaelevátorok tanulmányozására.
Odautaztában Dél-Franciaországban
és Angliában (ahol az akkor tartott
londoni gazdasági kiállításban mint a meghívott szakreferensek egyike m kö-
dött) újból nagy mértékben szélesítette közgazdasági látókörét. A tanulmányi
utakon kívül ismételten beutazta Európa legtöbb országát: Angliát, Franciaor-
szágot, Belgiumot, Németországot, Svájcot stb. Mindenütt behatóan megismer-
kedett az országok gazdasági viszonyaival s mindezen országok nyelvét is job-
bára elsajátította.  volt az els  magyar ember, aki nálunk a telefonra felhívta a
közfigyelmet, mid n ezen kérdésr l 1879-ben a Lloyd-társaság felhívására Bu-
dapesten felolvasást tartott. 1880-ban kilépett az állami szolgálatból, ahol a
budapest-zimonyi vasút el munkálataiban tevékenyen részt vett. Budapest f vá-
ros tanácsának meghívására az elevátorok kiváló technikai alkotásának létesí-
tése körül nagy érdemeket szerzett. A király az arany érdemkereszt adományo-
zásával tüntette ki. Megbízták az 1885-ben befejezett és közel két millió forint
költséggel felépült Üll i úti közkórház felülvizsgálatával. 1884-ben igazgatója
és társtulajdonosa lett az akkor alakult osztrák-magyar Fairbanks-mérleg és
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gépgyár-társaságnak, melyet virágzó iparvállalataink sorába emelt. Egyik els
tagja volt az akkor létesült gazdakörnek, mely t mindjárt megalakulása után
igazgató-választmányába választotta. Folytonos aktív részt vállalt az országos
magyar gazdasági egyesület m ködésében, melynek régóta egyik legtevéke-
nyebb választmányi tagja volt. Nem kevésbbé buzgó tevékenységet fejtett ki a
magyar mérnök- és építész-egyesületben, melynek szintén 1885-t l választmá-
nyi tagja és szakosztályi jegyz je volt. Az 1885. évi országos kiállításkor t
bízták meg a nemzetközi osztály szervezésével, valamint az osztály instruktív
magyar és német katalogusának szerkesztésével. El adója volt az országos
zs ritanácsnak és alelnöke a nemzetközi kiállítás csoportjának, végül az orszá-
gos kiállításról közzétett nagy jelentésben  szerkesztette a nemzetközi osztály
ismertet  részét. Kés bb nem kevésbé tevékeny részt vállalt a bécsi gazdasági
kiállítás rendezésében is és annak egyik osztály-el adója volt. Mindezek mellett
sohasem kerülte el figyelmét a vízszabályozások kérdése sem, mellyel szintén
behatóan foglalkozott. A szegedi árvíz után az  meghívására járt nálunk Eads
kapitány, a világhír  amerikai vízépítészeti szakért , s az  társaságában járta be
a Tisza mentének nagy részét. 1892-ben a Magyar mez gazdák országos
szövetkezetének lett igazgatója. Felügyel bizottsági elnöke volt a magyar fegy-
vergyárnak is. Az 1893 elején megtartott dunai szemle-úton is részt vett. A gya-
korlati mez gazdaság kérdéseivel is el szeretettel foglalkozott és 1880-tól gya-
korlatilag is foglalkozott a mez - és erd gazdasággal, önállóan kezelve közel
2000 holdnyi borsod megyei birtokait. A növénytermelés, de f leg az állatte-
nyésztés, különösen pedig a szarvasmarha- és lótenyésztés terén mindig szép
sikereket tudott felmutatni. 1892-ben szabadelv  programmal országgy lési
képvisel vé választották Szirmabeseny n. El adója volt a közgazdasági bizott-
ságnak és a külföldi kereskedelmi szerz déseknek. 1893. áprilisában földm -
velésügyi államtitkár lett. A közel három évi államtitkári munka alatt  dolgozta
ki az állatbiztosításról, a mez gazdasági szövetkezetekr l, az országos állatte-
nyésztési alap létesítésér l, a gazdasági termények hamisításának tilalmazásá-
ról, a Közép-Duna egységes szabályozásáról és az ország egyéb folyóin szüksé-
ges munkálatokról szóló törvényjavaslatokat; részt vett a mez gazdaságról és
mez rend rségr l szóló törvényjavaslatok kidolgozásában és úgy ennek, vala-
mint a telepítési törvénynek megalkotásában és életbeléptetésében, a megyei
gazdasági bizottságok szervezésében, a m borgyártásról s a lótenyésztési alap
létesítésér l szóló törvények megalkotásában. A Szerbiával fennállott állat-
egészségügyi háború megszüntetése, a sertésvész, ragályos tüd lob és a filoxéra
elleni védekezés terén kiváló tevékenységet fejtett ki. Államtitkári állásától
1895. november 2-án, közbejött nézeteltérések miatt, saját kérelmére mentették
fel. Az 1896. évi ezredéves kiállítás mez gazdasági f csoportját  szervezte, el-
nöke lévén mint államtitkár e csoportnak. 1897. január 1-jén kinevezték a pári-
zsi 1900. évi nemzetközi kiállítás helyettes kormánybiztosává, mely állást 1901.
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május 1-ig a legnagyobb sikerrel töltött be. A király e kiváló szolgálataiért a Fe-
renc József-rend nagykeresztjével tüntette ki, míg a francia kormány a becsület-
rend nagy közép-keresztjét adományozta neki. A Magyar Gazdasági Egyesület
1898. évi közgy lésén az egyesület megbízásából Bethlen András gróf, volt
földm velésügyi miniszter felett tartott emlékbeszédet, 1898-ban a brüsszeli
nemzetközi kiállításon mint a zs ri egyik elnöke vett részt, itt kifejtett buzgó te-
vékenységének elismeréséül Lipót belga király a Lipót-rend középkeresztjével
tüntette ki, itthon pedig a szegedi gazdasági kiállításon a mez gazdaság és ál-
lattenyésztés több ágában való sikeres munkálkodásáért több kitüntetésben ré-
szesítették. Borsod vármegye gazdasági életében tevékenyen részt vett, elnöke
volt a megyei gazdasági egyesületnek, elnöke a vármegyei lótenyésztési bizott-
mánynak, egyházmegyei és egyházkerületi tanácsbíró volt, a mérnök- és épí-
tészegylet alelnöke és a vasúti szakosztály elnöke volt. Tagja volt több külföldi
tudományos társulatnak és a fent említett kitüntetéseken kívül még számos kül-
földi magas rendjel tulajdonosa volt. Tagja volt a képvisel ház pénzügyi bizott-
ságának.

Már kora ifjúságától fogva állandó h  munkása volt a napi sajtónak, különö-
sen a közgazdasági kérdések egyik hivatott szakért je volt és nem egy új eszmét
pendített meg az Ellen r, a Magyarország, az Egyetértés, a Pesti Napló és más
napilapok hasábjain és szakközlönyökben, legnagyobbrészt névtelenül. E mel-
lett állandó munkatársa volt több jelentékeny angol és amerikai gazdasági és

szaki szakközlönynek, melyekben nem csekély mértékben mozdította el ,
hogy a külföldi szakkörök a mi viszonyainkról kedvez  és helyes fogalmat al-
kothassanak. Cikkei a Pesti Naplóban, a Magyar Pénzügyben, a Magyar Mér-
nök- és Építészegylet Közlönyében, a Nemzetgazdasági Szemlében, a Buda-
pesti Hirlapban stb. jelentek meg. Kézirata a Magyar Nemzeti Múzeumban: Je-
lentése az elevátorokról. Passauban hunyt el 1923. május 29-én. Egykori szül -
háza (ma Id skorúak Szociális Otthona) falán tábla rzi az emlékét.

Munkái

1.  Mez gazdaságunk és gabonakereskedelmünk érdekében. Bpest, 1881. (Különnyomat az Egyet-
értésb l).

2.  Városok csatornázása a hygienia, mez gazdaság és technika szempontjából. U. ott, 1882.
(Különny. a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyéb l).

3.  Budapestt l Chicagóig és tovább. U. ott, 1894. (Különny. a Köztelekb l).

4.  Az állatbiztosításról. Bp. 1894.

5.  A technikusok helyzete az államszolgálatban. Az 1896. évi szept. 6., 7. és 8. napján tartott I.
magyar országos technikus kongresszuson el adta. U. ott, 1897.

6.  A termény záloghitelér l. U. ott, 1898.

7.  Negyedszázad a magyar közéletben. Miklós Ödön összegy jtött munkái, I-III. Kiadja Rácskay
Gyula. Franklin Társulat. Bp. 1906-1909.
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Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VIII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereske-
dése. Bp. 1902. 1328-1332. hasáb.

Új Magyar Életrajzi Lexikon IV. kötet. Magyar Könyvklub. Bp. 2002. 739. p.
Magyar Könyvészet 1712-1920. CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.

Dókus Ern né Ragályi Ilona

Író. Ragályi Gyula és Török Hermin leánya. 1860-ban született Ragályon.
1877-ben Dókus Ern  császári és királyi kamarás, országgy lési képvisel  fele-
sége lett. Férjével külföldön nagyobb utazásokat tett, így beutazta Nyugat-Eu-
rópát és 1889-ben Afrika nagy részét is. 1912. június 12-én hunyt el.

Írt két regényt, több novellát, tárcát és afrikai útjáról kisebb közleményeket,
melyek a Honban és a Zemplénben jelentek meg.

Munkái

1. Vera. Regény. Budapest, 1891.
2. Végrendelet. Budapest, 1891.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 965. hasáb.

KOMPORDAY Levente: A csabacsüdi Dókus család. In: Széphalom 12. Sátoraljaújhely. 2002.
153-161. p.

Papp József

Református lelkész, költ , népraj-
zi gy jt . Ongán született 1860. január
21-én. Gazdálkodó család gyermeke-
ként látta meg a napvilágot. Az elemi
iskola elvégzése után, tanítójának buz-
dítására édesapja beadta a Sárospataki
Református Kollégiumba diáknak. A
gimnáziumot jeles eredménnyel végezte
1880-ban, majd lelkipásztori pályára ké-
szülve ugyancsak Sárospatakon beírat-
kozott a Teológiai Akadémiára, ahol
lelkészképesít  bizonyítványt kapott
1888-ban. Tanulmányai végzése közben
három évig rektor volt Hernádnéme-
tiben. Itt ismerkedett meg az akkor már
özvegy, sárospataki tanárcsaládból szár-
mazó, nagy m veltség  Finkey Rózá-
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val, aki kés bb élete h séges társa lett. Megszerezve a lelkészi oklevelet, rövid
ideig segédlelkész volt Hernádnémetiben, Kassán, Ongán, majd másfél évig
Kupán volt helyettes lelkész, s el bb felügyel  lelkész, majd 1891-t l rendes
lelkipásztor lett Tomoron. 1932. május 30-án bekövetkezett haláláig itt szolgált.

Meleg szív , krisztusi lelkület  lelkipásztor volt. Egyházmegyei tanácsbíró,
az Abaúji Lelkészegyesület elnöke volt. Igehirdetései nyomtatásban is megje-
lentek. Írásai tették országosan ismertté. Jó humorú, b  termés  publicisztikai
munkássága külön említésre méltó. Pap-Rika álnéven hosszú éveken át (Az)
Üstökös cím  élclap vidéki levelez  munkatársa volt. A lapot 1858-ban Jókai
Mór alapította.

Az Alkalmi versek és apróságok cím  könyvének egyik legértékesebb része
a „Szálló Igék” cím  fejezet, melyben néprajzi ihletés  50 kis írása található.
Vonzódása a néprajzhoz más írásában is fellelhet . Számos gy jtését, így:
Gergely-járás, névnapokhoz és jeles napokhoz kapcsolódó szokásanyagát, rig-
musgy jteményét rzi a Néprajzi Múzeum adattára. Tomoron helyezték örök
nyugalomra.

Munkái

1. Alkalmi versek és apróságok. Szikszó, 1900.
2. Száz mese I-II. kötet. Debrecen, 1912.

Irodalom

Baksi Rezs  - Lukács László: Egy lelkész a Csereháton: Papp József = Szül földünk 16-17. (1991.
okt.) 122. p.

Csillag Károly, dr.

Ügyvéd, újságíró, költ  és m fordító. 1888-ig Stern volt a neve. Kiskun-
hegyesen született 1862. május 12-én. Gimnáziumi tanulmányait Zomborban,
Szabadkán és Szegeden végezte, majd a f városba került, ahol jogot végzett. A
Bácska több városában volt joggyakornok, 1890-ben lett jogi doktor. Ekkor
Szabadkára hívták és a Szabadkai Hírlap szerkeszt je volt 1890. november 30-
tól 1891. május 31-ig. Majd a Bácskai Naplót szerkesztette 1896-ig, 1902-ig a
Bácskai Hírlap, 1904-ig a Bácsmegyei Napló szerkeszt je.

1906-ig Szabadkán, 1914-ig Zsablyán, majd Újvidéken folytatott ügyvédi
gyakorlatot. A délvidék 1918. évi jugoszláv megszállása után Borsod megyébe
költözik. El ször Miskolcon volt ügyvéd, majd Edelényben (1925-1929), rövid
ideig ismét Miskolcon dolgozott, majd 1929-30-ban Bódvaszilason és 1930-33-
ban újra Edelényben ügyvédeskedett. 1933-ban Budapestre költözött és az Or-
szágos Ügyvéd Egyesület otthonának lakója lett. 1942-ben még élt. Családja
nem volt, halálának pontos idejét eddig még nem sikerült kideríteni.

Humoros és szatírikus írásai 1878-tól a Bácska cím  lapban, a Zombor és
vidékében, a szabadkai Szabadságban, a Szabadkai Hírlapban, a Bácskai Nap-
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lóban, a Bácskai Hírlapban, a Bácsme-
gyei Naplóban jelentek meg. 1890 ta-
vaszán megteremtette a Bolond Istók
cím  lapban Verb czi Aladár alakját,
és újabb verseit és tárcáit ezután ezen
az álnéven publikálta az Egyenl ség
cím  lapban, a Gy ri Hírlapban, a
Szegedi Híradóban, a Budapesti Nap-
lóban, az Arad és Vidékében.

Színm veit a Szabadkai Színház-
ban, a budapesti Park-Színházban mu-
tatták be. Tehetségesen fordította Mor-
ris Rosenfeld verseit. Alkalmi verseit
az edelényi Blasz nyomdában is ki-
nyomtatták az 1920-as, 1930-as évek-
ben. Miskolcon f ként a Reggeli Hír-
lapban publikált.

Munkái

1.  Költemények. Bp., 1886.
2.  Verb czi Aladár ügyvédjelölt különös jog-

esetei: 1. Szabadka, 1891.
3.  Humoros tárcák. Szabadka. é. n.
4.  Sátán útja: Drámai költemény. Szabadka, 1898.
5.  A vörös május: Szociális színm . Szeged, 1906.
6.  Lillafüredi Werb czy-Barlang. Edelény-Miskolc, 1931.
7.  Öröktüzek: Reviziós és irredenta költemények. Edelény-Miskolc, 1933.
8.  Verb czi Aladár a pécsi ügyvédkongresszuson. Bp., 1938.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1893. 373-374. hasáb.

Dr. Csillag Károly, a Bácsország els  alapítója = Bácsország. [?]

Szuhay Benedek

Református lelkész, egyházmegyei f jegyz  és tanácsbíró, zsinati tag.
Költ , énekíró, egyháztörténeti író, neves prédikátor. Hubón született 1862.
június 20-án. 1886 és 1889 között Boldván volt segédlelkész és nevel  Szath-
máry Király Pál házánál. Megjelent halotti prédikációs kötetében több Bódva-
völgyi vonatkozású is van. Szolgált Fels barcikán, Sajókápolnán is. Cikkei a
Magyar Szóban, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban jelentek meg. Sajóká-
polnán hunyt el 1917. április 1-jén.
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Munkái

1.  Zeng  bokor. Költemények. Miskolcz, 1888. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap).

2.  A prot. lelkész feladata napjainkban. Jutalmazott pályam . U. ott, 1897. (Ism. Prot. Szemle).

3.  A fels  borsodi ev. ref. egyházmegye 1900. ápr. 22–23. Ózdon tartott tavaszi közgyülésének
jegyz könyve. (n. 8-r. 65 l.) Miskolc, 1900.

4.  A fels  borsodi ev. ref. egyházmegye 1900. szept. 4–5. Kondón tartott szi közgyülésének
jegyz könyve. Miskolc, 1900.

5.  Az egyház látogatás. (Canonica visitatio). A fels -borsodi egyházmegye lelkészi értekezlete ál-
tal jutalmazott pályam . U. ott, 1900.

6.  A fels -borsodi ev. ref. egyházmegye közgy léseinek Jegyz könyve: 1900. ápr. 22., 23. Ózdon,
szept. 4., 5. Kondón, 1902. ápr. 22., 23. Zilizen, nov. 2., 3. Malyinkán. Miskolcz, 1900., 1902.
Négy kötet.

7.  Költeményei. U. ott, 1908. (Ism. Vasárnapi Ujság 14. sz.).

8.  Istenért és szabadságért. Melodráma. Zenéjét szerezte: ifj. Fövényessy Bertalan. Miskolc. é. n.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XIII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1909.
1156. hasáb.

Magyar Könyvészet 1712-1920. CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.

Nagy Géza

Római katolikus plébános. 1862.
szeptember 10-én született Apcon
(Heves m.). Középiskoláit Selmecbá-
nyán és Egerben végezte, ahová akkor
költözött, amikor 1879-ben a papne-
vel  intézetbe lépett. 1885-ben misés-
pappá szentelték fel. Segédlelkész volt
Tarnaszentmiklóson, Rakamazon, Já-
kóhalmán és Mez kövesden. 1893-tól
1908-ig volt Edelény plébánosa. 
volt az építtet je az edelényi római ka-
tolikus templomnak, melynek építés-
történetét is megírta. Miskolcon hunyt
el 1910. november 28-án. Edelényben
helyezték örök nyugalomra.

Vezércikkeket írt a f városi és vi-
déki lapokba. Cikkei az Adatok az egri
egyházmegye történetéhez (1886) cí-

 munkában, a Jászberény és Vidékében, az Egri Egyházmegyei Közlönyben
jelentek meg.
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Munkái

1.  Jász-Jákóhalma kincsszekrénye és a Jász-Hírcsarnok. Jászberény, 1891. (2. kiadás).

2.  Ezredik esztend . Miveltségi állapotunk vázlatos birálata. Miskolcz, 1896.

3.  Els  fogadalmi templom Erzsébet királyné emlékére. Athenaeum. Bp., 1905.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái IX. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.

Bp. 1903. 576-577. hasáb.

Farkas Zsigmond

Római katolikus plébános, „füves ember”, szakíró. Putnokon született
1862. október 7-én. Budapesten volt növendékpap a központi papnevel  inté-
zetben. 1885-ben miséspappá szentelték fel, majd segédlelkész volt Hevesen.
Növendékpap korában a Magyar Egyházi Irodalmi Társulatban, melynek elnöke
volt, sokat dolgozott. 1892-t l haláláig, 1926. március 17-ig volt hangács-
nyomári plébános. A gyógynövényeket nemcsak gy jtötte, termesztette, hanem
gyógyított is vele. Vasárnaponként szekerekkel mentek hozzá gyógyulást re-
mélve a környez  falvakból. Teológiai írásai az Egri Egyházmegyei Közlöny-
ben jelentek meg. Hangácson helyezték örök nyugalomra.

Munkái

1.  Az ördög kelepcéje, vagy ki találta ki a pálinkát? (Népiratkák 153.) Bp., 1898.

2.  Emlékül f tiszt. Krempánszky István, szendr i alesperes-plébános aranymiséjér l. Miskolc,
1901.

3.  A hosszú élet, jó egészség s a betegségek gyógyulásának titkai ... illetve ezek f  tényez i a
betegségek gyógyítása e f  tényez k - különösen pedig otthoni vízkúrák - s egyes gyógyhatású

(de sohasem mérges) növényi és háziorvosságok segélyével. Miskolc, 1904. (2. kiadás u. o.
1905.)

4.  Igazi vegetárius szakács- és gyógyf könyv úgy egészségesek, mint f képen betegek, lábado-
zók és gyermekek részére. Miskolc, 1917.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.

Bp. 1894. 196. hasáb.

Dr. SZECSKÓ Károly: Adalékok Farkas Zsigmond római katolikus lelkipásztor életéhez és mun-
kásságához. In.: A Borsodi Tájház Közleményei 2. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár.

Edelény, 1997. 3-9. p.
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Serédi Jen , dr.

Orvos, író, lapszerkeszt . Miskolcon született 1863. december 13-án. Kö-
zépiskolai tanulmányait Miskolcon, az evangélikus és a református f gimnázi-
umban, az egyetemet Budapesten és Bécsben végezte. Orvosi oklevelét Buda-
pesten szerezte meg 1890-ben. Irodalommal már középiskolás korában foglal-
kozott. Néhány tanulótársával megalakította Miskolcon a Pet fi Kört, ahol
élénk irodalmi élet folyt. Els  írása, A sorsjegy cím  pályadíjnyertes elbeszé-
lése a Borsodmegyei Lapokban 1881-ben jelent meg. Több éven át helyettes
szerkeszt je volt a Borsod-Miskolci Közlönynek. Valamennyi miskolci lap kö-
zölte írásait, de f városi lapokban is napvilágot láttak munkái (F városi Lapok,
Magyarország és a Nagy Világ, Ország-Világ, Pesti Napló, Gond  stb.). Az
egyetem elvégzése után Beckón, majd Boldván volt körorvos. 1899-ben tért
vissza Miskolcra és a fels zsolcai körzetben lett körorvos. Orvosi munkája mel-
lett folyamatosan foglalkozott az irodalommal. 1900 és 1905 között szerkesz-
tette a Borsod-Miskolci Hírlap cím  hetilapot, majd felel s szerkeszt je volt a
Miskolci Hírlap, a Miskolc és a Borsodmegyei Lapok cím  politikai na-
pilapoknak. Szépirodalmi és publicisztikai munkákon kívül színdarabokat is írt.
Több színdarabját mutatták be Miskolcon, Temesváron, Budapesten és Kolozs-
várott. Hossazbb ideig elnöke volt a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége
miskolci választmányának. A Lévay József Közm vel dési Egyesületnek pedig
ellen re volt. Miskolcon hunyt el 1944-ben.

Munkái

1.  Új könyv. Beszélyek, Miskolc. 1886.
2.  Többet ésszel. Színm . Miskolc. 1922.
3.  A gazember. Regény. Miskolc. 1926.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1908.
929-930. hasáb.

Csokor: miskolci antológia. Miskolc. 1926. 159-162. p.
Magyar Könyvészet 1712-1920 (Petrik Géza). CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.
Magyar Könyvészet 1921-1944. CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.

Rétay Kálmán (hahodi)

Római katolikus plébános. Budapesten született 1865-ben. 1888-ban
szentelték fel. Borsodszirák plébánosa volt 1898-tól 1909-ig. A szendr i espe-
resi kerület jegyz je, majd Miskolcon apát-plébános volt. 1940 (?)-ben halt meg
Miskolcon. Titkára volt a miskolci Római Katolikus N egyletnek.
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Munkái

1.  Jelentés: a miskolczi róm. kath. n egylet VII. kimutatása. Miskolcz, 1898.
2.  Hóvirág. Alkalmi lap. U. ott, 1900. (Bottlik Józseffel együtt.)

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XI. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1906.
813-814. hasáb.

Baráczius József

Római katolikus prépost-kanonok. Szegeden született 1866. február 2-án.
A teológiát Egerben végezte el. 1889-ben szentelték pappá. Több évi káplán-
kodás után 1896-tól Sajóvámoson, 1908-tól Szendr n, 1915-t l Mateócon volt
plébános. 1926-tól csudányi prépost, 1930-tól egri kanonok. Már papnövendék
korában munkatársa volt az egri Népújságnak, 1889-t l pedig küls  munkatársa
volt az Egri Egyházmegyei Közlönynek. Szentbeszédei különböz  egyházi
lapokban jelentek meg.

Munkái

1.  Plébániai közös ájtatosságok. Eger. 1907. (2. kiad. u. o. 1928)
2. Katekizmus prédikációkban. A Jó Pásztor mell. Miskolc és Eger. 1909/27.
3. Háborús sajtó-vasárnap. Eger. 1916.
4. Kegyelem-novéna. Bp. 1916.
5. A szent miseáldozat. Bp. 1918.
6. Szent keresztúti ájtatosság. Rimaszombat. 1928.
7. Holtomiglan − holtodiglan. Elbeszélések. Eger. [1930]

Irodalom

GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái.  II. kötet. Bp. 1940. 321-322. hasáb.

Gérecz Károly, ifj.

reáliskolai tanár. 1866-ban született Fels nyárádon. A 19. század végén
magyar és francia nyelvet tanított a verseci községi f reáliskolában. Életér l
további adatokkal nem rendelkezünk.

Munkái

1.  Villon. Tanulmány a franczia irodalomból. Sárospatak, 1890.
2.  Pótlék minden francia nyelvtanhoz. A nagyközönség számára írta G. K. Arad. 1905.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése.
Bp. 1894. 1147. hasáb.

Magyar Könyvészet 1712-1920. (Petrik Géza) CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.
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Berzeviczy György (berzevicei és kakaslomnici)

Földbirtokos, kalandor. 1867. december 16-án született Szendr ládon.
Apja Berzeviczy Irnák nagybirtokos, több alkalommal volt országgy lési képvi-
sel , aki fiára 4500 holdat hagyott. Anyja fáji Fáy Constantina. A szendr ládi
dombon állt kastély - ma csak romjai vannak - a család tulajdona volt. Az elemi
iskolába Szendr ládon járt. A gimnáziumot Pesten végezte, majd jogot tanult,
de csak két alapvizsgát tett le. Egyénileg gazdálkodott, majd eladva birtokát
Nizzában telepedett le, ahol nagylábon élt. Az els  világháború kitörésekor
Svájcba menekült, majd Bécsbe került és a francia cenzúránál teljesített katonai
szolgálatot. Kés bb belekeveredett egy hamiskártyázási ügyletbe s a bécsi tör-
vényszék 1933-ban tizenöt hónapi börtönre ítélte. Halálának idejét és helyét
nem tudjuk.

Munkája
Az én els  hatvanöt életévem. Gergely R. Könyvkereskedés. Bp., 1936.

Irodalom
GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái 3. kötet. Bp. 1995. 163. hasáb.

Fekete Pál (váradi)

Mez gazdász, szakíró. 1868-ban
Miskolcon született. Hangácsi birtokos
volt. Rimaszombatban volt iskolaigaz-
gató, ahonnan 1920-ban tért haza han-
gácsi birtokára, mert magyarsága miatt
kiutasították. Birtokán mintagazdaságot
vezetett. Gyümölcstermesztéssel és ál-
lattenyésztéssel foglalkozott. A két vi-
lágháború között református egyház-
megyei tanácsbíró, egyházközségi f -
gondnok, a Hangya Szövetkezet elnöke
volt. Megírta Gömör megye mez gaz-
daságának monográfiáját. Hangácson
hunyt el 1958-ban.

Munkája
Mez gazdaság és állattenyésztés. In.: Gömör-Kishont vármegye/Szerk.: dr. Borovszky Samu. Ma-

gyarország Vármegyéi és Városai Szerkeszt sége és Kiadóhivatala. Bp. é.n. 205-220. p.

Irodalom
SOMOGYI Gábor: A váradi Fekete család 1618. évi címeres nemeslevele és genealógiája = Turul.

2002. 1-2. füzet 29-38. p.
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Scholtz Ödön Adolf

Ág. evangélikus lelkész. Scholtz Károly uradalmi erdész és Ritter Ida fia.
1869. január 27-én született Szentjakabon (ma Tornaszentjakab). A gimnázium
I. osztályát Iglón, a többit Rozsnyón végezte az evangélikus f gimnáziumban
1887-ben. Ekkor Sopronba ment az evangélikus teológiai f iskolára, ahol há-
rom évet töltött, majd egy évig a hallei és berlini egyetemen tanult. Beutazta
Németország nevezetesebb vidékeit. 1891 szén Karsay Sándor superintendens
lelkésszé avatta és Ágfalvára (Sopron megye) került segédlelkésznek, ahol
1893-ban rendes lelkésszé választották. A soproni fels  evangélikus esperesség
egyházi f jegyz je, gyámintézeti elnöke s a dunántúli evangélikus egyházkerü-
let pénzügyi bizottságának tagja volt. 1906 szén nagyobb körutazást tett Né-
metországban és több helyen el adást is tartott Magyarországról és az itteni
evangélikus egyház szervezetér l. Az év szén Pozsonyban a Luther-társaság és
gyámintézet közgy lésén  mondta az ünnepi beszédet. Az 1910-es években a
megye képvisel je (tanácstag), majd kés bb országgy lési képvisel  volt. Az
1921-es események idején a képvisel  urat az osztrákok túszul ejtették, majd
augusztus 30-án  temette el Baracsi László katolikus felkel t. 1939-ben vonult
nyugdíjba. Ezekben az években folytatta az evangélikus egyházközség történe-
tének feldolgozását, melyet már nem tudott megjelentetni. Feleségével Sop-
ronba költözött, s itt élt haláláig, 1948. június 7-ig. Irodalmi munkássága legin-
kább az evangélikus hittérítési és belmissziói munkásság ismertetésére és fej-
lesztésére vonatkozik. Kiadta a Külmisszió cím  negyedéves folyóiratot 1896.
július 30-tól 1897. novemberig, mint az Evangélikus Szemle mellékletét, amely
1898-tól önálló füzetekben jelent meg. 1906-tól Missziói Lapok címen evangé-
likus bel- és külmissziói illusztrált havi folyóiratot és az 1920-as évekt l több
mint tíz évig a „Gotthold” Ewangelischer Volkskalender-t adta ki.

Munkái

1.  Gróf Zinzendorf Miklós Lajos, a herrnhuti testvérgyülekezet és misszio alapítója. Életrajz. Öt
képpel. Sopron, év. n. (2. kiadás.)

2.  Emléklapok. Kiadta a barcsi (Somogy megye) áttérési ünnep alkalmából 1905. ápr. 9. U. ott.
(Magyar és német szöveg.)

3.  Korkérdések az evangelium tükrében. Felolvasás. U. ott.
4.  Biblische Geschichten. 1911.
5.  Biblische Geschichten. 1921.
6.  Illustrierte Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva, Bánfalva und

Loiperzbach. Sopron. 1938.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1908.
556-557. hasáb.

BÖHM András: Ágfalvi mozaik. 1996. 75. p.
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Berger Károly Lajos

Mez gazdasági tanár, szakíró. 1869. április 24-én született Edelényben.
Apja Berger Emánuel Vencel (1834-1905) gazdász, 1860-tól 1883-ig az edelé-
nyi mintagazdaság és cukorgyár vezet je volt. Iskoláit Miskolcon és Késmár-
kon végezte. Érettségi után a kassai gazdasági tanintézetbe járt, ahol jeles ered-
ménnyel végzett. Gazdasági pályáját 1890-ben kezdte a Wenckheim grófoknál
Békés megyében. Állami szolgálatba 1893-ban lépett az algyógyi földm ves-
iskolánál. 1895-ben földm vesiskolai segédtanár Algyógy, Zsitvaújfalu, Kecs-
kemét, Ada, Csáktornya állomáshelyeken, majd gazdasági szaktanárrá nevezték
ki Kiskunfélegyházára az állami tanítóképz höz. 1901-ben a Földm velésügyi
Minisztériumban dolgozott, ahonnan Keszthelyre került gazdasági intéz nek.

1909 szén Magyaróvárra helyezte át a földm velésügyi miniszter az üzemi
tanszékre, ahol 1912 év végén nevezték ki akadémiai rendes tanárnak. Tantár-
gyai a gazdasági üzemtan és a számviteltan. Vidéki gazdatanfolyamokon éve-
ken át el adó volt.

Életének 44. évében váratlanul halt meg 1913. május 15-én, s Adán (ma
Szerbia) temették el. A korabeli szaklapokban számos cikket közölt. 1894-t l
1913-ig rendes munkatársa a Köztelek cím  lapnak. Írásait a gyakorlatiasság
jellemzi, csak azokkal a tárgyakkal foglalkozott, amelyekr l b séges gyakorlati
tapasztalatokat szerzett. A Révai Nagylexikona munkatársa volt. Témái például:
az szi búza m trágyázási kisérlete; a kender és a len termesztése, feldolgozása;
cukorrépatermesztés; az alföldi öntözés; a gyorsfejl dés  húsmerinójuhok; az
Alföld fásítása; jövedelmi számítások; szakmánymunkások; a tehenészet jöve-
delmez sége; az istállótrágya értéke stb.

Munkái

  1.  Hogyan rendezzük be gazdaságunkat? Vezérfonal kisgazdák, továbbá földm ves iskolák, taní-
tóképz k és téli tanfolyamok növendékei részére, Hensch Árpád: Jószágberendezés- és keze-
léstan c. m ve alapján. Kecskemét, 1896. (2. jav., b v. kiadás, Keszthely. 1903.)

  2.  A dohánytermesztésr l, különös tekintettel az alföldi gazdasági viszonyokra és dohánykerté-
szetre. Kecskemét, 1899.

  3.  A lótenyésztésr l, különös tekintettel a nónii tájfajta tenyésztésére. Csáktornya, 1899.
  4.  Néhány szó az okszer  földmívelésr l. Csáktornya, 1899.
  5.  Hogyan rendezzük be kisgazdaságunkat? Vezérfonal kisgazdák, továbbá földm ves iskolák,

tanítóképz k és téli tanfolyamok növendékei részére, Hensch Árpád: Jószágberendezés- és ke-
zeléstan c. m ve alapján. 2. jav. kiad. Keszthely, 1903.

  6.  A keszthelyi keverés. Különös tekintettel tehenészeteink takarmányozására... Keszthely, 1904.
  7.  A keszthelyi m. kir. Gazdasági Tanintézet gazdaságának leírása és üzemterve. Budapest, 1906.
  8.  Temes vármegye gazdasági viszonyai és gazdálkodási rendszerei. Budapest, 1907.
  9.  Einrichtung des Kleingrundbesitzes. Magyaróvár, 1911.
10.  Kereskedelmi növények, nevezetesen: Az olajos, fonalas, gyári, f szeres, fest  és orvosi növé-

nyek termelésér l. 2. kiad. Budapest, 1911.
11.  Kisgazdaságok berendezése. Budapest, 1911.
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Irodalom

Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. CD-ROM

Arcanum Kiadó. Bp., é. n.

LAKI-LUKÁCS László: Berger Károly Lajos = Szül földünk 23-24. (1995. jún.) 97. p

Szentmártony Dániel

Református lelkész. 1871. május
25-én született Szesztán. Gyermekko-
rát Tornagörg n, Lakon és Zilizen töl-
tötte. Iskoláit Miskolcon és Sárospata-
kon végezte. 1882-t l 1893-ig tanult
Sárospatakon, ahol a gimnáziumi évek
után elvégezte a teológiát is. El bb
Egerlöv be, majd 1895-ben Boldvára
került segédlelkésznek. 1897-ben Rima-
szombatba ment Pálóczy Czinke Ist-
ván, a kés bbi püspök mellé. 1901-ben
hívják meg Martonyiba, ahol húsz évet
töltött. Martonyiban 1911-ben újjáala-
kította az énekkert, és 1912-ben els -
ként alakította meg az Ifjúsági Keresz-
tyén Egyesületet. Innen került a borsodi (1950-t l Edelény része) gyülekezet
élére, ahová a gyülekezet többszöri kérésére jött el. Borsodi szolgálata alatt
Fels borsodi esperessé is megválasztották, s innen ment nyugdíjba 1940-ben.
Halotti beszédei, prédikációi nyomtatásban is megjelentek. Borsodon hunyt el
1941. október 25-én.

Munkája

Uram, légy nékem segítségem! Imakönyv az Amerikába kivándorolt magyar reformátusok számára.

1914.

Irodalom

LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy. In.: Tanulmányok a Bódva völgye múltjából.

Putnok, 1999. 598. p.

MAJOR Zsolt: A Martonyi Református Egyházközség története. Szerz  kiadása. Martonyi. 2001.
24-31. p.
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Tóth-Szabó Pál

Bölcseleti doktor, premontrei tanár, egyetemi magántanár, levéltáros,
történész. 1872. január 28-án született Hidvégardón. 1892. szeptember 8-án lé-
pett a Jászó-premontrei rendbe. 1896. szeptember 16-án szentelték fel. 1898-
ban a f gimnázium tanára volt Nagyváradon. 1907-t l az egyháztörténelem ta-
nára a Norbertinumban és az egyetemen a XIV–XVI. század történelmének
magántanára Budapesten. A Magyar Néprajzi Társaság, a Szent István Társulat,
a Szigligeti, a Magyar Történelmi és a Heraldikai és Genealógiai Társaság ren-
des tagja volt. Budapesten hunyt el 1938. október 26-án.

Munkái

1.  A magyar f papság a rendi alkotmányban. A vegyesházi királyné alatt. Bpest, 1898.
2.  Magyarország a XV. század végén pápai suplicatiók világánál. U. ott, 1903. (Különny. a Száza-

dokból.)
3.  Giskra, különös tekintettel Abauj megyére. U. ott, 1904. (Értekezések a tört. tud. köréb l XIX.

10.).
4.  Nagyvárad az erdélyi fejedelmek és a török uralom korában. Nagyvárad, 1904.
5.  Jászó a f kegyúri jog történetében. Bpest, 1905. (Különny. a Századokból).
6.  Szathmári György primás (1457–1524.). U. ott, 1906. (M. Tört. Életrajzok XII. 1–3. rajzokkal

és hasonmásokkal).
7.  A cseh huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Bp. 1917.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XIV. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp., 1914.
450-451. hasáb.

Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. CD-ROM
Arcanum Kiadó. Bp., é. n.

Magyar Életrajzi Lexikon II. kötet. Akadémiai Kiadó. Bp. 1969. 900. p.

Sarudy Ottó

Állami tanítóképz  intézeti tanár. 1872. február 7-én született Cselejben.
Tanulmányait részben magánúton végezte. Gimnáziumba Sátoraljaújhelyen járt
a piaristáknál. A IV. osztály befejezése után Sárospatakra ment, ahol az állami
tanítóképz  intézetet végezte el. Ezután egy évig tanító volt Edelényben. Majd
Budapesten az állami polgári-iskolai tanítóképz  intézet nyelvtörténet-tudomá-
nyi és zenei szakcsoportjának befejezése után polgári iskolai tanítói, két év
múlva pedig tanítóképz  intézeti tanári oklevelet szerzett. 1898-ban a pápai
Magyar Királyi Állami Tanítóképz  Intézetben tanított. Két és fél évig az ér-
sekújvári polgári leányiskolában, egyig az alsólendvai állami polgári iskolában
tanított, majd Znióváralján. 1908-tól a dévai tanítóképz  igazgatója, majd Ko-
lozsváron tanított és 1921-ben ismét Pápán intézeti igazgató. 1922 decemberé-
ben kinevezték tankerületi f igazgatónak és nyolc éven át volt az állami tanító-
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képz  intézetek országos felügyel je. 1930-ban ment nyugdíjba. Pápán hunyt el
1931-ben.

Cikkei a Pápai Lapokban, a Magyar Tanítóképz ben és a Hivatalos Köz-
lönyben jelentek meg.

Munkái

  1.  Zsoltárok és dicséretek. Ev. ref. egyházi énekkarok, tanítóképz -intézetek és a középiskolák
fels  osztályai számára. 1. füzet. Budapest, 1902.

  2.  Magyar énekiskola. Tanító- és tanítón képz -intézetek számára. U. ott, 1903–1904. Három
rész. (Hodossy Bélával együtt.)

  3.  Magyar stilisztika és a közéleti fogalmazványok. Tanító- és tanítón képz -intézetek számára.
Szerkesztették és olvasókönyvvel ellátták. U. ott, 1903. (Köveskuti Jen vel együtt).

  4.  Magyar énekiskola a tanítóképz k számára. U. ott, 1904. (Hodossy Bélával együtt.) 3 füzet.
  5.  100 magyar férfikar népénekkarok, tanítók és tanítójelöltek számára. U. ott, 1904.
  6.  Poetika, retorika és olvasókönyv a tanító- és tanítón képz -intézetek II. osztálya számára.

U. ott, 1904. (Ism. Hivatalos Közlöny 1905.)
  7.  Poetika, retorika és olvasókönyv a tanító- és tanítón képz -intézetek III. osztálya számára.

U. ott, 1905.
  8.  Stilisztika dióhéjban, a képesít  vizsgálatra készül  tanítójelöltek számára kézikönyvül. Déva,

1910.
  9. Vezérkönyv a fogalmazásnak népiskolában való tanításához (Többekkel) Pápa. 1925.
10. A magyar irodalom története a tanító- és tanítón képz  intézetek számára. 2 kötet. 1. A leg-

régibb id kt l Kisfaludy Károlyig. 2. Kisfaludy Károlytól napjainkig. Athenaeum. Bp. 1927-
1928.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái XII. kötet. Kiadja Hornyánszky Viktor. Bp. 1908.
241-242. hasáb.

Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. CD-ROM
Arcanum Kiadó. Bp., é. n.

Pápai Pedagógiai Lexikon. Pápa. 1997. 101. p.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Mester Károly

Római katolikus plébános, szépíró. 1872. február 10-én született Jászón.
A középiskolát és a teológiát Rozsnyón végezte. 1894. június 12-én dr. Schop-
per György rozsnyói püspök szentelte áldozópappá. 1894-98 között Kazáron,
1898-tól 1903-ig Szentsimonban, 1903-tól 1905-ig Losoncon látta el a lelki-
pásztori és hittanári feladatokat. 1905. december 5-i dátummal Balás Lajos
rozsnyói megyés püspök nevezte ki Hidvégardó plébánosává, s egyben rábízta a
filiális egyházközségek: Bódvalenke, Becskeháza, Bódvavendégi és Torna-
horváti lelkipásztori teend it is. Hidvégardón élte meg pappá szentelésének 25.,
50., 60. és 65. évfordulóját. 1919-ben tartotta ezüstmiséjét. 1923. március 13-án
magyar királyi kormánytanácsosi kinevezésben részesült. 1931. január 11-én a
tornai esperesi kerület alesperesévé és a tornai kerület magyar királyi tanfelü-
gyel jévé választották. 1932. január 7-én tornai esperessé nevezték ki. Pappá
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szentelésének 50. évfordulóját 1944.
július 2-án, gyémántmiséjét 1954. jú-
nius 27-én, vasmiséjét 1959. június 5-
én tartotta. Az ötvennégy évig tartó
hídvégardói lelkipásztori szolgálata
alatt sokat tett a község fejl déséért. A
már meglév  fiúiskola mellett egy ön-
álló leányiskolát alapított. 1917-ben
létrehozta a Hangya Fogyasztási Szö-
vetkezetet. Rózsafüzér Társulatot, Ol-
táregyesületet, és az iskolás gyerme-
kek számára Szívgárdát szervezett.
1908-ban megalapította a Katolikus
Népszövetség helyi szervezetét, emel-
lett Iparoskört, Gazdakört, Olvasókört,
valamint a Ferences Világi Harmad-
rend férfi és n i tagozatát is meghono-
sította. Megalapította a KARITÁSZ és a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági
Legényegyletek Országos Testülete) községi szervezeteit. A közösségi élet fel-
lendítésére különböz  tanfolyamokat szervezett. A nép vallási és erkölcsi szín-
vonalának emelése céljából 1935-ben – a falu történetében el ször – ferences
népmissziót tartott. Sokat jótékonykodott a faluban. Ifjúkorában szépirodalmi
munkásságot fejtett ki. Az id s plébános 1959 augusztusában a székesfehérvári
Papi Otthonba távozott, ahol 1962. április 11-én elhunyt. A székesfehérvári te-
met  papi sírkertjében temették el. A Hidvégardói Római Katolikus Egyház-
község – Mester Károly végakaratának megfelel en – földi maradványait haza-
szállíttatta és 2005. június 24-én örök nyugalomra helyezte a Gyümölcsoltó
Boldogasszony tiszteletére felszentelt si plébániatemplom kertjében. 2005-ben
Mester Károly Hidvégardó posztumusz díszpolgára lett.

Munkái

1.  Gyorsfényképek. Elbeszélések és rajzok. Budapest, 1898.

2.  Tarka világ. Apró novellák. Budapest, 1899.

Irodalom

Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. CD-ROM

Arcanum Kiadó. Bp., é. n.

SZEMENYEI Péter - BÉRES Gyula: Mester Károly hidvégardói plébános életútja. = Hidvégardói
Krónika. 9. évf. 2. sz. (2005. június) 3. p.



100

Telekes Béla

Költ , m fordító, az Ady el tti lí-
rikusnemzedék egyik kiemelked  te-
hetség  alakja. Fels telekesen született
1873. május 4-én. Családja szepességi
szász származású volt, eredeti nevét
(Klein) 1891-ben változtatta szül helye
után Telekesre. Édesapja bányatiszt-
ként dolgozott a fels telekesi kincstári
vasércbányában. Édesanyját hatéves
korában elvesztette, ezután nagynénje
nevelte az Abaúj-Torna megyei Arany-
idkán. A selmecbányai evangélikus lí-
ceumban érettségizett 1891-ben, majd
a f városba került, ahol az egyetemen
jogot és bölcsészetet hallgatott.

Els  versei még középiskolás korá-
ban jelentek meg a Selmecbányai Híra-
dóban, majd Kiss József 1890-ben in-
dult, irodalmunk fejl désében nagy
szerepet játszó lapjában, az A Hétben.
Budapestre érkezése után Kiss József pártfogása révén hamar bekapcsolódott az
irodalmi életbe.

Költészete új színt hozott a századvég epigonizmusába, a közvetlen el dök –
Vajda, Reviczky, Komjáthy – nyomát követve küzdött a magyar líra megújítá-
sáért. Verseiben „az els k között szólaltatta meg a huszadik század emberének
nyugtalansággal teli életérzését” – írta róla egyik méltatója. Sajátos hangú és
stílusú alkotó, akit méltán nevezhetünk az Adyval és a Nyugat-nemzedékkel
tet  költ i forradalom egyik jelent s el futárának.

Els  verseskötete 1895-ben látott napvilágot Káprázatok címmel. A könyv
kedvez  kritikai fogadtatásban részesült, felfigyelt rá a már akkor nagy tekin-
tély  Ignotus is. A költészetb l azonban csak nehezen lehetett megélni, ezért
1900-ban tanári állást vállalt Hódmez vásárhelyen. De hamarosan visszatért
Budapestre, és írásaiból, fordításaiból próbálta eltartani magát. Még ugyaneb-
ben az évben megn sült, s hamar igen nagy családról kellett gondoskodnia: hat
gyermeke született gyors egymásutánban.

1906-ban adt ki Versek cím  második kötetét, amit a már porondra lépett
Ady Endre biztató hangú recenzióban mutatott be a Budapesti Napló 1906. áp-
rilis 8-i számában.

Hogy családját biztos megélhetési forráshoz juttassa, hivatalt vállalt, s így
egyre kevesebb energiát fordíthatott a költészetre. 1911 és 1919 között a Ma-
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gyar-Hollandi Életbiztosító Rt.-nél dolgozott vezet  beosztásokban. Ezután ki-
zárólag az irodalomnak élt. Versei, jelenetei, monológjai és fordításai rendsze-
resen megjelentek a napilapokban és folyóiratokban. 1935-ben Baumgarten-
díjjal tüntették ki (ugyanekkor részesült ebben az elismerésben József Attila is).

Kiváló m fordító volt, már az 1890-es évekt l elkezdte magyarra ültetni
Lermontov, Kleist, Hauptmann, Byron, Shakespeare, Rostand és mások mun-
káit. Több mint nyolcvan regény, dráma és egyéb prózai alkotás, valamint
számtalan vers jelenti fordítói életm vét. Tóth Árpád szerint „egyike legkifor-
rottabb nyelvezet  m fordítóinknak”. Még arra is mert vállalkozni, hogy Arany
János után lefordítsa a Hamletet (1903). Erre azért volt szükség, mert a Lampel
és Wodianer Kiadó a Remekírók Képes Könyvtára cím  sorozatában szerette
volna kiadni Shakespeare drámáját, de a szerz i jogokkal rendelkez  másik cég
(Ráth Mór) nem járult hozzá az egyetlen, Arany-féle fordítás megjelentetéséhez.
Ezért arra kényszerültek, hogy újra lefordíttassák valakivel. Telekes Béla a
kenyérgondoktól is hajtva bátran vállalkozott a nehéz feladatra, és munkájával
nem vallott szégyent.

1936-ban saját költségén bocsátotta ki harmadik verseskötetét Fekete gályán
címmel. Ebben olvasható a Rákóczi cím  drámai költeménye, amely 1935. áp-
rilis 8-án, a fejedelem halálának 200. évfordulóján elhangzott a Magyar Rádióban.

1945 után alkotókedve új er re kapott. Élete utolsó éveiben költészete és
személyisége ismét érdekl dést váltott ki irodalmi körökben, amit több róla
szóló írás és vele készült interjú, valamint verseinek válogatott gy jteménye
(1956) jelez.

Telekes Béla hosszú, küzdelmes, munkás élet után 1960. október 28-án
hunyt el Budapesten. Hamvai a f város által adományozott díszsírhelyen nyug-
szanak a Farkasréti temet ben. Utolsó lakóhelyén, a II. kerületi Csalogány u.
41. sz. házon és szül falujában, a m vel dési otthon falán márványtábla rzi
emlékét. 1989 óta Fels telekes általános iskolája és egyik utcája is a költ  nevét
viseli.

Telekes Béla költészetének értékállóságát bizonyítja, hogy az utóbbi évtize-
dekben további két válogatás is megjelent m veib l (Ez itt az álmok rengetegje,
1975; Az én múzsám, 1981). Versei szerepelnek a Végh György által szerkesz-
tett Századvégi költ k cím  antológiában (1957), továbbá számos régebbi és
újabb gy jteményben.

Munkái

1.  Káprázatok. (Versek) Budapest, 1895.
2.  Versek. Budapest, 1906.
3.  Fekete gályán. Budapest, 1936.
4.  Ez itt az álmok rengetegje. Budapest. 1975.
5.  Az én múzsám. Budapest, 1981.
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Irodalom

ADY Endre: Telekes Béla: Versek. = Budapesti Napló, 1906. ápr. 8. = Ady Endre az irodalomról.
Bp. 1961. Szépirodalmi Kiadó, 148. p. (Telekes Béla második verseskötetér l.)

BOTOND Edit: Emlékek és tervek között egy újonnan felfedezett költ . = Népakarat, 1957. február
10. (Telekes Béla.)

BOKOR Imre: Látogatás a legöregebb magyar költ nél. = Könyvtáros, 1959. 10. sz. 777-778. p.
1 kép. (Telekes Béla.)

CSUTORÁS Annamária: Száz éve született Telekes Béla. = Észak-Magyarország, 29. évf. 1973.
május 4. 4. p.

SZEGHALMI Elemér: Telekes Béla. = Telekes Béla: Ez itt az álmok rengetegje. Vál., szerk. és utó-
szó: Szeghalmi Elemér. Bp. 1975. Szépirodalmi Kiadó, 201-215. p.

SZEGHALMI Elemér: Ady költ i el futára. Telekes Béla lírája a századfordulón. = Vigilia, 1979.
5. sz. 311-319. p.

HAJDÚ Imre: Néhány dalért jöttem e világra. = Észak-Magyarország, 36. évf. 1980. jún. 1. 6. old. =
Új Észak, 2. évf. 1996. április 16. 7. p. 1 arckép. (Emlékezés Telekes Bélára.)

ARANY Lajos: Átokkiáltás a festett világra. A fiatal Telekes Béla (1873-1960) új típusú szerelem-
felfogásának néhány eleme. = Partium, 1. évf. 1992. 1. sz. 50-54. p.

Farkas Ignác, dr.

Orvos, szakíró. 1875. április 29-én született Edelényben, Farkas Ignác és
Lux Betti gyermekeként. Középiskoláit Miskolcon és Aradon, az egyetemet
Budapesten és Bécsben végezte. 1899-ben Budapesten szerzett orvosi diplomát.
Pályáját mint az 1. számú anatómiai intézet tanársegédje kezdte, majd az
1. számú sebészeti klinikára került, ahol m sebészi oklevelet szerzett. Utána a
budapesti poliklinikán Illyés Géza mellett volt, és tizennégy éven át a Rókus
Kórház urológiai sebészeti osztályán dolgozott. 1922-t l a budapesti Szeretet-
kórház urológiai osztályának és az OTI központi urológiai rendel jének veze-

je. 1930-ban megszerezte a magyar királyi egészségügyi f tanácsosi címet.
Az els  világháborúban mint ezredorvos részben az olasz fronton, a hely rségi
kórházban szolgált. A Magyar Urológiai Társaságnak alapításától (1925) f tit-
kára volt. A Társaság irodalmi kiadványait  szerkesztette. Magyar és külföldi
(USA, Anglia, Németország) szaklapokban egyaránt jelentek meg írásai. 1943.
január 18-án hunyt el Budapesten.

Munkái

1.  Érzéstelenít  eljárás a penis m téteinél, tekintettel az Oberst féle eljárásra. Bp. 1902. (dr. Sellei
Józseffel.)

2.  A paraurethralis járatok sebészi gyógykezelésér l. Különlenyomat a »Bpesti Orvosi Ujság«-
ból. (8-r. 8 l.) Bpest, 1903. Pallas r.-t. ny.

3.  A here és mellékhere güm s megbetegedésének gyógykezelésér l. Különlenyomat az »Orvosi
Hetilap«-ból. (8-r. 8 l.) Bpest, 1908. Pesti Lloyd-Társulat ny.

4.  A férfi húgycs kankó kezelésének mai állása. (Összefoglaló szemle.) Különlenyomat az
»Orvosi Hetilap«-ból. (8-r. 9 l.) Bpest, 1908. Pesti Lloyd-Társulat ny.

5.  Hólyagtuberculosisról. Különlenyomat az »Orvosi Hetilap«-ból. (8-r. 8 l.) Bpest, 1909. Pesti
Lloyd-Társulat ny.
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Irodalom

Magyar könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. CD-ROM
Arcanum Kiad. Bp. é. n.

Kovács Andor

Református lelkész. 1878. november 30-án született Edelényben. Tanul-
mányok: Grove City College - Western Theological Seminary (Pittsburgh).
1904-t l az USA-ban lakott. 1911-1929 között Leechburg, 1929-1937 között
Brownsville lelkésze. A presbiteriánus Magyar Konferencia elnöke volt. Rend-
szeresen publikált az Amerikai Magyar Reformátusok Lapjában. Pittsburghban
hunyt el 1938. augusztus 9-én.

Munkája

Emlék-könyv a Brownsvillei és Pricedalei Magyar Református Egyházak harminc éves jubileumára.
Thirty Year Anniversary of the Brownsville-Pricedale Magyar Presbyterian Church. 1907-
1937. Szerk.... Brownsville, 1937.

Irodalom

NAGY Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Argumentum Kiadó, Pet fi Irodalmi Mú-
zeum és Kortárs Irodalmi Központ. Bp. 2000. 558. p.

Borsovai Lengyel Gyula, id s

Református lelkész, író. 1879. augusztus 27-én született Rimaszombaton
Lengyel Sámuel és Báthory Julianna gyermekeként. Alsóbb és középiskoláit
szül városában végezte, majd a teológiai tanulmányait Sárospatakon fejezte be
1901-ben. Helyettes lelkész lett Szendr n, majd Ládbeseny n, majd 1905-
1908 között Kondón rendes lelkész. 1908-ban választották meg Szendr lád lelki-
pásztorának, ahol haláláig szolgált. Szendr lád a család szeretett lakóhelye, a
papi szolgálat és az egyre jobban kiteljesed  írói munkásság színhelye, témái-
nak, alakjainak forrása volt.

1913-ban egy országos pályázaton Soós László esete cím  népies elbeszélé-
sével els  díjat nyert. Ezzel indul irodalmi pályafutása. Nagy sikert aratott ön-
életrajzi ihletettség  szatirikus novellájával, A falu cselédjével 1914-ben. To-
vábbi írásai f ként háborús témájúak, például az Ágyúfüst alatt cím  kötetének
elbeszélései. Két háborús imakönyve is ekkor jelenik meg. A Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság Koszorú cím  népies irányú füzeteiben sorra jelennek meg
elbeszélései, kisregényei.

1917-ben négy gyermeke könnyebb taníttatása és írói munkássága nagyobb
érvényesítése reményében pályázatot nyújtott be a miskolci református
gimnázium vallástanári állására; nem  kapta meg. Szendr ládon maradt.
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Az els  világháború után, már Bor-
sovai Lengyel Gyula néven, novellák
százait közli a legkülönböz bb lapok-
ban (Budapesti Hírlap, Pesti Napló,
Független Magyarország, Miskolczi
Napló, Aradi Közlöny stb.). A két vi-
lágháború között kevés írása jelent meg
önálló kötetben. Tagja volt a Lévay Jó-
zsef Irodalmi Társaságnak és számos
egyesületnek. Rendszeresen szerepelt a
miskolci kulturális eseményeken, a köny-
ves ünnepeken. Egyházi téren is aktív
volt. Egyházmegyei tanácsbíró volt és
több egyházi lap munkatársaként is
tevékenykedett (Protestáns Szemle, Sá-
rospataki Református Lapok, Debre-
ceni Lelkészi Tár stb.). Szendr ládon
hunyt el 1939. december 26-án.

Munkái

  1.  A falu cselédje. Szatirikus önéletrajz és
egyebek. Budapest, 1914.

  2.  Imádkozzunk szeretteinkért. Imák háborús
id ben. Miskolc, 1914.

  3.  Imák a betegyágyon. Sebesült katonák részére. Miskolc, 1915.
  4.  Az öreg ember. Budapest, 1915.
  5.  Ágyúfüst alatt. Elbeszélések a háborúról. Miskolc, 1915.
  6.  Ássák a templom falát. Putnok, é. n.
  7.  A hazai föld. Budapest, é. n.
  8.  Márton hazajött. Budapest, é. n.
  9.  Szabad az Isten mindnyájunkkal. Budapest, é. n.
10.  A tékozló fiú. Budapest, é. n.
11.  A világos ablak. Budapest, é. n.
12.  A két Lukács. Tahitótfalu: Sylvester, 1927.
13.  Mendikás Jóska. Miskolc, 1928.
14.  Magyar esetek. Országos Református Szeretetszövetség. {Bp., 1938}

Irodalom

Csokor: miskolci antológia. Miskolc. 1926. 20-23. p.
KÁRPÁTI Béla: Népközelben. Négy Borsodi papkölt l. = Napjaink. 28. évf. 9. sz. (1989. szept.)

35-38. p.
LAKI-LUKÁCS László: A Bódva-völgy széphistóriása. Borsovai Lengyel Gyula halálának 55. év-

fordulója elé = Szül földünk 23-24. (1995. jún.) 13-14. p.
Magyar Könyvészet 1712-1920. CD-ROM Arcanum Kiadó. Bp., é. n.
Magyar Könyvészet 1921-1944. CD-ROM Arcanum Kiadó. Bp., é. n.
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Szántay-Szémán István, dr.

Görög katolikus helynök, pápai
prelátus, költ , író, irodalomtörté-
nész. Abaújszántón született 1880. jú-
lius 5-én. Tanulmányait az eperjesi ka-
tolikus f gimnáziumban, az ottani teo-
lógiai, majd a jogakadémián, továbbá a
budapesti polgári iskolai tanárképz ben
és a kolozsvári Ferenc József Tudo-
mányegyetemen végezte, ahol a kánon-
jog doktorává avatták. 1903. szeptem-
ber 20-án áldozópappá szentelte dr. Vá-
lyi János eperjesi püspök. 1902 szep-
temberében az eperjesi fiúinternátus ta-
nulmányi felügyel je, 1903-ban az
eperjesi katolikus tanítóképz , majd
1905-ben az eperjesi katolikus f gim-

názium tanára lett, ahol 1918. szeptember 1-jéig dolgozott. Tanári munkájával
párhuzamosan, 1907-t l mint egyházmegyei másod tanfelügyel  s 1916 szep-
temberét l pedig mint egyházmegyei f tanfelügyel  vezette iskoláik ügyeit.
1918-ban a kultuszminisztérium teljesen egyházmegyei szolgálatra bocsátotta
át, hogy a háború által tönkretett rutén népnevelés ügyét s a feldúlt iskolák hely-
reállítását irányíthassa. Ugyanakkor professzora lett a teológiai akadémiának. A
cseh megszállás miatt állását vesztette és egész munkájának magyar nemzeti
iránya miatt kiutasították. Itt a nemzeti kisebbségi minisztérium abaúj-borsodi
kirendeltségének lett a vezet je a minisztérium feloszlatásáig. Ezalatt Szuha-
kállón lakott. 1923-ban Budapestre költözött, ahol el bb a Nemzeti Múzeum
könyvtárához osztották be, majd kormányzói kinevezéssel, a nemzeti kisebbségi
nyelvek számára alapított szláv (nyugati tót) katedrát töltötte be a budapesti
polgári iskolai tanárképz ben és az I. kerületi mintaképz ben. Itt érte Papp
Antal érseknek, akit magyarságáért Ungvárról kiüldöztek, a meghívása, hogy az
eperjesi és munkácsi egyházmegyék Magyarországon fekv  parókiáiból alakí-
tott Apostoli Adminisztratura szolgálatába lépjen. Így került 1925 októberében
Miskolcra, ahol az érsek-apostoli kormányzó általános helynöke, iskoláik f tan-
felügyel je s a szentszéki bíróság elnöke lett. 1927-ben pápai prelátus, 1939-
ben benediktált archipresbyter lett. Több egyesületnek és körnek is tagja, veze-

ségi tagja volt. Tagja volt a Szent Sír Lovagrendnek és a rend szentföldi
missziójának magyarországi igazgatója volt. Már diákkorában jelentek meg
lapokban kisebb írásai, majd egyre több újság közölte munkáit (Magyar Állam,
Szépirodalmi Kert, Alkotmány, Magyarország, Katholikus Szemle, Magyar
Szemle Hírnök stb.). Több lap szerkeszt jeként is dolgozott. 1934-ben  alapí-
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totta a Keleti Egyház cím  folyóiratot. Magyar bet s rutén nyelvkönyveket
állított össze az elemi iskolák III-VI. osztályosai számára. Miskolcon hunyt el
1960. december 22-én.

Munkái

  1.  A három szent püspökr l nevezett ungvári növendékpapság egyházirodalmi iskolás könyvtárá-
nak jegyzéke. (Karcub Pállal) Ungvár. 1900.

  2.  Mária felé. Eperjes. 1904.
  3.  A boldogságos Sz z Mária tisztelete a görög egyházban. Szent István Társulat. Bp. 1908. (Pécs,

1959)
  4.  Az élet útja. Pázmáneum. Bp. 1909.
  5.  Idegen tájon. (Elbeszélések) Gy r. 1909. Lányok könyvtára.
  6.  Görög katolikus szertartástan. Bp. 1911.
  7.  Tíz év. (Elbeszélések) Ungvár. 1912.
  8.  Van. (Regény) Eperjes. 1914.
  9.  A tridenti forma és a keleti egyházjog. Bp. 1916.
10.  Hitfelekezeti iskoláink jogi helyzete. Eperjes. 1917.
11.  Hadifoglyaink házassága. Eperjes. 1917.
12.  Katekizmus.
13.  Egyháztörténelem.
14.  Tanügyi kalauz.
15.  A hatalomért (Regény) 1922.
16.  Turgenyev és a „Költemények prózában”. Stephaneum. Bp., 1924.
17.  Az újabb orosz irodalom a régibb irodalom történetének vázlatával. Szent István Társulat. Bp.,

1926. /Szent István könyvek 38./
18.  Szívünk vígasztalója. Oktató és imádságos füzet a Jézus Szívét tisztel  görögkatholikus hívek

lelki épülésére. Máriapócs, 1927. /Máriapócsi kis könyvtár 2-5./
19.  Verg  lelkek. Történet Tiberius korából. Miskolc, 1928. /A Magyar Jöv  regényei 2./
20.  Mindennapi kenyér. (Imakönyv) Miskolc. 1930. 2. kiadás.
21.  Az unionizmus. Vázlatok az egyházak egyesülésének kérdéséhez. {Bev.} Hász István. Miskolc,

1932.
22.  XI. Pius pápa és az unió. Eger, 1935. /Klny. az Egri Egyházmegyei Közlönyb l./
23.  Eucharisztia unió. Egy megoldandó szentévi feladat. Miskolc, 1937. /2. kiadás: 1938. 3. kiadás

1939./
24.  A pápaság az orosz orthodoxia tükrében. Adatok az orosz uniós probléma munkálásához.

{Bev.} Hajdudorogi Papp Antal. Miskolc, 1938.
25.  A görög rítus liturgikus könyvei és magyar nyelvre való átültetésük. Miskolc, 1939.
26.  Császárn m parancsára. Legendás történet a képrombolás korából. Miskolc, 1940.
27.  A miskolci gör. szert. kath. Apostoli Kormányzóság története, területe és személyi adatai fenn-

állásának 15 éves évfordulóján.Miskolc. 1940.
28.  Kivonatos Typikon. Miskolc. 1941.
29.  A tükör összetört. Képek a Beszkidek aljából. Miskolc, {1942}
30.  Az egyház egysége. Három uniós el adás. Miskolc, 1942.
31.  A Szent Unió h skora. Kuncevics Sz. Jozafát polocki érsek élete és vértanúsága. Sz.{ent} Mik-

lós Magyarországi Uniós Szövetség. Miskolc, 1943. /Szent Miklós uniós könyvtár 1./

Fordítás, összeállítás, átdolgozás

  1.  Innen-onnan. Bp. 1907. Családi Regénytár. Fordítások orosz nyelvr l.
  2.  Kelet és az Eucharisztia. Miskolc, {1937} Összeáll.
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  3.  Melles Emil: Görögkatolikus szertartástan. Szent István Társulat. Bp., 1937. Átdolgozta Kozma
Jánossal.

  4.  Melles Emil: Görögkatolikus szertartástan elemei. Szent István Társulat. Bp., 1938. Átdolgozta
Kozma Jánossal.

  5.  Marianov, Ivan: Hogy mindnyájan egyek legyünk! Szent István Társulat. Bp., 1939. Uniós
kézikönyv. Fordította és átdolgozta.

Irodalom

Csokor: miskolci antológia. Miskolc. 1926. 159-162. p.
SZÁNTAY-SZÉMÁN István: A miskolci gör. szert. kath. Apostoli Kormányzóság története, terü-

lete és személyi adatai fennállásának 15 éves évfordulóján.Miskolc. 1940. 70-71. p.
LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy. In.: tanulmányok a Bódva völgye múltjából.

Putnok, 1999. 598. p.
Magyar Könyvészet 1921-1944. Bet rendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal. CD-ROM

Arcanum Kiadó. Bp. é. n.
SZEMERSZKINÉ SZMREK Zsuzsa - SZEMERSZKI Mihály: A Miskolci Apostoli Kormányzóság

története a Keleti Egyház cím  folyóirat tükrében. Pácin. 2005.

Landau Izidor

rabbi. Tudós, nagy nevel .
1881-ben született Nagysz sön. Kö-
zépiskoláit Nyitrán végezte, s utána a
rabbiképz n szerzett képesítést. M -
ködését Bodrogkeresztúron kezdte.
1921-t l haláláig az edelényi zsidó
hitközség vezet  lelkésze volt. Ede-
lényben hunyt el 1942. január 29-én.
Utóda és egyben az utolsó edelényi
rabbi a fia, Naftali volt; aki híveivel
együtt Auschwitzban halt mártírha-
lált. Hittudományi írásai több kiadás-
ban is megjelentek héber nyelven az
Izrael háza cím  könyvében.

Munkája

Beit Jisrael (Izrael háza) Brooklyne (USA) é. n.

Irodalom

LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-
völgy. In.: tanulmányok a Bódva völgye
múltjából. Putnok, 1999. 594. p.

U. : Edelény templomai és egyházközségei.
Edelény, 2005. 130-133. p.

Síremléke az edelényi zsidó temet ben.
Fotó: Veres András
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Miklós Elemér (miklósvári)

Író, költ , tanár. Miklós Ödön országgy lési képvisel  és Tóth Jolán (Tóth
rincz, f rendiházi tag és író leányának) fia. 1882. június 4-én született Alacs-

kán (Borsod megye). Középiskoláit a budapesti ev. református f gimnáziumban
végezte és 1900. szeptemberében ugyanott az egyetem bölcsészeti fakultására
iratkozott be, ahol 1902. márciusában a magyar és francia nyelv- és irodalomból
tanári alapvizsgát is tett. 1900. december 1-jén  rendezte az egyetemi ifjúság
Vörösmarty-emlékünnepségét, mint a retorikai szakosztály elnöke. Bizottsági
tagja a bölcsészhallgatók segít egyletének, elnöke a protestáns ifjúság Bethlen
Gábor körének. 1901. decemberében  kezdeményezte a gy jtést a Budapesti
Hirlapban a szegény bölcsészek iskolapénze javára, mely alkalommal negyven
szegény társát részesítette anyagi támogatásban. Az 1930-as évek végén kiván-
dorolt Brazíliába. 1954-ben Argentínában, Buenos Aires-ben halt meg. Gyer-
mekkorában gyakran megfordulhatott Finkén, (ma Edelény) nagyapja birtokán.

Versei a F városi Lapokban, az Egyetemi Lapokban, az Egyetértésben, az
Ébreszt ben, a Borsodmegyei Lapokban, a Vasárnapi Ujságban, a Magyar Ba-
zárban, az Uj Id kben jelentek meg.

Több magyar és idegen nyelv  idegenforgalmi kiadvány szerkeszt je volt az
1930-as években.

Munkái
  1.  Óda a reformáczió emlékünnepére. Budapest, 1899.
  2.  Rózsás szalmakalap. Költemények. Ugyanott, 1901. (Ismert. Budapesti Szemle XVIII., Pesti

Napló máj. 10., Vasárnapi Ujság máj. 12.).
  3.  Pet fi és Béranger. (8-r. 75 l.) Bpest, 1904. Singer és Wolfner bizom. 1.50
  4.  A n  és az irodalom. Különleny. a »Nemzeti N nevelés«-b l. (n. 8-r. 8 l.) Bpest, 1905. Frank-

lin-Társulat ny.
  5.  A tanár egyénisége. Különlenyomat a »Magyar Paedagogiá«-ból. (n. 8-r. 11 l.) Bpest, 1907.

Franklin-Társulat ny.
  6.  Versek 1897-1907. Budapest, 1907.
  7.  Irodalmi nevelés. tanulmányok. Budapest, 1908.
  8.  Az irodalomtörténet tanítása a középiskolában. Budapest, 1908.
  9.  Picturesque Hungary. Bp., {1934} Cserépfalvi. /Beautiful Danubian countries./
10.  La Hongrie pittoresque. 1934. /Les beaux pays danubiens./ (Ua. 2. éd. 1935.)
11.  Das malerische Ungarn. {1934} /Die schönen Dunauländer./
12.  Az utazás m vészete. El adások, tanulmányok. Budapest, 1934.
13.  „És itt élnek közöttünk...” (Visszaemlékezések) Buenos Aires, 1944. Ignotus bevezet jével.
14.  Magyar mozaik. Buenos Aires, 1945.
15. Budapest, mienk a múlt is! Buenos Aires. 1946.
16.  Még egy csokrot! Anekdoták, tanulmányok, versek. Buenos Aires, 1947.
17. B ntelenek b nh dése. Elbeszélések, novellák, karcolatok. Városi Könyvtár. Vásárosnamény.

2003.

Fordítása
Mussolini, Benito gondolatai. Ezio M. Gray szemelvényei a Duce beszédeib l. {Bev.} Bethlen Ist-

ván gróf. Bp., 1928. Eligius.
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Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VIII. kötet. Hornyánszky Viktor Könyvkereske-
dése. Bp. 1902. 1320-1321. hasáb.

Magyar Könyvészet 1712-1920 Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. CD-ROM
Arcanum Kiadó. Bp., é. n.

Magyar Könyvészet 1921-1944 CD-ROM Arcanum Kiadó. Bp., é. n.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Birinyi K. Lajos

Ügyvéd, lapszerkeszt . 1886. április 19-én született Damakon. Mint sze-
gény földm ves szül k gyermeke 16 éves korában kivándorolt Észak-Ameriká-
ba és gyári munkásként kezdett dolgozni. Megtakarított pénzén s egy jólelk
anglikán házaspár támogatásával elvégezte közép és fels fokú iskoláit, ügyvédi
oklevelet szerzett, és mint ügyvéd és lapszerkeszt  Cleveland-ben telepedett le.
A Magyar Tudományos Akadémia 1926-ban küls  tagjai sorába választotta.
1939-ben szül faluja, Damak díszpolgárává választotta. A trianoni békediktá-
tum igazságtalanságai ellen írt cikkei a Bridgeport, Egyetértés, Otthon, Szabad-
ság, Magyarság, Magyar Hírlap cím  amerikai lapokban jelentek meg. Ameri-
kai munkatársa volt a Nemzeti Életnek. Cleveland-ben (USA) hunyt el 1941.
szeptember 3-án.

Munkái

1.  Justice for Hungary. Cleveland, 1923.
2.  The Tragedy of Hungary. Cleveland, 1924.
3.  Memorandum Re. Official Reception of the Queen of Roumania. Cleveland, 1926.
4.  International Justice. Memorandum Submitted by American Citizens of Hungarian Descent to

the Word Conference of International Justice. Cleveland, 1928.
5.  Why the Treaty of Trianon is Void. Grand Rapids, 1938.

Irodalom

GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái III. Bp., 1941. 357. hasáb
NAGY Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Argumentum Kiadó, Pet fi Irodalmi Mú-

zeum és Kortárs Irodalmi Központ. Bp. 2000. 102-103. p.

Benda Oszkár

Irodalomtörténész. 1886. május 24-én született Rakacán. Bécsben, Prágá-
ban és az oxfordi egyetemen tanult. Bölcsészdoktori címet szerzett. Ausztriában
élt. A bécsi egyetem rendes tanára 1945-t l, majd f iskolai tanár volt Bécsben,
Triesztben és Aussigban. Mödlingben (Ausztria) hunyt el 1954. január 2-án.

Munkái

1.  Der gegenwärtige Stand der deutschen Literaturwissenschaft. Wien-Leipzig, 1928.
2.  Das Deutsche Kulturproblem. Wien, 1929.
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3.  Erziehung und Bildung in österreichische Geist. Disszertárció. Wien, 1936.
4.  Die österreichische Kulturidee in Staat und Erziehung. Wien, 1936.
5.  Die bildung des dritten Reiches, Randbemerkungen zum gesellschaftsgesichtlichen Sinnwandel

des deutschen Humanismus. Wien-Leipzig, 1945.

Irodalom

NAGY Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Argumentum Kiadó, Pet fi Irodalmi Mú-
zeum és Kortárs Irodalmi Központ. Bp. 2000. 88. p.

Kis Benedek János (vitéz)

Római katolikus kántortanító. 1889. február 6-án született Gyöngyösön.
Edelénybe 1912-ben került. Az els  világháborút végigkatonáskodta. A harcok-
ban arany vitézségi érmet szerzett, s ennek alapján vitézzé avatták 1920-ban.
Kántori tevékenységét 1950-ig, tanítói pályáját 1955-ig folytatta. 1965. decem-
ber 18-án hunyt el. Hamvait a régi edelényi katolikus temet ben helyezték örök
nyugalomra.

Munkája

Edelény (Monográfia) Az elemi népiskola „Beszéd értelem gyakorlat” földrajzi részének edelényi
anyagához. Edelény, 1930. (Edelényben, Blasz Lipót könyvnyomdájában készült.)

Irodalom

Munkája 1990-es hasonmás kiadásának hátsó küls  borítóján Slezsák Imre írt Kis Benedek Jánosról
és m vér l.

Ulviczky Ferenc, dr.

Római katolikus plébános, egyházi
író. 1890-ben született K teleken. Eger-
ben végezte a gimnáziumot, a bécsi Páz-
máneumban tanult teológiát. Doktorátu-
sát a budapesti egyetemen szerezte. 1913-
ban szentelték pappá. Hivatását Bélapát-
falván kezdte, majd Ónodon és mint
hitoktató Jászárokszálláson dolgozott.
1915-ben került Jákóhalmára, 1922-ben
Mez csátra, 1933-ban Újfehértóra; majd
borsodsziráki plébános volt 1938 au-
gusztusától haláláig, 1941. június 13-ig.
Felel s szerkeszt je volt a Jászárokszál-
lás és Vidékének, munkatársa volt az Egri
Híradónak, az Egernek, a Gyöngyös és
Vidékének és a Gyöngyösi Néplapnak.
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Irodalom

Borsod vármegye / Szerk.: Csíkvári Antal. Vármegyei Szociográfiák Kiadóhivatala. Bp., 1939. 471.
hasáb.

LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy. In. Tanulmányok a Bódva völgye múltjából.
Putnok, 1999. 600. p.

Lakatos Géza

Katonatiszt, politikus. Budapesten
született 1890. április 30-án. Tanulmá-
nyait Budapesten végezte a Ludovika
Akadémián. Az els  világháborúban had-
nagyi rangban csapattiszt, kés bb vezér-
kari tiszt s a katonai akadémia tanára
volt. A prágai magyar követségen kato-
nai attasé, utána hadtest-vezérkari f nök
és dandárparancsnok Budapesten. A 2.
hadsereg vezérkari f nöke volt két évig,
1941-ben a kassai hadtest, 1943-ban a
keleti fronton m köd  megszálló csapa-
tok parancsnoka. 1944. március és má-
jus között az 1. hadsereget vezette. 1944.
augusztus 29-t l október 16-ig minisz-
terelnök volt. Horthy politikájának meg-
felel en igyekezett lazítani a németekkel
való kapcsolatokon. 1944 decemberében
a nyilasok Sopronban házi rizetbe vet-
ték. A második világháború után a szovjetek internálták, tanúként hallgatták ki a
háborús b nökkel vádoltak perében, megvonták a nyugdíját és kitelepítették.
Alkalmi munkákból élt, majd szerény – nyugdíjnak nem nevezhet  – havi járan-
dóságot kapott. Felesége hangácsi születés . A Nyomár-Ziliz között fekv  Kö-
kény-völgyi tanyán lév  nyaralóban sok-sok nyarat töltött a család. A háború
után is ide tért vissza megtört emberként. Ausztráliába emigrált 1965-ben a lá-
nyához. Adelaide-ban (Ausztrália) hunyt el 1967. május 21-én. Itt helyezték
örök nyugalomra.

Munkái

1.  Ahogy én láttam. Visszaemlékezések. München, 1981.
2.  Ahogyan én láttam. Bp., 1992.
3.  As I Saw It. Englewood, 1993.

Irodalom

Magyar életrajzi lexikon II. kötet. Akadémiai Kiadó. Bp., 1969. 18. p.
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Görg  Tibor, dr. (vitéz)

Orvos, költ . Kiszomborban szüle-
tett 1892. június 3-án. Eredeti családne-
ve Spergely. Elemi iskoláit Nagylakon
végezte, ahol édesapja gyógyszertáros
volt, majd a szegedi piarista gimnázium-
ban tanult. 1911-ben íratkozott be a bu-
dapesti egyetem orvostudományi karára,
de tanulmányait megszakította az els
világháború. Medikusként került a 23.
gyalogezredhez. Orosz hadifogságba esett.
Trianon után, vagyonukat hátrahagyva
menekültek el a románná lett szül hely-

l. Orvosként el ször a Fehér kereszt
gyermekkórházban dolgozott a nagyhír
Heim Pál mellett. Itt ismerkedett meg
Kállai Géza rudabányai bányaigazgató-
val, aki felkínálta neki a bányatárspénz-
tár kórházának bánya- és körorvosi állá-
sát, melyet el is fogadott.

1925-ben vitézzé avatták, ekkor magyarosította a nevét. Diákkorában írta
els  verseit. Éta írói álnéven a Nagylaki Hírlapban publikált. Rudabányai or-
vosként több lapban jelent meg írása, pl.: Magyar Jöv , Pesti Hírlap, Magyarság
stb. Els  három kötetét Kürti írói álnéven tette közzé. 1958-ban ment nyugdíjba,
majd hamarosan Budapestre költözött a fiához. 1978. szeptember 6-án halt meg.
Hamvait 2005-ben a rudabányai bányatelepi temet ben helyezték örök nyuga-
lomra, így újabb irodalmi emlékhellyel b vült sz kebb pátriánk.

Munkái

1.  Mentsétek meg lelkeinket! 1928.
2.  Itt hagytak engem a vártán. 1929.
3.  Estefele, hazafele. 1930.
4.  Dávid harca. 1931.
5.  Higgyetek magyarok. 1934.

Irodalom

VIKTOR Gyula: Dr. Görg  Tibor bányaorvos-költ . In.: Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum
Közleményei I. Rudabánya, 2004. 59-63. p.
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Szigethy Ferenc

Református lelkész, költ . Hevesen
született 1893. augusztus 15-én. Apja ott
volt igazgató-tanító. Elemi iskoláit Ártán-
don végezte. Középiskolába Kecskemé-
ten és a miskolci Református F gim-
náziumba járt, majd Sárospatakon volt
teológus. A teológia elvégzése után Ti-
szanánán és Borsodgeszten volt segéd-
lelkész, majd Miskolcon káplán. Mis-
kolcról Balajtra hívták meg lelkipász-
tornak 1918-ban. Innen 1928-ban Sajó-
szentpéterre került, majd 1943. február
28-tól Abaújbakta volt lelkipásztori szol-
gálati helye. Nyugdíjba vonulása után
18 évig dolgozott a Borsodi Betonút-
épít  Vállalatnál. Miskolcon hunyt el
1969. szeptember 5-én.

Munkái

  1.  Pataki versek. Sárospatak, 1912.

  2.  Tábori posta. Sárospatak, 1915.

  3.  Nehéz id k. 1920.

  4.  Vidéki versek. Tahitótfalu, 1925.

  5.  Szavalókönyv. Tahitótfalu, 1926.

  6.  Ezüstharangszó. Sárospatak, 1932.

  7.  A lélek szól hozzátok. 1939.

  8.  Évszázadok énekelnek. Miskolc, 1942.

  9.  Testvéreim a tárgyak. Miskolc, 1942.

10.  Levelek a harctérre katonafiamhoz. Miskolc, 1942.

Irodalom

Önéletrajza 1943-ból. (kézirat)

KÁRPÁTI Béla: Népközelben: Négy borsodi papkölt l. = Napjaink. 28. évf. 9. sz. (1989. szept.)
35-38. p.

DEÁK Gábor: 100 éve született Szigethy Ferenc pap-költ . = Szül földünk 21-22. Miskolc. (1994.
márc.) 200-205. p.
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Balázs Gy

Református paptanár, költ , író.
Fels bányán (Szatmár megye) született
1893. április 14-én. Az elemi iskolát
Parasznyán, a középiskolát Miskolcon a
református f gimnáziumban, az egyete-
met Debrecenben végezte. Mint kollégi-
umi segédtanárt az Országos Teológiai
Szövetség Közlönyének szerkeszt jévé
választotta az ifjúság. 1919-ben a kom-
munizmussal szembekerülve menekül-
nie kellett Debrecenb l. Távollétében
betöltötték az állást, így nem mehetett
vissza. 1919-t l 1955-ig volt a miskolci
Református Gimnáziumban vallástanár.
Számos kulturális egyesület, társaság
tagja, több helyi lap munkatársa, szer-
keszt je, a Lévay-hagyaték gondozója
volt. Testvére Borsodszirákon tanított,
egyik sógora zilizi református pap volt. Búcsúk és más ünnepek alkalmával
rendszeresen megfordult mindkét helyen. M vei közül több kapcsolódik a kör-
nyékünkhöz. Miskolcon hunyt el 1973. március 13-án.

Munkái

  1.  A lélek bolondjai. Miskolc, 1925.
  2.  Lelkem hárfáján. Versek. Miskolc, 1925.
  3.  Virágok, álmok. Versek. Miskolc, 1926.
  4.  Álmodik a Hargita. Versek. Miskolc, 1927.
  5.  A geszti sír. Miskolc, 1928.
  6.  Kelet s filozófiájának hatása szépirodalmunkban. Miskolc, 1928.
  7.  Nagy Isten kertjében. Versek. Miskolc, 1929.
..8. Vissza Platon esztétikájához. Ludvig Nyomda. Miskolc, 1929.
  9.  Homokbucka tövén. Miskolc, 1930.
10. A szív filozófiája. Miskolc, 1930. (2. kiad.)
11. Sötét máglyák, fényl  szobrok. Ludvig Nyomda. Miskolc, 1931.
12. Pogány volt-e Sokrates? Ludvig-Janovits. Miskolc, 1931.
13.  A magyar költ k anyaszeretete. Miskolc, 1933.
14.  A Sajóvölgy pacsirtája. Cegléd, 1933.
15. Keleti s filozófia és a plátói szerelem. Miskolc, 1935.
16.  Szentpéteri üres fészek. (Lévay József naplója) Miskolc, 1935.
17.  Isten munkatársai. Versek. Bp., 1937.
18.  A túlsó parton. Miskolc, 1937.
19.  Senki lánya. Miskolc, 1942.
20. Visszatekintés: Lévay József /Sajtó alá rend.: Csorba Csaba. Kiadja Sajószentpéter Nagy-

községi Tanács és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár. Miskolc. 1988.
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Irodalom

Csokor: miskolci antológia. Miskolc. 1926. 14-15. p.
KÁRPÁTI Béla: Népközelben: Négy borsodi papkölt l. = Napjaink. 28. évf. 9. sz. (1989. szept.)

35-38. p.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Sz ke Béla

Gépészmérnök, feltaláló, technikatörténész, a m szaki tudományok kan-
didátusa (1972). Jósvaf n született 1894. október 21-én. Részt vett az els  vi-
lágháborúban. Mint f hadnagy szerelt le. Gépészmérnöki diplomáját a buda-
pesti m egyetemen szerezte 1922-ben. Pályafutását a Weiss Manfred Rt.-nél
szerszám- és gépkonstrukt rként kezdte (1922-25). Ezt követ en 1940-ig az
Els  Magyar Gazdasági Gépgyár gépszerkeszt je. Ebben az id szakban ki-
emelked  alkotása a kombinált búzamosógép. 1940 után – többnyire vezet  be-
osztásban – szerszámgépeket szerkesztett. Sikeres volt a munkatársaival együtt
tervezett botkormányos vezérm , mely – harántgyalugépbe beépítve – az 1958.
évi brüsszeli világkiállításon nagydíjat nyert. 1955-ben vonult nyugdíjba. Ett l
kezdve egymás után írta tanulmányait, könyveit és cikkeit. Jórészt ebben az
id szakban foglalkozott technikatörténettel. Húgával, Sz ke Annával grafikus
öröknaptárt szerkesztett. Szabadalmainak száma húsz. Kitüntették Bánki Donát-
díjjal (1963); GTE Irodalmi Díjjal (1962 és 1965); MTESZ-díjjal (1975) stb.
1980. november 19-én hunyt el Budapesten.

Munkái

1.  Esztergáláskor fellép  rezgések. Népszava. Bp., 1953.

2. Az esztergabehatárolás fogalomköre. Táncsics Kiadó. Bp., 1959.

3. Járassunk-e együtt különböz  átmér rl hengereket? Mérnöki Továbbképz  Intézet. Bp.,
1959.

4.  A forgácsolószerszámok geometriája. A gépgyártás geometriai szemléletének alapjai. M szaki
Kiadó. Bp., 1966.

5.  M szaki Nagyjaink. Szerk. 1-3. kötet, Bp., 1967. (2. kiad. 1983.)

6. Általános szilikátipari géptan (Monostori Endrével). Szilikátipari Tudományos Egyesület. Bp.,
1969. Szilikátipari Kiskönyvtár 3.

Irodalom

PÉNZES István – Dr. TERPLÁN Zénó: Sz ke Béla. M szaki Nagyjaink, 6. kötet, 301-357. p.

Magyar életrajzi lexikon 2. kötet. Akadémiai Kiadó. Bp., 1969. 873. p.

Sz ke (Schwarcz) Béla. = Jósvaf i Helytörténeti Füzetek 20. 2004. 29-33. p.

www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.
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Dudich Endre, dr.

Zoológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
1895. március 20-án született a Bars megyei Nagysallóban. Középiskolai tanul-
mányait Esztergomban végezte, majd 1913-ban a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem bölcsészeti karára iratkozott be természetrajz-földrajz szakra és ugyan-
akkor felvételt nyert az Eötvös Kollégiumba is. Egyetemi tanulmányait az els
világháború megzavarta, mert közben három és fél évig különböz  frontokon
teljesített katonai szolgálatot. Tanári oklevelét így csak 1920-ban szerezte meg.
1922-ben „sub auspiciis Gubernatoris” avatták doktorrá az akkoriban Szegeden

köd  kolozsvári egyetem természettudományi karán. 1925-ben ugyanennek
az egyetemnek magántanára lett.

Még egyetemi tanulmányainak befejezése el tt a Magyar Nemzeti Múzeum
Állattárába került, ahol 1922-ig mint beosztott középiskolai tanár, majd 1934
júliusáig mint múzeumi r dolgozott. 1934-ben kinevezték a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem bölcsészeti karán az állatrendszertan professzorának. 1926-ban
a Magyar Barlangkutató Társulat alapító, majd választmányi tagja lett. Kutatá-
sai során egyre nagyobb figyelmet szentelt a földalatti vizek él világának meg-
ismerésére. Különösen nagy figyelemmel fordult a barlangok él világa felé és
megkezdi az aggteleki Baradla-barlang él világának kutatását. 1934-ben t ké-
rik fel a Wolf-féle „Animalium Cavernarum Catalogus” bevezet  részének
megírására.

A Baradla-barlangban 1958-ban indult meg az els  hazai, a világon a ne-
gyedik földalatti barlangbiológiai laboratórium. Ezzel régi álma teljesült. Élete
végéig vezette a laboratóriumi munkát.

1958-ban az újra megalakuló Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat el-
nökévé választották, amely tisztséget 1962-ig töltötte be. A közben megalakuló
MTESZ Karszt- és Barlangkutató Bizottságának elnöke volt 1961-t l 1965-ig,
1959-1965 között pedig a Karszt- és Barlangkutatás f szerkeszt je. Tudomá-
nyos érdemeinek elismeréseképpen 1957-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, és el-

nek kapta meg a Kadic Ottokár emlékérmet. Budapesten hunyt el 1971. feb-
ruár 5-én.

Munkái

  1.  A magyarországi eml sök és azok küls  rovarél sköd inek határozó táblái. Éhik Gyulával. Bp.
1924.

  2.  Rendszeres állattan, III. Ízeltlábú állatok. Pécs. 1927.
  3.  Systematische und biologische Unterschungen über die Kalkeinlagertungen des Crustazeenpan-

zers im polarisierten Lichte. Stuttgart. 1931.
  4.  Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle „Baradla” in Ungarn. Wien. 1932.
  5.  Az Aggteleki cseppk barlang és környéke. Lendvai Károllyal. Bp. 1932.
  6.  Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. Kolosváry Gáborral, Szalay

Lászlóval. Bp. 1940.
  7.  Az állatok rendszere és a szárazulatok állatföldrajza. (Az állat és élete, II.) Bp. 1942.
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  8.  Az állatok gy jtése. Többekkel. Bp. 1949.
  9.  Állathatározó. Többekkel. Bp. 1950.
10.  A rovargy jtés technikája. Többekkel. Bp. 1951.
11.  A barlangbiológia és problémái. Bp. 1959.
12.  Állatrendszertan. Loksa Imrével. Bp. 1969. (5. kiad. 1981)

Irodalom

DR. LOKSA Imre: Megemlékezés dr. Dudich Endrér l = Karszt és Barlang. 1. sz. (1971) 45-46. p
Új magyar életrajzi lexikon II. Magyar Könyvklub. Bp. 2001. 268-269. p.

Csapó András

Bányász-költ . 1895. május 10-én
született Sajókazán szegény bányász
szül k gyermekeként. Hat elemit vég-
zett. Tizennégyéves korában szénbá-
nyába került dolgozni. Takarító, bánya-
kocsis, csillés, vájár, végül felügyel
lett. Szabadidejét önképzésre fordította.
Huszonöt éves korában írta meg els
versét. 1921-ben Harsányi Jen  evan-
gélikus tanító, aki költ i tehetségét fel-
fedezte, cikket írt a bányász poétáról a
Magyar Jöv ben, ennek keretében egy
versét is közölte a lap. Verse a Csokor
cím  antológiában is megjelent.

1939-ben bányamester a szuhakál-
lói bányában, majd Ormospusztára
(1953-tól Ormosbánya) került és ott
halt meg 1966-ban. Az ormosbányai
temet ben helyezték örök nyugalomra.

Munkái

1. Fény a hegyek alól. 1928.
2. Aranyárok. 1929.
3. Verg  emberek. [?]
4. Virradat után. [?]

Irodalom

Csokor: miskolci antológia. Miskolc. 1926. 28. p.
DR. KÁRPÁTI Béla: Miskolci kistükör. = Napjaink. 17. évf. 4. sz. (1978. ápr.) 32. p.
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Balázs Ferenc

Református kántortanító, költ . A
történelmi Magyarország Ugocsa me-
gyei Dabolc községében született 1897.
február 20-án. Alsóbb iskoláit Halmi-
ban és Nagysz sön, a tanítóképz t
Zilahon és Debrecenben végezte. Részt
vett az els  világháborúban, harcolt Ga-
líciában és az olasz fronton. A trianoni
békeszerz dés után Csehszlovákiának
(ma Szlovák Köztársaság) ítélt szül -
földjére nem tért vissza. 1920-ban kán-
tortanítóként került Lakra, a fogságban
lév  tanító helyett. Amikor tanítótársa
hazakerült, Lakról a közeli Damakra,
majd Tornaszentjakabra ment tanítani.
1926-ban végleg megüresedett a laki
tanítói állás, és az  pályázatát fogadták
el. Itt élt családjával az 1962-es nyug-

díjazásáig, majd beköltöztek Edelénybe. 1987. június 5-én hunyt el Edelényben.
Els  verse 1920-ban jelent meg nyomtatásban; Meddig dalolsz velem

címmel. Az 1920-as, 1930-as években rendszeresen jelentek meg versei a Ma-
gyar Család, a Tanítók Lapja, a Keresztény Család, a Téli Újság, a Magyar
Jöv , a Reggeli Hírlap, a Friss Újság és még sok más lapban. 1927-ben jelent
meg verseskötete magánkiadásban, melyet az edelényi Blasz nyomdában nyom-
tak. 1928-ban a Gárdonyi Géza és a Gyóni Géza Irodalmi Társaság tagja lett.
1929-ben az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság évkönyvében meg-
jelent életrajza. Az 1926-ban Miskolcon megjelent Csokor cím  antológiában és
az 1938-ban megjelent Magyar M vészeti Lexikonban fényképe, életrajza és
verse szerepelt. Az ötvenes évekt l nem publikált, verseit csak saját örömére
írta.

Munkája

Örökség. Versek. Szerz  kiadása. Blasz Lipót Könyvnyomdája. Edelény, 1927.

Irodalom

Borsod vármegye / Szerk.: Csíkvári Antal. Vármegyei Szociográfiák Kiadóhivatala. Bp., 1939.
személyi adattár 15. hasáb.

SLEZSÁK Imre: Balázs Ferenc (1897-1987) a néptanító s költ  = Szül földünk 18. Miskolc. (1992.
aug.) 118-121. p.
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Kövér Pál

Református lelkész. Hajdúböszörményben született 1897. október 26-án.
1928 és 1970 között Zilizen szolgált. Az elemi iskolát és a gimnáziumot szül -
helyén végezte, a teológiát pedig Debrecenben (1916-1920). Filozófiai, szocio-
lógiai, missziói kérdésekkel foglalkozó munkája jelent meg. Cikkei, meditációi,
prédikációi a különböz  egyházi lapokban láttak napvilágot. Balázs Gy  mis-
kolci papkölt  és Benedekfalvi (Klein) Gáspár megyei levéltár-igazgató sógora
volt. Miskolcon hunyt el 1974. december 4-én.

Munkája

Harc és munka. 1928.

Irodalom

LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy. In.: tanulmányok a Bódva völgye múltjából.
Putnok, 1999. 594. p.

Önéletrajza (Kézirat)

Kachelmann Kurt

Okleveles gazdasági tanár, szak-
író. 1897. december 9-én született Ede-
lényben. Apja Kachelmann Walter
(1856-1921) Coburg herceg f erdésze
volt Edelényben. Elemi iskolába Ede-
lényben járt. A gimnázium alsó négy
osztályát magánúton, a fels  négyet Po-
zsonyban végezte. A mez gazdasági aka-
démiát Kassán végezte el. Pusztaláncon
volt gazdasági gyakornok, 1918-ban se-
géd-, majd kinevezett tanár volt Kehi-
dán. 1932. november 14-én került Szar-
vasra, a Tessedik Sámuel Középfokú
Tanintézethez gazdasági tanárnak, ahol
1941 szeptemberét l igazgatóként dol-
gozott.

Tanári, igazgatói, szerz i és agrár-
propagandista tevékenysége kiemelked

volt az intézmény életében. Az oktatás nemcsak foglalkozást jelentett számára,
hanem élethivatásának tekintette. Minden állattenyésztési tárgyat  tanított, a
tanszék számára jegyzeteket, tankönyveket írt. Nagy gondot fordított a szarvasi
és megyei parasztság szakmai képzésére. Számos társadalmi megbízatást vállalt.
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Ismeretterjeszt  cikkeket közölt különféle hazai folyóiratokban és a korabeli
szarvasi újságokban. Néhány m ve Selmeci Kurt írói néven jelent meg. A há-
borús évek megtörték pályáját, 1945-ben nyugdíjazták. Feleségével, Nandrássy
Margittal Kehidán kötött házasságot 1929-ben. Szarvason hunyt el 1947. októ-
ber 4-én. A szarvasi Ó-temet ben helyezték örök nyugalomra. Az edelényi Vá-
rosi Könyvtár falán tábla rzi az emlékét.

Munkái

1.  Szarvas állattenyésztésének fejl dése a legrégibb kortól napjainkig (Benczúr Béla Lajossal).
Szarvas, 1935.

2.  Tejgazdaságtan. Szarvas, 1935. Bp., 1940. Bp., 1942. (2. kiad. 1941)
3.  Népszer  állategészségtan és járványtan. Szarvas, 1936.
4.  Állattenyésztési ismeretek: 1-4. kötet. Szarvas, 1938-1944.
5.  Magyarország állattenyésztése. Szarvas. 1944.

Irodalom

DR. PALOV József: Kachelmann Kurt emlékezete. = Szarvas és Vidéke. 1986. 3. p.
NÉMETHYNÉ FÜLEP Katalin: Kachelmann Kurt élete és munkássága 1897-1947. = Szarvasi Tá-

joló. 1986. november. 1-5. p.

Gyülvészi István

Református lelkész, egyházi író.
Kenderesen született 1897. december
22-én. Szülei gazdálkodók voltak. Al-
sóbb iskoláit Kenderesen végezte. 1908
és 1916 között a kisújszállási Refor-
mátus F gimnáziumba járt, majd a
debreceni egyetem teológia fakultásán
készült a lelkészi szolgálatra. 1920
szén kápláni vizsgát tett, majd 1921

október végét l 1922 július közepéig
Bázelben tartózkodott tanulmányúton.
1922 októberében II. lelkészképesít
vizsgát tett. 1922. november 1-ig Ken-
deresen szolgált káplánként, majd dr.
Baltazár Dezs  püspök Debrecenbe
rendelte segédlelkésznek. Dolgozott a
lelkészegyesület titkáraként, a központi
lelkészi hivatalban és f szerkeszt je

volt a Vasárnap cím  református gyülekezeti hetilapnak. 1923-ban a Rakaca-
szend-Tornaszentjakab-Debréte-i gyülekezetnél megüresedett a lelkészi állás;
ekkor került a vidékünkre. 1925-ben meghívták a ládbeseny i gyülekezet lelki-
pásztorának. 1929. június 29-én meghívta lelkészének az edelényi és  a finkei
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(1963-tól Edelény része) református gyülekezet. A gyülekezeti munka mellett
az egyházi lapokkal is tartotta a kapcsolatot, és rendszeresen jelentek meg írásai
és versei. A Tiszáninneni Egyházkerület fordítói teológiai szakcsoportjában is
tevékenykedett az 1950-es, 1960-as években. Volt a fels borsodi, majd az
abaúji egyházkerület tanácsbírája, és egy ideig a fels borsodi tanügyi bizottság
elnöke. 1966. február 1-jén adta át a szolgálatot ifj. Barcza Józsefnek. Ezután
még három-négy évet Edelényben töltött, majd lányánál és fiánál lakott Miskol-
con. Ott hunyt el 1976. február 11-én. Edelényben helyezték örök nyugalomra,
felesége mellé a református temet ben.

Munkái

1. Bárányb rbe bújt farkasok. (P. Scheurlen m ve alapján.) Debrecen, 1923. (Apró füzetek 3.)

2. „Én vagyok az út.” Egyházi beszédek. Tahitótfalu, 1926.

3. Új Jeruzsálem felé: Beköszönt  egyházi beszéd. Edelény, Blasz Nyomda, 1929.

4. 100 ellentmondás és homályos hely a bibliában. (Fordítás.) Bp., 1943.

Irodalom

Gyülvészi István gondol vissza és el re. In.: Új Jeruzsálem felé. Edelényi Füzetek 8. Városi
Könyvtár. Edelény, 1993. 11-21. p.

Béres Gábor

Római katolikus lelkész, helytörté-
nész. Bódvavendégiben született 1898-
ban. Középiskoláit Rozsnyón, a teoló-
giát Rozsnyón és Budapesten végezte.
1920-ban pappá szentelték. Volt Dere-
csén, Tornán, Garamszécsen, S regen,
Fülekpüspökin, Rozsnyón, Szádalmá-
son; majd Tornaszentandrás plébánosa.
1956-ban történt nyugdíjba vonulása u-
tán a székesfehérvári papi öregotthonba
került. Amíg er vel bírta, mindig „haza-
jött” a Bódva völgyébe és írta kéziratban
fennmaradt munkáit (14 kötet; 1961-
1974) vidékünkr l. Székesfehérváron
hunyt el 1981-ben, de a tornaszentand-
rási temet ben helyezték örök nyuga-
lomra. Kéziratban maradt fenn Falum és
Tornaszentandrás cím  írása, valamint

számtalan helytörténeti munkája a Bódva völgyér l.
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Munkája

A fölvégen. Rozsnyó, 1935. Elbeszélések.

Irodalom

100 éve született Béres Gábor. In. A Borsodi Tájház Közleményei 4. Edelény. 1998. 9-12. p.
Galyaság. A Galyasági Településszövetség negyedévi kiadványa. Új folyam 5-6. sz. 2001. nyár- sz.

4-5. p.

rakó Béla

Újságíró, kritikus. 1898. április 22-én született Szendr ben. Miskolcon
hunyt el 1946. november 3-án. A miskolci Reggeli Hírlap kritikusa volt.

Munkái

1. Karácsonyi fáklya. R pirat. (Antológia) Miskolc. /1925/
2. Lecsendesült hullámok. (Regény) Miskolc. 1928.
3. Mátyás esztendejében. (Elbeszélések, cikkek, hangulatok) Miskolc. /1940/
4. Széchenyi István gróf emlékezete Miskolcon / Szerk.: K rakó Béla. Miskolc. 1941.

Irodalom

Magyar könyvészet 1921-1944. CD-ROM. Arcanum Kiadó. é. n.

Pantó Endre

Bányamérnök. Budapesten szüle-
tett 1900. augusztus 8-án. Középisko-
láit a budapesti VII. kerületi F reál-
iskolában végezte. 1918 nyarán érettsé-
gizett. Selmecbányára iratkozott be bá-
nyamérnöknek, de az els  világháborút
követ  zavaros történelmi helyzet miatt
1918. december 16-án Selmecr l a diá-
kok és az akadémia elvonult. Az akadé-
mia csak 1919 tavaszán talált új otthon-
ra Sopronban. 1922 júliusában kiváló
eredménnyel megszerezte a végbizo-
nyítványt. Pályáját 1922. szeptember 1-
jén a Rimamurány- Salgótarjáni Vasm
Rt. ózdvidéki szénbányászatában kezd-
te meg a munkát.

El ször az ózdi központi bányamérnökségen, majd üzemmérnökként Járdán-
házán, végül Somsály bányatelepen dolgozott. Az el írt kétéves gyakorlati id
megszerzése el tt – külön engedéllyel – 1923 októberében, Sopronban ki-
tüntetéssel államvizsgát tett és bányamérnöki oklevelet nyert.
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A somsályi bányaüzemben végzett lelkiismeretes, szakmai rátermettséget
igazoló munkája a gazdasági válság létszámcsökkent  éveiben nemcsak alkal-
mazását biztosította, hanem feletteseinek teljes elismerését vívta ki. 1936. már-
cius 1-jén, amikor a részvénytársaság legnehezebbnek tartott bányamérnöki be-
osztását a rudabányai bányaigazgatóságon be kellett tölteni, a vezérigazgatóság
választása Pantó Endrére esett. 1942 januárjától átvette a rudabányai igazgató-
ság vezetését, melyhez a vasércbányán kívül a kurityáni szénbánya és er ,
valamint a Dunántúlon az eplényi mangánércbánya tartozott.

1949. január 1-jén a Budapesten szervezett Ércbányászati Nemzeti Vállalat
szaki vezérigazgatójává nevezték ki. 1951-ben a Bányaberuházó Vállalat,

majd 1952-ben az Aknamélyít  Tröszt m szaki osztályának élére került. Végül
még ugyanezen évben a Bánya és Energiaügyi Minisztérium ércbányászati ter-
melési osztályának vezet jévé nevezték ki. A bányászat irányításának átszerve-
zésével kapcsolatban került 1962-ben az Ércfeltáró Vállalat m szaki osztályá-
nak élére, s innen ment nyugdíjba 1965. október 1-jén.

Pantó Endre m szaki irodalmi tevékenysége is maradandó. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1957-ben megjelent
Rudabánya ércbányászata cím  monográfiában, irányító társszerkeszt sége
mellett, megírta a nagyüzemi vasércbányászat 75 éves történetét és a vasérc el -
készítésér l szóló fejezetet. Az Országos Érc- és Ásványbányák kiadásában
1966-ban megjelent Gyöngyösoroszi és a Bakony ércbányászata cím  monográ-
fiának szerkeszt je és az Eplényr l szóló rész szerz je volt. Nyugdíjas éveiben
az Országos M szaki Könyvtár és Dokumentációs Központnak végzett külföldi
folyóiratreferálás mellett 1970 óta a Bányászati és Kohászati Lapok: Bányászat
„Évfordulók” és „Visszapillantás a bányászat múltjára” cím  állandó rovatok
vezet je, illetve szerz je volt. Budapesten hunyt el 1982. július 25-én.

Munkái

1. A világ vasércvagyona és a vasércel készítés újabb eljárásai. Fels oktatási Jegyzetellátó. Bp.
1955

2.  Rudabánya ércbányászata. Többekkel. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület.
Bp. 1957.

3.  Gyöngyösoroszi és a Bakony ércbányászata. Többekkel. Országos Érc- és Ásványbányák. Bp.
1966.

Irodalom

Bányászati és Kohászati Lapok: Bányászat. 115. évf. 11. sz. (1982. nov.) 783-784. p.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.
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Papp Ferenc, dr.

Geológus, hidrogeológus, egyete-
mi tanár, a föld- és ásványtani tudo-
mányok kandidátusa (1956). Buda-
pesten született 1901. július 31-én. A
budapesti tudományegyetemen termé-
szetrajz-földrajz szakos tanári, majd böl-
csészdoktori oklevelet szerzett, s 1924-
ben a m egyetemre került Schafarzik
Ferenc mellé tanársegédnek. Itt 1929-
ben adjunktus, 1935-ben magántanár,
1943-ban címzetes rendkívüli tanár
lett. 1953-ban nevezték ki egyetemi
tanárrá, s 1960-tól az ásvány- és föld-
tani tanszéket vezette. Éveken át dékán
volt. A Magyarhoni Földtani Társulat
Hidrológiai Szakosztályának titkára,
majd az ebb l alakult Magyar Hídro-
lógiai Társaság tisztségvisel je; 1934-

l a Hídrológiai Közlöny szerkeszt je, 1952–54-ben szakosztályi elnök, 1959–
60-ban a társaság elnöke. A Magyarhoni Földtani Társulatnak éveken át titkára;
megalapítója s elnöke a Mérnökgeológiai-Építésföldtani Szakosztálynak. 1937-
ben újra megindította a Földtani Értesít t. Egy ideig elnöke volt a Barlangtani
Társulatnak.

Ásvány- és k zettani vizsgálatokkal kezdte pályáját. Vizsgálta a hazai di-
oritokat, a mórágyi gránitot és évtizedeken át a Börzsöny k zeteit. A börzsönyi
forrásokról írt tanulmányával kezd dött kés bbi hidrogeológiai munkássága.
Értekezett a hazai márványokról, a terméskövek el fordulásáról és haszno-
síthatóságáról, az épít kövekr l, kavics- és homoklel helyekr l, k bányákról.

A hidrogeológiában neve összeforrott a forráskutatással. Legtöbbet a budai
gyógyforrásokkal foglalkozott, az MTA pályadíjjal jutalmazta Budapest lan-
gyos és meleg gyógyforrásai cím  munkáját. A mélységi vizek származására, a
felszínközeli és felszíni vizekkel való érintkezésére, keveredésére vonatkozó
megfigyelései és adatai igen értékesek. 1955-t l részt vett a karsztkutatás
szervezésében. Megalapította Jósvaf n a Karszt- és Barlangkutató Állomást,
amely bázisává lett a hazai kutatásnak.

A mérnökgeológia új tudományágának hazánkban els  tanára volt, számos
nagy létesítménynél (pl. bp.-i földalatti vasút) hasznosították szakismereteit. A
mérnökgeológia oktatásához több jegyzetet írt, szerkeszt je és társszerz je volt
az els  hazai mérnökgeológiai kézikönyvnek (M szaki földtan, Bp., 1959).
Több mint 150 publikációja van. Budapesten hunyt el 1969. január 8-án.
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Munkái

1. Budapest meleg gyógyforrásai. Bp., 1942.
2. Termésköveink el fordulása és hasznosítása. Mérnöki Továbbképz  Intézet. Bp., 1942.
3. Gyógyvizeink és a földtani adottságok. Mérnöki Továbbképz  Intézet. Bp., 1942.
4. K zettan. Bp., 1947.
5. Ásványtan az Állami M szaki F iskola hallgatói részére. Bp., 1951.
6. Mérnökgeológia a Budapesti M szaki Egyetem 3–4. éves mérnökhallgatói részére. Bp., 1951.
7. Magyarország ásvány- és gyógyvizei (szerk. Schulhof Ö.) Bp., 1957.
8. Geológia (Kertész Pállal) Bp., 1966.
9. M szaki k zettan. Bp., 1966.

Irodalom

BAUER Jen : Dr. Papp Ferenc. Emlékfüzet; kiadja az Épít ipari és Közlekedési M szaki Egyetem
ásvány- és földtani tanszéke, Bp.-Jósvaf , 1961.

RÓNAI András: Dr. Papp Ferenc = Hidrológiai Közlemények. 1969. 4. sz.
KERTÉSZ P.: Dr. Papp Ferenc emlékezete. = Földtani Közlemények. 1969. 4. sz.
Magyar életrajzi lexikon III. kiegészít  kötet. Akadémiai Kiadó. Bp., 1981. 596-597. p.
DR. DÉNES György: Dr. Papp Ferenc száz éve született. = Karszt és Barlang. 2000-2001. évf.

(Megjelent: 2005-ben) 109-110. p.

Csík Lajos, dr.

Orvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelez  tagja
(1947-49), a biológiai tudományok kandidátusa (1952). Fels nyárádon szü-
letett 1902. január 7-én. Orvosi diplomáját 1928-ban szerezte a debreceni
egyetemen. 1925-t l a debreceni egyetem orvosi karán, 1928-tól a tihanyi Ma-
gyar Biológiai Kutatóintézetben gyakornok, adjunktus, majd osztályigazgató.
1937-ben a budapesti egyetemen magántanári képesítést szerzett. 1940-44
között a kolozsvári egyetemen nyilvános rendkívüli, majd nyilvános rendes ta-
nár, 1945-t l ugyanott szerz déses tanár. 1950-t l a Magyar Tudományos Aka-
démia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetében osztályvezet . 1955-t l a szegedi
Orvostudományi Egyetem biológiai tanszékének tanára, s mint ilyen, az egyik
els  magyarországi orvosbiológiai intézet megalapítója. Tudományos munkás-
sága az általános és humán genetika különböz  kérdéseire terjedt ki. Számos
szakközleménye jelent meg biológiai és orvosi folyóiratokban, kiadványokban.
1962. április 12-én hunyt el Szegeden.

Munkái

1. Az izom mechanikai sajátságairól mellékveseirtás után. Tihany. 1932.
2. Különböz  gének hatása ugyanazon szerv plänotípusára. Bp., 1935.
3. Az átöröklés és az ember. Változékonyság és öröklékenység. (Az ember.) Bp., 1940.

Irodalom

KAPRONCZAY Károly: Magyar orvoséletrajzi lexikon. Mundus Egyetemi Kiadó. Bp., 2004. 63. p.
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Tóth István

Újságíró, író. 1903. december 9-én
született Finkén (1963-tól Edelény ré-
sze). Bányászként dolgozott Sajókazán
és Szuhakállón. 1926-ban a nagy sze-
génység el l kivándorolt Kanadába. Ott
is dolgozott bányászként, majd hat évig
a Kanadai Magyar Munkás (kés bb Új
Szó) cím  lap bels  munkatársa volt.
1949-ben családjával visszatért Ma-
gyarországra. Hazatérése után a Bánya-
munkás cím  lapot szerkesztette, majd
nyugdíjazásáig a Magyar Rádió Ide-
gennyelv  F osztályának volt a mun-
katársa. Budapesten hunyt el 1988. de-
cember 3-án.

Munkája

23 év Kanadában. Bp., 1961. (Tööb kiadásban is megjelent.)

Irodalom

95 éve született Tóth István. In. A Borsodi Tájház Közleményei 4. Edelény, 1998. 12-13. p.

Menner Ödön, dr.

Gyógyszerész, író. Diósgy rben született 1904. december 13-án. 1927-ben
szerezte meg gyógyszerészi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1927-t l apja
diósgy ri Angyal patikáját vezette. 1930-tól rendszeresen publikált. 1940-t l a
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület pénztárosa. 1949-ben államosították a
gyógyszertárát. 1950 és 1964 között a Borsod-Abaúj-zemplén Megyei Gyógy-
szertári Központ gyógyszerésze. 1964-t l 1974-ig gyógyszertárvezet  volt
Szendr n. Jeles rajzoló, illusztrált könyveket, mesekönyveket, grafikáit magán-
gy jtemények rzik. Zenét is szerzett, több darabját el adták, I. osztályú teni-
szez  volt. Szépprózái nyomtatásban is megjelentek. Miskolcon hunyt el 1982.
június 18-án.

Munkái

1. Porszemek a viharban (Önéletrajz). Miskolc, 1970.
2. Gondtalan élet (Önéletrajz). Miskolc, 1972.
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Irodalom

Menner Ödön = Gyógyszerészet. 1982. 10. sz.
ZALAI K.: A magyar gyógyszerészet nagyjai. Bp., 2001.
KAPRONCZAY Károly: Magyar orvoséletrajzi lexikon. Mundus Egyetemi Kiadó. Bp., 2004. 257. p.

Kalász Elek Mihály, dr.

Ciszterci rendi áldozópap, tanár,
egyháztörténész. 1905. október 5-én szü-
letett Tomaszentandráson. 1925-ben
lépett be a ciszterci rendbe, 1930-ban
áldozópappá szentelték. 1930-32-ben a
budapesti tudományegyetemen tanult.
1932-33-ban gyakorló tanár Budapes-
ten. 1933-34-ben hitoktató, 1934-37-ben
erd felügyel  Szentgotthárdon, 1937-
42-ben a budapestii Szent Imre Gimná-
zium tanára, közben 1938-39-ben kise-
gít  lelkész a Szent Imre-plébánián.
1942-44-ben a bajai III. Béla, 1944-46-
ban a székesfehérvári Szent István,
1946-48-ban az egri Szent Bernát Gim-
názium tanára. 1948-49-ben kisegít  lelkész, 1949-50-ben kisszemináriumi
tanár Egerben. 1950-1961 között kutatómunkát végzett Tornaszentandráson és
Egerben. 1961-t l a pannonhalmi szociális otthon lakója volt. F ként rendjének
történetével foglalkozott. Budapesten hunyt el 1974. május 20-án. Tornaszent-
andráson helyezték örök nyugalomra.

Munkája

A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszterci gazdálkodás a középkorban. Bp., 1932.

Irodalom

SZECSKÓ Károly: Adalékok Kalász Mihály Elek életéhez és munkássághához. In. A Borsodi Táj-
ház Közleményei 6. Edelény. 1999. 27-41. p.

DR. DÉNES György: Az Esztramos-hegy nevének kérdéséhez: Dr. Kalász Elek emlékének aján-
lom. = Karszt és Barlang. 1974/I. 17-20. p.

Takács János

Jezsuita misszionárius szerzetes. 1906. január 11-én született Szuhogyon.
Édesapja Takács János földm ves, édesanyja Szemán Julianna. Az elemi iskolát
szül falujában végezte. A tanító és az esperes javaslatára és segítségével kerül a
miskolci minorita gimnáziumba. 1922-ben lépett a jezsuita rendbe, ahol a noví-
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ciátusi, majd a teológiai és egyéb tanul-
mányokat Budapesten, Szegeden és Pé-
csett végezte. 1932-ben indult Kínába
misszionáriusi útjára. Hopeiban, Ta-
ming városában a legnehezebb id kben
(japán megszállás, majd a kommunista
id szak) is ritka bölcsességgel és rend-
kívüli bátorsággal irányította a jezsuita
missziót. Az üldöztetések legsúlyosabb
id szakában több mint 3000 embert ke-
resztelt meg. Három év fogság után a
hatalom ki zte Kínából. 1962-t l Taj-
vanban, 1974-t l Ausztráliában szolgált.

Kiválóan játszott orgonán. Verseket,
regényeket írt. Sajnos keveset ismerünk
bel lük. Részben kéziratban elkallódtak,
részben névtelenül jelentek meg. Min-
den valószín ség szerint az  munkája
az Utolsó gy zelem cím , missziós té-
májú regény. Családjával tartotta a kap-
csolatot, és mindig nagy érdekl dést
mutatott szül helye iránt. Élete végéig
rendszeresen levelezett szüleivel, test-

véreivel, unokahúgaival. Hazalátogatnia csak két alkalommal sikerült, 1979-ben
és 1981-ben két-két hétre. Szándékában állt hazatelepedni, de már nem sikerült.
Sydneyben (Ausztrália) hunyt el 1983. január 28-án. Néhány levele és egy verse
jelent meg a Talentumom meg riztem, gyarapítottam... cím  könyvben, mely
Edelényben jelent meg 1996-ban.

Irodalom

Talentumom meg riztem, gyarapítottam... / Összeáll., szerk.: Laki-Lukács László. (Edelényi
Füzetek 15.) Városi Rendezvények Háza és Könyvtár. Edelény, 1996. 43-64. p.

Kessler Hubert, dr.

Mérnök, barlangkutató. Nagyszebenben született 1907. november 3-án.
Egyetemi tanulmányait a Budapesti M szaki Egyetemen kezdte, ahol mint ál-
talános mérnök 1932-ben végzett, majd a Tudományegyetemen földrajz, föld-
tan, slénytan tárgyakból 1936-ban szerzett oklevelet. Doktori disszertációját
„Az Aggteleki barlangrendszer hidrográfiája” címmel 1938-ban védte meg.
1935-1945 között az aggteleki Baradla-barlang igazgatója volt. Jósvaf n a
barlangbejárat közelében épített magának házat. A második világháború után
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vagyonából kiforgatva sok megalázta-
tást kellett elviselnie. Néhány éven át
segédmunkásként, villanyszerel ként
dolgozott, s szívesen vállalt olyan mun-
kát, ahol hegymászó technikai ismere-
teit hasznosíthatta: így villámhárítókat
szerelt, tet fedéssel foglalkozott. 1949-

l 1965-ig a VITUKI Karszt- és For-
ráskutató Osztályának vezet je, majd
1966-tól 1972-ig – nyugdíjba vonulásá-
ig – az ALUTRÖSZT f hidrológusa
volt. A Természetvédelmi Hivatal kere-
tén belül 1975-ben létrehozott Barlang-
tani Intézet els  megbízott igazgatója
volt, majd 1989-ig szaktanácsadóként
segítette a barlangvédelem munkáját.

Mint a Baradla igazgatója, jelent s
sikereket ért el a terület idegenforgalmának fejlesztésében. Megalapozott tervei-
nek, kitartásának és jó szervez készségének köszönhet en igazgatósága alatt
bevezették a villanyvilágítást a Baradlába, tervei alapján felépült az aggteleki
Barlangszálló és a jósvaf i Tengerszem-szálló. Szerteágazó tudományos mun-
kásságot folytatott. Számtalan írása jelent meg különböz  szaklapokban. Buda-
pesten hunyt el 1994. február elsején.

Munkái

  1.  A Nagy-Baradla, hazánk legnagyobb természeti ritkasága. BETE Barlangkutató Szakosztály.
Bp. 1934.

  2.  Barlangok mélyén. Franklin Társulat. Bp. 1936. (2. kiadás uo. 1942.)
  3.  Az Aggteleki-barlang. Szerz  kiad. Bp. 1939.
  4.  Az Aggteleki-barlang leírása és feltárásának története. Szerz  kiad. Bp. 1941.
  5.  A karsztvíz kutatása és kitermelése. Mérnök Továbbképz  Intézet jegyzete. Bp. 1952.
  6.  Lillafüred barlangjai (Megay Gézával). B. A. Z. Megyei Idegenforgalmi Hivatal. Miskolc.

1955. (2. kiadás uo. 1961.)
  7.  A karsztvíz kutatása és kitermelése a legújabb eredmények figyelembevételével. Mérnök

Továbbképz  Intézet kiadványa. Bp. 1955.
  8.  Az örök éjszaka világában. Kossuth Kiadó. Bp. 1957.
  9.  Das Aggteleker Höhlengebiet. B. A. Z. Megyei Idegenforgalmi Hivatal. Miskolc. 1957.
10.  A Tapolcai Tavasbarlang. Veszprémi Idegenforgalmi Hivatal. Veszprém. 1958.
11.  Az Országos Forrásnyilvántartás. VITUKI. Bp. 1959.
12.  Föld alatti ösvényeken. Móra Ferenc Kiadó. Bp. 1961.
13.  Barlangok világa (Jakucs László és más társszerz kkel) Medicina Kiadó. Bp. 1962.
14.  A balatonvidéki karszthidrológiai kísérleti terület. VITUKI. Bp. 1965.
15.  A gellérthegyi karszthidrológiai észlel állomás. VITUKI. Bp. 1965. (VITUKI Munkássága 4.,

Kísérleti Területek 8.)
16.  A bauxitbányászat aktív vízvédelme során fakasztott karsztvizek gazdasági hasznosítása. (Társ-

szerz kkel) Országos M szaki Fejlesztési Bizottság. Bp. 1966.
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17.  Aggtelek (magyar, német, angol, orosz, francia nyelv  kiadás) B. A. Z. Megyei Idegenforgalmi
Hivatal. Panoráma. Miskolc. 1971.

18.  Hazánk földalatti útjain és vizein. (Mozsáry Gáborral) Mez gazdasági Kiadó. Bp. 1985.

Irodalom

Dr. KESSLER Hubert: Amit könyveimben nem írhattam meg. (Mert nem mindenkit érdekel, de a
mindenkori cenzúra is megakadályozta volna) = Karszt és Barlang. 1994/I-II. 9-16. p.

SZÉKELY Kinga–HAZSLINSZKY Tamás: Dr. Kessler Hubert 1907-1994. = Karszt és Barlang.
1994/I-II. 17- 20. p.

Dr. Kessler Hubert publikációinak jegyzéke. = Karszt és Barlang. 1994/I-II. 21-28. p.
Dr. TARDY János: Búcsú Kessler Hubertt l. = Karszt és Barlang. 1994/I-II. 29. p.
Dr. RÁDAI Ödön: Tisztelgés Dr. Kessler Hubert emléke el tt. = Karszt és Barlang. 1994/I-II. 30-

32. p.
KOVÁCS István: Dr. Kessler Hubert a magyar sziklamászók egyik példaképe. = Karszt és Barlang.

1994/I-II. 35-36. p.

Szabó Lajos, dr.

Református lelkész, teológiai
tanár, egyháztörténész, néprajzkuta-
tó, író. Losoncon született 1908. július
16-án. Az elemi iskolát Ragályon,  a
gimnáziumot és a teológiát Sárospata-
kon végezte (1918-1931). Putnokon volt
segédlelkész, innen a Bodrogközbe he-
lyezte Farkas István püspök missziós
lelkésznek (1936-38). Moldvába utazott
adatokat gy jteni a Moldva-oláhországi
magyar református misszió anyagához.
Csángóföldre nem engedtek magyar
néprajzost. A moldvai misszió történe-
téb l doktorált, és magántanári diplomát
szerzett Sárospatakon. Disszertációjá-

nak címe: Czelder Márton m ködése a Moldva-oláhországi els  magyar refor-
mátus misszióban, Debrecen, 1940. Egyházi lapok munkatársa volt 1936-tól
1996-ig. Dr. Balogh Jen  és dr. Ravasz László ajánlására, Keresztes Fischer Fe-
renc belügyminiszter felkérésére, szociális helyzetfelmérést készített az ország
legreformátusabb területén, Hajdú megyében (1942-43). Vármegyei szociális
tanácsadó volt Debrecenben. Az Országos Szeretetszövetség lelkészeként, dr.
Kiss Ferenc mellett a Népbarát kiadványait szerkesztette (1938-1942). Futó
Rózsával 1938-ban kötött házasságot. Felesége is kiváló néprajzos volt. Veres
Péter írót többször meglátogatta Balmazújvárosban. 1942-ben Kassára hívták
lelkésznek. Itt adta ki a Kassai Kálvinista Krónikát. 1945 februárjában 50 kilós
csomaggal telepítik ki a városból, hivatalos indoklás nélkül. Darányi Lajos
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biztatására vállalt Taktaszadán lelkészi állást, ahol haláláig szolgált. Dr. Marton
János professzor nyugalomba vonulása után Sárospatakra hívják az egyház-
történeti tanszékre. Hetenként két-három napig tanít Sárospatakon. Leghíresebb
felfedezése Zsújtai András (1725-75) kódexe. A Kálvin Kalendárium cím
népszer  kiadvány állandó munkatársa. Körülbelül 300 tartalmas evangéliumi,
olvasmányos egyháztörténeti írást publikált. Tagja volt a Magyar Néprajzi Tár-
saságnak. Tanulmányait Dömötör Tekla és Ortutay Gyula nagyra értékelte és
rendszeresen kiadta. A sztálinizmus alatt egyházi konferenciákon, gy léseken
nem szólalhatott fel. Az egyházi vezetés elfordult egy volt pataki teológia
professzortól, akit a magyar értelmiségi tudományos m helyekben megbecsül-
tek. Sárospataon 1991-95 között ismét az egyháztörténet tanára, ahonnan fájó
szívvel távozott. 1996. február 2-án hunyt el, a sárospataki református temet -
ben helyezték örök nyugalomra.

Kéziratban számos munkája maradt fenn, els sorban a Sárospataki Refor-
mátus Kollégium Tudományos Gy jteményeinek kézirattárában (SRK), melyek
közül a teljesség igénye nélkül közlünk néhányat: Kassai Kiáltás. Kassa, 1945.
(SRK); A magyar Református Egyház története 1700-tól 1800-ig. Sárospatak,
1948. (SRK); A magyar Református Egyház története 1800-tól 1900-ig. Sáros-
patak, 1948. (SRK); Kakasi viadal. Taktaszada, 1950.; Jelképek a Magyar Re-
formátus Egyházban. Taktaszada, 1953.; Száz istenes vers (Összeáll.) Taktasza-
da, 1953. (SRK); Istenes elbeszélések (Összegy jt.) Taktaszada, 1954. (SRK);
Két úr szolgája, avagy: Júdás Iskariótes árultatása. Taktaszada, 1956. (SRK);
Ketura (A négyezer éves tömjén krónikája. Néhai, jó emlékezet  héber nyelvet
oktató professzorom, dr. Harsányi István emlékének) Taktaszada, 1956. (SRK);
A Zempléni Református Egyházmegye espereseir l. Taktaszada, 1957. (SRK);
A Tiszáninneni Református Egyházkerület f gondnokai. Taktaszada, 1961.
(SRK); Emlékezés a sárospataki református templom kétszáz éves évfordulóján.
Sárospatak, 1981. (SRK); A franeckeri egyetem magyar diákjai 1623-1794.
Taktaszada, 1993. (SRK); Szalóczi Mihály zubogyi gályarab prédikátor. é. n.
Szép dolog meghalni c. regénye a Református Jöv ben jelent meg.

Munkái

  1.  Jehova tanúinak hamis tanítása. Sárospatak, 1934.
  2.  A Szentírás-ellenes Jehova tanúi. Sárospatak, 1935.
..3. Antikrisztus a Tiszánál. (Regény). Bp., 1935.
  4.  Jézus születése. Bp., 1936.
..5. „Se országod, se hazád!” (Útleírás). Bp., 1937.
  6.  Tanya a Tiszánál. (Elbeszélések). Bp., 1938.
  7.  Haljanak meg éhen? Bp., 1939.
  8.  Ének a Tiszánál. (Elbeszélések). Debrecen, 1940.
  9.  Czelder Márton m ködése a Moldva-oláhországi els  magyar református missioban. (Doktori

értekezés) Debrecen, 1940.
10.  Az árvákért. Debrecen, 1940.
11.  Kassai kálvinista krónika 1644-1944. Kassa, 1944.
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12. Sem nem zsidók, sem nem keresztyének. Sárospatak, 1947.
13. A kett százharminc éves taktaszadai Református Egyház (1717-1947). Szerencs, 1947.
14. Taktaszadai mondák (Új magyar népköltési gy jtemény 18.) Bp., 1975.
15. Monda néki egy példázatot. Európa-Helikon Kiadó. Bp., 1982.
16. „Hittem, azért szóltam”. (Kiss B. Julianna) Debrecen, 1992.
17. Utolsó szalmaszál (Önéletrajzi írás). Magyar Egyhzátörténetei Enciklopédia Munkaközösség -

Kazinczy Ferenc Társaság. Bp., 2000.

Irodalom

Magyar Irodalmi Lexikon III. kötet. Bp., 1965. 119. p.
Magyar Néprajzi Lexikon IV. kötet. Bp., 1981. 528. p.
BALASSA Iván: Szabó Lajos (1908-1996) = Honismeret. 1996. 3. sz. 107-108. p.
BOJTOR István: Misszió a Tiszán innen. Kazinczy Ferenc Társaság. Miskolc, 1996. 112-113. p.
ÁGOSTON István: Szabó Lajos (1908-1996) (Nekrológ) = Szül földünk 25-26. 1997. júl. 106-108. p.

Ecsegi-Kazai József

Református lelkész. Sajóecsegen született 1909. december 8-án. Segédlel-
kész volt Martonyiban, Borsodon (1950-t l Edelény része) (1935), Boldván és
Sajóecsegen, majd Rudabányán szolgált. Rudabányán hunyt el 1973. augusztus
16-án.

Munkája

Prágától Miskolcig. Bp. [1938].

Irodalom

A Borsodi Tájház Közleményei 5. Edelény, 1999. 47. p.
Magyar Könyvészet 1921-1944. CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.

Zombor Zoltán, dr.

Pedagógus, szakíró. 1909. szeptember 24-én született Tomoron. Édesapja
Zombor Lajos tomori néptanító volt. Középiskolai tanulmányait a miskolci re-
formátus gimnáziumban 1930-ban fejezte be. A debreceni egyetemen mate-
matika-fizika szakra iratkozott be. Érdekl dése azonban hamarosan a pedagógia
s a pszichológia felé fordult. 1932-t l díjtalan gyakornokként alkalmazta a
debreceni egyetem. 1936-ban tanársegédnek nevezték ki. Többször volt külföldi
tanulmányúton (Grác, Bécs Lipcse). 1936-ban a debreceni kollégiumi tanító-
képz  intézet tanárává nevezték ki. Tanítóképz s évei rendkívül termékenyek
voltak. Megjelent négy elemi népiskolai matematika tankönyve az V., VI., VII.
és a VIII. osztályosok számára. A líceumok részére lélektan és logika, valamint
neveléstan könyvet írt. Az egyetemen óraadóként dolgozott tovább. 1943-ban a
nagyváradi tanítóképz  igazgatói állását kapta meg.

1945-t l 1949-ig a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban dolgozott. Ez-
után a budapesti II. kerületi Ady Endre úti tanítóképz be helyezték. Egyidej leg
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a tanítóképz k országos szakfelügyel -
ségére is megbízást kapott. Ezid ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetem szak-
vezet jeként a pedagógia szakos tanár-
jelöltek gyakorlati képzését segítette. A
tanítóképz  megszüntetése után 1959-
1963 között a IX. kerületi Leövey Klára
12 évfolyamos iskola függetlenített
könyvtárosa volt. Ezután f városi veze-

 szakfelügyel vé nevezték ki. Ebben a
beosztásában több mint húsz évi szünet
után jelent meg újabb könyve. 1966 vé-
gét l docensi kinevezést kapott az egri
tanárképz  f iskolára. A következ  év-

l pedig tanszékvezet je lett a pedagó-
giai tanszéknek, nyugalomba vonulásá-
ig. Budapesten hunyt el 1978. június 28-án. Könyvei mellett számos írása, ta-
nulmánya jelent meg f városi és vidéki szaklapokban, évkönyvekben.

Munkái

1.  A kisérleti lélektan neveléstörténeti jelent sége és a reakciós id mérések vonatkozásai. Debre-
cen. 1937. (Közlemények a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Pedagógiai
Szemináriumából és Pszichológiai Intézetéb l 18.)

2.  Hogyan látják a leend  tanítók a falu problémáit s a falu anyagi és szellemi felemelése terén
reájuk váró feladatokat? Bp. [1939]. (Klny. a Néptanítók Lapjából.)

3.  A népiskolai tantárgyak módszeres tanítása. Városi Nyomda. Debrecen. 1940. 3. kiadás.
4. Az ember lelki világa: Nevelési ismeretek a liceum és leányliceum III. osztálya számára.

(Mácsay Károllyal) Franklin. Bp. 1940.
5. Gyakorlókönyv a számoláshoz és a méréshez a ref. elemi népiskolák V-VI. oszt. számára.

[Debrecen és Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyom. váll.] [Debrecen] [1940]
6.  A középiskolai osztályf nökök nevel munkája. Bp. 1965.
7. Az általános iskolai tanárképzés pedagógiai problémái: A tanárképz  f iskolák megalapí-

tásának 20. évfordulóján rendezett ülésszak el adásai, korreferátumai és hozzászólásai / Szerk.:
Z. Z. [Eger, 1968. máj. 9.12.] Eger. 1968.

Irodalom

VARGA Gábor: Egy elfelejtett pedagógus (Emlékezés dr. Zombor Zoltánra) = Szül földünk 18.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Bizottság. Miskolc. (1992. aug.) 88. p.

Magyar Könyvészet 1921-1944. CD-ROM. Arcanum Kiadó. Bp. é. n.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.
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Takács József, dr.

Római katolikus esperes plébános,
címzetes sajószentpéteri prépost, teo-
lógiai professzor, egyházi író. 1911.
június 14-én született Szuhogyon. Édes-
apja, Takács János Rudabányán dolgo-
zott a vasércbányában; az els  világhá-
borúban hadifogolyként halt meg Orosz-
országban. Édesanyja, Simkó Anna ál-
dozatosan nevelte három fiát. Az elemi
iskolát Szuhogyon és Szendr ben vé-
gezte, a gimnáziumot Miskolcon és Eger-
ben. Az egri érsek 1931-ben Rómába, a
Szent Gergely Egyetemre küldte, ahol
1938-ban végzett, doktorált, aranyérem
kitüntetéssel.

Hazatérve segédlelkész Ózdon, majd
1939-t l teológiai tanár és papnevel  intézeti lelki igazgató Egerben. 1942-t l
Bátorban plébános, helyettes esperes, majd 1947-ben kerületei esperes. 1944-
ben rendkívül bátran és jellemesen viselkedett. 1949 májusától 1950 augusz-
tusáig Törökszentmiklóson kerületi esperes plébános. 1950 szét l a Római Ka-
tolikus Központi Hittudományi Akadémia dogmatika tanszékének tanszékveze-

 tanára volt, ahol „tanári m ködését az államhatalom ellenzése miatt” 1956
nyarától nem folytathatta. Ekkortól különböz  kis helyeken szolgált: Kács
(1956), Kisnána (1960), Visonta (1962), Gyöngyöspata (1965). 1975-ben kapta
a sajószentpéteri prépost címet. 1977 szeptemberét l haláláig Adács plébánosa.
Lelkipásztorként minden állomáshelyén az állam által nem tolerált keresztény-
szocialista elveket hirdetett. Tíz nyelven beszél  tudós pap, meg nem alkuvó,
szuverén, tekintélyes igaz ember, aki az Állami Egyházügyi Hivatal és méltat-
lan egyházi el ljárói áldozata lett. Írásai a Központi Hittudományi Akadémia
évkönyveiben, közleményeiben, valamint a korabeli egyházi lapokban és folyó-
iratokban (Magyar Kultúra, Magyar Kurír, Evangélium, Vigília) jelentek meg.
1956 után nem publikált. Adácson hunyt el 1982. január 17-én.

Munkái

1. A kegyelmi élet. (Elmélkedések és olvasmányok) 3 kötet. (Nógrádi József álnéven). Korda
kiadó. Bp., 1944.

2. Latin nyelven megírt teológiai f ve, a Theologia Dogmatica I-VI. kötet stenciles
sokszorosításban maradt fenn.

Irodalom

Dr. SZECSKÓ Károly: Egy tudós pap emlékezete. Portrévázlat dr. Takács Józsefr l. = Hevesi
Napló. 1994. 3. sz.
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Talentumom meg riztem, gyarapítottam… (Edelényi Füzetek 15.) Városi Rendezvények Háza és
Könyvtár. Edelény, 1996. 65-86. p.

Takács József Emlékkönyv. Visszaemlékezések, tanulmányok, prédikációs gondolatok. 1. köt. /
Szerk.: Fila Béla. Örökmécs Kiadó. Bátonyterenye, 2002.

Antal István Bertalan

Jegyz , helytörténet író. 1911.
június 28-án született Aggteleken, Antal
István és Tóth Katalin gyermekeként.

sei a Rákóczi-szabadságharc után Er-
délyb l vándoroltak el. Szül falujában
járt elemi iskolába. 1923-ban beiratko-
zott a sárospataki református kollégium
gimnáziumába, ahol 6 osztályt végzett,
majd a 7. és 8. osztályt a debreceni re-
formátus gimnáziumban fejezte be.
Érettségi után díjtalan jegyz gyakor-
nokként dolgozott az aggteleki körjegy-

ségen. 1938-ban községi szociális tit-
kárnak nevezték ki, ekkortól kapott
fizetést. 1939-ben Zádorfalvára helyez-
ték. 1940-ben bekerült az egri Községi Közigazgatási tanfolyamra. Zádorfalván
lett segédjegyz . 1944-ben tartalékos tisztként bevonult katonának és Erdélyben
harcolt a 13. póthadosztályban, majd a dunántúli és csallóközi harcokban is
részt vett. 1945. április 2-án esett szovjet hadifogságba. Megjárta az orosz-
országi hadifogolytábor poklát. 1947. június 30-án került haza. Zádorfalvai
körjegyz nek nevezte ki a megye. 1948-ban ragályi körjegyz  lett, majd a
tanácsok megalakulása után vb. titkár lett. 1952-ben mint régi jegyz t alkal-
matlanná nyilvánították. Ezután különböz  vállalatoknál dolgozott, majd 1973-
ban nyugdíjas lett. Miskolcon hunyt el 2000. november 11-én. Ragályon
helyezték örök nyugalomra.

Munkái

1. Pet fi irodalmi emlékhely Aggteleken. Aggtelek, 1994.
2. Aggtelek község családjainak története. Aggtelek, 1995.

Irodalom

ANTAL István Bertalan: Életem. In.: Aggtelek község családjainak története. Aggtelek, 1995. 1-5. p.
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György Árpád

Református lelkész. 1911. augusztus 3-án született Szalonnán. 1913-ban
szüleivel az Egyesült Államokba vándorolt, majd 1920-ban hazatértek. 1931-
ben végleg kivándorolt az Egyesült Államokba. Tanulmányait Sárospatakon és
Amerikában végezte (Bloomfield College and Theological Seminary, B. D.).
Amerikában több városban szolgált (Caldwell, Carteret, Chicago, Washington
stb.), majd a Magyar Kálvin Zsinat elnöke és az Amerikai Magyar Református
Egyesület f titkára, kés bb elnöke volt. Egyházi író, szerkeszt . Floridában
(USA) hunyt el 1988. augusztus 7-én. A Bethlen Naptárban publikált.

Munkája

An Album Published on the 35th Anniversary of the Hungarian Evangelical and Reformed Church
of Chicago South Side 1912-1947. Chicago, 1947.

Irodalom

LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy. In.: Tanulmányok a Bódva völgye múltjából.
Putnok, 1999. 591. p.

A magyar emigráns irodalom lexikona. Argumentum Kiadó, Pet fi Irodalmi Múzeum és Kortárs
Irodalmi Központ. Bp., 2000. 342-343. p.

Martinkó András, dr.

Irodalomtörténész, nyelvész, egye-
temi tanár, az irodalomtudományok
doktora (post mortem). Szuhogyon szü-
letett 1912. szeptember 22-én. Sokgye-
rekes bányászcsaládból származott. A
mez kövesdi reálgimnáziumban érettsé-
gizett, 1930-1935-ben a Pázmány Péter
Tudományegyetemen az Eötvös Kollé-
gium tagjaként magyar-francia szakon
tanult. Báró Kemény Zsigmond pálya-
fordulata (Pécs, 1937) c. értekezésével
szerzett doktori diplomát. El bb Buda-
pesten, a Felvidék visszacsatolása után
Rozsnyón és Ungvárott, majd ismét a

városban volt tanár. Tanügyi pályája
1945 után rövid ideig a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumban foly-
tatódott. 1950-ben a Nyelvtudományi
Intézetbe került. F munkatársa volt az
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Idegen szavak szótárának, egyik szerkeszt je A Magyar Nyelv Értelmez  Szó-
tárának. Úttör  munkát végzett a költ i szótárak módszertanának kidolgozásá-
ban is. 1962-t l nyugdíjaztatásáig (1972) az Irodalomtudományi Intézet f mun-
katársa volt. Sokoldalú munkásságából különösen jelent sek Pet fi-kutatásai.
Pet fi Sándor életrajzához alapvet  vezérfonal Pet fi életútja c. dokumentum-
kötete (1972); 1979-ben Akadémiai Díjjal tüntették ki. Szótárszerkeszt i és sze-
mantikusi gyakorlata során nyert tapasztalatait kamatoztatta Vörösmarty Mihály
és Pet fi Sándor m veinek kritikai kiadásában. A Magyar Rádió Társalgó cím

sorában elhangzott Közismert versek nyelvi magyarázata cím  sorozatának
anyagát Értjük vagy félreértjük a költ  szavát? c. m vében tette közzé (1983).
Egy héttel az évek óta húzódó nagydoktori vitája el tt halt meg Budapesten,
1989. január 31-én. Hjelmslev dán nyelvész nyelvfilozófiájáról írott m ve kéz-
iratban maradt. Szül helye általános iskolája a nevét vette fel.

Munkái

  1.  Vörösmarty Mihály. Nagyobb epikai m vek (sajtó alá rendezte Horváth Károllyal) Bp., 1963.
  2.  A prózaíró Pet fi és a magyar prózastílus fejl dése. Bp., 1965.
  3.  Elbeszélések a magyar irodalomból (antológia, válogatta, jegyzetekkel ellátta) Bp., 1965.
  4.  A stílus és az irodalmi nyelv néhány kérdése a köznyelvi értelmez  szótárakban. Bp., 1966.
  5.  Költ , m  és környezet (kérd jelek a Pet fi-irodalomhoz) Bp., 1973.
  6.  Pet fi Sándor összes költeményei (sajtó alá rendezte, Kis Józseffel) Bp., 1973.
  7.  Pet fi Sándor összes prózai m vei és levelezése (sajtó alá rendezte, utószóval és jegyzetekkel

ellátta) Bp., 1974.
  8.  Vörösmarty Mihály válogatott m vei (sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta) Bp., 1974;

Bratislava, 1974.
  9.  Vörösmarty Mihály összes költeményei (szerkesztette, utószóval ellátta) Bp., 1978; Bratislava,

1978.
10.  Teremt  id k (tanulmányok) Bp., 1977.
11.  Vörösmarty Mihály költ i m vei (sajtó alá rendezte, a szöveget gondozta) Bp., 1987.
12.  Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Bp., 1988.

Irodalom

Irodalomtudósaink fóruma. Martinkó Aandrással beszélget Szörényi László = Jelenkor, 1979. 2. sz.
BARTA János: Egy tanulmánykötet margójára. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1980. 4. sz. (Is-

mertetés a Teremt  id k cím  könyvr l.)
KISS József: A hetvenéves Martinkó András köszöntése  =  Irodalomtörténeti Közlemények, 1982.

5-6. sz.
SOLTÉSZ Katalin: A hetvenéves Martinkó András köszöntése = Magyar Nyelv, 1983. 2. sz.
KÁPOLNAI Iván: Beszélgetés a 75 éves Martinkó Andrással. = Matyóföld, 1988. 3. sz.
SIPOS Lajos: Meghalt Martinkó András. = Élet és Irodalom, 1989. 6. sz.
SZÖRÉNYI László: Martinkó. = Hitel, 1989. 9. sz.
SZÖRÉNYI László: Martinkó András. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1989. 5-6. sz.
SIPOS Lajos: Martinkó András. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1990. 1. sz.
Talentumom meg riztem, gyarapítottam… (Edelényi Füzetek 15.) Városi Rendezvények Háza és

Könyvtár. Edelény, 1996. 7-42. p.
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Egyed András, dr.

Piarista pap-tanár, nyelvpszicho-
lógus, szakíró. 1913. november 30-án
született Edelényben. 1931. augusztus
27-én lépett a piarista rendbe. 1940. jú-
nius 16-án szentelték pappá. Mint latin-
francia szakos gimnáziumi tanár tanított
Tatán, Máramarosszigeten, Kecskemé-
ten, Budapesten és Vácott 1948-ig. A
második világháború alatt üldözötteket
mentett. 1951-t l 1974-es nyugalomba
vonulásáig három f városi általános is-
kolában dolgozott. Nemzetközileg is el-
ismert tudományos munkát folytatott a
nyelvpszichológia területén. Tagjai so-
rába választotta az International Coun-
cil of Psychologists. Hosszabb betegség
után Budapesten hunyt el 1984. január 1-jén.

Munkái

1.  Szent Egyed legendája a francia irodalomban. Debrecen. 1942.
2.  Francia lélek, francia irodalom. Bp., 1948.
3.  Közlést, informálást jelent  szavak értelmezése pszicholingvisztikai szempontból. Tömeg-

kommunikációs Kutatóközpont. Bp., 1972.
4.  Nyelvpszichológia, kommunikáció és társadalmi struktúraváltozás. Tömegkommunikációs

Kutatóközpont. Bp., 1972. jún. 24.
5.  Három pszicholingvisztikai tanulmány. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Bp., 1975.
6.  Értéket és normát jelent  szavak pszicholingvisztikai elemzése és interpretálása. Tömegkom-

munikációs Kutatóközpont. Bp., 1977. okt. 12.
7.  Munkát, tevékenységet, viselkedést jelent  szavak pszicholingvisztikai elemzése. Tömeg-

kommunikációs Kutatóközpont. Bp., 1979. febr. 2.

Irodalom

HETÉNYI VARGA Károly: Egyed András O. S. P. = Vigília. 47. évf. 11. sz. (1982. nov.) 833-840. p.

Vincze József

Református lelkész. Ongán született 1913-ban. Tomoron és Izsófalván
szolgált. Egyházi író. Verseket is írt. Kazincbarcikán hunyt el 1997. május ele-
jén. Izsófalván helyezték örök nyugalomra május 9-én.

Munkája

Imádságoskönyv harcoló magyar keresztyén honvédek számára. Szerencs. 1943.
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Irodalom

LAKI-LUKÁCS László - Dr. VARGA Gábor: Maradjon örök emlékezetben. Lak Község Önkor-
mányzata. Lak. 2004. 222. p.

Béres János

Gimnáziumi tanár, helytörténész.
1915. február 27-én született Bánfalván
(ma Bánhorváti). Az elemi iskolát szü-

falujában végezte el. A polgári elvég-
zése után Sárospatakon tanult tovább,
ahol 1934-ben népiskolai tanítói és re-
formátus kántori oklevelet kapott. Ké-

bb az egri tanárképz  levelez  tago-
zatán matematika-kémia szakot végzett,
majd a debreceni egyetemen, levelez
tagozaton kémia szakos tanári oklevelet
szerzett.

1934 és 1942 között Martonyiban
az osztatlan református iskolában volt
kántortanító és a falu mindenese. Volt
kisegít  helyettes, azután segédtanító,
végül végleges rendes tanító.

1942-t l 1975-ig, nyugdíjba vonulásáig Borsodon (1950-ben Edelényhez
csatolták), majd Edelényben tanít. 1948-ig az osztatlan református népiskolában
kántortanító volt, majd 1948-tól a két felekezeti iskolából létrehozott állami ál-
talános iskolában tanít, majd igazgatója lesz, de 1951-ben, mint „párton-
kívülit” leváltják. 1956-ban a „népakarat” visszahelyezi igazgatói posztjára,
de ezt 1957-ben hatálytalanítják.

1962-t l óraadó, majd 1964-t l kinevezett tanár az edelényi gimnáziumban.
Tanított kémiát, rajzot, matematikát és vezetett énekkart. Dalokat, dalszövege-
ket maga is írt. Több hangszeren játszott. Tizenhárom éven keresztül vezette az
edelényi népdalkört. Mindig dolgozott valamilyen érdekes helytörténeti témán.
Béres János munkásságát Istvánffy Gyula-díjjal és Edelény Díszpolgára címmel
ismerték el. 2002. szeptember 13-án legújabb könyvével kapcsolatban utazott
Miskolcra, de sajnos már nem tért haza. Az edelényi temet ben helyezték örök
nyugalomra. Helytörténeti pályázatait, dolgozatainak kéziratát az edelényi
könyvtár rzi.

Munkái

1.  „Kiöntött a Bódva vize messzire...”: Edelény környéki népdalok. Városi Könyvtár. Edelény,
1988. (Edelényi Füzetek 2)
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2.  Izenetem. Magánkiadás. Edelény, 2002.
3.  Bánfalvai lakodalom a XX. század elején. Bánhorváti Község Önkormányzata. Bánhorváti -

Edelény. 2002.

Irodalom

Búcsú Béres János (1915-2002) nyugalmazott gimnáziumi tanártól. (Teljes bibliográfiájával) Béres
János ravatalánál. (Laki-Lukács László beszéde) = A Borsodi Tájház Közleményei 11-12.
Edelény, 2002. 9-14. p.

Tarján Jen , dr.

Nyelvész, egyetemi tanár. 1915-
ben született Rudabányán dobsinai ere-
det  bányászcsaládban. Édesapja (Thern
Sámuel) bányamesterként dolgozott a
rudabányai vasércbányában. Elemi is-
koláit szül helyén, középiskoláit Mis-
kolcon, a Lévay József Református Gim-
náziumban végezte. 1933-tól a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem
hallgatója volt, ahol 1938-ban angol-
német szakos tanári diplomát szerzett.
1939-ben doktorált. Tanári pályáját a
budapesti Lónyai utcai Református
Gimnáziumban kezdte, ahol 1952-ig,
az iskola megszüntetéséig tanított. Ké-

bb a Közgazdaságtudományi Egye-
tem docense lett, ahol nyugállományba
vonulásáig angol nyelvet tanított. Emel-
lett nyelvi lektorként tevékenykedett a
budapesti Semmelweis Orvostudományi

Egyetemen. Budapesten hunyt el 1999. november 18-án.

Munkája

A vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán. Bp. 1939. (Doktori értekezés.)

Irodalom

HADOBÁS Sándor: Dr. Tarján Jen  (1915-1999). = Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat.
133. évf. 1. sz. (2000. jan.-febr.) 139. p.
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Bobák Sándor

Görög katolikus parochus. 1916.
szeptember 5-én Viszlón született. Ta-
nított a budapesti Hittudományi F isko-
lán. Id s Bobák János rakacai görög
katolikus kanonok ötödik pap fia. A II.
világháború után Amerikában élt. A
clevelandi Szent János templom papja
volt. Egyházi író. A Katolikus Magya-
rok Vasárnapja cím  újságban publi-
kált. Piarista volt az álneve. Cleveland-
ban (USA) hunyt el 1987. december 13-
án.

Munkája

De iure patronatus supremi quoad Ecclesiam
Ruthenicam in Hungaria. Disquisitio histo-
rico-iuridica. Vol. 2. /Ed./ Pontificum Institu-
tum Ecclesiasticum Hungarorum in Urbe.
Miskolcini. 1944. (Az els  kötet Rómában
jelent meg.)

Irodalom

KISFALUSI János: A Bobák család. Viszló, 1993. (Kézirat)
LAKI-LUKÁCS László: Papterm  Bódva-völgy. In. Tanulmányok a Bódva völgye múltjából.

Putnok, 1999. 596. p.
NAGY Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Argumentum Kiadó, Pet fi Irodalmi Mú-

zeum és Kortárs Irodalmi Központ. Bp., 2000. 109-110. p.

Murvay László

Építésztechnikus, múzeumszervez , múzeumigazgató. Hajdúnánáson szüle-
tett 1918. június 13-án. A debreceni Tisza István Tudományegyetem Jogi Karán
tanult (1937-1940), végül a M szaki Akadémia hallgatója (1941-1942) lett. A
finn téli háborúban önkéntes volt (1939-1940). A második világháborúban ka-
tonai szolgálatot teljesített. 1945 után Debrecenben dolgozott, kés bb a Tisza-
menti Vízm  Épít  Vállalat építésvezet je, az Ózdi Szénbányászati Tröszt beru-
házási osztályvezet -helyettese (1953-1959). Az Ózdi Szénbányászati Tröszt
beruházási vezet jeként irányította a rudabányai vasércbánya építési munkálata-
it (1960-1976). Közben, Rudabányán letelepedve, a hajdani bányaváros és kör-
nyékének ipartörténeti, m szaki, kulturális emlékeit gy jtötte. Gondjaira bízták
az 1956-ban létrehozott és akkoriban elhanyagolt állapotban lev  kis helytörté-
neti kiállítást. A gy jteményt több mint ezer tárggyal gyarapította, s új épületet
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emeltetett számára, amely Érc- és Ás-
ványbányászati Múzeum néven 1965.
szeptember 5-én nyitotta meg kapuit.
El bb bányaüzemi feladatainak ellátása
mellett (1974-1977), azután f állásban
látta el a múzeumigazgatói teend ket. A
vezetése alatt országos gy jt kör  szak-
múzeummá fejl dött intézmény el bb a
bányam velési módokat bemutató föld
alatti résszel (1969), majd az ásvány- és
slénytani anyagnak otthont adó Föld-

vári Aladár Kiállítóteremmel b vült
(1980). Több régi magyarországi bánya-
helyen (Telkibánya, Nagybörzsöny,
Recsk) filiálékat hozott létre, amelyek

az adott település és térsége bányászatának és iparának történetét mutatják be.
1981-t l haláláig, 1984. július 23-ig Pécsett élt, innen irányította az érc- és ás-
ványbányászati gy jtemények hálózatát. Jelent s szerepet vállalt az 1977-ben
megnyílt Mecseki Bányászati Múzeum fejlesztésében. Számos állandó és id -
szaki kiállítást rendezett, amelyeknek koncepcióját és forgatókönyvét is  dol-
gozta ki. Jelent s volt kutatásszervez i tevékenysége, neves szakemberekkel
összegy jtette és feldolgoztatta az újkori magyar érc- és ásványbányászat tör-
ténetére vonatkozó források nagy részét (a tanulmányok ma a múzeum adat-
tárában találhatók). Rendszeresen tartott el adásokat külföldi konferenciákon
bányászatunk múltjáról. Megindította az Érc- és Ásványbányászati Múzeumi
Füzetek cím  kiadványsorozatot.

Munkája

Rudabánya kultúrtörténeti szerepe. Érc- és Ásványbányászati Múzeum. Rudabánya, 1980.

Irodalom

BICS István: Murvay László. = Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat. 1985. 2. sz.
VIKTOR Gyula: Murvay László élete és munkássága. Érc- és Ásványbányászati Múzeum.

Rudabánya, 1985.

Király Kálmán, dr.

rgyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (1977). Ra-
gályon született 1919. október 14-én. Oklevelét a debreceni tudományegyetem
orvosi karán szerezte (1944). 1942–44-ben a debreceni B rgyógyászati Klini-
kán externista, 1944–46-ban b rgyógyász, nemibetegségek szakorvosa, majd
kozmetikai szakképesítést nyert. 1946–50-ben a leningrádi B rgyógyászati Kli-
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nikán aspiráns. 1950–51-ben a budapes-
ti b rklinikán tanársegéd, 1952-t l az
Országos B r- és Nemikórtani Intézet
igazgatóhelyettese, 1955–57-ben az Egés-
zségügyi Minisztérium II. F osztá-
lyának vezet je. 1957-t l ismét az Or-
szágos B r- és Nemikórtani Intézet tu-
dományos osztályvezet je, az Egés-
zségügyi Világszervezet (WHO) szak-
ért  csoportjának tagja. 1967-t l a bu-
dapesti b rklinika megbízott tanszék-
vezet je, 1968-tól egyetemi tanár, az
Országos B r- és Nemikórtani Intézet
igazgatója. 1968-tól a Magyar Orvostu-
dományi Társaságok és Egyesületek
Szövetségének (MOTESZ) f titkára
volt. Több hazai tudományos társaság megalapítója, tagja, illetve külföldi
társaságok tiszteleti tagja. 1972–74-ben Genfben az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) keretében a venereás betegségek alosztályának vezet je. F  kutatási
területe a dermatológia. Európában az els k között vezette be a Nelson-tesztet
(TPIT) a váratlanul szeropozitív esetek vizsgálatára. Kutatásait kés bb az im-
munológiai kérdésekkel kapcsolta össze. A venerológia terén nemzetközileg
elismert szaktekintély volt. Több mint száz tudományos közleménye, könyv-
részlete jelent meg. Öngyilkos lett Budapesten 1978. május 18-án.

Munkái

1. A syphilis korszer  szerológiai diagnosztikája. Bp. 1968.
2. Treponema reakciók a syphilis kórismézésében. Bp. 1976.
3. B r- és nemi betegségek (Rácz Istvánnal, Török Ibolyával) Bp., 1979.

Irodalom

RÁCZ István: Király Kálmán. = Orvosi Hetilap, 1978.
KAPRONCZAY Károly: Magyar Orvoséletrajzi Lexikon. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. Bp.

2004. 208. p.v

Szabó Béla, H.(idvégardói)

emlékvéd  és természetvéd , szerkeszt , honismereti kutató. 1919.
április 23-án született Kassán. Az 1950-es években Borsod-Abaúj-Zemplén
megye természetvédelmi felügyel je volt. A különböz  folyóiratokban megje-
lent írásaival a megye természetvédelmére hívta fel a figyelmet. Felkutatta a
neves megyei természettudós el dök munkásságát. Figyelme kés bb az idegen-
forgalom felé fordult és több, a megyét népszer sít  prospektust állított össze.
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Nagy álma, hogy az évtizedeken át
gy jtött sokrét , értékes Bódva-völgyi
anyag Hidvégardóban, a Gedeon-kúriá-
ban, Torna Múzeumként együtt marad-
hasson, nem valósult meg. A gy jte-
mény sajnos sokfelé szóródott. Szikszón
hunyt el 1999. február 9-én. Hamvait
kívánsága szerint a hidvégardói temet
nagykeresztje körül szórták szét.

Munkái

1.  Bódva-völgyi képeskönyv. Kiadja a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjerszt
Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének tudományos folyóirata, a Borsodi
Szemle kiadója. Miskolc, 1956.

2.  A miskolci sz velés hagyományai. Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1958(?) (Múzeumi
Füzetek 9.)

3.  Borsod (Fotóalbum. Képszerk.: Tarcai Béla) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács. Miskolc,
1962.

4.  Herman Ottó és Lillafüred. Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1975. (Borsodi kiállítási vezet k 2.)
5.  Boldogk i vár. Borsod Tourist. Miskolc, 1978.
6.  Bükki Nemzeti Park. Borsod Tourist. Eger, 1978.
7.  Árpád-kori emlékek Borsodban. Idegenforgalmi és Propaganda Vállalat. {1979}

Irodalom

LAKI-LUKÁCS László: Kés i búcsú egy borsodi-tornai természetbaráttól. In. A Borsodi Tájház
Közleményei 9-10. M vel dési Központ, Könyvtár és Múzeum. Edelény, 2002. 124-125. p.

FRISNYÁK Sándor, prof. dr.: H. Szabó Béla életm ve. In. A Borsodi Tájház Közleményei 17-18.
vel dési Központ, Könyvtár és Múzeum. Edelény. 2005. 64-67. p.

Podányi Tibor

Bányamérnök. 1920. július 19-én született Érsekvadkerten. Elemi iskoláit
itt, középiskoláit az esztergomi bencés gimnáziumban végezte. 1942 októberé-
ben szerezte meg bányamérnöki oklevelét a M. Kir. József Nádor M szaki és
Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya- Kohó- és Erd mérnöki Karán. Az
egyetem után a Rimamurány-Salgótarjáni Vasm  Rt. rudabányai vasércbányá-
jánál helyezkedett el, ahol hamarosan üzemvezet -helyettesi, majd 1949-ben
üzemvezet i megbízást kapott. 1951-ben helyezték a Bánya- és Energiaügyi
Minisztériumba, m szaki fejlesztési f osztályvezet nek. 1953-tól a Bányászati
Tervez  Intézetben dolgozott; 1962-ig érc- és ásványbányászati létesítményi

mérnökként. 1967-t l az Országos Érc- és Ásványbányák f mérnök-helyet-
tese, majd 1973-tól igazgatóhelyettes f mérnöke volt, 1981-ben történt nyugdíj-
ba vonulásáig.

Szakmai tevékenységének kiemelked  alkotásai a bányászati technológiák
fejlesztése, a technológiai tervezés módszerének és szervezetének kidolgozása,
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a vegyes-ásványi nyersanyagok, külö-
nösen a dolomit bányászatának és fel-
dolgozásának fejlesztése. A rudabányai
vasérc kohászati értékének bizonyításá-
val hozzájárult a bányászat élettartamá-
nak több évtizedes meghosszabbításá-
hoz. Hatvan publikációja jelent meg,
köztük nyolc könyv- és könyvrészlet,
ill. negyven folyóirat-cikk, f ként a Bá-
nyászati és Kohászati Lapokban. Mun-
kásságát számos kitüntetéssel ismerték
el.

Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületnek 1943-tól, a Bá-
nyászati Szakosztály vezet ségének és
az Egyesület választmányának 1952 és
1977 között, a BKL Bányászat szerkeszt bizottságának 1956 és 1985 között
volt tagja. Ezeken belül 1969-1972-ig a Bányászati Szakosztály, 1972-1976-ig a
fegyelmi bizottság, 1973-1977-ig az ifjúsági bizottság elnöki tisztét látta el, il-
letve 1979 és 1985 között a BKL Bányászat felel s szerkeszt je volt.

Kiemelten kell szólnunk Podányi Tibor bányászattörténeti munkásságáról,
amely els sorban Rudabányára irányult, de olykor más területekre is kiterjedt.
E témában született tanulmányai évtizedek óta sokat idézett, alapvet  forrásai a
kutatásnak. Egyik szerkeszt je és szerz je volt az 1957-ben megjelent Ruda-
bánya ércbányászata cím , úttör  jelleg  és máig példaérték  monográfiának. A
kötetbe három fejezetet írt. 2003. november 19-én hunyt el Budapesten.

Munkái

1.  Bányavágatok gyorsított kihajtása hengeres betöréssel (Moser Károllyal) Nehézipari Könyv- és
Folyóiratkiadó Vállalat. Bp., 1952.

2.  Rudabánya. A Vasércbánya Igazgatósága és Szakszervezeti Bizottsága – Miskolci Miniat r-
könyv Gy jt k Klubja. Miskolc, 1976.

3.  A nagyüzemi bányászat 100 éve Rudabányán. Érc- és Ásványbányászati Múzeum. Rudabánya,
1980. (Múzeumi Füzetek 4.)

4.  Rudabánya. Érc- és Ásványbányászati Múzeum. Rudabánya, 1980. (Múzeumi Füzetek 6.)
5.  A dolomit bányászata és felhasználása. (Társszerz k: Hegyi Istvánné Pakó Júlia és Vitális

György) M szaki Könyvkiadó. Bp., 1984.

Irodalom

PÁLFY Gábor – HADOBÁS Sándor: Podányi Tibor 1920-2003. In. Az Érc- és Ásványbányászati
Múzeum Közleményei I. Rudabánya, 2004. 115-119. p.
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Király István

Irodalomtörténész, egyetemi tanár,
az MTA tagja (levelez  1970, rendes
1979), Kossuth-díjas (1953), Állami
Díjas (1972). Ragályon született 1921.
július 15-én. Édesapja református lel-
kész volt. Középiskolai tanulmányait a
Sárospataki Református Gimnáziumban
végezte (1931-1939). Egyetemi tanul-
mányait Eötvös kollégistaként a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Bölcsé-
szeti Karán magyar-német szakon foly-
tatta, közben állami ösztöndíjjal tanult a
berlini egyetemen is. Tanári diplomát
1944 tavaszán nyert. 1944-45-ben Deb-
recenben tanár, majd Budapesten 1947-
ig az Országos Köznevelési Tanács tit-
kára. Az Országos Széchényi Könyvtár-
ban könyvtáros (1947-48). 1948-ban az

Eötvös Kollégiumban tanított a kollégium megszüntetéséig. 1949-t l az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE) irodalomtörténeti tanszékén docens. 1952-
ben jelent meg monográfiája Mikszáth Kálmánról, melyben az író kritikai re-
alizmusát igyekezett bizonyítani. 1957-62-ben Szegeden volt tanszékvezet
egyetemi tanár. 1962-t l haláláig az ELTE Bölcsészettudományi Karának XX.
századi magyar irodalomtörténeti tanszékén egyetemi tanár, 1965-t l tanszék-
vezet  1988-ig. Egyetemi el adásainak f  témája Ady Endre költészete volt.
Tanári személyiségével tanszékét friss, vitázó m hellyé formálta. Négy kötet-
ben kiadott monográfiában tárta fel Ady Endre életm vét az Új versek korsza-
kától kezdve. Könyvében a költ  forradalmiságának ideológiai gyökereit mu-
tatta be. Irodalmi módszere a m elemzés volt. Kosztolányi Dezs  verseinek

fajairól, világképér l írt tanulmányai monográfia érték ek. Tudományos
munkássága mellett pályájának egyes korszakaiban kiterjedt irodalompolitikai
és szerkeszt i tevékenységet is folytatott. Szerkesztette a Csillag (1949-50;
1953-56), a Kortárs (1962-64), a Szovjet Irodalom (1975-89) cím  folyóirato-
kat. Ady Endre Összes M veinek f szerkeszt je 1955-t l, szerkesztette Mik-
száth Kálmán Összes M veinek kritikai kiadását 1956-tól (Bisztray Gyulával,
majd Rejt  Istvánnal). 1970-t l haláláig f szerkeszt je volt a Világirodalmi Le-
xikonnak, 1967-t l szakszerkeszt je a Magyar Életrajzi Lexikonnak. Sajtó alá
rendezte, jegyzetekkel látta el Németh László válogatott m veit (1981). 1971-

l országgy lési képvisel  volt. Az MSZMP vezet  m vel déspolitikusa volt.
Budapesten hunyt el 1989. október 19-én.
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Munkái

1. A magyar irodalom története a XIX. század végét l 1919-ig (Egyetemi jegyzet) Bp., 1950.
2. Mikszáth Kálmán. Bp., 1952, 1960.
3. Ady Endre 1-2., Bp., 1970.
4. Hazafiság és forradalmiság (tanulmányok) Bp., 1974.
5. Irodalom és társadalom (tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák, 1946-1975) Bp., 1976.
6. Intés az rz khöz. Ady Endre költészete a világháború éveiben, 1914-1918. 1-2. kötet. Bp., 1982.
7. Kosztolányi. Vita és vallomás (tanulmányok) Bp., 1986.
8. Kultúra és politika (tanulmányok) Bp., 1987.
9. Útkeresések (tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák) Bp., 1989.

Irodalom

BÁNYAI Gábor: Interjú Király Istvánnal = Népszabadság, 1973. szept. 16.
KENYERES Zoltán: Király István Ady-képe = K. Z.: Gondolkodó irodalom, Bp., 1974.
HEGYI Béla: A Vigilia beszélgetése Király Istvánnal = Vigilia, 1974. 1. sz.
GARAI Gábor: Írószobám. Beszélgetés Király Istvánnal = Kortárs, 1975. 6. sz.
VÁLI PAPP Ferenc: Beszélgetés Király István egyetemi tanárral Adyról és az ifjúságról = Közne-

velés, 1977. 22. sz.
KABDEBÓ Lóránt: A háborúnak vége lett. = Kortárs, 1980. 8. sz. (Interjú Király Istvánnal.)
SZERDAHELYI István: A múltról a mának. = Kritika, 1981. 4. sz.
A hatvanéves Király István köszöntése: Kiss Ferenc (Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 3. sz.);

Németh G. Béla (Nagyvilág, 1981. 7. sz.); Kabdebó Lóránt (Kortárs, 1981. 7. sz.); Kovács
Kálmán (Alföld, 1981. 7. sz.); Alföldy Jen  (Élet és Irodalom, 1981. 28. sz.); Czine Mihály,
Kenyeres Zoltán, Vörös László, Tarján Tamás (Tiszatáj, 1981. 7. sz.);

PÁLFY G. István: A szociográfia pillanata. Beszélgetés Király Istvánnal. = Alföld, 1988. 6. sz.
SZABOLCSI Miklós: Király István 1921- 1989. = Magyar Tudomány, 1990. 4. sz.
AGÁRDI Péter: A „mégis-morál” útkeres je. Búcsú Király Istvántól. = Kritika, 1989. 12. sz.
RÓNAY László: Rezzenéstelen méltósággal Király István halálára = Üzenet, 1989. 12. sz.
CZINE Mihály: Búcsú Király Istvántól = Alföld, 1989. 12. sz.
Király István emlékezete: E. Fehér Pál, Szentmihályi Szabó Péter, Tandori Dezs , Tarján Tamás

írásai. = Szovjet Irodalom, 1991. 12. sz.
GREZSA Ferenc: Király István. = Tiszatáj, 1990. 1. sz.
PUSZTAI Ferenc: Király István emlékére. = Kortárs, 1990. 1. sz.
POSZLER György: Töprengés Király István emlékére. = Irodalomtörténet, 1991. 1. sz.

Szépirodalom

BEDE Anna: „Mondottam, ember”. = Élet és Irodalom, 1986. 2. sz. (Vers.)

Holdi János

Újságíró, író. 1922. július 13-án született Kassán. Hatéves korában elveszí-
tette az édesanyját és árvaházba került. Négy év múlva nagyanyja vette magá-
hoz Nagyváradra, de nemsokára  is meghalt. Tizenhárom éves korától saját
maga keresi kenyerét. Kifutófiú, vasútépítkezésen dolgozott és a dél-erdélyi
Zsil-völgyi bányában. 1940-ben Szendr n kötött ki, szénbányákban dolgozott.
Részt vesz a második világháborúban. 1945-t l ismét bányász (Ormosbányán is
dolgozott). Üzemi lapnál kezdte az újságírást, majd 1950-ben egy tárcával je-
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lentkezett az Észak-Magyarországnál és
átkerült a laphoz. Aktívan részt vett az
1956-os forradalomban, utána a népi de-
mokratikus államrend elleni izgatás
vádjával három évi börtönre ítélték, két
évet és huszonhat napot töltött le a

ntetésb l. „Szerencséjére” a börtön
könyvtárában dolgozott Darvas Iván
színm vésszel együtt. Napszámos évek
következtek, míg végül 1964-ben újra
újságíró lehet egy üzemi lapnál.

Nehezen viselte a mell zéseket. Mint
önéletrajzában írta, önkéntes számüze-
tésbe ment Egerlöv re, ahol 12 évet töl-
tött, azóta Miskolcon élt. A rendszer-
változás után rehabilitálták. 1996-ban a
köztársasági elnökt l átvette a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetést. Jellemz , hogy a helytállásáért, a

börtönévekért kapott forintokból adta ki magánkiadásban az utóbbi évek novella
és tárca termését tartalmazó három könyvét. Id nként újságíróként több napi-
lapban, folyóiratban publikált, állandó küls  munkatársa volt az Észak-Magyar-
országnak. 1999. június 2-án (?) hunyt el Miskolcon.

Munkái

1.  Így kezd dött. [?]
2.  Leány a hegyekben. Magánkiadás. (Miskolc) 1992.
3.  Kései randevú: elbeszélések, novellák, tárcák és egyebek. Magánkiadás. [Bp.] [1993.] (Els

kiad. Miskolc. 1992.)
4.  Séta a z rben. Szerz  kiad. [Bp.] [1994.]

Irodalom

Elhunyt Holdi János újságíró = Déli Hírlap. 31. évf. 143. sz. (1999. jún. 22.) 2. p.
NAGY Zoltán: Búcsú Holdi Jánostól 1922-1999. = Észak-Magyarország. 51. évf. 145. sz. (1999.

jún. 24.) 2. p.

Gy ri József

Református lelkész. Szabolcsveresmarton született 1924. március 11-én.
Szül falujának tanítóját helyettesítve végzi magánúton a gimnáziumot Sárospa-
takon. Ugyanott teológus 1944-t l 1949-ig. A II. lelkészképesít  vizsgáját 1951
szomorú szén (ekkor zárják be a sárospataki teológiai akadémiát) és hangula-
tában teszi le Sárospatakon. Két évig szerkeszti az Ifjúsági Közlönyt. Színdara-
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bokat készít az 1848-49-es diákévekr l,
amelyeket 1948-ban gimnazisták és teoló-
gusok adtak el . Az elekciós (legációs vá-
lasztási) versek szerz je három éven át.
Írásai a Vetés-Aratás, továbbá az Ad-
ventt l Adventig cím  kiadványokban
jelentek meg. 1950-ben külmisszióba
készül. Kampen (Hollandia) ad ösztön-
díjat neki, de ebben a korszakban teoló-
gus diákok külföldre utazását az állam
nem engedélyezte. Felesége Kékedi Ilo-
na volt. Hat gyermekük született. Se-
gédlelkész volt Karcsa, Cigánd, Tisza-
karád, Miskolc-Hej csaba, Miskolc-
Martintelep, Semjén, Rudabánya, Hegy-

meg, Ózd, Tomor, Szakácsi gyülekezeteiben. Debrecenben szentelték lelkésszé
1955. január 26-án. Lakon szolgált 1954-t l 1972-ig, és olyan környékbeli gyü-
lekezetek pásztora volt, ahonnan már eltávoztak az igehirdet k (Hegymeg, To-
mor, Szakácsi). Krisztocentrikus magatartásáért, keresztyénekkel való kapcso-
latáért háttérbe szorították. Egyházi tisztségekb l kihagyták, s t konfesszio-
nalizmusáért eljárást indítottak ellene. Németül beszélt, az Újtestamentumot
eredeti görögben olvasta. A tiszakarádi gyülekezet közössége hívta lelkészének,
de Ráski püspök oda sem engedte. Bibliai történeteket foglalt versbe, amelyek
tartalmi és formai szempontból remekm vek. Miskolcon hunyt el 1972.
szeptember 24-én.

Munkája

Sz ben. (Versek) Kiskunfélegyháza, 1991. (Fia Gy ri L. János szerkesztette és írta az el szót és a
jegyzeteket.)

Irodalom

BOJTOR István: Misszió a Tiszán innen. Kazinczy Ferenc Társaság. Miskolc. 1996. 185-186. p.

Sz nyi György, dr.

Református lelkész, tanár, egyházi író. 1924. július 30-án született Szege-
den. A budapesti Toldy Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Köz-
ponti Egyetem jogi és államtudományi karán és a frankfurti Johann Wolfgang
Goethe Egyetem jogi és közgazdasági karán tanult. Az 1940-es évek elején szo-
ciális titkár volt Borsodon (1950-t l Edelény része) és Borsodszirákon. Katonai
szolgálata és hadifogsága után missziói elhívásának engedve gyógyszerész-tech-
nikusi képesítést szerzett. Teológiai tanulmányait a Budapesti Református Te-
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ológiai Akadémián folytatta, ahol 1955-
ben szerzett lelkészi oklevelet. Segéd-
lelkész volt Kiskunhalason, Solton, majd
a budapesti Teológiai Akadémián az
1955-56. tanévben az egyháztörténeti és
egyházjogi tanszék megbízott helyettes
tanára. Segédlelkész volt Ózdon, rendes
lelkész Nagykinizsen, Sajóvelezden,
Miskolc-Tapolcán, Miskolc-Szirmán és
Miskolc-Diósgy rben. Doktori fokoza-
tot szerzett gyakorlati theológiai tárgy-
körb l summa cum laude min sítéssel a
Debreceni Teológiai Akadémián 1970-
ben. Huszonöt éven át a lelkésztovább-
képzésben szolgált mint tanulmányi
el adó. A magyar református gyüleke-
zeti istentiszteletr l és hymnológiáról
megjelent kötetein kívül számos publikációja jelent meg, a Zürichi Zwingli-
Bibliográfia öt publikációját tartalmazza, mint reformációkutatási közleményt.
A városmissziói konferenciákon Potsdamban, Párizsban és Tokióban, Prince-
tonban a magyar református egyházat képviselte. A sárospataki Akadémián
1996. augusztus 31-ig a gyakorlati teológia tanszékvezet  professzora volt.
Felesége Gyülvészi Magdolna volt, az egykor edelényi lelkész, Gyülvészi
István leánya. Edelényben is élt családjával. Miskolcon hunyt el 1999. április
24-én.

Munkái
  1.  Felkészülés az igehirdetésre I-II. [?]
  2. A magyar református gyülekezeti imádság a 18. századtól napjainkig. Magyarországi

Református Egyház. Bp. 1977.
  3.  Egyetemes egyháztörténet áttekint  táblázatokban. Táblarajzok. Miskolc, 1992.
  4. Homiletika: dr. Sz nyi György teológia professzor el adásai. Sárospatak 1992-93. I. félév.

1993.
  5. Homiletika: dr. Sz nyi György teológia professzor el adásai. Sárospatak 1992-93. II. félév.

1993.
  6.  Felkészülés az istentiszteletre. Sárospatak, 1994.
  7.  A mi segítségünk. Sárospatak, 1994.
  8. Liturgika. 1995
  9.  E. Stauffer: Jézus története és személye. (fordítás) Miskolc. 1996.

Irodalom
A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának Évkönyve 1991-1996. Sárospatak,

1996. 180-182. p.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.
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Balázs Dénes, dr.

Geográfus, utazó. Debrecenben szü-
letett 1924. szeptember 17-én. Mintegy
130 országban tanulmányozta a felszíni
és felszín alatti formákat, els sorban a
karsztos jelenségeket, vulkanikus kép-

dményeket, a sivatagi lepusztulás tí-
pusait. Az 1958-1990 közötti expedíci-
óin saját er l több mint egy millió
kilométert utazott, növényeket és álla-
tokat gy jtött, számos új fajt ismerte-
tett meg. Érden létrehozta a Magyar
Földrajzi Múzeumot. 1961-ben meg-
alapította a Karszt és Barlang c. folyó-
iratot, 1985-ben a Földrajzi Múzeumi
Tanulmányokat, és mindkét kiadvány-
nak haláláig volt felel s szerkeszt je.
Az égerszögi Szabadság-cseppk bar-
lang feltárását az  irányításával végez-
ték 1954-ben. Érden hunyt el 1994. október 19-én.

Munkái

  1.  Hajóstoppal az Indonéz szigetvilágban. Táncsics Kiadó. Bp., 1969. Útikalandok 79.
  2.  Kölcsönautóval a Szaharában. Táncsics Kiadó. Bp., 1970. Útikalandok 88.
  3.  Cikcakkban az egyenlít n. Táncsics Kiadó. Bp., 1971. Útikalandok 105.
  4.  Hátizsákkal Alaszkától a T zföldig. I-II. kötet. Táncsics Kiadó. Bp., 1972. Útikalandok 111. és

112.
  5.  Galápagos. Gondolat Kiadó. Bp., 1973.
  6.  Tájfun Manila felett. Gondolat Kiadó. Bp., 1975. Világjárók 99.
  7.  Pápua Új-Guinea. Gondolat Kiadó. Bp., 1976.
  8.  Ausztrália, Óceánia, Antarktisz. Gondolat Kiadó. Bp., 1978.
  9.  A Zambézit l délre. Gondolat Kiadó. Bp., 1979. Világjárók 120.
10.  Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia. Panoráma Útikönyvek. Bp., 1981.
11.  Vándorúton Panamától Mexikóig. Gondolat Kiadó. Bp., 1981. Világjárók 137.
12.  A sivatagok világa. Móra Könyvkiadó. Bp., 1982.
13.  Ázsia képes földrajza. (Sebes Tiborral) Móra Könyvkiadó. Bp., 1983.
14.  Bozóttaxival Madagaszkáron. Gondolat Kiadó. Bp., 1983. Világjárók 154.
15.  Közép-Amerika és a Nyugat-Indiai-szigetek. Panoráma Útikönyvek. Bp. 1986.
16.  A kenyérfák árnyékában. Kossuth Könyvkiadó. Bp., 1987. Ország-világ sorozat.
17.  Amazónia. Gondolat Kiadó. Bp., 1987. Világjárók 178.
18.  Argentína, Uruguay. Panoráma Útikönyvek. Bp., 1988.
19.  Az serd k világa. Móra Könyvkiadó. Bp., 1990.
20.  Magyar utazók lexikona. (szerk.) Panoráma. Bp., 1993.
21.  A Húsvét-sziget fogságában. A szerz  kiadása. Érd, 1993.
22.  Galápagos, az elefántlábúak szigete. A szerz  kiadása. Érd, 1994.
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23.  A csepeg  kövek igézetében. (Az égerszögi Szabadság-barlang feltárásának története) A szerz
Kiadása. Érd, 1994.

24.  Szigetr l szigetre a Kis-Antillákon. A szerz  kiadása. Érd, 1995.
25.  Utazásaim, élményeim. A szerz  kiadása. Érd, 1995.
26.  Magyar utazók Amerikában. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., 1995.
27.  Magyar utazók Ausztráliában, Óceániában és a sarkvidékeken. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp.,

1995.

Irodalom

SPRINCZ Vilma, B.: Emlékezés Balázs Dénesre 1924-1994. = Karszt és Barlang. 1994/ I-II. 37-46. p.
Magyar múzeumi arcképcsarnok. Pulszky Társaság - Tarsoly Kiadó. Bp. 2002. 39-40. p.

Jakab Tivadar

Orvos, sebész, aneszteziológus, egyetemi tanár, az orvostudományok
kandidátusa (1965), doktora (1983). 1925. február 16-án született Debrétén.
1951-ben szerzett orvosi oklevelet a budapesti orvosi karon. 1951 és 1955 kö-
zött a budapesti sebészeti klinikán volt gyakornok, 1955-57-ben tanársegéd,
1958-1972-ben andjunktus volt. 1972 és 1979 között a III. számú sebészeti kli-
nikán egyetemi tanár volt. 1979 és 1991 között az OTI, illetve a HIETE aneszte-
ziológiai és intenzív terápiás intézet igazgatója, egyetemi tanár volt. A Magyar
Aneszteziológiai Társaság f titkára (1965-1968), elnöke (1968-1991) volt.
Mellkassebészettel, a szervátültetések aneszteziológiájával, a narkózis szöv d-
ményeivel, újraélesztéssel, a narkotikumoknak a májm ködésre gyakorolt hatá-
sával foglalkozott. Kidolgozta az érpótláshoz az akkor legkorszer bb módszert,
az ún. liofilizálás útján történ  érkonzerválást. A modern intratracheális nar-
kózis magyarországi bevezet je. Budapesten hunyt el 1991. február 23-án.

Munkái

1. A m téti általános érzéstelenítés alapjai (Egyetemi tankönyv) Bp., 1972.
2. Intenzív betegellátás Bp., 1972. (2. kiadás 1977.)
3. Fájdalomcsillapítás. Bp., 1982.
4. A narkotikumok májm ködésre gyakorolt hatása. Bp., 1982.

Irodalom

KAPRONCZAY Károly: Magyar orvoséletrajzi lexikon. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. Bp.
2004. 187-188. p.
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Joó Tibor, dr.

Jogász, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye m emlékeinek kutatója. Egerfar-
moson született 1925. május 29-én.
Édesapja Szendr ládon, majd Miskol-
con teljesített szolgálatot. Elemi iskoláit
Szendr ben és Miskolcon végezte. A
miskolci Fráter György katolikus fiú-
gimnáziumban érettségizett. A buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem
jogi karára iratkozott be, azonban tanul-
mányait csak a háború után tudta befe-
jezni, mert francia hadifogoly-táborba
került a nyugatra települt Honvéd Tábo-
ri Tüzér Tisztiiskola sorköteles katoná-
jaként. 1949-ben diplomázott és a meg-
alakuló miskolci városi tanácsnál he-
lyezkedett el. 1952-ben apósáékkal, mint

családtagot kitelepítik. Nehezen sikerül elintéznie, hogy visszakerüljön a kite-
lepítésb l. El bb Hajdúszoboszlóra, majd Miskolcra költözik családjával. Egy
miskolci vállalat jogtanácsosaként kerül nyugdíjba 1985. június 30-án. Nyugdí-
jasként els sorban hobbijának, a m emlékkutatásnak él. Titkára volt a Megyei

emléki Albizottságnak. A Herman Ottó Múzeum kiadványait szerkesztette az
1970-es években. A megye több templomával, kastélyával és várával foglal-
kozott kutatásai során. 1995. május 6-án hunyt el Kiskovácsiban. Hamvait 1995.
július 28-án a kassai Rozália temet ben helyezték örök nyugalomra, imádott fele-
sége mellé.

Az edelényi kistérség m emlékeivel foglalkozó tanulmányait az alábbiak-
ban közöljük:

1.  Az edelényi ötkerek  malom. = Borsodi Szemle. 1963. 4. sz. 110-111. p. (Pazár
Miklósnéval)

2.  Az alig ismert Szádvárról. = Borsodi Szemle. 1964. 1. sz. 33-38. p.
3.  Adalékok a rakacaszendi református templom történetéhez. = M emlékvédelem.

1966. 4. sz. 252-254. p. (Ribáry Zoltánnal)
4.  A szendr ládi romokról. = M emlékvédelem. 1968. 2. sz. 100-103. p.
5.  M emlékek. In.: Sápi Vilmos szerk.: Edelény múltjából. 137-171. p. Edelény, 1973.
6.  Az abodi református templom. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. 20.

1982. 24-34. p.

Irodalom
SZABÓ Kálmán: Joó Tibor 1925-1995. In.: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII-XXXIV.

1995-1996. 715-717. p.
SZABADFALVI József: Joó Tibor m emléki kutatásai. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve

XXXIII-XXXIV. 1995-1996. 718-720. p.
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Jakucs László, dr.

Geológus, barlangkutató, egyetemi
tanár. Sarkadon született 1926. január
21-én. A Pázmány Péter Tudományegye-
temen kémia, biológia, földrajz és geoló-
gia szakot végzett. 1946-ban feltárta és
feltérképezte a Dorog melletti Sátork -
pusztai-barlangot. 1952-ben az Aggteleki-
karszton, 1953-ban a Bükkben, Répáshu-
ta mellett barlangkutatást végzett. 1953-
tól 1963-ig az Aggteleki Cseppk barlang
igazgatója volt. 1963-tól 1991-ig a szege-
di József Attila Tudományegyetem ter-
mészeti földrajzi tanszékén volt tanszék-
vezet  egyetemi tanár, 1992-ben nyugdíj-
ba vonult. Kutatási területe volt: új elvek

és módszerek kidolgozása és alkalmazása a barlangok feltáró kutatásában. 
fedezte fel a jósvaf i Béke-barlangot és a Pénzpataki-barlangot. A karsztbar-
langok eróziós genetikai modelljének és a biogén karsztformák rendszerének ki-
dolgozója volt. Kimutatta a Fekete-tenger kozmikus becsapódásos eredetét.
Tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak, a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társaságnak és a Nemzetközi Földrajzi Uniónak. A földrajztudományok kandi-
dátusa (1961), doktora (1970). Munkásságáért több elismerésben részesült: Vá-
sárhelyi Pál-kitüntetés (1948), Lóczy Lajos Érem (1985), Herman Ottó Érem,
Kadic Ottokár Érem, Vass Imre Érem, Szent-Györgyi Albert-díj, az MTA
Eötvös József-koszorúval tüntette ki. Szegeden hunyt el 2001. december 1-jén.

Munkái

  1.  Az aggteleki cseppk barlang. Bp., 1952.
  2.  A Béke-barlang felfedezése. Bp., 1953.
  3.  Aggtelek és vidéke. Bp., 1957.
  4.  Felfedez  utakon a föld alatt. Bp., 1959.
  5.  Gefangen in der Baradla Höhle. [?]. 1960.
  6.  A barlangok világa (Kessler Huberttel). Bp., 1962.
  7.  V podzemnom carsztve. [?]. 1963.
  8.  Faggyúfáklyás expedíció. Bp., 1963.
  9.  Cseppk ország mélyén. Bp., 1964.
10.  A karsztok morfogenetikája. Bp., 1971. (angolul és oroszul is)
11.  Az aggteleki karsztvidék. Bp., 1975.
12.  Általános természeti földrajz I. Bp., 1991.
13.  A Föld bels  er i. Bp., 1993.
14.  Szerelmetes barlangjaim. Bp., 1993.
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Irodalom

Magyar és nemzetközi ki kicsoda. Biográf Kiadó. Bp., 1994. 446. p.
DR. DÉNES György: Dr. Jakucs László köszöntése 75. születésnapján (Elhangzott a Társulat

Jakucs László tiszteletére rendezett ünnepi ülésén.) = Karszt és Barlang. 2000-2001. évf. 107-
108. p.

DR. DÉNES György: Dr. Jakucs László (1926-2001) = Karszt és Barlang. 2000-2001. évf. 130-131. p.

Szentpétery Ern , dr.

Bányamérnök, jogász. Hej csabán
született 1928. február 28-án. Perecesen
a bányász lakótelepen gyermekeskedett,
majd középiskolai tanulmányait a mis-
kolci Lévay József Református Gimná-
ziumban végezte el. A kemény bánya-
munkával már 1946-ban megismerke-
dett, el bb Hajdúszoboszlón fúrómun-
kásként, majd Perecesen segédvájárként
dolgozott, hogy a tanulmányai folytatá-
sához szükséges anyagiakat el teremt-
se. 1948-ban iratkozott be Sopronban a

egyetem Bányamérnöki Karára.
A diploma megszerzése után 1952-

ben beosztott mérnök a borsodi szénme-
dencében Sajókazán, Kurityánban, majd
Baross-aknán. 1953-ban az edelényi ak-
nák üzemvezet je, és még csak 26 éves,
amikor rábízzák az önállósult Edelényi
Szénbányák igazgatói tisztét. 1956-ban a Borsodi Szénbányászati Tröszt egyik
területi f mérnöke lett. 1957-ben a Miskolci Kerületi Bányam szaki Felügyel -
ség f mérnökévé nevezték ki. Levelez  hallgatóként állam- és jogtudományi
doktorátust szerzett 1964-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hivatali
nézeteltérései miatt 1963-tól ismét a Borsodi Szénbányák területi f mérnöke,
majd f technológusa.

A miskolci Nehézipari M szaki Egyetem bányam veléstani tanszékének
felkérésére 1964-t l bányajogot adott el , és a munkavédelem tárgykörét oktatta
küls  el adóként. E témákban megírt két tankönyve ma is bizonyítja magas
szint  szakmai tudását. 1973-tól a Borsodi Szénbányák bányam velési osztályát
vezette, eredményesen irányítva az üzemkoncentrációk végrehajtását és a teljes
gépesítés  frontfejtések elterjesztését. 1980-tól az Ormosi, majd a Szuhavölgyi
Bányaüzem igazgatójaként reá hárult a kimerül  Ormosi és az akkor még m -
köd  Szuhavölgyi Bányaüzem összevonása. 1988. január 1-jével vonult nyug-
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díjba. Miskolcon hunyt el 1990. november 29-én. A diósgy ri temet ben he-
lyezték örök nyugalomra.

Munkái
1.  Bányászati munkavédelmi ismeretek. Tankönyvkiadó. Bp. 1969.
2.  Bányászati igazgatás. Nehézipari M szaki Egyetem, Bányamérnöki Kar, Bányam veléstani

Tanszék. /Miskolc/ 1970.
3.  Bányászati munkavédelmi ismeretek. Tankönyvkiadó. Bp. 1970.
4.  Bányabiztonság: járás, anyagmozgatás és tárolás a bányában. Nehézipari M szaki Egyetem,

Bányamérnöki Kar, Bányam veléstani Tanszék. Miskolc. 1972.
5.  Bányabiztonság: bányaszállítás. Nehézipari M szaki Egyetem, Bányamérnöki Kar, Bánya-

veléstani Tanszék. Miskolc. 1973.
6.  Bányajog. Tankönyvkiadó. Bp. 1976.
7.  Bányászati munkavédelmi ismeretek 5. kiadás. Tankönyvkiadó. Bp. 1984.
8.  Bányajog 2. kiadás. Tankönyvkiadó. Bp. 1984.

Irodalom
Dr. Szentpétery Ern  1928-1990 = Bányászati és Kohászati Lapok: Bányászat. 124. évf. 3-4. sz.

(1991. márc.-ápr.) 208-209. p.
www.oszk.hu Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Balla László, dr.

Bányamérnök. 1929. január 12-én
született Nyírlöv n. Alap- és középfokú
tanulmányait Kisvárdán végezte. Bánya-
mérnöki oklevelét 1952-ben Sopronban,
bányaipari gazdasági mérnöki oklevelét
1960-ban a miskolci Nehézipari M sza-
ki Egyetemen szerezte meg. Az egyetem
befejezése után a Vasércbánya vállalat-
hoz került Rudabányára. 1954-60 kö-
zött bányaüzem-vezet , 1960-61 között
a m szaki fejlesztési csoport, 1961-65
között a termelési és m szaki osztály
vezet je volt. 1965-67 között az átala-
kult Országos Érc- és Ásványbányák
Rudabányai Vasérc M vei f mérnök
helyettese, majd 1967-74-ig f mérnöke
volt. 1974-ben saját kérésére áthelyezték

a Miskolci Bányam szaki Felügyel ségre, ahol területi f mérnökként dolgozott
1978-ig, amikor visszament Rudabányára az OÉÁ Vasérc M veihez, ahol el bb

mérnök, majd igezgató volt 1989-ben történt nyugdíjazásáig.
A termelés- és vállalatirányítás feladatai mellett mindig szükségét érezte

szakmai ismeretei b vítésének, új tudományos eredmények megismerésének, a
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tudományos kutatómunkának is. Kutatási eredményeit doktori értekezésben, ké-
bb kandidátusi értekezésben is összefoglalta, amelyek alapján 1966-ban egye-

temi m szaki doktori, 1982-ben m szaki tudomány kandidátusi címet szerzett.
1974-t l a miskolci Nehézipari M szaki Egyetem Ásványel készítési Tan-

székén másodállású egyetemi adjunktusként, 1984-t l docensként vett részt a
jöv  bányamérnökeinek képzésében. Nyugdíjasként a rudabányai Érc- és Ás-
ványbányászati Múzeum igazgatója volt.

Novellái és versei jelentek meg újságokban és ifjúsági irodalmi lapokban,
szakmai írásai a Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat cím  folyóiratban
láttak napvilágot. Miskolcon hunyt el 2001. február 12-én.

Munkái

1.  Vasércbányászat m szaki-gazdasági mutatóinak kritikai elemzése. NME doktori értekezés.
Miskolc. 1966.

2.  Hazai ferrumhordozók hasznosítása. Bp. 1977.
3.  A vasércbányászat távlati fejlesztésének lehet ségei. Rudabánya. 1980. Érc- és Ásványbányá-

szati Múzeumi Füzetek. 5.
4.  A különböz  típusú vasércek egységes termelése és dúsítása. Kandidátusi értekezés.

Rudabánya. 1980.
5.  A rudabányai bányászok társadalmának kialakulása: Bulénerek Rudabányán. Rudabánya. 1983.

Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 11.
6.  Gipsztermékek el állítási lehet ségei hazai alapanyagbázison. Bp. 1988.
7.  25 éves az Országos Érc- és Ásványbányák. Veszprém. 1990.
8.  Bányamanók (Ács Balla László néven). Fels magyarország Kiadó. Miskolc. 1993.

Irodalom

Révai Új Lexikona II. kötet. Babits Kiadó. Szekszárd. 1998. 196. p.
Dr. Balla László hetvenéves: A bölcsesség der jével él. = Déli Hírlap. 31. évf. 14. sz. (1999. jan.

18.) 7. p.
Dr. Balla László (1929-2001) = Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat. 134. évf. 4. sz. (2001)

275-276. p.
www.oszk.hu Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Barcza József, dr.

Református lelkész, a Református Teológiai Akadémia professzora. Kun-
szentmártonban született 1932. július 22-én, ahol édesapja akkor – kés bb
Dögén – református lelkipásztor volt. Középiskolába Sárospatakon járt – az
1945-46. tanév kivételével, amit Svájcban (Institut auf dem Rosenberg, Sankt
Gallen) töltött. Érettségit Patakon tett 1951-ben, és az ottani Teológiai Akadé-
miára iratkozott be, de az már politikai intézkedések következtében nem nyithatta
mag a tanévet. Teológiai tanulmányait emiatt Debrecenben végezte, ahol Török
István professzor tanítványai közé tartozott. Els  lelkipásztorképesít  vizsgáját
(1956) követ en Dögén volt segédlelkész, majd Sárospatakra került. A Kollégi-
um diktatórikus lefejezése után az egyházi kézben maradt Tudományos Gy jte-
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mények Nagykönyvtárának munkatársa
lett. Az edelényi egyházközség meghív-
ta lelkipásztorának 1966-ban, ahol 1975-
ig szolgált.

Id közben megn sült, felesége, Szi-
lágyi Katalin szintén teológiát végzett.
Négy gyermekük született.

A Magyarországi Református Egy-
ház Doktorainak Kollégiuma 1972-ben
megalakult. F titkára, Makkai László
professzor ragaszkodott ahhoz, hogy
annak egyháztörténeti jelleg  kutatóin-
tézete, tudományos f munkatársa pedig
Barcza József legyen. Így költözött Deb-
recenbe családjával, ahol vezette a Kö-
zép-keleteurópai Reformáció-történet
Kutató Intézetet.

A Tiszántúli Református Egyházke-
rület Levéltárát 1995. január 1. – 1996.
május 31. között igazgatta, a Sáros-
pataki Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti tanszékének élén 1994-

l nyugalomba vonulásáig, 1998-ig állt.
Doktori disszertációja az els  kiadásban 1980-ban megjelent Bethlen Gábor,

a református fejedelem cím  könyve volt. Doktori fokozatot és kutatóprofesz-
szori rangot 1981-ben kapott.

Tanulmányai különböz  folyóiratokban (Magyar Könyvszemle, Theológiai
Szemle, Confessio stb.) és gy jteményes kötetekben (pl. Tanulmányok Rákos-
palota és Pestújhely történetéb l. Bp. 1974., Tanulmányok Erdély történetéb l.
Debrecen, 1988) jelentek meg. Tizenkét könyvet szerkesztett, közöttük a Sáros-
pataki és a Debreceni Református Kollégium monográfiáját (1981, 1988), a
Magyar Reformátusok II. Világtalálkozója alkalmából pedig egy kapcsolódó
körképet és emlékkönyvet (1991-1992). Debrecenben hunyt el 2004. május 22-
én.

Munkái

  1. Elmenvén tanítsatok... Egyházi beszédek. Kiadja Kiss Ferenc. Bp. 1939.
  2. Bethlen Gábor, a református fejedelem. Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya. Bp.

1980. (2. kiad. 1987. Ref. Zsinati Iroda.)
  3. Sztoikus etikai antológia / Vál.: Steinger Kornél. Ford.: B. J. többekkel. Gondolat. Bp. 1983.
  4. Geschichte und Gegenwart der Reformierten Kirche in Ungarn / Szerk.: B. J. Presseabt. des

Synodalbüros der Ref. Kirche in Ungarn. 1986.
  5. A Debreceni Református Kollégium története / Szerk.: B. J. többekkel. Református Zsinati

Iroda. Bp. 1988.
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  6. Tovább... Emlékkönyv Makkai László 75. születésnapjára / Szerk.: B. J. Írták barátai és tanítvá-
nyai. Debreceni Református Kollégium. Debrecen. 1989.

  7. Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára / Szerk.: B. J. Írták: Benda
Kálmán [et. al.] Református Zsinati Iroda. Bp. 1990.

  8. Szolgálatom: Teológiai önéletrajz / Makkai Sándor (1944) Sajtó alá rend., jegyzetek: B. J.
Református Zsinati Iroda. Bp. 1990.

  9. „Vallomások”: Teológiai önéletrajz és válogatott kiadatlan kéziratok / Révész Imre (1944-
1949) Szerk.: B. J. Fekete Csabával és G. Szabó Botonddal. Református Zsinati Iroda. Bp.
1990.

10. Vázlatok a reformáció és ellenreformáció egyháztörténetéhez / Csoháry János. Közrem k.: B. J.
Református Theológiai Akadémia. Debrecen. 1990. 2. jav. kiad.

11. „Szivárványhíd Pannonhalma és Debrecen között” Válogatott dokumentumok a római katoliku-
sok és reformátusok párbeszéde történetéb l Magyarországon 1898-1943 / Szerk.: B. J.
Tiszántúli Református Egyházkerület. Debrecen. 1991.

12. „Tebenned bíztunk eleit l fogva...” A magyar reformátusság körképe / Szerk.: B. J. és Bütösi
János. Magyar Református Világtalákozó Alapítvány. Debrecen. 1991.

13. A református egyház Nagyváradon 1557-1660 / Csermák Béla. Sajtó alá rend.: B. J.
Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Nagyvárad. 1992.

14. „Kezünknek munkáját tedd állandóvá!” A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójának
emlékkönyve / Szerk.: B. J. Bütösi János f szerk. Magyarországi Reformátusok Világszövet-
sége. Debrecen. 1992.

15. A pataki szellem. [ Pataki Diákok Miskolci Baráti Köre] [Miskolc] [1994]
16. „Krisztusért járva követségben...” Tanulmányok fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára pro-

fesszorok tiszteletére / Szerk.: B. J. és ifj. Fekete Károly. Református Theológiai Akadémia.
Debrecen. 1996.

17. A Magyarországi Református Egyház története. Tanulmányok 1918-1990 / Szerk.: B. J., Dienes
Dénes, írták B. J. [et. al.] Sárospataki Református Theológiai Akadémia. Sárospatak. 1999.

18. M vészete az életnek / Seneca. Ford.: B. J. Palatinus. [Bp.] 2001.

Irodalom

Dr. Barcza József. In. A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának Évkönyve
1991-1996. Sárospatak, 1996. 171. p.

Doctrina et pietus: tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére / Szerk.: Dienes Dénes és Sza-
badi István. Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Sárospataki Református Theológia
Tudományos Gy jteményei - Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára. Debrecen. 2002.

DR. DIENES Dénes: In memoriam Barcza József (1932-2004). = Sárospataki Református Lapok.
57. évf. 2. sz. (2004. jún.) 17. p.

www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.

Slezsák Imre

Könyvtáros. 1932. szeptember 13-án született Finkén (1963-tól Edelény
része). Elemi iskolai tanulmányai után vasesztergályosnak állt a diósgy ri ipar-
iskolában. Közben Finkén könyvtároskodott szabad idejében. Majd ott fogták
szakoktatónak a diósgy ri tanm helyben. 1952-ben az Edelényben frissiben fel-
állított járási könyvtárba hívták igazgatónak; ezt a beosztást nyugdíjazásáig,
1992 szeptemberéig látta el. Az új „intézmény” egy magánlakásban kapott he-
lyet, mindössze két szobácskában, 50 négyzetméteren. Az új igazgató a beren-
dezéssel párhuzamosan végezte el az els , sz kre mért idej  könyvtáros-tanfo-
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lyamot. 1966-ban az els k között szer-
zett diplomát könyvtár-történelem sza-
kon a budapesti tudományegyetem le-
velez  tagozatán.

Kitartó munkája eredményeként ké-
szült el 1963-ban a járási könyvtár új
épülete, mely ma is otthona az össze-
vont közm vel dési intézmény könyv-
tárának.

Negyven éven keresztül volt szer-
vez je, irányítója Edelény és vonzás-
körzete könyvtárügyének, létrehozta
több kistelepülés könyvtárát, melyek
többségét a rendszerváltozás után be-
zárták. Színvonalas író-olvasó találko-
zók sokaságának megszervezésével kap-
csolta be könyvtárának olvasóit a kor-
társ magyarországi és határon túli ma-

gyar irodalom vérkeringésébe. Könyvtárigazgatóként nagy hangsúlyt fektetett a
város és a Bódva völgye helytörténetének feldolgozására, sokat publikált, 
indította útjára az Edelényi Füzetek helytörténeti kiadványsorozatot, több köte-
tének szerkeszt je, írója volt. 1984-ben Szabó Ervin Emlékérem, 1995-ben Pro
Urbe Edelény emlékplakett kitüntetésben részesült. Haláláig vezette a több mint
huszonöt éve alakult kertbarát kört. Edelényben hunyt el 2002. április 28-án. Az
edelényi középiskola könyvtárterme a nevét vette fel.

Munkái

1.  Edelény és környéke. Városi Könyvtár. Edelény, 1987.
2.  Az élet útjain. (Válogatott írások) Borító: Sóvári Oszkár. Edelényi Füzetek 26. M vel dési

Központ, Könyvtár és Múzeum. Edelény, 2002.
3.  A Miklós Gyula Kertbarát Kör 25 évéb l. Edelényi Füzetek 28. M vel dési Központ, Könyvtár

és Múzeum. Edelény, 2002.

Szerkesztés

1.  Béres János: „Kiöntött a Bódva vize messzire”. Városi Könyvtár. Edelény. 1988. Edelényi
Füzetek 2.

2.  Demjén István: Kemény úton. Versek. Városi Könyvtár. Edelény. 1992. Edelényi Füzetek 4.
3.  Fecske Csaba: Holdfényben. Versek. Városi Könyvtár. Edelény. 1992. Edelényi Füzetek 6.

Irodalom

Szabó Ervin díjas könyvtáros: Slezsák Imre. = Könyvtáros. 34. évf. 12. sz. (1984) 730. p. ill.
Slezsák Imre (1932 - 2002) = Edelényi M sor. 2002. május
A Borsodi Tájház Közleményei 11-12. (In.: Cs. Varga István, Jánosi Zoltán és Hegyi Imre búcsúja

Slezsák Imrét l) MKKM, Edelény, 2002.
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Kalász László

Költ , tanító, könyvtáros. 1933.
február 3-án Perkupán született. Kalász
András útkaparó és Nagy Mária fia. Az
általános iskolát szül falujában végezte,
a gimnáziumot Miskolcon és Mez -
kövesden. 1952-ben lett a debreceni
egyetem bölcsészhallgatója. Pályakez-
dése, 1952-es els , kérészélet  költ i
indulása egyetemista korára tehet , de
ez a folyamat kényszer en megszakadt.
Elhagyta a debreceni univerzitást, Sá-
rospatakon szerzett tanítói oklevelet.
Hajdúszováton kezdett tanítani. Meg-
házasodott, feleségével, Kozma Antóni-
ával együtt tért haza a Bódva-völgybe.
Három gyermekük született. 1958-tól
1982-ig tanított Szalonnán, majd ugyanitt
volt könyvtáros nyugdíjazásáig.

Egy családi legenda szerint 9 éves korában verse jelent meg egy kassai lap-
ban. (Sajnos még nem sikerült a nyomára bukkanni.) Húsz éves, amikor els
versei 1953-ban, a debreceni Alföld el djében, az Építünkben megjelentek. Ön-
álló kötethez kés n, 34 éves korában jutott.

Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, munkásságának kiváló ismer je így
ír róla: „Évjárat szerinti társai már 1955 és 1958 között elkezdték pályájukat. A
pályakezdés folytatására a hatvanas évek elejéig, a második indulásáig kellett
várnia. Kétszer is lekéste az indulást: el ször a „fényes szell k” tehetségeket
felröpít  id szakát, aztán a másodszori nyitás lehet ségét is.  csak a „meg-
hosszabbított ifjúság” delel jén jutott kötethez. A szelíd garabonciás kés bb
folyton újuló, új vonásokkal kiteljesed  önarcképet fest magáról panaszzal ár-
nyalt önjellemzésében: Sose álltam jól a sorban - örök újonc mind kilógtam /
sapkámat szememre toltam / eszemet szívemben hordtam (...) jelentkeztem s
mindig késve / s csak maradék semmiségre (...) régt l szétrágják el lem / ami
miatt teremt dtem.

A Hetek néven ismert költ i csoport (Ágh István, Bella István, Buda Ferenc,
Raffai Sarolta, Ratkó József, Serf  Simon) tagja volt. Egy id ben a Napjaink
(Borsod-Abaaúj-Zemplén megye irodalmi havilapja volt 1990-ig) szerkesztésé-
ben is részt vett. 1973-ban Radnóti-díjat, 1975-ben József Attila-díjat, 1987-ben
Szabó L rinc-díjat kapott. 1992-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgy -
lés Alkotói Díjat adományozott a költ nek, 1993-ban a köztársasági elnök a
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének polgári tagozatával tüntette
ki. Szalonnán hunyt el 1999. január 25-én. Szül falujában, Perkupán temették el.
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Emlékét kegyelettel rzik a Bódva völgyében. A múcsonyi általános iskola
felvette a nevét, Edelényben 2003-ban megalakult a Kalász László Társaság,
Martonyiban emlékoszlopot helyeztek el tiszteletére.

Munkái

  1.  Szánj meg id . (Versek) Magvet  Kiadó. Bp., 1967.
  2.  Parttól partig. (Versek) Magvet  Kiadó. Bp., 1970.
  3.  Hol vagy jövend ? (Versek) Magvet  Kiadó. Bp., 1973.
  4.  Ne d ts ki szél. (Versek) Magvet  Kiadó. Bp., 1975.
  5.  Mintha rögtön meghalnék. (Versek) Magvet  Kiadó. Bp., 1983.
  6.  Színt vallok a szelekkel. (Versválogatás) B-A-Z. Megyei Tanács. Miskolc, 1983.
  7.  Nehéz a szó. (Válogatott versek) Magvet  Kiadó. Bp., 1984.
  8.  Világ menj világgá. (Versek) Fels magyarország Kiadó. Miskolc, 1992.
  9.  Összegy jtött versek. Fels magyarország Kiadó. Miskolc, 1995.
10.  Nagy jöv  mögöttünk. (Versek) Fels magyarország Kiadó. Miskolc, 1998.
11.  A világ dallama. (Versek) Bíbor Kiadó. Miskolc, 2005.

Irodalom

KALÁSZ László. Pályatársak Kalász Lászlóról. Bibliográfia. A költ  60. születésnapjára. Szerk.,
összeáll.: Kéthely Anna és Lukács László. Edelényi Városi Könyvtár. Edelény, 1993. (Edelényi
Füzetek 5.)

CS. VARGA István: Költ  a Bódva-völgyben. K. L. születésének 65. évfordulója tiszteletére.
(Kismonográfia és versvállogatás) Ill.: Mezey István. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár.
Edelény, 1998. (Edelényi Füzetek 17.)

Búcsú Kalász Lászlótól (Slezsák Imre, dr. Kávásty Sándor, Fecske Csaba) In.: A Borsodi Tájház
Közleményei 5. VRHK. Edelény, 1999. 5-11. p.

Kalász László emlékezete. (Dr. Jánosi Zoltán, Hadobás Sándor) In.: A Borsodi Tájház Közleményei
9-10. MKKM. Edelény, 2001. 83-91. p.

HADOBÁS Pál: Kalász László: Bibliográfia, szemelvények. M vel dési Központ, Könyvtár és
Múzeum. Edelény, 2003. (Edelényi Füzetek 29.)

JÁNOSI Zoltán: Kalász László életm vér l. In. A világ dallama: Kalász László versei. Bíbor Kiadó.
Miskolc. 2005. 117-129. p.

Ladányi Mihály

Költ . József Attila-díjas (1963, 1978). Dévaványán (Békés megye) szüle-
tett 1934. február 12-én. Iparos-földm ves családból származott. Alsóbb iskoláit
szül helyén, a gimnáziumot Kisújszálláson és Nagyk rösön végezte. Székesfe-
hérvárott érettségizett. Fest nek, grafikusnak készült, de már korán verselt is,
Pet fi, Ady, József Attila és Sinka István példáján épülve. Fodor András közöl-
te gimnazista kori verseit az Új Hangban. 1953-tól 1957-ig az Eötvös Loránd
Tudományegyegyetem bölcsészkarának hallgatója volt. 1957-ben a Szépirodal-
mi Könyvkiadó, majd a Magyar Nemzet cím  napilap munkatársa volt. 1958-tól
vidéken m ködött, el bb a Szolnok megyei Néplapnál, majd Nagyrédén a kul-
túrotthonban. 1960-62-ben Kazincbarcikán a m vel dési ház igazgatója lett.
Ezután rövid ideig vidékünkön élt és dolgozott: 1962-63-ban el bb Tornaszent-
andráson, majd Rudolftelepen általános iskolai tanár. 1964-t l kizárólag írásai-
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ból élt. 1963-ban Mint a madarak c. kö-
tetéért (melynek néhány versét éppen e
tájon írta) kapta els  József Attila-díját.
Társadalmi elkötelezettsége kiállást je-
lentett a peremen él k mellett, akikhez
– független életmódjával – mindinkább
maga is odatartozott. Válogatott versei-
nek 1970-ben megjelent kötete, Élhet-
tem volna gyönyör en, adja az addigiak
summázatát. A hetvenes évekt l csem i
tanyájára vonult vissza, ahol mez gaz-
dasági munkából és írásaiból tartotta el
magát. Német, angol, orosz és román
költ ket fordított magyarra. Munkássá-
gát 1980-ban Gábor Andor-díjjal, 1982-
ben SZOT-díjjal jutalmazták. Csem n
(Békés megye) hunyt el 1986. szeptem-
ber 21-én.

Munkái

  1.  Az út kezdete (versek) Bp., 1959.
  2.  Öklök és tenyerek (versek) Bp., 1961.
  3.  Mint a madarak (versek) Bp., 1963.
  4.  Utánad kószálok (versek) Bp., 1965.
  5.  Dobszóló (versek) Bp., 1967.
  6.  A túloldalon (versek) Bp., 1969.
  7.  Élhettem volna gyönyör en (válogatott versek) 1959-1969. Bp., 1970.
  8.  Kedvesebb hazát (versek) Bp., 1971.
  9.  Kitépett tollú szél (versek) Bp., 1974.
10.  Seregek mögött (versek) Bp., 1976.
11.  Föld! Föld! (Huszonegy vers) Békéscsaba, 1976.
12.  Torkomban sóhajokkal (versek) Bp., 1980.
13.  Gyere vissza (válogatott versek) Bp., 1983.
14.  Van id d (versek) Bp., 1985.
15.  Csillagok kutyaláncon (összegy jtött versek) 1959-1985. Bp., 1987.
16.  Bejegyzések a családi bibliába (posztumusz és kötetben meg nem jelent versek) Bp., 1988.

Irodalom

ZIMÁNÉ LENGYEL Vera: Ladányi Mihály. (Bibliográfia) Bp., 1976.
BERTHA Bulcsú: Interjú Ladányi Mihállyal. = B. B.: Írók m helyében. Bp., 1973)
SZEKÉR Ern : Utolsó beszélgetés Ladányi Mihállyal. = Élet és Irodalom, 1986. 40. sz.
SIMOR András: Ladányi Mihály nagyságáról = Kritika, 1986. 2. sz.
VINKÓ József: Ahová a lélek hazatalál = Új Tükör, 1986. 40. sz.).

Szépirodalom

SÁRÁNDI József: Ladányi Mihály emlékére (vers). = S. J.: Egy esélytelen magánszáma, Bp., 1989.
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Kraszkó Pál, dr.

Orvos, egyetemi tanár. 1935. december 5-én született Békéscsabán. Az ál-
talános és középiskola elvégzését követ en a Szegedi Orvostudományi Egye-
temen orvosdoktori diplomát szerzett 1960-ban. Röviddel ezután a gyulai tbc
intézetben kezdett dolgozni, majd 1962-t l áthelyezéssel a miskolci tüd kórház
mellkassebészeti osztályán dolgozott. Közben elsajátította a pulmológiai szak-
ismereteket is. 1963-ban tüd gyógyászatból tett szakvizsgát.

1965. december 16-tól dolgozott az edelényi kórházban, el bb osztályvezet
orvosi, majd igazgató f orvosi munkakörben. Munkája elismeréseként tüd -

gyógyász szakf orvosi címet kapott, majd megvédte akadémiai kandidátusi ér-
tekezését. Az  idejében változott meg a pulmonológia szemlélete és a tbc gyó-
gyászatból alakult ki a mai modern tüd gyógyászat. El relátásának köszönhet -
en jött létre az edelényi kórházban a belgyógyászati osztály, mely a Bódva völ-
gye betegeit látja el azóta is.

1989. július 1-jével a Deszki Mellkasi Betegségek Szakkórháza f igazgató
orvosi posztjára hívták meg, és ugyanakkor lett a Szegedi Orvostudományi

Egyetem tanszékvezet  egyetemi tanára. Iskolateremt  munkát végzett Szege-
den, hisz a korszer  pulmonológiai klinika az  belépését l kezdve alakult ki.
Bár egészségi állapota megrendült, munkáját mindvégig ellátta 2003. július 22-
én bekövetkezett haláláig. Több mint ötven szakcikke jelent meg különböz
szaklapokban.

Edelény városának és térségének 24 évig volt meghatározó, kiváló egész-
ségügyi szakembere. Az itt végzett munkája, szakmai életútja, igaz emberi
tisztessége miatt döntött úgy 2003-ban Edelény Város Önkormányzatának kép-
visel -testülete, hogy posztumusz a város díszpolgárává választja.

Irodalom
Professzor dr. Kraszkó Pál. = A Borsodi Tájház Közleményei 13-14. M vel dési Központ, Könyv-

tár és Múzeum. Edelény, 2003. 82-83. p.

Vanyó László, dr.

Római katolikus plébános, érseki tanácsos (1978), címzetes prépost
(1988), pápai prelátus (1991), egyetemi tanár, a Pápai Teológiai Akadémia
tagja (2003). 1942. február 11-én született Bódvaszilason. A család akkor Kom-
játiban lakott, majd Sajószögedre költözött. Életpályájának kezdete a képz -
vészethez köt dik. A Képz vészeti F iskolán festészetet tanult, majd diplo-
mát szerzett. A m vészet iránti vonzódása teológus korában is megmaradt, bár a
rajzolással és festéssel felhagyott, örömét lelte az ókeresztény kor m vészeti
felfogásának, eszméinek és szimbolikájának bemutatásában.

Huszonkilenc évesen szentelték pappá az Egri F egyházmegye szolgálatára.
Mindössze egy évet volt lelkipásztori beosztásban, a nyíregyházi f plébánián.
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De a lelkipásztori munkától sosem sza-
kadt el, professzorként is plébániákon la-
kott, mindig rendszeres munkát vállaló
kisegít  volt, halála el tt a budapesti
Szent Rókus-kápolnában.

1972-ben védte meg „Nüsszai Szent
Gergely antropológiája” cím  doktori
értekezését. 1972-74 között a római
Patrisztikus Intézetben szerzett diplo-
mát. Ugyanitt fél éven át volt meghívott
el adó. 1975-t l a Pázmány Péter Hit-
tudományi Akadémia (kés bb Kar)
Ókeresztény Irodalom- és Dogmatörté-
net Tanszékének a vezet je. 1992-t l a
vatikáni Nemzetközi Teológiai Bizott-
ság tagja.

Konferenciabeszédeket, lelkigyakor-
latokat évr l évre rendszeresen vállalt.
1991 és 1995 között a Központi Szemi-

nárium rektora volt. Nem annyira papnevel  volt, hanem inkább okos és meg-
szívlelend  tanácsokat adott a leend  papi nemzedéknek. 1975-ben vette át a
Hittudományi Akadémia patrológiai katedráját.

A patrisztika m vel jeként els sorban az ismert társadalmi berendezkedés
okozta sajnálatos hiányok és mulasztások pótlására törekedett. Ezért indította el
az Ókeresztény írók sorozatot 1980-ban, amely címválasztásával tükrözni kí-
vánta a második világháború el tti sorozatot, a Keresztény remekírókat. Tizen-
nyolc kötetének jelent s része az  fordítása.

Az egyházatyák írásainak jelent s része a szent liturgiához köt dik. Ezért
1995-ben új sorozatot indított a Jel Kiadónál Ókeresztény örökségünk címmel.
Az utóbbi évtizedben világi kiadóknál is jelentek meg fordításai, tanulmányai.
Gondja volt a hiányzó jegyzetek, kés bb tankönyvek és a didaktikában szüksé-
ges segédanyagok megírására vagy szerkesztésére. Több száz magyar és idegen
nyelv  tanulmánya, cikke kitörölhetetlen nyomot hagyott a patrisztikát szeret
és m vel  tanítványok, érdekl k körében.

Feledhetetlen érdeme az új teológusnemzedék nevelése, segítése. Ebben na-
gyon áldozatos volt. Ha az általa szerkesztett fordításkötetek munkatársait
számba vesszük, tapasztaljuk nevel munkájának céltudatosságát és következe-
tességét.

A magyar kulturális élet is elismerte fárdozását. El bb a Szent-Györgyi Al-
bert-díjat kapta meg 1993-ban, két esztend re rá a Stephanus-díjat, majd a tu-
dományos Széchenyi-ösztöndíjjal ismerték el munkáját.
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Ladocsai Gáspár püspök úr Vanyó Lászlóról írt nekrológját a következ -
képpen zárja: „Vanyó László váratlan halálával nemcsak egy lelkipásztor tudós
teológust, egyetemi oktatót és nevel t, illetve a magyar keresztény kultúra szor-
galmas és tehetséges gazdagítóját vesztettük el, hanem olyasvalakit, akinek
gondolkodására a jöv ben is szükségünk lett volna. Az isteni Gondviselés más-
képp döntött. Mi, tanítványai híven rizzük a „mester” emlékét, örökségét, és
mindazoknak, akik ismerték t, imádságos szeretetükbe ajánljuk.” Budapesten
hunyt el 2003. augusztus 3-án.

Munkái

  1.  Dogmatörténet I-II. Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia. 1977.
  2.  Az ókeresztény kor dogmatörténete Kr. u. 325-ig. Budapesti Római Katolikus Hittudományi

Akadémia. 1988.
  3.  Az ókeresztény kor dogmatörténete Kr. u. 325-t l 787-ig. Budapesti Római Katolikus

Hittudományi Akadémia. 1988.
  4.  Az ókeresztény m vészet szimbólumai. Jel Könyvkiadó. Bp., 1988.
  5.  „Legyetek tökéletesek...”: Tanulmányok a keresztény aszkézis történetéhez a szerzetesség

kialakulásáig. Szent István Társulat. Bp., 1991.
  6.  Theologia Graeca. A görög filozófia adaléka a keresztény theológiához. Budapesti Római

Katolikus Hittudományi Akadémia. 1992.
  7.  „Lélek az Isten.” (Jn. 4,24). Pneumatológia a patrisztikus korban. Budapesti Római Katolikus

Hittudományi Akadémia. 1994.
  8.  Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században. Jel Könyvkiadó. Bp., 1995.
  9.  Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes m vei. Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadé-

mia. 1995.
10.  Ars sacra, ars liturgica a IV. században. Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia.

1996.
11.  Az ókeresztény m vészet szimbólumai. Jel Könyvkiadó. Bp., 1997. (átdolgozott kiadás)
12.  Az ókeresztény egyház irodalma I. Jel Könyvkiadó. Bp., 1997. (átdolgozott kiadás)
13.  Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe. Szent István Társulat. Bp., 1998.
14.  Az ókeresztény egyház irodalma II. Jel Könyvkiadó. Bp., 1999. (átdolgozott kiadás)
15.  Az egyházatyák bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története. Jel Könyvkiadó. Bp.,

2002.
16.  Ókeresztény írók lexikona. Szent István Társulat. Bp., 2004.

Szerkesztés és fordítás

  1.  Az ókeresztény egyház és irodalma. Szent István Társulat. Bp., 1980, 1988.
  2.  Apokrifok. U. a. 1980, 1988.
  3.  Apostoli atyák. U. a. 1980, 1988.
  4.  Euszebiosz egyháztörténete. U. a. 1983.
  5.  Az ókeresztény kor egyházfegyelme. U. a. 1983.
  6.  A kappadókiai atyák. U. a. 1983.
  7.  Vértanúakták és szenvedéstörténetek. U. a. 1984.
  8.  A II. századi görög apologéták. U. a. 1984.
  9.  Szókratész egyháztörténete. U. a. 1984.
10.  Aurelius Augustinus: A szentháromságról. U. a. 1985.
11.  Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek. U. a. 1986.
12.  Tertullianus m vei. U. a. 1986.
13.  Szent Athanasziosz m vei. U. a. 1991.
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14.  Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre - Karácsonyi ünnepkör. Jel Könyvkiadó. Bp. [?]
15.  Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre - Húsvéti ünnepkör, U. a.
16.  Az egyházatyák beszédei Mária-ünnepekre. U. a. 1996.
17.  Az egyházatyák beszédei Apostolok-vértanúk ünnepeire. U. a. 1996.
18.  Órigenész: Az imádságról. Szent István Társulat. Bp., 1997.
19.  Szent Cyprianus m vei. U. a. 1999.
20.  A III-IV. század szentjei. Jel Könyvkiadó. Bp., 1999.
21.  Isten a szeretet (válogatás Szent Maximosz hitvalló m veib l). U. a. 200..
22.  Nagy Szent Baszileiosz m vei. Szent István Társulat. Bp., 2001.
23.  Nazianzoszi Gergely beszédei. U. a. 2001.

Irodalom

Az atyák dicsérete: A 60 éves Vanyó László köszöntése. Szent István Társulat. Bp. 2002.
LADOCSAI Gáspár (püspök): Vanyó László halálára. = Új Ember. 59. évf. 33-34. sz. (2003. aug.

17-24.) 13. p.

Papp Gyula

Költ , középiskolai tanár. Ormos
Gyula néven publikált. 1945. május 15-
én született Disznóshorvát-Ormospusz-
tán (Disznóshorvát 1950-t l Izsófalva,
Ormospuszta 1953-tól Ormosbánya).
Az általános iskolát az ormosi bányate-
lepi iskolában végezte el, majd a mis-
kolci Földes Ferenc Gimnáziumban tett
érettségi vizsgát. Felvették a szegedi
József Attila Tudományegyetem ma-
gyar-francia szakára, de egyetemi ta-
nulmányait a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetemen fejezte be.

Kazincbarcika egyik szakközépis-
kolájában kezdett tanítani, majd Tata-
bányára került, ahol szintén egy szak-
középiskola tanára volt. Végül a bükk-
aranyosi általános iskolában tanított, de

betegsége miatt fiatalon nyugdíjba kényszerült.
Versei az 1960-as évek végét l jelentek meg megyei és országos napilapok-

ban és irodalmi folyóiratokban. Rövidebb-hosszabb ideig hallgatott, majd az
1980-as évek végét l már nem találkoztunk verseivel, végleg elhallgatott.
Ormosbányán halt meg 1998. december 12-én.

Halála után édesapja a fennmaradt kéziratokat az edelényi M vel dési Köz-
pont, Könyvtár és Múzeumnak ajándékozta; így került sor egyetlen kötetének
megjelentetésére az Edelényi Füzetek sorozatban.
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Munkája

Megszállni valahol (Versek). / Szerk.: Fecske Csaba, ill.: Mezey István. M vel dési Központ,
Könyvtár és Múzeum. Edelény, 2000. (Edelényi Füzetek 22.)

Irodalom

FECSKE Csaba: A karbidszagú táj énekese. In. Ormos Gyula: Megszállni valahol (Versek). M ve-
dési Központ, Könyvtár és Múzeum. Edelény, 2000. (Edelényi Füzetek 22.)

Dobog Béla

Költ , újságíró. 1954. június 9-én
született Becskeházán. Az els  iskolaév
után Szendr be költöztek. A középis-
kolát Miskolcon, a Kossuth és a Földes
Ferenc Gimnáziumban végezte, majd az
egri tanárképz  f iskolára járt. Itt a Kré-
ta cím  diáklap szerkeszt je volt. 1977-

l újságíró gyakornok. 1978-ban, mint
magyar-történelem szakos általános is-
kolai tanár Miskolcra költözött és a me-
gyei rádió küls s munkatársa, újságíró
lett. Családot alapított, két lánya szü-
letett. 1984-ben Kanadába „disszidált”,

els  verseskötete is ott jelent meg. Tíz év után édesapja betegsége hozta haza,
itthon ragadt.

Az id k folyamán több írása jelent meg antológiákban. Így a Heves megyei
fiatal m vészek Útrahívás, a kanadai magyar költ k Üzen az ág, az Amerikai és
kanadai magyar költ k hitvallása, valamint a Miskolci Irodalom II. kötetben, a
Napjainktól napjainkig-ban. Negyedik verseskötetét Zsuzsanna lánya illusztrál-
ta. 2004. május 30-án hunyt el Edelényben. Szendr ben helyezték örök nyuga-
lomra.

Munkái

1.  Hazát kiáltok Kanada, 1987.
2.  Meztelen fájdalom. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár. Edelény, 1998.
3.  Gyönyör  holokain. (Versválogatás) Bíbor Kiadó. Miskolc, 2001.
4.  Szél szállít virágot. (Versek és rajzok) A rajzokat Zsuzsanna lánya készítette. M vel dési Köz-

pont, Könyvtár és Múzeum. Edelény, 2003.

Irodalom

Búcsú Dobog Bélától. = A Borsodi Tájház Közleményei 15-16. M vel dési Központ, Könyvtár és
Múzeum. Edelény, 2004. 12-13. p.
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Diczházi Bertalan

Vegyészmérnök, közgazdász. 1957.
május 3-án született Szalonnán. A Bu-
dapesti M szaki Egyetem Vegyészmér-
nöki Karán végzett 1976-81 között. Pá-
lyáját a Compack munkatársaként kezd-
te, majd több éven át a Vízkutató és
Fúró Vállalat vízkémia osztályán a hé-
víz-hasznosítás kémiai és technológiai
problémáival foglalkozott, volt techno-
lógus és laboratóriumvezet . 1986-90
között az Országos Árhivatal közgaz-
dasági f osztályának piacfelügyeleti és
versenyszabályozási f el adója, 1990-
94 között kormányfótanácsos, 1991-
ben a Miniszterelnöki Hivatal gazda-
ságpolitikai f osztályvezet je, 1990-
91-ben a privatizációs kormánybiztos titkára, 1990-95-ben az Állami Vagyon-
ügynökség igazgatótanácsának tagja, 1991-95-ben elnökhelyettese, 1994-95-
ben a Magyar Nemzeti Bank tanácsadója, 1995-98 között a Privatizációs Kuta-
tóintézet f tanácsadója 1998-tól a Növekedéskutató Intézet igazgatóhelyettese,
1994-99 között, 2000-t l a TVK Rt., 1998-tól az ÁPV Rt., 2000-t l a Magyar
Villamos M vek Rt. igazgatótanácsának tagja volt. 1980-ban megalapította a
405-ös Társadalompolitikai Kört, melynek 1980-86 között vezet je, kés bb
politikai tanácsadója volt. A Klubtanács vezet ségi tagja. 1987-t l az MDF tag-
ja. 1988-ban a Szociáldemokrata Ifjúsági Kör egyik vezet je, 1989-ben a
FIDESZ szociálliberális csoportjának vezet je és a gazdaságpolitikai bizottság
tagja volt. 1988-ban nyilvánosságra hozta a „népi részvénygazdaság” radikális
tulajdonreform-koncepcióját. A Körök kora szerkeszt je volt, 1989-97 között
számos publikációja jelent meg a privatizáció, a külföldi befektetések és a
tulajdonátalakítás témakörében. Budapesten hunyt el 2002. július 30-án. Sza-
lonnán helyezték örök nyugalomra.

Munkái
  1.  Hévizek vízk kiválási és agresszivitási hajlamának meghatározása. Vízdok, 1985.
  2.  Öt éves a 405-ös kör. Budapesti M szaki Egyetem. Bp. 1985.
  3.  Tények és adatok a magyar privatizációról. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
  4.  Globalizáció és külföldi t keberuházások Magyarországon (Árva Lászlóval) 1998.
  5.  A külföldi t ke szerepe a privatizációban. GJW-Consultatio APV Rt. [Bp.] [1999.]
  6. Privatisation in Hungary / Szerk.: Bertalan Diczházi, György Csáki, Ákos Macher. GJW-

Consultatio APV Rt. Bp. [2000]
  7. Állami vagyonkezelés Európában és Magyarországon. Utak és lewhet ségek. GJW-Consul-

tatio. [Bp.] [2000]
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  8. Globalizáció és külföldi t keberuházások... Kairosz. [Szentendre] [2001]

Irodalom

Biográf ki kicsoda 2002: Kortársaink életrajzi lexikona. Enciklopédia Kiadó. Bp. 2001.
www.oszk.hu. Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapja.
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Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet a könyv összeállításában és az adatok pontosí-
tásában nyújtott segítségért a következ  személyeknek:

-  Dr. Bodnár Mónika, igazgató, Gömöri Múzeum, Putnok.

-  Engel Tibor, igazgató, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger.
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